Koosoleku protokoll nr 18-10-2016
EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek 18. oktoobril 2016
Koht: EMF-i kontor, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.
Koosoleku algus: 13:00, lõpp: 16:00
Koosolekul viibisid: Kaspar Kangur, Margo Sonn, Lembit Nõlvak, Jüri Makarov, Juss Laansoo,
Reio Engman, Mati Pärnasalu, puudus Henri Roosiorg. Külalistena: Indrek Viks, Heino Aavasalu,
Peep Nork.
Koosoleku juhataja: Mati Pärnasalu
Protokollija: Helen Urbanik
Arutelu:
1. EMV etappide kokkuvõte 2016
Soovitused järgnevateks võistlusteks, millega võiksid arvestada kõik korraldajad. Raja põhjalikum
ettevalmistus algab mitmeid päevi enne võistlust; suunaviitade lisamine rajale viivatele suurematele
teedele; kohtunike pukid (iga jaoks üks); rohkem tualette, millest vähemalt üks peab kindlasti olema
stardipuu lähedal; stardipuu modifitseerimine kolme- ja neljarattaliste jaoks (nn Viljandi puu);
boksiala piisav suurus; pesuplats; mehaanikute ala soovitavalt mitte kurvi alguses või lõpus; raja
ohutus sõltuvalt elementidest; peakohtunik peaks valdama vähemalt ühte võõrkeelt arvestades
välisvõistlejate rohkust. Nädal peale EMV etappi peakohtuniku aruanne krossikomisjonile.
Kokku võiks 2016 EMV-le krossikomisjoni hinnangul anda hinde neli.
EMV 2017. Eelinfona on ühisetapp Lätiga plaanis teha Apes. Ka Leedu tundis huvi koos
korraldamise vastu, kuid neile sobiks komisjoni hinnangul paremini Baltimere karikavõistluste
formaat (Mulgikross, Kegums).
Tuleval aastal soovitakse rakendada käepaelte süsteemi nagu lätlastel: iga sissetulija maksab 10
eurot. Kõik ostavad piletid. Võistlusele regamistreerimine ja andurite väljastamine on piletiostust
eraldi.
2. Rajakohtunikud.
Rajakohtunike esindaja Martti Oga edastatud tähelepanukud, ettepanekud: Soomes jt riikides käivad
emad-isad abiks lipukohtunikeks. Kui on koolitatud inimesed, tahaks nad pikkadel EMV päevadel
saada 50 eurot/päev. Soov teha tippvõistlusi kogenud inimestega. Ohtlikud kohad ja pukid peavad
rajal olema nummerdatud. Pukid peaksid olema tugevad ja kindlad, võistlejale näha, ohutud.
Kohtunik ei tohi seista seljaga sõidusuuna poole. Soovitakse lihtsat magamisvõimalust
kahepäevaste võistluste puhuks. Tahetakse kalendrit võimalikult vara, et teaks oma aega planeerida.
Kiidusõnad uue EMV toitlustaja aadressil. Sinise lipu mehi võiks pikal rajal rohkem olla kui üks.
Lembit Nõlvaku kommentaar: lipukohtunikke võiks olla vähem, kuid õigetes kohtades, profid.
Kohtunike arvu vastavalt rajale võiks määrata peakohtunik, kes on kohtunikebrigaadi juht, meie
radade plaanid on tal ees, ta teab ohtlikke kohti. Võistluse direktor on peakorraldaja, ta peab alluma
peakohtuniku tingimustele. Ettepanek on võistlustingimused selle koha pealt ümber kirjutada.
3. Noorte teemad.
Kuna Henri Roosiorg ei saanud koosolekul osaleda, neil teemadel otsuseid vastu ei võeta. Lembit
Nõlvak: ettepanek muuta vanused tagasi nagu oli 2015, lubada kauem sõita klassis 50cc jun, 50cc.
Aastakäik paremini lahti kirjutada põhimõttel kes ei ole 1. jaanuariks saanud nii ja nii vanaks.
Rataste ümberehitamine. Lätlased lubavad, kuna Euroopas on lubatud. Soomlased leiavad, et sõita
tuleb standardrattaga. Nõlvaku nägemusel ei tohiks rattaid ümber ehitada, kuid peaksime käima
lätlastega ühte jalga. 50cc Mini/PW uus 50cc juunior klassi nimetus. Sõita kõige väiksema rattaga,
standardrattaga. Kui lubame raami ümber ehitada, siis tekib surve ka vanust kõrgemale viia.
Jaffa sarjas: ettepanek lühendada 85cc sõitu 18 minutilt 15 minutile.

4. MX2 jun muuta klassiks MX125 – vanused muutuksid (13 ja vanemad). Panna see sõit sisse
laste/mini karikasarja kohustusliku klassina. Annaks klassile rohkem väljundit. Praegu tahab
korraldaja lisada sellesse sarja Open klassi. Arutati ettepanekut EMV-l lasta noorte klassis ratas
vabaks, lubada soovijatel sõita 250sega, kuid otsust ei langetatud.
5. Klubide arvestus 2016. Järgmisel aastal muuta reeglit nii, et maha läheks halvim etapp, arvesse
maksimum neli etappi. 2016 klubide arvestus kinnitatakse, arvesse läheb kolm paremat tulemust.
6. Võistluskalender.
Kalendritaotluste esitamise tähtaeg 1. novembril 2016. Taotlused esitada
krossikomisjon@msport.ee
Hetkel EMV korraldamiseks võimalikud kuupäevad:
8.-9. aprill
13.-14. mai Ape
3.-4. juuni
17.-18. juuni
27.-28. august
7. Võistlustingimused.
Arutlusel olid põgusalt erinevad punktid ning otsustati 2017 võistlustingimused järgmisel
krossikomisjoni koosolekul põhjalikult läbi vaadata.

