Eesti Autospordi Liidu juhatuse protokolliline otsus

Eesti Autospordi Liidu (reg. kood 80076023) juhatuse koosolek toimus 30.08.2021 a.

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Janis Kaal ja Kuldar Sikk.

Koosoleku päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Mihkel Norman Tults’i pöördumine EAL juhtkonna poole 18.08.2021, milles sportlane seab
kahtluse alla drifti alakomitee 11.08.2021 ja 13.08.2021 langetatud otsuste õiguspärasuse.
Asja arutamiseks on EAL juhatus tutvustanud drifti alakomiteele Mihkel Norman Tultsi pöördumist ja
palunud anda omapoolsed selgitused. Selgituse on andnud alakomitee kirjalikult 26.08.2021 ja
30.08.2021 Zoomi keskkonnas läbiviidud küsitluse vormis.

Otsuse langetamisel on EAL võtnud aluseks järgmised teadaolevad asjaolud:
1. Võistleja Tults pöördus omal initsiatiivil alakomitee juhi Kristjan Salmre poole saamaks infot
sarjamaksu tasumise küsimuses.
2. Drifti EMV võistlusmäärused ei näe ette sarjamaksu tasumise tähtaega, kuid näeb ette Pro ja
Semi Pro klasside sarjamaksu tasumise kohustuse kõigile nimetatud klasside võistlejatele
sõltumata sellest, millisel etapil sarja sisenetakse.
3. Mihkel Norman Tults on esitanud registreerimistaotluse ja saanud kinnituse 2021. aasta
drifti Eesti meistrivõistluste sarja (edaspidi drifti EMV) registreerimise kohta enne esimest
etappi 29.06.2021.
4. Võistlejale saadetud registreemise kinnituskirjas on viidatud võimalustele tasuda
osavõtutasu võistlustel koha peal või alternatiivselt pangaülekandega. Puudub viide
sarjamaksu tasumisele või tasumise kohustusele kindlaks määratud ajaks.
5. Mihkel Norman Tults on osalenud kõigil kolmel seni peetud drifti EMV etapil. Võistleja
osalemisele ei ole tehtud mingeid takistusi, võistleja tulemusi on drifti alakomitee
tunnustanud ja pidanud sarja punktitabelit, milles võistleja M.N.Tults on saanud punkte EMV
arvestuses. M.N.Tults on eemaldatud sarja punktiarvestusest drifti alakomitee 13.08.2021
otsusega.
6. Drifti alakomitee langetas otsuse võistlejate punktiarvestusse kuulumise või kuulumata
jätmise üle võistlejate hulgas läbiviidud veebiküsitluse alusel.

Faktilisi asjaolusid arvesse võttes leidis EAL juhatus:
1. Võistleja Mihkel Norman Tults on käitunud vastavuses kehtivate drifti EMV 2021
võistlusmäärustega.

2. Drifti alakomitee on registreerinud võistleja Tultsi drifti EMV-le. Faktiliselt kinnitavad seda nii
võistlejale saadetud registreerumise kinnitus, võistleja osavõtu võimaldamine kui eelnevalt
arvestatud sarjapunktid.
3. Drifti alakomitee 11.08.2021 ja 13.08.2021 otsused on õigustühised järgmistel põhjustel:
a. EAL alakomiteede ja kolleegiumite tegevusjuhiste punkt 13 kohaselt on alakomiteel
õigus teha ettepanek EAL juhatusele EAL meistri- ja karikasarjade punktitabelis sõitja
punktide tühistamiseks. Alakomiteel puudub õigus sõitja punktide tühistamiseks.
b. Absoluutselt välistatud on võistleja tulemuste arvestamise üle otsustamine
kaasvõistlejate poolt. Tegemist on otsese FIA eetikakoodeksi 2.2 rikkumisega.
4. EAL näeb otsest huvide konflikti juhtudel, kus üks või mitu võistlejatest kehtestavad
sportlikke reegleid ja tingimusi, teostavad kontrolli nende täitmise üle ja kehtestavad
sanktsioone kaasvõistlejate suhtes. Olukord, kus sarjamaksu tasumine on seatud
punktiarvestusse kuulumise vaieldamatuks eelduseks, kuid kontrolli tasumise üle teostab üks
võistlejatest, ei ole aktsepteeritav.

Eeltoodut arvesse võttes otsustas EAL juhatus:
1. Tühistada Eesti Autospordi Liidu drifti alakomitee 11.08.2021 ja 13.08.2021 otsused.
2. Drifti alakomitee peab viivitamatult ennistama eelnimetatud otsuste alusel sõitjatelt võetud
EMV arvestuse punktid.
3. Drifti alakomitee peab võistlusmääruste bülletääniga määrama mõistliku aja võistlejate
2021. aasta drifti EMV sarjamaksu tasumiseks.
4. Drifti alakomitee peab määrama isiku, kes huvide konflikti omamata teostab järelvalvet
sarjamaksu tasumise osas ja esitab võistlejatele sellekohased nõuded.
5. Käesoleva EAL juhatuse koosoleku protokollilise otsuse peab drifti alakomitee viivitamatult
avaldama EDL ametlikul veebilehel http://www.driftime.ee

Koosolekul osalejad

Janis Kaal

/allkirjastatud digitaalselt/

Kuldar Sikk

/allkirjastatud digitaalselt/

