Koosoleku protokoll nr 17-06-2014
EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek 17.06.2014
Koht: EMF-i kontor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Koosolek algas kell 14:00, lõppes kell 16:00.
Kohal viibisid Kert Varik, Reio Engman, Are Kaurit, Mart Adamson, Juss Laansoo, Lembit Nõlvak.
Helen Urbanik.
Puudus Peep Nork
Juhataja: L. Nõlvak
Protokollija: H. Urbanik
Päevakord:
1. Kokkuvõtted Tridens EMV II etapist Karksi-Nuias ja teistest võistlustest
2. TOP200 viimase etapi võimalik korraldaja
3. Muud küsimused
1. Kommentaarid ja järelkaja võistluste korraldusele on olnud väga positiivne. Komisjon tõstab
eriliselt esile piisava suurusega ja hästi toimivat ning operatiivselt tegutsenud korraldusmeeskonda.
Samuti on osalejatelt tulnud positiivset taasisidet korrektselt ja meeldivalt korraldatud parklaala
kohta.
Komisjoni hinnangul avaldas võistlusel kvaliteedile positiivset mõju MX1 ja MX2 klasside lahku
löömine, samuti otsus muuta ajakava nii, et MX2 ja MX2 juunior klassi sõitude vahele jäi suurem
vahe. Komisjon otsustas, et edaspidi on Tridens EMV etappidel nimetatud klassid ajakavas nii nagu
see oli Karksi-Nuias.
Veel paremini tuleb kooskõlastada juhatuse ja korraldajate koostööd, mis puudutab näiteks
avatseremooniat, toetajate eksponeerimist ja autasustamist.
Tulevikku (järgmise aasta) EMV etappe silmas pidades on komisjon veendunud, et veelgi enam
tuleb panustada ühe põhipäeva korraldamisse, kus nn publikumagneti klassides osalevad tippude
tipud alates kõige väiksemast klassist. Korraldaja on kindlasti plussis, kui ta põhipäeva väga hästi
läbi viib. Etapi korralduse saamisel on tingimuseks, et läbi tuleb viia ka teine päev, kus osalevad
ülejäänud EMV klassid.
2. TOP200 viimase etapi korralduse teemal peab läbirääkimisi komisjoni esimees Lembit Nõlvak ja
etapi toimumiskohast teavitatakse esimesel võimalusel.
3. Mini MX eestvedajate palvel jäeti Kuimetsas 23. juunil toimuval võistlusel ära Mini MX Eesti
meistrivõistluste arvestuses. Klass on olemas, kuid Kuimetsa meistrite arvestuses. Kuimetsas
toimuvad Eesti Noorte Meistrivõistlused klassidele 50cc, 65 cc, 85 cc. Mini MX Eestri
meistrivõistluste arvestuses toimub ka Tihemetsas 6. septembril.
4. 1. Quad Hobi klass on võistlustingimuste järgi kinnine klass. Balti meistrivõistluste arvestuses
aga lahtine klass, mis tähendab, et Tihemetsas 12. juulil toimuval Quadide Eesti meistri- ja
karikavõistluste etapil võivad selles klassis osaleda ka teiste riikide sõitjad.
4. 2. Tridens EMV Motokrossi Quad Amatööride klassi sõitjate tulemused kuuluvad ühtlasi ka
Quad Open klassi etapi-ja hooaja punktiarvestusse.
4. 3. EMV Kestuskrossi Quad Harrastajate klassi sõitjate tulemused kuuluvad ühtlasi ka Quad Open
klassi etapi-ja hooaja punktiarvestusse.
4. 4. Otsitakse Quadi rahvuste koondise manageri. Huvilistel palutakse endast quadi alakomisjonile
märku anda.

