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HaiHS$W1'Ista

EVMK "UNIC-MOTO" president
T6nuPiibur
te|.6322561

sekretiir
ToomasPauvelt
tel.25250508

ajakirja "Tempo"toimetaja
MdrtKaru
tel.25078991

Jdudu tiitile!
Lugupeetud vanatsikli s6brad. Mii6dunud
suvi oli vihmaneja seet6ttuei olnud ka eriti palju
v6imalusi ringi tiirutamiseks.Aga tiritused,mis
toimusid olid meeldejiiiivad.1998. Aasta
romupiievadolid suurimadnii osalejatearvu kui
hindade k6rguse poolest. Niiib, et kiies on
vanatehnika laatadek6rgaeg.Loomulikult ei saa
seeigavestikesta,sestsilmapiiril on konkurente
ja laadakaupa ei anna juurde toota. Nii et
krabagem viimast. R65m oli kogeda, et

autodekubist
unikaalsete
Aatekaaslased
"UNIC" korraldasidl6busap?ievadziibi
meestele.Kohapealoli iiles pandudka
nZiitus,kus oma osaoli teita
militaartehnika
"Unic-Moto" tsiklitel. Paraku liibis
tsiklimeestestkogu raja ainult Toomas
Svaigsneoma BMW R12-ga.Huvitav miks
selletsikligas6daei v6idetud,kui allakirjutanu
esimesseauku kinni jiii.
oma venelasega
Ilmseltoli vahemeestes.

laadaplatsosteti JAWA
juppidest ja koguni
tervetest JAWA-dest
tiihj aks. Huviliste armee
suureks
valmistub
juubeliks.
punaseks
Kordaliiinuks v6ib
suvist
ka
pidada
motokokkutulekutTudus.
Siin juurestuleb miirkida,
et kui kokkutulekuid
normaalse
organiseerida
maameestega
niirvikavaga
koos, siis on nende
konaldaminelausalust ja
r'66m.Esialgnekartus,et
"Luikedejiirv" mootorrattal
Tdnu Piibur esitabetiiiideballetist
tsiklid pikal rabaretkelkatki
K-75OMV
liihevadja iira upuvad ei
Palju lubatud velomaaniastei tulnud
mAletatakse
leinud teide. (V6i leks?)Igatahes
kauaja tantsumemmedki kahjuksmidagiviilja. Osaltoli siiiidi muidugi
tsiklimehisealkandis
et andaseda ilm, teisaltjiille ideedepuudus.Agaasjaarurab
panevadmeidtantsusammudesse,
elamust p6lvest pOlve. Tuleva suve parandada!
Jiirgmineaastatuleb igal juhul paremkui
motokokkutulektuleb Kassaril iuuli teisel
eelmine.On p6hjust tdeliseltaja kulgemise
niidalavahetusel,
Oli ka viiikeseidaga huvitavaidtiritusi. iile 166mutunda,sestvanatehnikasaabjiille
Ringrajakihutajad kiilgkorvi masinaklassis aastav6rra vanemaksja unikaalsemaks.
korraldasidPiritavelotrekilkorvipiieva,kusk6ik
soovijadsaid m6iidaviraazekihutadestunda
keemiat.Erinebju
t6elistfiiiisikatja sisemuses
T6nuPiibur
trekisOittublistitavalistestkurvidest.Uritusoli
kiilgkorvi masinaklassi
mdeldudpropageerimaks
Tallinn
kui osalejaid.
agapublikutoli samapalju
ptitiratakse
on paraku linn, kus tsiklimehele
tiihelepanu ainult siis, kui ta m6nele
vastunosuannab.
hauakaevaiale

Heli
lvossid,jririraiasdidud, et tullatas neid vana
sdti&ne aegu kah meeldeja kutsuks Teid va
vanastitiduseratasteia autodegameitesaare
prir)le. Sii oo ennamusvanadtnepdlvepitvad
ja hulga latsi leidse kah. Suvvel oo sii
moidugi igasuguseid loikameid teistpoolt
lompi. Lddlcskorra selle saarepdrrisemaja
m rrisemma, saaks siit vedestveilja suure
Haknnud kord Kassari saar Vriinameres lombipcidleseilama.
OotasTeid9.-I I -ndaliuulil 1999.aastal
liikuma, seda mcirganudhiidlased pannud
hrirj ad vankri ettej a tirinud Kassari Hiiumaa Kassari saare Ptitile.
ki)lge. Sest aiast on Kassari Hiiumaa

Heli on Kassarikultuurimajajuhataja'
Kui suveltoimub 9.-I I . JuuliniKassarilsuur
kokkutulek,siistemaoniiks
vanamootorratia
suurtegija.

Kassari

kaassaar
Heli
Meite saar oo 19,3hn. suurune, kus
oo 2 poodi, 1 kdrts, I tootmisettevdte,2
hotell- motelli-bor...,peale selle oo kiikse
Eesti Vanamootorrattaklubi
rohkem kndaknid ning odratolguseid peaks
"UNIC-MOTO"
suvine kokkutulek
sii ollema 2B6 jalapaari Ndnna vciinad
"Kassari Moto 1999" toimub 9.-11.
papperid, r)i ma pole neid isi illle lugend'
Leidse ka kohaliku Slle pruulijaid ja Juulil 1999.a.Hiiumaal, Kassaris.
pruukij atestki Puudu di tulle.
Mool tulli siis iiks isevcirki plaan:
tehialrse siis uuemasriti&xe rritusi nagu
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Tere!
1998.aastal
oli iillatavaltpalju stindmusi: publikule. Pdhjus,keegi polnud neid varem
kevadine Kurha varuosadepiiev,"Tudu Moto kutsunud.Tavaliseltkingitakseartistidelelilli.
98", J6gevatreff
98, "SakuSafari98", siigisene Seekordjagasidesinejad
6isipublikule.Nimeks
Kurtnavaruosadepiiev.
Vanatehnikamehellausa said nad tsiklimeesteltluulelise "Raba6ied".
pidupeootsa.Kurtnavaruosapiievadel
on selgelt Piiike,vihm, iiike, kuusasedteed,soomiilkad,
niiha, kes kaupmees, restauraatorv6i siingeajalugu-1940-41.aastastelanikest
kollektsioniiiir.Vanatehnikahinnadtdusevad tiihj endatudkaks6nnelikkuja piiikesepaistelist
kohati pilvedesseiiletadesviilismaiseidhindu. kiila, kelle siiti seisnesisamaa,omalasteja enda
Pakumealati ikka ennekaasamaalastele.
Sageli vabadusearmastuses.Siiani on need ki.ilad
maksabkohalik vanatehnikaharrastajakohe tiiljad. Aastal 1998! Ei miilestusmiirkisiiiitult
kiisitud summa,kui 70-80% kiisitud hinnast hukkuneile, Eesti Vabariigi Vabadussbja
tingida iiritav viilismaalane.Trurdub,et neiston kangelastele
ja nendejiireltulijaile, vaidk6letuul
paljud ka kaupmehed.Ostaodavaltsiit, ja miiiia vihiseblagunevaraudteejaarna
varemeteja maa
Saksamaalv6i kus keegi, kallilt edasi.Argu sisse k6dunenudkiiiiditamisest iile jiiiinud
solvuguneedinimesed,kesont6sirestauraatorid. loomavagrmi
vahel.Oli ja on,mille iile m6elda,
Seeei ole teie silmadeleegak6rvadele- kulud sest lugupeetud"uuniklased", Riigikogu
tuleb teilgi kuidagi katta. Ka kaupmeestelei valimisedonjiille ees.OlguEestirahvalometi
maksa solvuda,sest see on vanatehnika iikskord mdistustornajuhtide valikul ja neil
hanastajateseisukoht,millestjuthr eelpoolja valimiseelsetest
lubadustest
kirmipidamisel.
meie ei soovi olla kohtumdistjad,
veel viihem
halvustada
kellegiettevdtmisi.On neistju kasu
Eesti motomatkajate korraldatud
juppi
ka. Kui kuskilt ei leidu puuduvat
siis on kokkutulekule"J6gevatreff 98" oli palutud
vdimalus, et kaupmeeson selle hankinudja osalemaka vanatehnika
omanikke.Tartuneitusel
sellegaoma panusevanatehnikaharrastusele oli vanaaegseidmootorrattaid, s6idu- ja
ning tehnika ajaloole teinud. Aeg panebasjad veoautosidkolmekiimne ringis, pealtvaatajaid
paika. J6udu,jaksu ja Snneuuteksleidudeks kiimnetes tuhandetes ja kaasaegseid
k6igile, kes Te vanarauagakokku puutute.
mootonattaidiile poole tuhande.Mtillu, miira
ja musa'rasketes
detsibillides.Traigid sditsid
"Tudu Moto 9 8"
k6ige
166mustavam
siindmusoli see,et uued
noored
mehed
on
"uunikutega" sina peale
saanud.Klubi areneb.Tudu
kokkutulekulpidi iga iiks
ise osalema.et sellest
r66mustja elamustest,mis
osaks
said
kogu
ettevdtmisel kohalikule
rahvale, korraldajateleja
osav6tjatele. Suur tiinu
Tudu rahvale! Eriti tuleb
esilet6statantsunemmesid.
30 aastat olevat nad
j a niiiid esinesid Hani Piirkmati.itarHelveTiihe, Miirt Karu, UrmasTeearuja
harjutanud
nad esimest korda UrmasKaunisteJ6gevatreffil1998Tartus.

lippude lehvides meestiiles ja alla kui esamakordseltEesti tehnikaspordiajaloos
maasturite
vdidusdit.
liikuvad roki kontserdid,kiljuvad beibedpeal. korraldatud
algasidmitu kuudvarem.Kiiidi
Uhke oli iiras6it tagasi laagrisseJ6gevale, Ettevalmistused
jiirve
iiiirde. Hommikul Tartusse koos, ideedsiindisid, koostati plaanidja need
Kuremaa
s6itnud lOputunaniiiv tsiklite rivi, iiks uhkem ka realiseeriti.Kui niidal aegaenne vdistlust
gruppidesse avatiradatreeninguteksoli seev6istlustepiieva
kui teine, oli niiiid kihutavatesse
ja tegidvdimsatmiirinatkangematest- hommikuks l2.septembriksmuutunudKuu
j agunenud
Mitnesajatuhandekroonieestj6uti
kangemad,vinged karvasedja musklites maastikuks.
Jalahtiseekeerati! ka maastureid2iral6hkuda.Radasai muudetud
nudipeadgaasirullikeeramas.
Laagrisoli k6ik paigas.Pidu, pillerkaarja ohutumaks.V6istlustestosav6ttoli iillatuslikult
liiks nagulepasereegatiipseltja suur ja v6isteldi t6simeeli, tehnikale armu
autasustamine
mitte iile organiseeritult.Rahval oli lahe. Ule andmata.Pealtvaatajaid jatkus, vaatamata
tuhandejalapaari vihtus k6iksugutantse.Niihti vihmaselesiigisilmale,k6ikidele p6nevatele
striptiisitare, kes piisti olnud toru iimber kohtadele,kuid neilejagatud informatsoonjiii
ja sedaiihem6tteliselthellalt vajaka. EVMK "Unic-Moto" poolt
viiiinlesid-keerlesid
embasid.6nn siirask6igil silmist, mille 6lle organiseeritudvanatehnikaniiitus oli asjalik.
ja vanadmaasturid.
k[Sritajad purkidessev6i pudelitesseolid Esindatudolid mootorrattad
villinudja pidulisedkurgustallavoolatalasknud. UrmasValgma(GAZ 678) ja ToomasSvaigsne
"uturikutega"ka viiga
Ainult iihel mehelkustusajutiseltvalgusja 6nne (BMW R-12) Ebisid oma
Roolisolid
naeratus6lleselt suult, kui ta kogematatsikli raskerajaimekspandavakergusega.
meestelaagristmingite rtiiivlite laagrisseoli meistrid.Jiirgmistelkordadeltasubikka k6igil
sattunud, kus teda klobiti, n6uti kSiksugu klubi meestelomaklubi tiritust vaatamatulla.
varandustja mootorrattav6tmeid. 6htu,
l999.aastalon JAWA 70 aastajuubel.
6igemini66 lSppesilufirlestikuga.Allakirjutanul
oli koju s6it algultakistatud.Igal kilomeetriltuli 1929.aastalalustasidka mitmed teisedfirmad
tootmist,kuid JAWAandispeale
teha peatus, sest BMW mootor ldpetas mootorrataste
j
paariks aastakiimneks
II
maailms6da
popsutamise.
T6mbasintsikli alale
regulaarselt
ja uurisin targaniiogastiiitesiisteemi.Proovisin mootorrataste
disainilesuuna.Eestis on see
ja
kaivitada nagu alati BMW-dele kombeks marks6idulustipakkunudmitnele pSlvkonnale.
kuuldus meeldivat mootori popsumist. Eriti kuumad olid kuuekiimnendad,
Kilomeetri piirastkordusk6ik. U.Teearuarvas, seitsmekiimnendad.Kasutati ka lZ-i.
et tark tegu oleks tsikkel pakettiautossetdsta. Kowovetchit,Parnoniat,l25ccm Moskva'dja
Liiheb muidu terve nddaliiles. Arvasin. et mul Minski, M72-e,K750-t, hiljem Dneprit ning
aegakiill, sest kahtlustasin bensiini viihesust Uraali, kuid needei pakkunudnii palju huvi
Reserviavadolid umbelainud.Nii kui JA\MA.
bensupaagis.
J6ulurahuTeile hingeja kodudesseHead
popsutasinpeatustegapooleksEesti Kiituse
"uunicute"
aastat!Parimkink restauraatorile
bensiinijaama,kus leidus BMW mett- A76. uut
puuduv osa,hea n6uannening
tsiklil
on
tema
iga
meeter
kojusdiduteel
Ulejaanud
p?iikesepaistelisel
vanal Piibe maanteeloli abi.
ja andis m6nusa
popsus
nauding. Mootor
Lugupidamisega
Miirt Karu
matkakiiruse80-90kn/h. Selgusjiille vanat6de
- sisepblemismootor
bensiini.
vajabtiiiitamiseks
"Saku Safari 98" oli klubi "Unic" uus.
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01en sbaade vallkuI ausalt silres,
kui nlnetan aastald 19lL - 19LO
KIJLDSEI(SAJAS?IKS EESII iIoOTORSPORUIS
... Avasine ukse Euroopasse !
AvasL8e ukse ka EurooDale Eedtisse !
r Eestis tunti nind oner.l-lkluse eastall (I93O - 19LO) juristlne.
Sana(hobbl) rlndel,
segsalt, ona erlharreatuste
a1ate6 aastaga 193hr nootorsDortlasena. Kunmallne kakslkelu ? ISuab selgitust
:
+ J6udsin vandeadvokaadl ebl s€l,ausess€ novenb!1s 19J0. Mlnu patrqtlks
o11 vandeadv.Arnold Susl. Arustn t'61e t6na kontorls, k;rges Kredtltpenga
raajas. K6rval-kontorls
t65tas vancteadv.August Peet, tena ablks vandegdv.
abina Kaarel Sirgava, tuntud kirJanlku Emst Sirgava vanen poeg. Vlfunase
nooreB Doeg, Pau1, oll lnsener Ja nootoratta
onanlk. Ilnselt hakkas ka
faarel. huvl tundna nootorspord.t vastu 1a iihlnes Eesti Auto Klub1 ldootoF
ratturlte
sektsloonlge (EAlOlS).
n Partner Kaarell "hobblr Jratgs ka ninus huvt... A.1933 iirr:lesln ke ntna
g{KMS-iga, 3a a.}931r sal,rLnust esl-nese nootoFatta
- rrZenlttr J5O llonanlk r
rrhaFasneoste
+
EAK oll esijoones
klublfl. ldootoreport oraktlkas, v6lstluaradadel, oIt tel.seJJrgullse
t{htausega. Se}lele vaslandlna oI1 EAffl{Sektsloonl
rldadese/<ogulenud parasJagu nooremaid, kes elun-otet otsisid vbistLusrtngtl.
Puhutl said teoks, sektsloonl algatusel Ja korraldusel,
m6nedkl. v6ietlused,
nAit binodroo,.nill Estrnene Eestl T.T. (Tourist Trophy) ..pirtta-Kose rhgraJa].
See k6lk srivendas v-o6rduntst generatsloonLde vahel, hinasneeste Ja aktltvsete noorte vahel. . .
* iloored leidsld varsti atnualge lahenduse. Aastal I93! sflnCis Eesti liootor_
spordt Klubt (DrSf), tlfs rileJookslkutd EIX-st. EI{SKasutajate ninektrjas
olt
koln advokaatl: Kaarel Slrgava, Lsnblt Peap ja Harry Fgr,kne. Seime versti
h{fiIdninreks rrKolme advokaadl Krubln. (urd neil kolnei oornud o'otilust *u*.a.,
tganees neist anCls tbhusa Juhtlva panuse Eestl mootorspordl rlnde1...
Pandi. p{lstv alus regufaarsetel€
rahvusvahellstere
v-olst}uste1o. rgar kevadel
Tall l.nna hioodrooml rlngraJal,
tgal sligtsel, ieotenbrls.
Eestt Suu;-ott (?.T),
Plrita-Kose-I-llkatl
Tlngte€I,
egtmestel aastatel ka autodele. Kaasa tegl arvukalt tlnos61t1ald v66rsllt:
poolsrka Iigtt"r"..
Soone, Rootst, Saksauaa, L{tl,
Nined negu Retre LamplnBn (soone ), sven Edlund (Rootsi.), Kurt xansfordt (saksa),
Rurlolf Knees (Saksa) sald lhdtuntuke, l-tssna ona tiooneestele -o.Veldenann,
V. Hennok, E.Tomson, J. lonson, S. Kletsky, H. perten
J.t.
Huvl suurvbistluste
ol1 llllsuur:
TT-t ot1 Dubllkut 2O.OOO
J5tghleeks
rlnerls, hlcodroooll ule 2.O00, kord kogunl 8.0oo. S6t t.Jad-v6istleJad slnt_
rnust-valgs 11Du all oIld kitrelt
5onl,Jad .Ja vAArlkad vastastele, v-o-orsilt.,
Pol.e sils irinestada, et netd v6istlena kutsuti suursdttudele ilLe gestl piirl.

Tavaks ku.Junesarvuka Od3t(meeskonnaosav6tt igal kevadel Helstagls - Rootsl
Crand Prlx suurso-idu Saxtoryl ringraJal tegt a.1937 kaasa 0. Teldenann,
tena saat.jaiks J. tr4anneri ( nehaa:rtkuna) Ja i{. Fi'rkna I EIISKeslrdaJana-kohtunikuna). Poola ainsas sadaoalinnas Gdynia oeetavast suurs6idust v6eti osa
kahel aastal (I93? Ja 1938), kus edukaLt kaasa tegld C. Velderann Ja J.t6nson.
siigtser 1933 tecr sana 'rmeeskondrrkaasa
ErdsKeslndaJana saatls neld i{. li*na.
suun'iristluse Vgrssavis.
* vllnaseks EIISI(poo].t korraldatud suurv6lstluseks jgi sept€nbrls 1939 peetut
Kulgt atnosfAlri mllrgitanas oll- peatselt
Eesti Suursbit. T. T. Plrlta-kosel.
EurooDas algava maailnasbja 6hkkond, tll1l sirma kaasategiJald DarasJagu Rootsist, Lgtist, l6vtosa Soone8t. V5istlue ku.Juneseestlaste .Ja soonlaste
onavahellgeks J6unrooviks. . .
*
rn$ngidak6iklde nende D{SK
Mis osa tult Elnul, nende rldade klrJutajal.
k-olk nootorspordl
suurilrituste teokssaenlse rlndeL ? 6pot"tn llprls kliresti
',mlngureegLld"klaarlks 1a suuril-atlwte
kavaraanatus v61s ninu nlne Jf,re1e
"vSi.stluste lttdlutrtn.
lugeda tiitlina
if
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*
l. b P P k6igele ilusa1e, ntt 9est11e kul ka BGK- 1e. tull n.:r.Juunlnb-orcega. 19!0. Punav6lmudekbsk - k6ik erak5tes oLevad nootors6ldukld llle
anda uuele v6'1rnu1e- tegi ueid, Eootorsportlasi - Jaluiuks ! Kohe JLrgnevate
areteeriniste
v6i rnuldu rtkaduuist€I lavilnls kaotaslne klubi JuhtJ<onnast
Kaarel SErgarra Ja L€nblt Paapl.. H. Pf,rloa, J5re1e Jb$nud ableshetrena, tegl
targal"t kul- ta vaikivas olekus k6lgest Shvardavast kaugele eenale hoLdis.
bnnestus p{dsta "oaa nahkrr. . .
l
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*
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EUSKJuhtkond Ja seda Julgstes tegudes iiksneelselt toetav Deeskond et
ttpuhkanstr.Afatt t'rahutudtt( 5nneks
;iinud kunagi Juba vbldetud loorberitele
ikka posltiivses
suunas ! ) hlngeC oltd pidevalt otslmas llha uuemat, suurenat, Darenat. obnevanat... qlgu see kodurindel-, Eestlnaa kltsastes ptlrtdes
v61 kogunl .Julg€ valjahllpe kaugernale.
* Seuaste otsingute tulenusena setd teoks kaks silnaFatstvat erilaadi suuriirttust EestL nootorsDordL rindel.
Juulls-augustls 1936 tegl D{SK ureeskondkaasa Rahvusvahelise Uootorrattuoltlrnotale 1935.
rlte T8hes6ldu Berlttni,
Iat }6pup{ev1} 1939 korraldatt eslnene lilemaa-r-lneEE5TI KoIxE- pitSVASbIT
nootorratasteLe Ja autodele.
Neld kahte tlopiiritust
vbtan vaatlus€ al1a n6nev8rra plkenalt. nllestuste
siiills,
.lArgnevaskahes peat0kis.

t+

t+

{+

MITTETI]LUI\DUSI]IIINGU EESTI
VANAMOOTORRATTAKLI]BI IJMC.MOTO
P6HIKR,I
I ULDSATTED
1
tJhingu nini, asukohtja majandusaasta
I .l Mittehrlundusiihing nimega Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto, edaspidi
nimetatud "tibing", on kasumit mittetaotlevera6iguslikjuriidiline isik, mis on asutatud
iiheksateistkiimnendal mtirtsil iihe tuhande iiheksasaja iiheksakiimne viiendal
(19.03.1995.)
aastal,ja mis on isikutevabatahtlikiihendus,mis juhindub oma tegevuses
Eesti Vabariigis kehtivatest 6igusaktides! kiiesolevast p6hikirjast, iildtunnustatud
rahvusvahelistest
deklaratsioonidest
ning iihingu liikmete iildkoosolekuotsustest.
I .2 Uhingujuhatuseasukohton Tallinnas.
l3 Uhingu rrajandusaastaalgab esimeseljaanuaril ja l6peb kolmekiirnne esimesel
detsembril.
2
Ohingu eesmlrk
2.1 Uhingu eesmiirgiks on iihendada vanamootonatta valdajaid ja huvilisi ning
vanatehnika siiilitamine Eesti Vabariigis asjahuviliste individuaalse ja iihendatud
tegevusekaudu.
2.2 Omaeesmiirkideelluviimiseksiihing:
2.2.1 konaldab restaureerimisseminare,
varuosadepiievi, n?iitusi, kokkutulekuid ja
vdistlusi;
2.2.2 teeb selgitusttiitd vanamootorratastekaitsmiseksja sliilitamiseks ning tutvustab
rahvaleiihingu eesmiirke;
2.2.3 annabviilia erialastajakirja "Tempo", kataloogeja muid triikiseid;
2.2.4vdimalusekorral avabvanatehnikamuuseumi;
2.2.5autasustab
omaaktiviste;
2.2.6 loob iihingu siseseidmargi sektsioone;
2.2.7 loob sidemeidsamalaadsete
tihingutegaviilismaal;
piires
2.2.8 teostab seaduseslubatud
majandustegevustiihingu p6hikirjalise tegevuse
finantseerimiseks;
2.2.9 aitabkaasavanatehnikatpuudutavateseadusteviiljatdiitamiseleja rakendamisele.

NUHINGULIIKMED
3
Uhingu tiikmeks vastuvdtmise,viljaastumiseja
viiljaastunisetingimusedning kord
3.1 Uhingu liikmeks v6ib olla iga ftiiisiline isik, kes soovib osaledaiihingu tii6s ning kes
tururistabtihingu p6hikirja.

5.2.7tihingu iihinemine,jagunemineja tegevusel6petamhe;
5.2.8juhatuselen6usolekuandmineUhingukinnisasjadeja registrissekantudvallasasjade
v66randamiseksv6i asjadigusega
koorrramiseks;
5.2.9 iildkoosolek vdib otsustadajuhatusepiidevusesolevaid kiisimusi, kui seadusega
ei
juhatuse
ainupiidevusse.
ole needantud
6
fi dkoosolekukokkukutsumisekord ja
otsutevastuvotmine
juhatusepoolt vastavaltvajadusele,kuid mitte vlihem,
kutsutakse
kokku
6.1 Uldkoosolek
kui iiks kord aastas.
6.2 Erakorraline iildkoosolek kutsutaksekokku revidendi v6i viihemalt 1/10 iihingu
liikmete kidalikul p6hjendatud n6udmisel. Kui juhatus ei kutsu iildkoosolekut
eelnimetatudasjaoludelkokkq vbivad taotlejadiildkoosoleku ise kokku kutsuda sarnas
konasjuhatusega.
6.3 Uldkoosolek on otsustusv6imeline,kui sellestv6tab osa vlihemalt pool (1/2) iihingu
liikmetest.
6.4 Uldkoosoleku otsus on vastu v6etud, kui selle poolt hliiiletab iile poole koosolekul
osalenudiihingu liikmetest, viilja arvatud p6hikirja punkti 5.2.3 ja 5.2.7 otsustamisel,
mille poolt peab hli?iletama2/3 koosolckul osalenudliikrnetest, ning pShikirja punkti
5.2.1otsustamisel,mille poolt peabhdliletamaviihemalt9/10 iihingu liikmetest.
6.5 Ijldkoosoleku otsus loetaksevastuvdetukskoosolekutkokku kutsumata.kui otsuse
poolt hiiiiletavadkirjalikult k6ik iihingu liikmed.
7

"-rtiJ;:?:js:'"'
onjuhatus,
misseda
7.1uhineul
7.2 Juhatuseson kaks kuni kolm liiget, kes m?idratakse
iildkoosoleku poolt i.iheks(l)
aastaks,
7.3 Juhatuseliige peab olema teov6imeline ffiiisiline isik ja vlihemalt poolte juhatuse
liikmete elukohadpeavadolemaEestis.
7.4 Kui juhatuseson kolm liiget v6ivadjulntuse liikmed valida endi hulgastesimehe.
7.5 Igal juhatuseliikmel on Sigusesindadaiihingut k6igis 6igustoimingutes.
I
Juhatusekoosolek
8.1 Juhatusv6tab oma otsusedvastukoosolekul.
8.2 luhatusekoosolekudviiakse l[bi vastavaltvajadusele.
8.3 Juhatusv6ib otsuseidvastuv6tta, kui koosolekulosalevadk6ik juhatuseliikmed.
8.4 Juhatuseotsusedvdetaksevastupoolthiiiilteenamusega,
9
Juhatusepiidevus
. 9.1 Uhingujuhatus:
9.1.I esindabja juhib iihingut;
kona;
9.1.2kirmitab tihingu tiiiitajate ttiiiiilesandedja tti6tasustamise
9.1.3 lahendabjooksvaid probleeme,valmistabette iihingu tegewsprogrammidja esitab
needkinnitamiseksiildkoosolekule;
9.1.4 konaldab 0hingu igapiievastt66d;

I

5.2.7iihingu iihinemine,jagunemineja tegewsel6petamine;
5.2.8jdratusele nOusolekuandmineiihingu kinnisasjadeja registrissekantudvallasasjade
v66randamiseksv6i asjadigusega
koonnamiseks;
5.2.9 iildkoosolek v6ib otsustadajuhatusepiidevusesolevaid k'risimusi,kui seadusega
ei
ole needantudjuhatuseainupiidewsse.
6
Oldkoosolekukokkukutsunise kord ja
otsutevastuv6tmine
6. I Uldkoosolekkutsutaksekokkujuhatusepoolt vastavaltvajadusele,kuid mitte viihem,
kui iiks kord aastas.
6.2 Erakonaline iildkoosolek kutsutaks€kokku revidendi v6i viihemalt 1/10 iihingu
liikmete kirjalikul p6hjendatud n6udmisel. Kui juhatus ei kutsu iildkoosolekut
eelnimetatudasjaoludelkokku, v6ivad taotlejadiildkoosoleku ise kokku kutsuda samas
konasjuhatusega.
6.3 Uldkoosotekon otsustusv6imeline,kui sellestv6tab osa vfiemalt pool (l/2) iihingu
liikmetest.
6.4 Uldkoosoleku otsus'on vastu v6etud,kui selle poolt hiiiiletab iile poole koosolekul
osalenudiihingu liikmetest, vdlja arvatudp6hikirja punkti 5.2.3 ja 5.2.7 otsustamisel,
mille poolt peab hiidletama2,/3 koosolekul osalenudliikmetest, ning pShikirja punkti
5.2.1otsustamisel,mille poolt peabhliiiletamaviihemalt9/10 iihingu liikmetest.
6.5 Uldkoosoleku otsus loetaksevastw6eh*s koosolekutkokku kutsumata.kui otsuse
poolt hiiiiletavadkirjalikult k6ik iihingu liikmed.
7
0hingu juhatus
7.1 Uhingul onjuhatus, mis sedaesindabjajuhib.
7.2 luhatuses on kaks kuni kolm liiget, kes m?idratakse
iildkoosoleku poolt iiheks (1.1
aastaks.
7.3 Juhatuseliige peab olema teov6imelineftitisiline isik ja v?ihemaltpoolte juhatuse
liikmete elukohadpeavadolemaEestis.
7.4 Kui juhatuseson kolm liiget v6ivadjuhatuseliikmed valida endi hulgastesimehe.
7.5 Igal juhatuseliikmel on 6igus esindadaiihingut k6igis 6igustoimingutes.
8
Juhatusekoosolek
8.1 Juhatusv6tab oma otsusedvastukoosolekul.
8.2 Juhatusekoosolekudviiakse liibi vastavaltvajadusele.
8.3 Juhatusv6ib otsuseidvastuv6tta, kui koosolekulosalevadk6ik juhatuseliilaned.
8.4 Juhatuseotsusedvdetaksevastupoolthdilteenamusega.
9
Juhatusepidevus
,9.1 Uhingujuhatus:
9.I . I esindabja juhib iihingut;
9.1.2khnitab iihingu t66tajatetiiiiiilesandedja tiititasustamisekorra;
9.1.3 lahendabjooksvaid probleeme,valmistabette iihingu tegevusprogammidja esitab
needkinnitamiseksOldkoosolekule;
9.1.4 korraldabiihingu igapAevast
tdiid;

9.1.5tagabtihingu pdhikirjaliste iilesannetetditmise;
9.1.6kutsubkokku ja v{ib l?ibiliikmete tildkoosoleku;
9.1.7 korraldabiihingu rtamatupidamist;
9.1.8 korraldabiihinguliikmetearvestuse;
9.1.9otsustabliikmete vastuv6tniseja vdljaastumisektlsimused;
9.I .10 koordineeribtihingujooksvat t66d;
9.1.11 v6tab vastuotsuseidtlhingu vahenditekasutamisekohta;
9.1.12s6lmibja l6petabtiiiilepingud.
9.2 Kui iihingu juhatuse liikmed on valinud juhatuse esimeheon p6hikirja prurktides
juhatuseesimeheainupiidevuses,
9.1.6,9.1.10,9.1.11ja9.1.12siitestatu
kui juhatuse
koosolekei otsustateisiti
' 1 0
tihingu vara, varalinevastutus,
vara jaotus iihingu l6petamisekorral ja
jiirelvalve
10.1 Uhinguvaratekib:
10.1.1tulust' mida v6idaksesaadaiihingu vliljaannetekirjastamisestja levitamisestv6i
muudeiihingu pbhikirjalistesteeqmlirkidesttulenevatetasulisteiirituste konaldamisest:
ja sponsorsummadest;
10.1.2annetustest
I 0.1.3 liikmemaksudestja sisseastumismaksudest;
10.1.4sihtotstarbelistest
eraldistest;
10.1.5 muusttulust, mis on vajalik iihingu p6hikirjalisetegevusearendamiseks.
10.2Uhingu vara kasutatakseiihingu eesm?irkide
saawtamiseks.
10.3 uhing vastutaboma varalistekohustusteeesttalle kuuluva varaga.Uhingu liige ei
kannavaralist vastutustiihingu varalistekohustusteeestegatihing oma liikme kohustuste
eest.
10.4Uhingu l6petamiseljaotatakseallesjii?inudvrua samasuunitlusegamittetulunduslike
organisatsioonidevahel.
10.5 Uhingu finants-majandustegevuse
kontrolliks valitakseiildkoosolekul iga iihe aasta
tagantrevident (revisjonikonrisjon),kes viib viihemalttiks kord aastasliibi revisjonija on
aruandekohustuslik iildkoosoleku
ees. Revidendil
on
6igus
n6uda
ja kontrollida frnantsdistsipliinitiiitmist.
raamatupidamisaruannet

In tiHINGU tnTTNnuTNp,JAGUNEMIiYE
JA
L6PETAMIIIE
' .

' i ' n .
I i . I uhingu iihiriemine,jagunemineja l6petaminetoimub seaduses
sdtestatudkonas.
I t .2 LIhingulikvideerijad onjuhatuseliikmed v6i oldkoosolekupoolt mliiiratudviihemalt
kaheliikmelinelikvideerimiskomisjon.
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SoomeVMPK rom

Mootorrattamess
SoomeVMPK romupAev
BVMK "IJnic-Moto"
JAWAjuubeliniiitus VMPK,
Jawasakki.
Jawasakki ralli

EVMK "Unic-Moto"ralli
'"KassariMoto98"
AAK varuosadepiiev
EVMK"Unic-Moto" varuosadepiiev
v6imalus..."Kindlasti oli ka meie gruppi
miiiiratudv6i viirvatudKGB spetsialist.Lasolla
Anname
seeselle inimesesiidametunnistusel.
talle andeks.Kui laev Soome Vabariigi
pealinnaleHelsingilel?ihenes
oli I 5 klubi liikmel
silmad dnnestniisked. Enamuseleoli see
esimenereis viilismaale.Meie jaoks needviis
pheva14.-l9juulil 1988.aastal
olid nii paljutiiis
pea
kiiis ringi. Juba
uut informatsiooni,et
bensiini l6hn oli teine. Puhtad seravad
viirvitoonid, harjumatu naeratusteenindajate
niigudelja harmooniliseltarenenudarhitektuur
ningmajandus.
Meil oli m?iitdunudhall reklaam
ja mornid teenindajad.Elu ei olnud inimese
jaoks vaid elati abstraktseriikliku plaani
tiiitmiseks. Kontrast oli suur. Ja need
mootorrattad,erinevad margid, mida vaid
m6nestjuhuslikult kiitte sattunudajakirjast
n?ihtud,otsesiknaeesjakiiegakatsuda,kOrvaga
kuulata.K6rgerestaureerimise
tase,materjalide
k6ik seepaniabhetama.
Alkoholi
kiittesaadavus
tarbimisevashpidaws oli ainuke,milles meie
Meie
suutsimetol hetkelv6isteldasoomlastega.
poiste vintis jalad olid viimased, kes iiiisel
motolaagrimuru s6tkusid.Oli meil k6va
n6ukogudetreeningseljataga.Koju j6udes,
liibides n6ukogudetolli, saabuska karm
tegelikus.Sellegipoolestjiitkus sedahinge
seisrurdit,mis Soomestkaasasai pikaks ajaks.
Paljud meist on saanudendalehead s6brad
aastakiimneiks.

M e e n u t u sL 9 8 8 .
aastast

10 aastaton mtitidunud.kui klubi "Unic"
Eesti
ntfid
motosektsiooni.
Vanamootorrattaklubi"Unic-Moto" liikmed
pZi?isesid
esimestkordaviilismaale.NSVL raudne
eesriieavanesviiga raskelt.Eelnesidk6iksugu
uuringud isiku suhtes,kel tekkis vdimalus
reisida. Kummal poolel sddis sinu vanaisa
Mahtrasdjas,kasoli kaigaskuusevdi kasepuust
jne. K6ik tuli viilja selgitada,eriti poliitiline pale
erure,kui usaldatiinimestesindaman6ukogude
maad kapitalistlikus Soomes. Sedaraskust
tunnetasid vast k6ige rohkem reisi
organiseerijad,oodatespikas 100 meetrises
jiirjekorras PeterburisSoomesaatkonnaees
viisasidkell 4-5 varahommikul.Onneksk6ik
laabus.Georg Ots- ainuke laev, mis turiste
Soomeviis oli omaetteelamus.Mootonattad,
viis neid oli: BMW R-23, DKV 500,IZ-8,
Peugeotmotoroller ja Wanderer,tuli trtirffni
t6ugatalaeva kiiljel olevastuksestja siis viilja
tulla. Laevale piidsessadamakaile ptistitatud
kitsasttreppi iiles ronides.Pidevaltjiilgis turiste
NSVL valvas piirivalvur ja m6ni erariides
"spetsialist". Paljude m6ttes m6lkusid
laulus6nad:" P6genevabalaps,seeon sul ainus

{&tidnt crsfre pbuugdt'ud
?ruCrheOruruCt'tArtg?

tatkclbjrlerp,
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nibkes 6hug
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et
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vajsvad uuardrmi.t ltbemas tulevi-

tus.
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kult r,ri.. bindlaktt.g..rnie.kt haarak..-kdhtrli h@ud.tt kinni, r&su
prtcr! aanenad,ttt/t

Mooaari tdiita,mine
h.otor on rtrrttnud, riis v!aTaUI
rL

drkc, tuid.! tiiitsb mootor viikeste tuuridc j[ut.3, kr5 trtab
ta
ct tilke lutite jqure!
TaOIGIL ei ole vSirullik ost3 uut nii !.hulftult,
r\ mootorr.tast sell. ktlli&se t6ttL
edtb pcrgo tuDdr iglt ubikut t6l;'
Praagu on \.iinane .cg pnru*itud
tlkti, vii dis motor ,Jekdtajr", rfi
mootorratte o!tmi!.&+ lert yatlti on lltna cdlila !6hJr6ct
tfut b tuura
@tuhooa€g ki€ j! BiiB hinnad t6|$c. I"tklltrsin
hrrililolt
vu!-ab kuluvad- Neile, k.s klr-atsevad o3tr pirunud ktrborrato.i
v6i kutuliibritde
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fektide l€idrds{s pruo8itud m.sirl& hadlikult or k6rvdt 6hu sattumine
iuures, neile tahan rnta siin m6lrd
!esu!se, nis t€.b scll6 liig 6hjaks,
nepuneit*d.
Pdhjus.b
tuurldo ttus niiitsb
jille, kr.! htlvrrti
tegtrleclitud ki!ViilimuE on tihti petw
buutori
ldi !ii!, et ujuki [6€lven.
qEISTES
p3kutaYa l|l!!id!
c€5, tiil on liia kul6u4 milt6ttu b€n6iini
s Srae laske iialgi omr otsrd ln6
6.ii rduk'rnumi! on liiS k6tss ja s6
c N.ist tunnust 5t on
Su lit rithf
ma8lnr
liiKv$t
viliinulcst.
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seks, js nilsuSGel Juhul .ir€mlne
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qELLEf
b€ftlinl ktaAn
S k.€r.tc
v kinni la h.kc nooto! teni tiililrEelk6iSt kat3uge m.slnr ,uurer
startimist.
Kui strrti.nln! on kcrg€ di, kunl .ac lr. ,iiiib s€irnu, tarvitroleet benia mootor leh€b koh. lline, tii! msg- d€ 5r. k6ik kelbuEatorb
neeto teidab onra iilarandeid kor.rdli
riiai
Nliud k€€rakc grrs tiiielir.lt
kult. Vashael korr.l trluS€ rvrds
lahti j. vrjutrS!
strterilc.
Tundu-

vat ysatusur€t peab !€.Juules tu[dm! kompreslioorr takti Juule& See
ei p€r jwt alati veaa suur ol€ha, s€st
mdncl Jub. {uel moot4ril on s€. auu.
r€m, mdnel vitikrem" (ui kompr€sEiooni surve oD liig nd!k, 8ii! on kindel, et l(a6 kolb jr !€lls r6ngad v6i
3itinder on kulunrd v6i sillndrl pa,
tihendus laseb Hbi vbi \€ntiilide Llspid ei istu korrslikult.
Oll€s rahul&tud
rlssina ltldtu6
lilevaatqega,
tuleb asude iiksika&
jade juulde. Kui rtloot ! on vcel l(ompEsliooni tlktil,
6iis or nUid k6ige
kohr!€m proovld! ventiltidc liiiltr
kulomilt, lthutade! neid kttl$uunss
edrsi-tsAsi oma juhtpubides. Suurt
m5n$r Biin cl tohi olla" V€ntiilide
(p€.ltventiilideg!
kalaid
rnootrdt
;.rrrl'a)
tulevcd sa-ruli
kstsebde
nepprd.sa, kuid siiqiuures &ulumine
nende laaSrit€e veuendub tl€3-ale
rniilgls. Samuti kekstags ktilgmarsu
luhtes tSuku!€id" T6ukurit€r €i tohi
esimosc 10.000 tm jercb ve.l mingit
kiilgntingr
olla.
Nokkids kontmllimis€k.
m56tke
E ngisugrse millime€term56dupuuga .
vcntiilide td$tadlise suurusti kui lee
oo iihBuSun6 tndlemal veDtiilil, riis
nokid on vc€l rahuldsvas ;eisukor!a!, kui aga viilj&laske v.ntiilt fij;
tamtue (t5uEu) suurus on y:iiklem
sislel&k
v€ntiili orhsst, sii! noldd on
juba kulunud ja vriavad
pests€lt
M@tori
si3emuse
kulurnise seisukorrr kindl*lt€gsFlleks haa8ke, kui teil on vSirnrlik
sinna l|?iesed!, k6valti kinnl hootori
jr. pioovigr leda
keti hrmmaslattut
il€s-rlla
lilAutada" ScUe! suunas €i
tohi mootod v6h'il oua minSit menS\r;
vgike milng edasi-tagssi, & t. plkutt
teljc luunas, oh r8a din lubatud.
I/-dntlj! oleroise Je rlumise laar
ritc mdnSu kontrolllndseki
k€.rrke
kie8a mootori v6lvi ketinttast €d&si
tagad, nii et J6ud olcks vahclduvalt
rakendatud kolvtle iller-slls tambarti6eks, mlll.juur€! &i€8a v6tb tundr
kulumile miina! kepsulalgrites. Ko!-

ei tohi
Ias mootori k€psulaagdt4
oua mingit liles-al|a meng!.

Kiiigukasti

juures haarake j{lleai Hit€ae kinDi
sidurist ja proovige 6€da tttrutada
ja parast eda8teEiteks iiles-alla
peav6lvi Euunas.
tagasi kgiSukasti
Ules-sua ei tohi siin n nsit |rlengu
oua. Edssi-taaasi v6ib Sige viike
miing olla. Kiiikude vahets$is€l kiiekangi puhul ki€kang peab a6etuma
keik
selle nralgi vastas, Eissuglne
on se€s, Ei ole 6eds mitt , siis keikude vahetamiskahvel ja huhvid kiiisukastis on iubs lilgselt kulunud.

Lulunud lralnli parall€loF?mmi lragd ja laagripoldid.
Enn€ €delatts allaldslonist kallutlg€ v€€l juhiketrai Uhelt ktiljelt teisele, kli E€eiuures on kuulda ,JcobtE€mi6t" laagEit$, siis on rel8e, et
kuullaaerid Lahvlipe-as vajavad uuen_
damist, Haalatas n0iid edeBttest
lilevslt ja sh kihri, ssrnel sial kui
k€egi teine hoiab juhikangi paigal,
lsagreid
ratta
edcl:rtta
troovige
murdmiseS8. Siin v6ib olla 3inult
5is€ v?ijk€ mena. Samuti kontrollise
ka trgumist ratast' g3etldes ennem
rnesina muidugi tagumisele jalal€'
Ka tsgtrnis€ ratta laagr:ites rattg
tohib olla
Drurdmisel ktilieluunss
ainult 5i8p vacvalt tunduv mAnS'
Suutem ming olr siln lubematu.
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"tii''i,i
ot aga, ct o..nduda, kas ... r'obatt Uiqitb

halilil:ult rec iuba uut€ ekumulaatorit mur€tsed& Xa el€ktrisigtaali
ol.:u_
tugrvus unab he5 ettakuittGe
seisd<o$ast, kuid tihti
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sisnaali haeleti6lkus on tingitud ka
Veoketi
ndssu_
siana&li enaa dkkisolelust,
hamrraslatta
hambad €i t hi oll4
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