
Eesti Mootorrataste mäkketõusu üldkoosolek 

15. jaanuar 2014, Mäo konverentsikeskus 

 

Koosoleku läbiviija: Riho Kollist 

Protokollis: Lauri Drubinš 

Kohal: 18 võistlejat ja korraldajat 

Algus 19.00 

Lõpp 22.00 

 

Päevakord: 

1.     Tagasivaade 2013 hooajale 

2.     Reeglite ülevaatamine (mitu EMV etappi, mitu arvesse, punktisüsteem) 

3.     2014 hooaja kalender 

4.     EMF-i uus nõukogu 

5.     Mäkketõusu promo (koduleht, Facebooki leht) 

6.     Mäkketõusu komisjon 

7.     Jooksvad küsimused 

1) Tagasivaade 2013 hooajale 

 

Aasta alguses eksisime ajavõtja tellimusega. Hooaja keskel tegime koostööd downhilli 

mehed. Maksid 300€.  Mäepeal olid puust tokid püsti, võiksid olla piki mäge ? Tehti 

ettepanek võimalusel kasutada paiduvaid plastiktokke. Mäemehed ei tohi olla noored lapsed 

(alla 16a). Pealtvaatajad ei tohi olla mäepeal. Pileteid peaks ostma kõik.  

 

Otsustati: sellel hooajal kasutatakse sama ajavõtu teenuse pakkujat. Billy tegeleb tema 

tellimisega.  

 

 

2) Reeglite ülevaatamine 

 

Vaadati üle eelmisel aastal kehtinud reeglid. Üldpildis olid kõik reeglitega rahul kuid sooviti 

juurde lisada järgmised punktid: alla 4 osaleja ei kuulu EMV arvestusse; kui rada on vaba, siis 

on aega kuni 5 min starti jõuda, kui selle aja jooksul ei jõua starti loetakse katse 

ebaõnnestunuks; uus punktisüsteem: esimesed 10 saavad punktid: 13-10-8-7-6-5-4-3-2-1. 

 



Auhinnafond: Mõlemas klassis peab korraldaja tagama auhinnafondi summas 100 klass (I 

koht 50, teine koht 30 ja kolmas koht 20). Lisaks karikas ja muud nännid. 

 

Arutati osalustasu tõstmisest. Iga sõitja tasub osalustasu 20€ klassi kohta ning enam 

mehaanikud tasuta ei saa. Abimeeskond ostab tavapileti, võistleja ostab tavapileti ning 

registreerimisel tasub puuduoleva summa. 

 

Otsustati: alla 4 osaleja ei kuulu EMV arvestusse; kui rada on vaba, siis on aega kuni 5 min 

starti jõuda, kui selle aja jooksul ei jõua starti loetakse katse ebaõnnestunuks; uus 

punktisüsteem: esimesed 10 saavad punktid: 13-10-8-7-6-5-4-3-2-1. Iga EMV etapi korraldaja 

peab tagama mõlemas klassis (Single ja Unlimited) auhinnafondi summas 100€. Osalustasu 

on 20€ klassi kohta. 

 

3) 2014 aasta võistluskalender ning EMV etapid 

 

1. 31.mai  Tihemetsa    Kärnatajad HC 

2. 14.juuni  Marjamägi EMV I etapp  Riho Kollist 

3. 12.juuli  Kukemetsa EMV II etapp  Riho Kaarna 

4. 2. august  Kiviõli  EMV III etapp  Billy Toomla 

5. 16.august  Rannu  EMV IV etapp Riho Kollist 

6. 30.august  Laatre  EMV V etapp  Motohai 

7. 6.september Sõreste  EMV VI etapp Kagu MK 

 

Arvesse läheb 4 sõitu. 

4) EMF uus nõukogu 

2013 aasta sügisest juhib EMFi igapäeva tööd uus nõukogu, kes soovib kohtuda ka 

mäkketõusu esindajatega.  

Otsustati: mäkketõusu komisjon lepib kokku kohtumise aja ja osalevad kohtumisel. 

5) Mäkketõusu promo 

Käesoleval aastal jätkame Facebookis info levitamisega. Arutati flaierite valmistamisest ning 

nende levitamisest. 

 

Otsustati: Loome uue keskkonna, mille haldajaks jääb: Liis Mändla. Facebooki lehe nimeks 

tuleb Hillclimb Estonia. Flaierite eest vastutab Kristjan Siilak, kes võtab hinnapakkumised, 

valmistab kujunduse ning tellib. Kõik korraldajad tasuvad ühiselt flaierite tellimise. 

 

6) Mäkketõusu komisjon 

 

2013. hooajal võttis mäkketõusu teemadel otsuseid igapäevaselt vastu kolme liikmeline 

komisjon, koosseisus Holger Tasane, Riho Kollist, Lauri Drubinš.  



 

Otsustati: käesoleval hooajal jätkab sama koosseis. 

 

7) Jooksvad küsimused 

 

Arutati võistluste järgselt pidusid korralda kõikidele tõusjatele ja osalejatele. 

Otsustati: Kes soovib see võiks teha pidu. 


