
4x4 komitee koosolek 13.03.2018 

Koht: Randvere tee 11, Haabneeme. 

Osalejad: Arto Künnapas, Eero Dulder, Jaan Villak, Mait Mumme, Martin Roos, Urvo Männama ja Tormi Tamm. 

Puudus: Ermi Peets 

Alustame kell 19:00 

 

Päevakava: 

1. Koosoleku avamine. Koosolek algas 19:20 

1.1. Koosolek avatud, kohal seitse komitee liiget kaheksast. 

2. Ringraja sarja 2018 juhendite arutelu ja kinnitamine. 

2.1. Juhendmaterjalid vaadati läbi, parandati ja muudeti. 

2.2. Viime parandused juhenditesse sisse ja kinnitame e-posti teel. 

3. Urvo Männama protest Suur Maasturite Talvesprint 2018 korralduse kohta. 

3.1. 4x4 komitee ei tuvastanud juhendi rikkumisi korraldaja poolt. Antud protesti mõistlik esitamise aeg on 

möödunud, kuna seda oleks pidanud tegema enne võistluse ametlike tulemuste kinnitamist. 

3.2. Otsuse hääletusest ei võtnud osa Suur Maasturite Talvesprint 2018 peakohtunik Tormi Tamm ja 

protesti esitaja Urvo Männama. 

3.3. Protest lükati tagasi hääletuse tulemusena ( neli poolt, üks vastu ). 

4. Võistlustel tehtud rikkumiste karistuste määrad, kas jätta võistluspõhised või teha sarjade põhised. 

4.1. Koostada juhendmaterjal võistlusmasinate teekondade salvestusseadmete kasutamise, teekondade 

jälgimise ja salvestamise kohta analoogselt EAL Eesti 4X4 Off-Road karikavõistluste pildistamise 

juhendile. AK. 

4.2. Koostada üldine karistuste tabel, millise saavad võistluse korraldajad liita oma võistlusjuhenditega. TT. 

5. Suur Maasturite Talvesprint 2018 võistlusel kiirust ületanud ja hiljem korraldajaid, 4x4 komiteed ning kogu 

maastikusõidu võistluste mainet mustanud sportlaste käitumine, kas määrata võistluskeeld? 

5.1. Seoses algmaterjali puudulikkusega ei võeta arutusele. 

6. Jooksvad küsimused. 

6.1. Tehnilised tingimused 2019-2022. 

6.1.1. Käesoleva nädala ( nädal 11 ) lõpuks teha parandusettepanekud. ED 

6.1.2. Järgmisel nädalal ( nädal 12 ) avalikustada projektid avalikuks aruteluks. 

6.2. Võistluste juhendmaterjalid. 

6.2.1. Korrektsemate võistluste juhendmaterjalide saamiseks tutvuvad võistlusjuhenditega enne 

avalikustamist vähemalt kolm 4x4 komitee liiget. Võistluse juhendmaterjalid tuleb läbi vaadata 

paari päeva jooksul peale nende saamist. 

6.2.2. 2018. aasta EAL Eesti 4×4 Off-Road karikavõistluse võistluste juhenditel hoiavad eriti silma peal 

lisaks teistele 4x4 komitee liikmetele Arto, Eero ja Urvo. 

6.2.3. 2018. a Eesti lahtised meistrivõistlused Offroad Racing´us ja 2018. aasta EAL Eesti 4×4 Off-Road 

ringraja karikavõistluse võistluste juhenditel hoiavad eriti silma peal lisaks teistele 4x4 komitee 

liikmetele Arto, Jaan ja Martin. 

6.3. Signals EM Trophy korraldus. 

6.3.1. 2018. a Eesti lahtised meistrivõistlused Offroad Racing´us ja 2018. aasta EAL Eesti 4×4 Off-Road 

ringraja karikavõistluse Lätis toimuva etapi Signals EM Trophy hea korralduse tagamiseks saata 

võistluse käiku jälgima üks 4x4 komitee ning üks tehnilise komisjoni liige. 

6.3.2. 4x4 komitee liikmena võtab Signals EM Trophy võistlusest osa Jaan Villak. 

7. Koosoleku lõpetamine. 

7.1. Koosolek lõppes 23:30. 


