Koosoleku protokoll nr 26-08-2014
EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek 26.08.2014
Koht: Harjumaal, Kosel. Krossirajal ja Pubis Boka. Koosolek algas kell 13:00, lõppes kell 19:30.
Kohal viibisid: Lembit Nõlvak (esimees), Mart Adamson, Reio Engman, Are Kaurit, Kert Varik,
Peep Nork, Juss Laansoo, Helen Urbanik (juhatuse liige).
Külalisena: Andre Sepp (EMF-i president), Eero Leedmaa, Marek Talviku, Kaido Käsper (Talviku
tiimi manager).
Juhataja: L. Nõlvak.
Protokollija: H. Urbanik.
1. Eero Leedmaa tutvustas Kose AMK plaane motokeskuse rajamisel. Komisjon käis krossiraja 46 h
territooriumil, kus arvas olevat väga soodsad olud offroad alade harrastamiseks ja suurima
krossikompleksi loomiseks. Kompleksil on olemas detailplaneering. Oleks suur areng saada
territoorium kestvus- ja motokrossi kasutusse. Plaan on taotleda toetust struktuurifondidest ning
juhatus lubas küsitleda teiste suuremate motokomplekside haldajaid nende arenguplaanide kohta.
2. Marek Talviku tutvustas noorte tippsõitjate probleeme. “Juunioride MM on aasta tippsündmus.
Selles osalemine on koordineerimata.”
Pikk loetelu sellest, mis noori aitaks ja millest on puudus, ei olnud komisjonile teadmata. Küsimus
on ikka sama: Kes ja milliste rahadega peaks noortesporti vedama. Kom. esimees on veendunud, et
enne kui ei teki persooni, aktivistist fanaatikut sarja ja koondist vedama, asi ei muutu. Promootorit
(nagu on MX rahvuskoondisel) ei saa toimima vaid määramise ja väikese töötasuga. Teadmiseks, et
otsime sellist inimest, kellel on ambitsiooni koondise ja noortesarja vedada. Samas on nii juhatusel
kui nõukogul kindel kavatsus noortetööd süsteemsemaks muuta.
3. Juhatus tegi ettepaneku arvestada Langel MX2 juunior sõidus EMV punkte, kuna
eelregistreerunuid oli 7. Komisjoni seisukoht: Punkte mitte arvestada vastavalt võistlustingimuste p
7.12 –le.
4. Arutati viimaste võistluste korralduse kvaliteeti, suhtumist publikusse, pidulikkust jne. Millistele
klubidele anda 2015 tiitlivõistluste korraldusõigus? Parima näitena ja rohkem kiitust on seni saanud
Tridens EMV Nuia etapi korraldus. Toilasse ei soovita enam TOP200 etappi, Türil napib
ettevalmistust.
5. Arutati K/V karikasarja loomise mõttekust. Ühe variandina näeb komisjon võimalust koos
TOP200 karikasarjaga, kus korvid stardivad koos eraldi arvestuses.

