Koosoleku protokoll nr 27-09-2016
EMF-i motoringraja alakomisjoni koosolek 27.09.2016
Koht: EMF kontor, Tallinn
Koosolek algas 17.30, lõppes kell 21.00
Kohal viibisid: Rannus Ervin (komisjoni esimees), Karl Lilienberg, Ats Kuuseoja, Toomas
Tomson, Raul Koov ja Helen Urbanik (juhatuse esimees)
Juhataja: R. Ervin
Protokollija: K.Lilienberg
1) Punktiarvestus:
•

2016 hooaja punktitabel on kinnitatud ning avaldataks www.msport.ee
lehel

•

Pretensioonide esitamise aeg on 14 päeva alates tulemuste kinnitamisest

2) Motivatsioonipakett
•

•

Motivatsioonipaketi sõnastused ning punktide jaotus üle vaadata. Tiimi
sõnastuse küsimus. Arvestus algab esimesel võistlusel peale
registreerimist.

Ühekordse litsentsi hinda langetatakse ning uueks hinnaks on 35€. C-klassi ja
retro klassi litsentsi hind jääb 30€

3) Sõitjad
•

Sõitjate üleviimine:
•

Karol Kadarik, Mait Vestel, Maris Dankerts määratakse B1200 klassist
Superbike’i üleläinuks.

•

C-klassist viiakse B1200 klassi üle Kristian Vaarmann, Gunnar Ilm ja Taavi
Nahko.

4) Kalender
•

2017 kalender
•

27.-28.05

•

8.-9.07

•

2.-3.09

•

Need kuupäevad fikseeritakse 3’ks aastaks.

•

Soomes toimub 2017 hooajal 1 etapp, etapi kuupäev ning koht on
kinnitamata.

•

Lisandub Suur Võidusõit (kuupäev kinnitamisel), kus võistlevad:
Superbike, B1200, Superstock600 ja B600 klassid.

•

Kaalumisel on septembri teises pooles Endurance võistlus (võimalik
koostöö Soomega) auto24ringil.

5) Klassid
•

Noorteklass 100-130cm
•

•

•

Soome ja Lätiga välja töötada ning ühtlustada 100-120cm3 rataste klassi
reeglistik ning tehnilised tingimused. Põhjaks võibolla võtta Soome
tehnilised tingimused ning neid vastavalt mugandada, võimaldades Eesti
ja Läti noortel osa võtta Soome etappidest.

Tänavaklass
•

Koostamisel on esmane ülevaade ning tehnilised tingimused.

•

2 etappi 2017 hooaja peale

•

Lubatud on kasutada ainult tänavagondlites rattaid ning tänavarehve ilma
soojenduseta.

•

Tänavaklassist viiakse C-klassi üle sõitjad, kes ületavad auto24ringil
1.30.00 piiri

•

Koostöö Maanteeametiga?

5 sõitja nõue klassi avamiseks
•

Viime nõude 3 sõitja peale.

6) Uued liikmed ja rollid
•

•

Rollid
•

Rannus – Sponsorid, turundus, komisjoni töö reguleerimine

•

Tom – Dokumentatsioon ja juriidika

•

Raul – Tingimused ning juhendid

•

Ats – Külgvankrite klass

•

Karl – Tänavaklass, C-klass, turundus, kujundusmaterjalid

•

Uus liige Marko Rohtlaan - noorte programm

•

Uus liige Peeter Merivälja - noorteklass, uus klass 100-125cm arendus,
reklaam, turundus

EMV korraldamistingimused
•

Raul töötab välja esmase põhja, mitte enne kui 10.10 algusega

•

Valmimisaeg novembri algus

