
EMF-I SUPERMOTO KOOSOLEKU PROTOKOLL Nr 05-12-2013

Toimumise koht ja aeg: EMF-i kontor Pärnu mnt 141 Tallinn 05.12.2013 kell.15:00-17:00

Osavõtjad: Komisjoni liikmed Margus Ostnik, Kaido Veensalu, Martti Sulengo, Carol Reesna, Ivar 
Kiil, lisaks Mario Ostnik, Tambet Kuresoo ja Raul Kirt ning EMF-i juhatuse esimees Helen 
Urbanik.
Puudus: Kristjan Siilak

Koosoleku päevakord: 
1. Supermoto komisjoni valimine
2. 2014. aasta võistlustingimuste arutelu
3. 2014. aasta võistlusklasside kinnitamine
4. 2014. aasta kalendri arutelu
5. Muud küsimused

1. Supermoto komisjoni valimine
Ühehäälselt otsustati kinnitada Ivar Kiili ja Martti Sulengo tagasiastumine komisjonist. Ühehäälselt 
kinnitati komisjoni uueks koosseisuks Tambet Kuresoo, Raul Kirt, Kaido Veensalu, Carol Reesna ja 
Margus Ostnik. 

2. 2014. aasta võistlustingimuste arutelu
Otsustati lisada võistlustingimustesse punkt, et S1 ja Scooters Racing klassis on nahkkombinesoon 
kohustuslik, teistes klassides soovituslik. 
Olulisim muudatus tuleneb FIM tehniliste tingimuste muudatusest. 2014. aastast on maksimaalne 
müranorm 114 db, seni oli 117 db. 
Otsustati, et tehniline komisjon on ennast igati õigustanud, jätkab ka 2014. aastal tööd.

3. 2014. aasa võistlusklasside kinnitamine

2014. aastal toimuvad Eesti meistrivõistlused klassidele S1, SuperQuad ja Scooters Racing. 
Klassidele Open, CrossQuad ja Scooters Sport toimuvad Eesti karikavõistlused.
Otsustati nimetada ümber senine S1 Hobby klass Soome eeskujul Open klassiks. Lisada 
võistlustingimustesse, et Open klassis tohib sõita ka suurte (krossi)ratastega. 
Rolleritel on 2014 hooajal kaks klassi: Racing ja Sport, sõidud koos, arvestus eraldi.
SuperQuad klassiga sõidavad ka CrossQuadid, arvestus eraldi. 

4. 2014. aasta kalendri arutelu
2014. aastal toimub 7 võistlust. I 1. mai, Riia 333 Läti, II 10. mai, Valga kesklinn, III 18.-20. juuli, 
Kuressaare , IV 2. august Madona Läti, V 9. august Tartu Lõunakeskus, VI 23. ugust Rapla koos 
Soome meistrivõistluste etapiga ja VII etapp Soomes Hyvinkääl, kuupäev selgub lähiajal.

Hooaeg algab traditsiooniliselt 1. mail Riias. Saaremaa supermoto weekend (MM, EM ja Eesti 
meistrivõistluste etapp) hetkel FIM-i kalendris 19.-20. juulil, kuid taotlus on see tuua juuli 
esimesele nädalavahetusele. 
Kokkuvõttes toimub kindlasti kaks etappi Lätis, üks Soomes ja neli Eestis. Scooters klassis 
toimuvad võistlused ainult Eestis toimuvatel etappidel. Eestis toimuvatel etappidel kinnitati 
stardimaks järgmiselt Scooters 20 €, kõigil teistel klasidel 35€. 

Kõik võistlussõidud lähevad arvesse. 

Külgvankrite osas otsustas komisjon, et kui 15. jaanuariks annab osalemissoovist e-posti teel teada 



aadressile super.moto@mail.ee vähemalt 7 ekipaaži, korraldatakse võistlused ka külgvankritele  ja 
arutatakse osalejatega läbi tehnilised tingimused.

5. Muud küsimused
Komisjon tegi EMF-i juhatusele ettepaneku, et supermotot saaks sõita EMF-i krossili- või 
ringrajalitsentsiga – anda nende litsentside omanikele võimalus valida lisaks veel üks ala. Kellel 
neid litsentse ei ole, võistleja ostab supermotolitsentsi või ühekordse võistlusloa. Ettepanek on 
juhatuse poolt tõsiselt kaalumisel.

Arutati sponsorite teemat. Klassivanemad lubasid leida toetajad, kes vastutaksid vähemalt kõigi 
Eestis toimuvate etappide korraliku auhinnalaua eest toetamaks korraldajaid. 
Samuti proovitakse sarjale saada meedia reklaam Sky Plusi või mõne teise üleeestilise 
raadijoaamaga, et tõsta sponsorite huvi.

Komisjoni järgmine koosolek: toimub veebruari alguses 2014.

Koosoleku juhataja: Margust Ostnik
Protokollija: Helen Urbanik
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