Koosoleku protokoll nr 26-01-2016
EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek 26. jaanuaril 2016
Koht: EMF-i kontoris, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Koosolek algas kell 13:30, lõppes kell 15:00.
Kohal viibisid Mati Pärnasalu (esimees), Reio Engman, Margo Sonn, Mart Adamson, Peep Nork,
Lembit Nõlvak. Helen Urbanik (juhatuse liige). Külalisena: Peeter Laur. Puudusid: Juss Laansoo,
Jüri Makarov.
Juhataja: M. Pärnasalu.
Protokollis: H. Urbanik.
Päevakord:
1) KTM Racing Teami esindaja kirja põhjal motokrossi EMV MX1 ja MX2 klasside arutelu ja
otsus.
Ettepanek: EMV MX1 ja MX2 viiest etapist, kümnest stardist, lähevad arvesse 8 parimat.
Krossikomisjon on seisukohal, et ei tehta erandeid reeglisse, kus kõikidel klassidel lähevad EMV-l
arvesse kõik võidusõidud.
Ettepanek: EMV MX1 ja MX2 kaks etappi peetakse kas Pärnus või Tihemetsas samal
nädalavahetusel. Üks etapp (kaks starti) laupäeval ja teine etapp (kaks starti) pühapäeval.
Krossikomisjon ei pea seda lahendust otstarbekaks pikkade võistluspäevade tõttu.
Ettepanek: Nuia 1. etapp lükata oktoobrisse 5. etapiks, peale Rahvuste Krossi 1.-2. oktoobril.
Krossikomisjon on seisukohal, et etapi toimumise aeg oleks liiga hiline, samuti ei ole korraldaja
sellise lahendusega nõus.
Kokkuvõtteks: Krossikomisjon oma eelnevaid otsuseid ei muuda, kõik jääb nii nagu varasemalt
planeeritud: 2016 toimub MX1 ja MX2 klassidele 5 EMV etappi ja kõik sõidud lähevad arvesse.
2) Võistlustingimused 2016 a (Jäärada K/V klass, MX Hobi lisamine suvises EKV arvestuses)
kinnitamine. L. Nõlvak teeb ettepaneku, et 2016. aasta suvel lisanduvad MX Hobi karikasarja
sõidud peetakse Eesti meistrivõistluste päeva raames, neljal Eestis toimuval etapil. Osalemine on
avatud kõigile, kes peavad end harrastajateks. R. Engmani ettepanek, et EMV klassis osalenu MX
Hobis sõita ei saaks ei leidnud krossikomisjonis kinnitamist.
3) EMV etapid K/V ja Quad klassidele.
Tuleb üks quadipäev 21. august (ka Balti MV etapp), kus on kavas ka korviklassid, ka K/V Hobi.
Huvi seda võistlust korraldada on Jõgeva krossiklubil. Ettepanek: korvi EKV toimub Põlva, Pärnu
ja Äksi võistlustel. K/V Hobi Põlvas ja Pärnus koos K/V põhiklassiga, Äksis ja Jõgeval stardid
eraldi. Korvi EMV: Nuia, Tihemetsa, Jõgeva, Lange. EKV: täpsustamisel.
4) Jooksvad küsimused.
Tuula talikrossi toimumine. Pikk prognoos lubab 10 päevaks sooja ja vihma, mis tähendab rajal
selleks 30. jaanuariks paksu porikihti. Kolmapäeval, 27. jaanuaril kell 12 lõplik otsus võistluse
toimumise kohta sel nädalal. Arutati võimalust, et võistlus toimub 13. veebruaril 2016.
OTSUSED:
1) 2016. aasta suvel lisanduvad MX Hobi karikasarja sõidud peetakse Eesti meistrivõistluste päeva
raames, neljal Eestis toimuval etapil. Osalemine on avatud kõigile, kes peavad end harrastajateks.
Tehnilised tingimused MX Hobi – kaks takti 100cc kuni 500cc ja neli takti 175cc kuni 650cc,
vanusepiirid – 13. sünnipäev (ainult 100cc-125cc), ülejäänud 14. sünnipäev, ja vanemad,
numbrivärvid vabad. EMF annab välja tiitli Eesti karikavõitja motokrossis klassis MX Hobi.

2) Muudatus võistlustingimuste punktis 4.6.10. Tulemuse saavutamiseks võistlussõidus on vaja
võistlejal läbida üks täisajavõtuga ring.
3) Talvistel tiitlivõistlustel jäärajas lisandub EKV klass K/V krossinael, sõidu pikkus 12 min + 2 –
hakkab kehtima 01.02.2016.
4) Motokrossi võistlustingimused 2016, redaktsioon 26.01.2016 on kinnitatud.

