Koosoleku protokoll nr 26-11-2014
EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek 26. novembril 2014
Koht: EMF-i kontoris, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Koosolek algas kell 13:00, lõppes kell 17:00.
Kohal viibisid Lembit Nõlvak (esimees), Reio Engman, Mart Adamson, Peep Nork, Are Kaurit,
Juss Laansoo, Kert Varik, Gert Krestinov (külalisena), Helen Urbanik (juhatuse liige).
Juhataja: L. Nõlvak.
Protokollis: H. Urbanik
1. Võistlusnumbrid 2015
Kõikides masinaklassides on numbrid 1-9 broneeritud eelmise (2014) hooaja Eesti meistrivõistluste
TOP 9 võistlejatele. Need numbrid 1-9 võivad erinevates masinaklassides kattuda (näiteks nii Lauri
Lehtla 1 ja Erki Kahro 1, kuid võistlustingimuste kohaselt on numbri värv ja numbri põhja värv
mõlemal erinevad).
Numbrid alates 10 on unikaalsed ja väljastatakse suurtele sooloklassidele unikaalsena – ühte
numbrit saab kasutada üks võistleja. Numbritele alates 10 on eelisõigus sõitjal, kellele see oli
kinnitatud ka möödunud hooajal.
Möödunud hooaja TOP9 sõitja võib lisaks numbrile vastavalt Eesti meistrivõistlustel saavutatud
kohale broneerida ka unikaalse nn brändinumbri (näiteks Lauri Lehtla 1 ja 277).
Muudatus numbrite väljastamises on tehtud eesmärgiga väärtustamaks Eesti meistrivõistluste
esiüheksasse tulnud võistlejate tööd.
2. Kestvuskrossi uus võistlusklass Naised
Kestvuskrossi võistlustingimustesse lisatud klass Naised, kes juba mitmendat hooaaega võistlustel
eraldi arvestuses osalevad. Võistelda võib 2 takti 85cc-175cc ja 4 takti 175cc-250cc mootorrattaga.
Sõidu kestvus 60 minutit. Tegemist on Eesti harrastajate karikavõistluste klassiga, kus ei rakendata
teistele Eesti meistri- ja karikavõistluste klassidele kehtivat reeglit, et karikavõistluste sarjas
tulemuse saamiseks peab antud masinaklassis tulemuse saama vähemalt viis sõitjat. Samuti otsustas
krossikomisjon ühehaalselt anda antud kassis karikad välja ka 2014 hooajal.
3. Luba H.-M. Tennokesele osaleda 2015 hooajal Quad 200 klassis
Krossikomisjon otsustas ühehäälselt rahuldada motoklubi K&K taotluse lubada oma klubi liikmel
Hanna-Maria Tennokesel, sündinud 23. september 1999, osaleda Eesti ametlikel
motokrossivõistlustel 2015 hooajal klassis Quad 200, kuna sõitja arengu seisukohast ei oleks õige
teda juba suuremasse klassi edasi viia.
4. Kestvuskrossi võistlustingimused 2015
Krossikomisjon arutas muudatusi kestvuskrossi võistlustingimustes 2015 (vt eraldi dokument).
Talvist ja talvist meeskondliku kestvuskrossi puudutavad punktid lisati kestvuskrossi üldistele
võistlustingimustele. Lisaks otsustas komisjon, et tiitlite väärtustamiseks jääb nii Eesti meistri- kui
karikavõistluste klassides kehtima 2014 võistlustingimuste punkt 9.4 „Eesti MV/KV ja EHKV
klassis tulemuse saama vähemalt 5 sõitjat“ (välja arvatud loodud Harrastajad Naised klassis).
5. Quadi klassides arvestatakse nõrgim sõit motokrossi EMV arvestuses maha
Krossikomisjon otsustas, et kuna Quadi klassidel on 2015 hooajal Eesti meistrivõistlustel 6 etappi,
läheb EMV arvestuses arvesse 11 sõidu tulemus. Nõrgim sõit arvestatakse maha.
6. Tippsõitjate osalemine Eesti meistrivõistlustel 2015
Arutati võimalust tagada Eesti tippsõitjate nagu Tanel Leok ja Gert Krestinov osalemine motokrossi
Eesti meistrivõistluste etappidel 2015. Tingimused ja võimalik kalendrimuudatus hetkel kokku
langeva Briti meistrivõistluste etapiga on kokkuleppimisel.

