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2020/2021 hooaja MK etappidel osalemise statuut 

 
1. MK etappide Eesti võistkonna kvoot on naistel 2 ja meestel 3 

 
2. Valik Ruka MK-le   

 
Mehed:     
2.1. Olose võistluse KL sprindi parim (eeldusel, et antud võistlusel on täidetud 90 FIS punkti nõue) 

ja 10km KL distantsi parim (eeldusel, et antud võistlusel on täidetud 60 FIS punkti nõue), 
kattumisel KL distantsil paremuselt teine sportlane 

2.2. alates november 2020 ühekordselt distantsil 60 FIS punkti ja sprindis 90 FIS punkti täitnud 
sportlane 

2.3. 2019/2020 hooaja distantsil 60 keskmise FIS punktiga ja sprindis 90 keskmise FIS punktiga 
lõpetanud sportlased 

2.4. Lõpliku võistkonna koosseisu kinnitab tippspordikomisjon sportliku printsiibi alusel 
 

Naised: 
2.5. Olose võistluse KL sprindi parim (eeldusel, et on antud võistlusel on täidetud 120 FIS punkti) 

ja 5km KL distantsi parim (eeldusel, et on antud võistlusel on täidetud 90 FIS punkti), 
kattumisel KL distantsil paremuselt teine sportlane. 

2.6. alates november 2020 ühekordselt distantsil 90 FIS punkti ja sprindis 120 FIS punkti täitnud 
sportlane 

2.7. 2019/2020 hooaja distantsil 90 keskmise FIS punktiga ja sprindis 120 keskmise FIS punktiga 
lõpetanud sportlased 

2.8. Lõpliku võistkonna koosseisu kinnitab tippspordikomisjon sportliku printsiibi alusel 
 

 
 
3. Valik Lillehammeri ja Dresdeni MK-le  

 
Mehed:     
3.1. eelnevatel MK-del 40 parema hulka sõitnud sportlased 
3.2. ühekordselt distantsil 60 FIS punkti ja sprindis 90 FIS punkti omavad sportlased. 
3.3. 2019/2020 hooaja distantsil 60 keskmise FIS punktiga ja sprindis 90 keskmise FIS punktiga 

lõpetanud sportlased 
3.4. Peatreeneril on õigus lisada võistkonda sportlasi eeldusel, et on vabu kohti ning arvestades 

sportlikku printsiipi. Sportlaste lähetamisel lähtutakse jooksval hooajal saavutatud parimate 
FIS punktide reitingust. 
 

Naised: 
3.5. eelnevatel MK-del 60 parema hulka sõitnud sportlased. 
3.6. ühekordselt distantsil  90  FIS punkti ja sprindis 120 FIS punkti omavad sportlased. 
3.7. 2019/2020 hooaja distantsil 90 keskmise FIS punktiga ja sprindis 120 keskmise FIS punktiga 

lõpetanud sportlased. 
3.8. Peatreeneril on õigus lisada võistkonda sportlasi eeldusel, et on vabu kohti ning arvestades 

sportlikku printsiipi. Sportlaste lähetamisel lähtutakse jooksval hooajal saavutatud parimate 
FIS punktide reitingust. 
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4. Valik MK-dele alates jaanuar 2021 

 
Mehed:     
4.1. MK etappidel distantsil 40 hulka ning sprindis 30 hulka pääsenud sportlased 
4.2. kahekordselt distantsil 60 FIS punkti ja sprindis 90 FIS punkti saavutanud sportlased 
4.3. 2020/2021 hooaja viimases kehtivas FIS punkti tabelis distantsil 75 FIS punkti ja sprindis 100 FIS 

punkti omavad sportlased 
 

Naised: 
4.4. MK etappidel distantsil 60 hulka ning sprindis 50 hulka pääsenud sportlased 
4.5. kahekordselt distantsil 80 FIS punkti ja sprindis 100 FIS punkti saavutanud sportlased 
4.6. 2020/2021 hooaja viimases kehtivas FIS punkti tabelis distantsil 90 FIS punkti ja sprindis 120 FIS 

punkti omavad sportlased 

 
 

Valik Oberstdorfi MM 2021 koondisesse pääsuks: 
 

1. Mehed sprint 
1.1 MK-l 30 hulka sõitnud sportlased 
1.2 EMV KL sprindi eelsõidu võitja ja võistluse võitja, katsevõistluse võitjatel peab olema täidetud 

ühekordne 75 FIS punkti nõue sprindis 
1.3 Seisuga 31. jaanuar kaks korda FIS punkt alla 75 sõitnud sportlased, eelistus on KL sprindis 

saavutatud FIS punktid 
1.4 Scan CUP-l 20 hulka sõitnud sportlased, täidetud 75 FIS punkti nõue sprindis antud võistlusel 
1.5 JUN ja U23 MM-l 15 parema seas koha saavutanud sportlased 

 
2. Mehed distants 

2.1 MK-l 40 hulka sõitnud sportlased 
2.2 EMV 15km vabatehnika distantsi võitja, katsevõistluse võitjal peab olema täidetud ühekordne 

60 FIS punkti nõue distantsil 
2.3 Seisuga 31. jaanuar kaks korda FIS punkt alla 60 sõitnud sportlased 
2.4 Scan CUP-l 30 hulka sõitnud sportlased, täidetud 60 FIS punkti nõue distantsil antud võistlusel 
2.5 JUN ja U23 MM-l 15 parema seas koha saavutanud sportlased 

 
3. Naised sprint 

3.1 MK-l 50 hulka sõitnud sportlased 
3.2 EMV KL sprindi eelsõidu võitja ja võistluse võitja, katsevõistluse võitjatel peab olema täidetud 

ühekordne 90 FIS punkti nõue sprindis 
3.3 Seisuga 31. jaanuar kaks korda FIS punkt alla 90 sõitnud sportlased, eelistus on KL sprindis 

saavutatud FIS punktid 
3.4 Scan CUP-l 30 hulka sõitnud sportlased, täidetud 90 FIS punkti nõue sprindis antud võistlusel 
3.5 JUN ja U23 MM-l 15 parema seas koha saavutanud sportlased 

 
4. Naised distants 

4.1 MK-l 50 hulka sõitnud sportlased 
4.2 EMV 10 vabatehnika distantsi võitja, katsevõistluse võitjal peab olema täidetud ühekordne 80 

FIS punkti nõue distantsil 
4.3 Seisuga 31. jaanuar kaks korda FIS punkt alla 80 sõitnud sportlased 
4.4 Scan CUP-l 30 hulka sõitnud sportlased, täidetud  80 FIS punkti nõue distantsil antud võistlusel 
4.5 JUN ja U23 MM-l 15 parema seas koha saavutanud sportlased 
 

Ettepaneku MM koondise kinnitamiseks ESL juhatusele teeb tippspordikomisjon hiljemalt 01.02.21.  
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