
Koosoleku protokoll nr 29-11-2017
EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek 29. novembril 2017

Koht: EMF-i kontor, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn
Koosoleku algus: 13:00, lõpp: 16:30
Koosolekul viibisid: Mati Pärnasalu, Jüri Makarov, Juss Laansoo, Lembit Nõlvak, Kaspar Kangur, Reio Engman, 
Margo Sonn, Henri Roosiorg, Ain Kuusik (nõukogu liige), Marko Lepik.  
Koosoleku juhataja: Mati Pärnasalu
Protokollija: Rauno Kais

Päevakord:
1. Võistluskalender 2018
2. Võistlustingimused 2018

Teemad:
1. Võistluskalender 2018

1. Otsustati, et 2018 toimub sarnaselt 2017 aastale neli (4) etappi Eestis ja üks (1) Lätis
2. Otustati, et etapi formaat jääb samaks, mis 2017 ehk siis kahe päevaline (klasside paiknemine päeval 

sõltub Läti meistrivõistluste formaadist, kuid hetkel ei ole lätlased oma kalendrit jne avaldanud)
3. Hetkel on kindlad etapi korraldajad Pärnu, Lange ja Tihemetsa, kuid neljas koht on veel lahtine. Oma huvi

on antud etapi vastu tundnud Karksi-Nuia ja Kiviõli, lisaks saab etappi korraldada ka Türil
4. Läti etapil osaleksid EMV arvestuses järgmised klassid: 85cc, MX Junior, MX2 ja MX1
5. Etappide kuupäevad said kirja, kuid lõplikud selguvad peale läbirääkimisi Läti föderatsiooniga. Kuna 

2018 osalevad meie sõitjad taas üle maailma, siis võeti aluseks nii MM, EM, ADAC, kui ka Briti sarjad, 
kuid ideaalset kooslust ei saa, kuna hooaeg on lühike ning kõiki ei saa nii ära mahutada, et kõik väljas 
osalevad saaksid ka 100% EMV etappidel osaleda.

2. Võistlustingimused 2018
1. Kuna kalendri ja teiste teemadega arutamine kestis kaua, siis võistlustingimused lepitakse kokku järgmisel

krossikomisjoni koosolekul, mis toimub selle aasta detsembris
3. Muud teemad

1. Arutleti MX1 klassis osalejatenappuse üle ning otsiti võimalusi selle arvu kasvatamiseks, kus parimaks 
mõtteks jäi luua MX1 klassis Eesti karikavõistlused, kus lisaks neljale EMV etapile saaks selles arvestuses
punkte ka TOP200 etappidel ja neid saavad siis MXA klassis osalevad sõitjad. Idee vajab edasist arutelu, 
kuna TOP200 MXA klassis on ka palju MX2 klassi sõitjaid, kellele peaks ka siis karikavõistlused 
toimuma. Otsus antud idee kohta selgub järgmisel koosolekul.

2. Otsustati muuta kestvuskrossis sõitude pikkuseid järgmistel klassidel:
◦ MXD 60 minutit
◦ MXC 90 minutit
◦ MXB 120 minutit

3. Otsustati tõsta kestvuskrossis uue hooaja alguses 2017 tulemuste põhjal MXC ja MXD klassist 3 paremat 
kõrgemasse klassi

4. Otsustati jätta täiskavanute klassis osalemistasu motokrossi ja kestvuskrossi EMV ja EKV võistlustel 
samaks, mis 2017 - 40€, kuid noorte klassides oleks see 2018 aastel 30€

5. Otsustati külgkorvide klassis järgmisest hooajast kaotada klass KV Hobi
6. Otsustati, et noorte krossi karikavõistluste etappidel ei ole pitbiked ja quadid eraldi etappidel, vaid 2018 

osalevad mõlemad klassid kõikidel etappidel. Erinevalt eelmistest aastates osalevad kõik quadi klassid 
(50, 100 ja 200) ühisstardis.

7. Arutleti teemal viia 50cc EMV etapid suurte etappidelt eraldi noorte võistlustele, kuid otsustati siiski 
sarnaselt 2017 aastale pidada 2 etappi suurte etappidega koos.

8. Otsustati, et 2018a. talvistel kestvuskrossidel on ATV ja Quad sõidud meeskondliku asemel 
individuaalsed ja kestvus 60min.

9. Otsustati, et korvid ja quadid lepivad eraldi Läti esindajatega võimalike ühisetappide toimumise ja 
kuupäevad.

10. Arutleti, et quadid soovivad kõikidel EMV etappidel, kaasaarvatud kahepäevastel etappidel, kõik ühel 
päeval sõita.


