Triali üldkoosolek
Koosoleku protokoll nr 06-12-2015
Tapal 06.12.2015
Algas kl 15:00 ja lõppes kl 17:30
Osalejaid oli kokku 16
Päevakord
1. 2016. a võistluskalender
2. Võistluste korraldajad ja korraldus
3. Reglement 2016
4. BMA
5. Komisjon
6. Laager trial+enduro
7. Ülevaade EMFi arengukavast
1. 2016. a võistluskalender
Arutati läbi järgmise hooaja kalender ning lepiti kokku, et EMV 1. etapp toimub taaskord
Soomes, Tervakoskis 23. aprillil. Võistluse korraldajaks on MC Panter. EMV 2. ja 3. etapp
toimub 4. ja 5. juunil Tapal. Korraldaja MC Panter. EMV 4. ja 5. etapp toimub 6. ja 7.
augustil Vasalemmas. Korraldaja täpsustamisel. EMV arvesse lähevad kõik etapid!
EMV väliselt toimub veel vähemalt kaks võistlust, mille kuupäevad ja kohad täpsustatakse
korraldajatega esimesel võimalusel
2. Võistluste korraldajad ja korraldus
Arutati võistluste korralduslikku poolt ning kes millise võistluse korraldab.
Lahtiseks jäi Vasalemma võistluse korraldaja. Ettepanek siiski Tallinna meestel asi ära
korraldada.
Iga korraldaja peab hoolitsema selle eest, et rajad oleksid korrektselt märgistatud. Kas ta siis
teeb endale ise rajatähised või kasutab vanu olemasolevaid (ilmselt järgmise hooaja saab
nendega häda pärast veel hakkama). Võistluspaigas peab olema meditsiinitöötaja, WC ning
võimalusel ka toitlustaja. Lisaks kohtunike tasudele, hoolitseb korraldaja ka kohtunike
toitlustamise eest.
Ilmar tegi ettepaneku, et punktisüsteemiga võiks hooaja vältel tegeleda Meelis Saar ning et
tema organiseerida jääksid ka see, et arvuti ja ekraan oleksid alati õigeks ajaks üleval.
Vastutasuks oleks stardimaksust vabastamine. Antud teemat arutab Ilmar veel ise Meelisega.
Oma nõusoleku meid sekretariaadis aidata on andnud ka Anett Mäekivi.
Kohtunike teema võtab üles komisjon ning püüab teha kõik selleks, et võistluste korraldaja ei
peaks ise selle teemaga tegelema.
3. Reglement 2016
Kalle Ivainen tegi ettepaneku lisada reglementi tsikli tehnilised nõuded, mida tehn.kontroll
enne võistlust kontrollib. Siis ei saa keegi protestida, et jalarauad jäävad kinni jne.
Kui on kaks päeva järjest võistlused, peab tehn kontroll olema ka teisel päeval. Kas siis
sarnaselt esimesele päevale või kontrollitakse tsiklit vahetult enne starti. Puuduste ilmnemisel
tuleb need kõrvaldada. Kõik see panna kirja ka reglementi.
Vaadata üle topeltkatse reeglid. Praegu on seal vasturääkivust.

4. BMA
Tõnis Ross tegi ülevaate BMA koosolekul räägitust. Koosolekul toodi välja mõned puudused
Tapal toimunud Balti MV-lt. Oli paar tankimist ilma alusmatita, boksialas sõitmist,
stardinumbrid 1-10 ei olnud jaotatud vastavalt eelmise aasta tulemustele, B klass ei saanud
karikaid?!, katkestajad peavad saama samuti protokolli (Ilmar: arutan teemat Mellaga).
5. Komisjon
Ilmar on nõus veel aasta komisjoni vedama. Uue komisjoni paneb ta ise kokku. Praegusel
kujul pole komisjon end õigustanud. Uue komisjoni teeb ta teatavaks aasta alguses.
6. Laager trial+enduro
Plaan on korraldada taas treeninglaager, kuhu on mõte kutsuda ka enduro sõitjad. See peaks
toimuma enne Tartu proloogi ning töökuupäevadeks on praegu 16. ja 17. aprill. Üks päev
Harkus ning teine päev Vasalemmas. Treenerid on plaanis kutsuda Soomest. Laagri
korraldamisega tegeleb MC Panter (Tõnis Ross). Enne kindlaid kokkuleppeid tuleb uurida
endurosõitjatelt, kas neil oleks asja vastu huvi.
7. Ülevaade EMFi arengukavast
Põgusa ülevaate arengukavast tegi Ilmar Kald

Koosolekut juhatas Ilmar Kald
Protokollis Tõnis Ross

