
Koosoleku protokoll nr 27-02-2014
EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek 27.02.2014

Koht: EMF-i kontor Pärnu mnt 141, Tallinn. Koosolek algas kell 13:00, lõppes kell 17:45.
Kohal viibisid: Kert Varik, Peep Nork, Reio Engman, Mart Adamson, Juss Laansoo, Are Kaurit,  
Lembit Nõlvak, Helen Urbanik. Külalisena Mati Pärnasalu, vabakuulajana Ivar Vaaderpass.
Juhataja: L. Nõlvak
Protokollija: H. Urbanik

Päevakord:
Külaliste ettepanekute kuulamine;
Talviste meistri- ja karikavõitjate selgitamine;
Dokumendi "Motokrossi võistlustingimused 2014" korrastamine;
Auhinnarahade jagamine Tridens Motokrossi Eesti Meistrivõistlustel 2014 ja sponsorluspaketid 
toetajatele;
Muudatused võistluskalendris 2014 

1. Külaliste ettepanekute kuulamine
Kuulati ära Mati Pärnasalu ettepanek lisada võistlustingimustesse punkt karistuse kohta, mida 
peakohtunik saab määrata kollase lipu eiramisel võistleja poolt. Krossikomisjon otsustas, et 
karistuse määramise õigus ja karistuse määr (näiteks Stop&Go vms) on peakohtunikul võistlusel 
kohapeal. Karistust tuleb rakendada kohe, sest see mõjub kõige tõhusamalt. Kindlasti võistlejate 
koosolekul ka kohtunike märguanded üle korrata ning rõhutada klubidele, et nende liikmete 
teadlikkus võistlustingimustest ja nendest kinnipidamisest on ka klubide kohustus.

2. Talviste meistri- ja karikavõitjate selgitamine
2014 talvehooajal kehtisid “Motokrossi võistlustingimused 2013”, mille punkti 7.3. järgi antakse 
meistritiitel talikrossis välja, kui on toimunud min 2 etappi. 
Järelikult saab tol hetkel kehtinud võistlustingimuste kohaselt talikrossis noorte meistritiitli klassis 
85cc Andreas Hiiemägi. Meistritiitlit talikrossis ei anta 2014. aastal välja klassides MX1, MX2 
MX2jun, K/V, Mini MX, kuna ei toimunud kahte etappi. Talikrossi karikavõistlustel saavad tiitlid 
kõik osalenud klassid (50cc, 65cc, 85B, MX Sen, MX B, MX C ,MX D, Mini MX hobi).
Talvises kestvuskrossis antakse karikas välja samuti kõigis ühel etapil osalenud klassides, kuna 
Mõedakal toimunud võistlus oli eeskujulik, ilmastikuolud olid head ja sõitjaid küllaldaselt. 

3. Dokumendi "Motokrossi võistlustingimused 2014" korrastamine
Olulisima muudatusena lisati „Motokrossi võistlustingimustesse 2014“ võrreldes 06.02.2014 
redaktsiooni ja 2013 võistlustingimustega punkt 7.12: Kõikides Eesti meistri- ja karikavõistluste 
masinaklassides suvel ja talvel arvestatakse punkte siis, kui kvalifikatsioonis on antud masinaklassis 
tulemuse saanud vähemalt viis võistlejat.
Otsustati klassi 85cc vanusepiiriks kehtestada 10. sünnipäev – 15. aastakäik. Otsus tehti eelkõige 
ohutusest lähtuvalt ja koostöös vanusepiiri tõstmist puudutavate sõitjate vanematega. 
Krossikomisjoni hinnangul ei ole 14aastased veel ei füüsiliselt ega vahel ka vaimselt valmis 
suurema tsikliga sõitmiseks. Soovijatel on alati võimalik varem suuremasse klassi üle minna.
Muudeti klassi Seeniorid nimetust MX V (Veteran) ühtlustamaks seda teiste võistlusklasside nagu 
Quad Veteran ja naaberriikides kasutusel olevate klasside nimetustega. Vanusepiir jäi samaks, algab  
40. aastakäigust. Arutusel oli ka vanusepiiri tõstmine 45. aastakäigust alates (sarnaselt Soomele). 
Muudeti vanusepiire klassides Quad 50 (4. sünnipäev –  9. aastakäik) ja Quad 200 (9. sünnipäev – 
15. aastakäik). 
Ühtlustati EMF-i poolt välja antavate ja juhendites märgitud (Peakohtunik, Kohtunik, 
Rajakohtunik) litsentside nimetusi võistlustingimustes olevatega (VT-s seni märgitud A-, B-, C-
kategooria). 



Otsustati, et TOP200 sarjas toimub pärast eelregistreerimise lõppu EMF-i kodulehel sarja juhendi 
alusel gruppide kontrollimine ja edastamine võistluse korraldajale/peakohtunikule. 
Täpsustati tehnilistes tingimustes K/V süütekatkesti kohta käivat punkti: Süütekatkesti peab olema 
piisavalt pikk ning paigaldatud ümber juhi randme. Lisati K/V laius: K/V esi- ja tagaratta 
tsentrijoone vaheline mõõt peab olema minimaalselt 800 mm ja maksimaalselt 1150 mm.
Lisati protestide alajaotusesse protesti esitamist reguleerivasse punkti 17.1. klausel, et protesti teise 
võistleja või kohtuniku kohta võivad esitada lisaks kõigile võistlejatele ka nende esindajad.
Ülejäänud olulisemad muudatused on “Motokrossi võistlustingimustes 2014” teise värviga välja 
toodud.
Motokrossi komisjon andis EMF-i juhatusele ülesandeks uurida õiguslikku hinnangut seoses 
korraldajale tekkiva vastutusega, kui ta registreerib oma võistluse EMF-is või kui ta võistlust ei 
registreeri. Eesmärgiks on täpsemini reguleerida võistlusi ning maandada korraldaja riske ja 
selgitada korraldajatele eeliseid, mida toob kaasa võistluse registreerimine EMF-is.

4. Auhinnarahade jagamine Tridens Motokrossi Eesti Meistrivõistlustel 2014 ja 
sponsorluspaketid toetajatele
Koostöös Tridens Motokrossi Eesti Meistrivõistluste nimisponsori Tridensi, EMF-i ja Tridens 
Motokrossi EMV korraldajatega on igal etapil auhinnalaua suuruseks 4000 eurot. Auhinnarahad 
jagunevad klasside MX1, MX2, MX2jun, 85cc, Quad Open ja K/V mõlema võistlussõidu 6 parema 
vahel. 
Arutluse all olid teistele toetajatele pakutavad sponsorluspaketid, reklaamiväljundid ja nende 
hinnad. 

5. Muudatused võistluskalendris 2014
EMV esimene etapp kestvuskrossis, Vilaski kestvuskross toodi nädala võrra varasemaks, 6. aprillile 
seoses sobivate ilmastikuoludega ja vastu tulles võistlejate soovidele.
Kestvuskrossi kalendrisse lisati 1. juunil kestvuskross Aravetel.
Klassidele 50cc, 65cc, Mini MX toimub 15. juunil Tridens motokrossi EMV arvestusse minev 
võistlus Äksis ja klassidele 50cc, 65cc, 85cc ja Mini MX 23. juunil võistlus Kuimetsas.

Allkirjad: Kert Varik, Peep Nork, Reio Engman, Mart Adamson, Juss Laansoo, Are Kaurit,  Lembit 
Nõlvak, Helen Urbanik.
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