EESTI MOOTORRATTASPORDI
FÖDERATSIOON
MOTOSPORDI VÕISTLEJA LITSENTSI TAOTLUS 2011

ESTONIAN MOTORCYCLING FEDERATION
*KOHUSTUSLIKUD VÄLJAD!
TäITA TRüKITäHTEDEGA!

Eesnimi:
*TAOTLEJA ANDMED:
Perek.nimi:

*KODUNE AADRESS:
*TELEFON/ E-MAIL:
*SÜNNIAEG/ ISIKUKOOD:
*KLUBI:

85€
195€

55€
75€

„PIIRATUD“ LITSENTS:
Mini MX; K/V kaassõitja; Kiirendus (ei anna
õigust osaleda RR)
„KÕIK DISTSIPLIINID“ LITSENTS:
MX (sis.kestuskross, enduro; jäärada, söerada,
snowcross;supercross); SM; RR; ENDURO+ kõik
piiratud litsentsi distsipliinid
MÄKKETÕUS/TRAIEL
„JUUNIOR/ NOORED" LITSENTS:
Kuni 15 aastased kõik distsipliinid

RAHVASPORDI KAART:
(ainult rahvaspordi võistlused/ klass + Hobby/
Beginner võistlejad)
125€ ** IGA DISTSIPLIIN ERALDI:
MX (sis.kestuskross, enduro, jäärada,
söerada, snowcross; supercross); SM (sis.
Jäärada); RR (sis. kiirendus)
75€

**
MX

RR

SM

MÄRKIDA RISTIGA, MIS LITSENTSI SOOVITAKSE!
**- kirjutada, mis distsipliini eraldi soovitakse. /LITSENTSIDE HINNAD SISALDAVAD KINDLUSTUST!
*LAPSEVANEMATE NÕUSOLEK LITSENTSI VÄLJASTAMISEKS ALLA 18-AASTASELE ISIKULE
Lubame oma lapsel osaleda mootorrattaspordi võistlustel ja treeningutel ning vabastame nii EMF-i, kui ka ürituste otsesed korraldajad
igasugusest vastutusest võimalike õnnetusjuhtumite korral. Oleme teadlikud regulaarse (kord 6 kuu jooksul) spordimeditsiinilise järelvalve
vajalikkusest ning teadvustame endile selle mitte-läbimise võimalikke tagajärgi. Nõustume oma lapsele mootorrattaspordi võistluste ajaks
sõlmitava õnnetusjuhtumikindlustuse lepinguga.

*Lapsevanemate nimed ja
isikukoodid:
*Lapsevanemate allkirjad:

*SPORTLASE KINNITUS
Kohustun kõrvalekaldumatult täitma kõiki EMF-i, UEM-i ja FIM-i normdokumentidest, EMF-i juhatuse otsustest ning konkreetse võistluse
juhendist tulenevaid nõudeid. Tunnustan ja täidan WADA - Maailma Anti-dopingu Koodeksit.
Nõustun mootorrattaspordi võistluste ajaks sõlmitava õnnetusjuhtumikindlustusega.

Kuupäev:

*Allkiri:
LITSENTSITAOTLUS LÄHEB TÖÖSSE PEALE LITSENTSI MAKSUMUSE TASUMIST!

*KLUBI NÕUSOLEK
Andes käesolevaga nõusoleku võistlejalitsentsi väljastamiseks sportlasele, võtab klubi või registreerija endale täieliku vastutuse tema piisava
sõiduoskuse ning EMF-i, UEM-i ja FIM-i normdokumentidest tulenevate nõuete täitmise eest.

*Vastutava isiku nimi ja ametikoht:

MTÜ EMF
Pärnu mnt. 141
11314 Tallinn

*Allkiri ja pitsat:

Swedbank a/a 221001111599
Registrikood 80087009

Tel: +372 682 5273
Fax: +372 682 5274
E-mail: info@msport.ee

EESTI MOOTORRATTASPORDI
FÖDERATSIOON
ESTONIAN MOTORCYCLING FEDERATION
MOTOSPORDI rahvuslikud VÕISTLEJALITSENTSID 2011
„Kõik distsipliinid“ - 195 €
• MOTOKROSS (sis. kestuskross, enduro, jäärada, söerada, superkross, snowcross)
• SUPERMOTO
• RINGRADA
• KIIRENDUS
• MINI
• + Kõik piiratud litsentsi distsipliinid
„Piiratud litsents“ – 85 €
• MINI MX/SM
• K/V KAASSÕITJA
• KIIRENDUS (ei anna õigust osaleda RR EMV ja EKV etappidel)
„Juunior/Noorte litsents“ – 75 €
• Kuni 15 aastased kõik distsipliinid
Mäkketõus/Traiel litsents – 55 €
• Mäkketõusu ja traieli võistlused
„Rahvaspordi kaart“ – 75 €
• Rahvasportlased (ainult rahvaspordi klass/ võistlused)
• Hobby ja Beginner võistlejad
„Iga distsipliin eraldi“ – 125 €
(annab õiguse osaleda ainult vastava distsipliini võistlustel! )
• Motokrossi litsents (sis. kestuskross, enduro, jäärada, söerada, superkross, snowcross) – 125€
• Supermoto litsents (sis. jäärada) – 125€
• Ringraja litsents (sis. jäärada, kiirendust) – 125€
ÜHEKORDNE LITSENTS:
Võistluste paigast, koha pealt:
• Mini ja Rahvaspordi võistlused- 20 €
• Kõik teised võistlused - 30 €
(EMV etappidel väljastatakse ühekordseid litsentse AINULT KLUBI KAASKIRJAGA! Selle
puudumisel starti ei lubata).
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Swedbank a/a 221001111599
Registrikood 80087009
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NB!
 EMF rahvuslik litsents annab õiguse osaleda EMV, EKV jm EMF egiidi all
toimuvatel motospordi võistlustel Eestis. Litsents kehtib ka Soomes, Lätis ning
Leedus KOOS STARDILOAGA, mille väljastab EMF sekretariaat. Stardiluba on
tasuta!
 Litsents läheb töösse peale litsentsitaotluse esitamist ning litsentsi eest tasumist
ning on valmis 2 nädala jooksul.
 Litsentsitaotlusi, millel on kohustuslikud väljad täitmata, töösse ei võeta.
 Sõitja on kohustatud esitama võistlustel kehtiva litsentsi.
 Võistluste korraldajal ei ole lubatud ilma litsentsita sõitjaid starti lasta!
 EMV etappidel väljastatakse koha pealt ühekordne litsents ainult koos klubi
kaaskirjaga.
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