EMFi speedway komisjoni koosoleku protokoll 09-16
Toimumise aeg ja koht: 14. september 2016 Iru rahvamaja. Kell 18.00 kuni 22.00
Osalesid: komisjoni liikmed Ken Viidas, Herki Kullerkupp, Margus Ostnik ja Joel Sudnikevitš ning külalistena
Andre Sepp, Helen Urbanik ja Anneliis Tapfer. Puudus komisjoni liige Väino Haab.
Koosoleku päevakord:
1. Tabasalu rajal 18.09.2016 toimuv võistlus
2. 2016 hooaja tulemused
3. 2017 hooaja planeerimine
4. 2017 hooaja reeglid
1.

18. septembril toimub Ranna Speedway mototrekil MK Ranna Speedway poolt korraldatav „Vambola
Helm’i karikas“. Olgugi, et komisjoni hinnangul on kõikvõimalike speedway ürituste korraldamine igati
tervitatav, siis sellisel moel võistluse läbiviimist komisjon taunib. „Vambola Helm’i karikas“ ei ole
kooskõlastatud EMFiga ega sellel ei lähtuta kehtivatest reeglitest. Võistlusjuhendis on esitatud
informatsiooni, mis võib komisjoni arvates olla võistlejatele eksitav. Komisjon soovitab tungivalt MK Ranna
Speedwayl viia võistlusjuhend vastavusse kehtivate hooaja reeglitega.
Komisjon peab vajalikuks korraldajapoolset osalejate teavitamist, et antud võistlus on EMFiga
kooskõlastamata, seal ei kehti EMFi poolt väljastatud litsentsid ja mõned kindlustused. Samuti puudub
võistlusel avaliku ürituse luba ja kolmandate isikute kindlustus.
Veel palub komisjon MK Ranna Speedwayl eemaldada võistlusjuhendist kõik viited Rahvusvahelisele
Motoföderatsioonile (FIM) ja selle reeglitele. Võistluse korraldamisel ei ole neist reeglitest kinni peetud
ja nendele viitamine on samuti eksitav.

2.

Komisjon vaatas üle ja kinnitas lõppenud hooaja tiitlivõistluste koondarvestuse. Kehtivatest reeglitest
tulenevalt tuli arvestuseks vajalik koosseis kokku kahes masinaklassis: SW 500 ja SW 85. Võrdsete punktide
tõttu masinaklassi SW 500 esikolmikus otsustati seal välja anda kaks kolmandat kohta.
Speedway komisjon kinnitas 2016. aasta hooaja koondarvestuse.
Speedway 500:

1. Janne Nyman (FIN)
2. Elvis Avgucevičs (LAT)
3. Dāvis Kurmis (LAT)
3. Gleb Ševtšenko (RUS)

Speedway 85:

1. Karl Johannes Lattik
2. Gert Heinvee
3. Frido Ving Viidas

3.

Komisjon võttis kokku lõppenud hooaja ja arutles saabuva üle. Üldiselt peeti lõppenud hooaega
kordaläinuks ja hinnati toimunud võistluste korraldajate ja neid läbi viinud ametnike tööd heaks. Otsustati
teha ettepanekud võistluste korraldajatele uue hooaja tiitlivõistluste organiseerimiseks.

4.

Möödunud hooaeg näitas, et 2016. aastal kehtinud speedway masinaklasside reeglite osas suuri
probleeme ei tekkinud. Samas nentis komisjon, et need on veidi iganenud ja vajaksid värskendust.
Komisjon otsustas hakata koostama uue hooaja reeglistikku. Ka uuel hooajal prognoositava suure hulga
välissõitjate arvu tõttu otsustati uued reeglid viia võimaluste piires vastavusse rahvusvaheliste reeglitega.

Protokollis A. Tapfer

