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Komisjonide põhimääruse mustandi läbivaatamine ja vajadusel täiendamine
Komisjoni töö korraldamine ja tööjaotuse määratlemine
Komisjoni esimehe valimine
2017.a. aasta võistluskalender (korraldajate ja kohtade täpsustamine,
läbirääkimised korraldajatega)
5. Listid korda (kohtunikud, komisjon jne)
6. Võistluse korraldamise ja hooaja lõpetamise ürituse korraldamise nö ülevaatelist
1. Komisjonide põhimäärust täiendati koosoleku etteteatamistähtaja ja erakorralise
koosoleku etteteatamistähtaja osas. Otsustati, et koosolekust teatatakse kaks nädalat ette ja
erakorralise koosoleku etteteatamise aeg on kolm päeva. Samuti otsustati, et komisjoni
pädevuses on Eesti meistrivõistluste sarja mahu määramine, komisjoni esimehe
motivatsioonipakett moodustab muu tunnustus ja eriolukordades litsentsi peatamise
ettepaneku tegemine EMFile.
Komisjon otsustas teha ettepanekud EMFile järgmistes teemades:
a. Võistluste tulemuste ja fotode säilitamise andmebaas.
dokumentatsioon.
b. EMF võiks toetada võistluste reklaami banneri tellimisel.
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2. Komisjon otsustas töökorralduse jagada järgnevalt:
a. Iga võistluse korraldaja saadab võistluse tulemused, protokollid ja järelvaataja
aruande komisjonile. Alles peale kõikide dokumentidega tutvumist saab
komisjon otsustada, kas võistlus lugeda määruspäraseks. Kõik võistluste
protokollid jms tuleb säilitada hooaja lõpuni või hetkeni kui komisjon on
kinnitanud EMV lõplikud tulemused ja need avaldanud ning nende kohta pole
esitatud
proteste.
EMV
võistlustulemuste
töötlemise,
vajadusel
digitaliseerimisega, tabelite ja jooksvalt EMV edetabeli koostamisega ning
nende avaldamisega komisjonile, võistlejatele tegeleb Kaino Tülle. EMF-i
saadetakse kinnitatud tulemused 3 tööpäeva jooksul.
b. Suhtlemine teiste riikide triali alaliitudega ja noorte sõitjate treenimisega
seotud teemadega tegeleb Tõnis Ross.
c. Kohtunike kutsumisega võistlustele ja kohtunike koolitamise eest vastutab
Kati Soonvald.
d. 2017.a. reglemendi osas ettepanekud saata komisjon@trial.ee.

e. Korraliku kvaliteetse pildipanga olemasolul lubas Alo Soolo kujundada iga
võistluse jaoks diplomid.
Komisjon otsustas, et võistluste üle korraldab järelvalvet komisjoni liikmed või komisjoni
poolt määratud isik.
3. Komisjon otsustas ühehäälselt, et komisjoni esimeheks saab Kati Soonvald.
4. Komisjon arutas võimalike võistluste toimumise paikade, aegade ja korraldajaklubide üle.
Toodi välja järgnevad kohad ja ajad:
a. Tervakoski – aprill (Soome)
b. Jõelähtme/Harku/Muraste – mai (GasGas?)
c. Tapa – juuni
d. vaba – juuli
e. Vasalemma – august (GasGas)
f. vaba - september
g. vaba – oktoober (hooaja lõpetamine)
Asukohtadena pakuti veel välja Tartu (Põletajate MC juures, Vallo Põder), Valgjärve (Mart
Kalve), Rõstla karjäär (Vallo Põder), Muhu, Rakvere ümbrus (Rakvere kõrgemägi, Kehala
karjäär, Aluvere karjäär). Kaino Tülle ja Tõnis Ross lubasid Rakvere ümbrust uurima minna.
Muhu võistluskohta peeti üheks võimalikuks hooaja lõpetamise kohaks.
Pakuti välja ka idee, et igal aastal võiks olla 1-2 uut kohta võistlemiseks ja neid kohti võib siis
vahetada üle mitme aasta. Eesmärk pakkuda uusi kogemusi ja elamusi.
Seoses võistluse korraldamisega otsustas komisjon, et kui võistluse korraldaja jätab
võistluse ära või muudab võistluse toimumise aega, tuleb tal sellest kuu aega ette teatada nii
võistlejaid kui EMF-i. Võistleja võib võistluse korraldajale esitada kahjunõude, kui tal on
olnud kulutusi seoses võistlustele tulemisega (näiteks laevapiletite ostmine jne).
5. Komisjoni liikmetega suhtlemiseks ja ühenduse saamiseks on loodud list
komisjon@trial.ee, kuhu on lisatud kõik komisjoni liikmete aadressid. Samuti leidis komisjon,
et üldlisti (kõik sõitjad, kohtunikud jt inimesed) tuleb lisada ka kõik uued triali mootorratta
omanikud, et neile olla toeks ja abiks selle alaga tutvumisel ja trenni tegemisel.
6. Kati Soonvald oli koostanud seoses võistluste ja hooaja lõpetamise ürituse
korraldamisega nö ülevaatelistid, mida siis veel täiendatakse. Kõnealused listid on vajalikud,
et midagi olulist ei ununeks ära.
Peale põhipunktide arutamist toodi välja mõningad teemad, millega tuleb komisjonil
tegelema hakata.
• Et populariseerida seda spordiala ja tuua võistlustele rohkem pealtvaatajaid ning
loodetavasti ka uusi huvilisi sõitma peaks võistluste korraldaja enda korraldatavat
võistlust reklaamima. Näiteks saata kuulutus kohalikku loetavasse ajalehte. Seoses
reklaamiga käidi välja ka banneri idee, mis peab olema piisavalt suur ja vahetatavate
kuupäevadega.
Seda
bannerit
võiks
paigutada
strateegiliselt
kõige
läbikäidavamasse-sõidetavamasse kohta seoses näiteks Vasalemma, Tartu, Tapa
võistluste korraldamisega.

•

•
•

Üle tuleb vaadata ja läbi sorteerida olemasolevad allesjäänud võistluste
korraldamisega seotud vahendid (lindid, nooled, kaikad, rajamärgised jne). Otsustati,
et iga võistluse korraldanud klubi korjab kokku kõik võistluste korraldamisega seotud
vahendid ning edastab need järgmisele korraldajale. Hooaja lõpus antakse need üle
Kaino Tüllele, kes vastutab ja teeb ülevaatliku inventuuri, et järgmise hooaja
alguseks on kõik vajalik olemas. Kohtunikega seotud asjade eest vastutab Kati
Soonvald.
Arutati ka hooaja litsentsi ostmise motiveerimist. Parima lahenduse leidmiseks
tehakse tööd.
Kuna praegused numbrivestid ei ole kõigile võistlejatele sobivad, siis otsustati otsida
parem lahendus numbrivestide kinnitusele ja olemusele. Koos numbrivestidega
soovitati ära lahendada ka võistleja klassi värv (näiteks klassi värv õlal).

