
EMFi speedway komisjoni koosoleku protokoll 01-17 

 

Koosolek toimus kahes osas. 

 

Koosoleku 1. osa  
Toimumise aeg ja koht: 20. jaanuar 2017 kell 18.00 kuni 22.00 

Osalesid: speedway komisjoni liikmed Ken Viidas, Herki Kullerkupp, Margus Ostnik ja Joel Sudnikevitš ning 

külalistena Andre Sepp (EMF), Rain Purge, Meelis Pärtelpoeg ja Anneliis Tapfer.  

 

Koosoleku päevakord: 

 

1. Komisjoni koosseis;  

2. 2017 hooaja reeglid; 

3. Kohtunike koolitamine; 

4. 2017 aasta võistluskalender. 

 

1. Komisjoni koosseis  

Speedway komisjoni volitused lõppesid koos EMFi juhatuse volituste lõppemisega. Komisjoni senine liige Väino 

Haab avaldas enne koosolekut soovi komisjoni töös enam mitte osaleda. Nõukogus soovisid jätkata kõik 

kohalviibinud komisjoni liikmed.  

Speedway komisjoni liikmetena jätkavad: Herki Kullerkupp (komisjoni esimees), Margus Ostnik, Ken Viidas ja 

Joel Sudnikevitš. 

 

2. 2017 hooaja reeglid 

Otsustati 2017 aastal tiitlivõistluste pidamise kord:  

Eesti meistrivõistlusi ja Eesti karikavõistlusi korraldatakse lahtistena. Eesti meistrivõistlused toimuvad 

speedway masinaklassidele, kõigile teistele masinaklassidele peetakse Eesti karikavõistlusi. Meistri ja 

karikavõitja väljaselgitamiseks peab igal kalenderplaanis oleval etapil osalema vähemasti 6 osalejat 

masinaklassis.  

Arutati kehtivate reeglite probleemsete punkte üle, vaadeldi vastavust rahvusvaheliste reeglitega.  

 

3. Kohtunike koolitamine  

Kohtunike vähesusest ja olemasolevate kohtunike litsentside lõppemisest tingituna peeti vajalikuks korraldada 

koolitus. Täpne koolituse toimumise aeg ja vorm pannakse paika peale hooaja reeglite kinnitamist.  

 

4. 2017 aasta võistluskalender 

Komisjon kuulas ära kohal viibinud tiitlivõistluste korraldamisest huvitatute ideed ja visiooni. Arutelud 

võistluskuupäevade ja korraldajate osas jätkuvad ja kinnitatakse hiljemalt veebruari lõpus toimuvaks Tallinn 

Motor Showks. Komisjon soovis jätkukoosolekuks kokku kutsuda radade haldajad, et kuulata ära nende 

kavatsused 2017 hooajaks.  

 

 

Koosoleku 2. osa  
Toimumise aeg ja koht: 2. veebruar 2017 kell 18.00 kuni 22.00 

Osalesid: speedway komisjoni liikmed Ken Viidas, Herki Kullerkupp ja Joel Sudnikevitš ning külalistena Rain 

Purge, Urmo Käosaar, Jaak Soolep ja Anneliis Tapfer.  

 

Komisjon kutsus kokku kohalike speedway radade haldajad, et kuulata nende ettepanekuid ja plaane 2017 

hooajaks.  



Ranna Speedway esindaja Jaak Soolep tutvustas motoklubi selle suve plaane: korraldatakse 4 sõitu lastele 

(06.05, 17.06, 12.08, 16.09) ning 8 neljapäevaõhtust treeningpäeva täiskasvanutele. Muul ajal on kompleksi 

võimalik eelneva kokkuleppe alusel kasutada kõigil huvilistel.  

Kohtla-Nõmme mototrekki haldav J&U Speedway Racing Team võistlusi ise sel aastal ei korralda, kuid rada saab 

esindaja Urmo Käosaare kinnitusel hooaja alguseks valmis ja potentsiaalseid võistluste korraldajaid oodatakse 

läbirääkimistele.  

 

Komisjon palus tagasisidet eelmise hooaja kohta.  

Jaak Soolep esitas oma arvamuse meistrivõistluste korra osas: mitu etappi on ehk liig meie vähest sõitjate arvu 

silmas pidades. Üks välisvõistlejatele avatud etapp oleks sõitjatele ihaldusväärsem. Komisjoni arvates on avatud 

ühe-etapiline meistrivõistlus täiskasvanutele hea idee, küll aga võiks lastele etappe rohkem olla.  

Samuti arvas Jaak Soolep, et speedway komisjon võiks tegeleda ainult traditsioonilise speedwayga, selle 

ülesannete hulka ei peaks kuuluma teiste masinaklasside (ennekõike flat track masinaklasside) reguleerimine. 

Komisjon peab aga oma ülesandeks kõigi piisava harrastajate hulgaga ovaalialade arendamist Eestis.  

Jaak Soolep tundis muret kohtunike litsentside kehtivuse lõppemise pärast. Komisjoni esimees tutvustas ideid 

seoses korraldatava kohtunike koolitusega, mis annaks võimaluse kõigil huvilistel olemasolevaid litsentse 

pikendada ja uusi taotleda.  

Urmo Käosaarel puudusi välja tuua ei olnud.  

 

Klubide esindajatelt oodatakse nüüd kirjalikke ettepanekuid uue hooaja reglemendi ja Eesti speedway arengu 

osas üldisemalt.  

 

 

Protokollis Anneliis Tapfer 


