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2020/2021 hooaja järelkasvu koondiste statuudid   

 

U18 (sünniaastad 2003 - 2005) 

Valik Põhjamaade Noorte MV võistkonda  

Põhjamaade Noorte MV katsevõistlused toimuvad sõltuvalt lumeoludest 2-3 nädalat enne võistlust EMV 

raames või eraldi katsevõistlusena samas formaadis 

Võistkonda kuuluvad 4 noormeest ja 4 neidu (sünd. 2003-2005) 

Valiku kriteeriumid: 

1. Jooksval talvehooajal täidetud ühekordselt distantsil 110 FIS punkti ja sprindis 120 FIS punkti 

2. Eesti noortesarja II etapi 10.01.21 vanuseklasside N 16/18 ja M 16/18 ühisprotokolli vabatehnika distantsi 

kaks paremat  

3. ENoMV KL sprindi võitja ning sprindi eelsõidu võitja  

4. Ülejäänud koondise kohad täidetakse N16/18 ja M16/18 sprindivõistluse eelsõidu- ja distantsi 

ühisprotokolli punktide alusel (punkte jagatakse kuuele esimesele – 7, 5, 4, 3, 2, 1 (vanuseklasside N/M 

16/18 ühisprotokollis). 

5. Kokkuvõttes parima summa saanud sportlased arvatakse võistkonda esimeste statuudi punkti täitjate järel. 

Punktide võrdsuse korral arvestatakse klassika distantsil saavutatud parimat kohta; 

6. Katsevõistluse ärajäämise või ettenähtust erineval kujul toimumise otsustab tippspordi komisjon, kes 

määrab katsevõistluse ärajäämisel ka koondise koosseisu. 

7. Tippspordikomisjon kinnitab võistkonna koosseisu hiljemalt 5 päeva peale katsevõistlust. 

8. Punktiarvestuse 5. ja 6. koha saavutanud sportlastel on võimalus võistlustel osaleda 100 protsendilise 

omafinantseeringuga 
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U20  

Valik Juunioride ja U23 MM-i ESL U20 koondisesse 

Võistkonna suurus 4-6 noormeest ja 4-6 neidu. 

1. Valiku kriteeriumid esitatud pingereas:  

1.1. Täidetud jooksval hooajal (alates novembrist 2020) ühekordselt distantsil 90 FIS punkti, sprindis 100 

FIS punkti. 

1.2. Katsevõistluse tulemusel: 

1.2.1. EJMV 17.01 ühisstartide võitjad 

1.2.2. EJMV 10.01 sprindi kvalifikatsiooni 2 parimat 

1.2.3. EJMV 09.01 eraldistardi võitjad  

Esikohtade kattumise korral nimetatakse koondisesse hooajal paremat ühekordset FIS punkti näidanud 

sportlane. 

1.3. EJMV ja katsevõistluse võitjal peab olema täidetud ühekordselt tasemenõue distantsil 100 FIS punkti 

ja sprindis 120 FIS punkti 

2. Katsevõistluse ärajäämise või ettenähtust erineval kujul toimumise otsustab tippspordi komisjon, kes 

määrab katsevõistluse ärajäämisel ka koondise koosseisu. 

3. Peatreener nimetab lõpliku võistkonna koosseisu  hiljemalt kümme päeva enne MM-i 

 

U23 (sünniaastad 1998 - 2000) 

Valik Juunioride ja U23 MM-i ESL U23 koondisesse 

Võistkonna suurus kuni 4 meest ja 4 naist   

Valiku kriteeriumid esitatud pingereas: 

1. Täidetud jooksval talvehooajal (alates novembrist 2020) kahekordselt distantsil mehed 75 FIS punkti ja 

naised 80 FIS punkti ning sprindis 90 FIS punkti 

2. U23 vanuseklassi sprindi katsevõistluse kvalifikatsiooni võitja 

3. EMV U23 vanuseklassi katsevõistluse vabatehnika eraldistardi 10/15km võitja 

4. EMV ja katsevõistluse võitjal peab olema täidetud ühekordne tasemenõue distantsil 90 FIS punkti ja 

sprindis 100 FIS punkti 

5. Katsevõistluse ärajäämise või ettenähtust erineval kujul toimumise otsustab tippspordi komisjon, kes 

määrab katsevõistluse ärajäämisel ka koondise koosseisu hooaja FIS punkti edetabeli alusel.  

6. Peatreener nimetab lõpliku võistkonna koosseisu kümme päeva enne tiitlivõistlusi. 

NB! Statuutidega reguleerimata juhud lahendab ja võtab vastu otsused murdmaa alakomitee 

tippspordikomisjon. 
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