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Rahvuskoondise valik 2021/2022 hooaja MK etappidel 

 

 

MK etappide Eesti võistkonna kvoot on naistel 3 ja meestel 5 kohta. 

 
MK-dele kvalifitseerumine toimub järgnevatele Suusaliidu poolt osalevatele MK 
etappidele:  

Ruka   26.11.-28.11.2021 

Davos   11.12.-12.12.2021 

Dresden  18.12.-19.12.2021 

Planica  22.01.-23.01.2022 

Lahti   26.02.-27.02.2022 

 

 

Valik  MK  etappidele kuni 31.12.2021: 

Mehed: 

1. 2020/2021 hooajal saavutatud MK punktikoht 

2. 2021/2022  talvehooajal distantsil alla 60 ja sprindis alla 80 FIS punkti sõitnud 

sportlased sportliku printsiibi alusel (madalama punktiga sportlasel eelisõigus). 

3. Vakantsete kohtade olemasolul MK etapiks võib vabadele kohtadele omade 

vahenditega kandideerida sportlane, kes on alates 1.11.2021 sõitnud distantsil 

90 FIS või vähem ja sprindis 120 FIS või vähem 

Naised: 

1. 2020/2021 hooajal  MK koht 40 parema hulgas 

2. 2021/2022 talvehooajal distantsil alla 90 ja sprindis alla 100 FIS punkti 

sõitnud sportlased sportliku printsiibi alusel (madalama punktiga sportlasel 

eelisõigus). 

3. Vakantsete kohtade olemasolul MK etapiks võib vabadele kohtadele omade 

vahenditega kandideerida sportlane, kes on alates 1.11.2021 sõitnud distantsil 

100 FIS või vähem ja sprindis 120 FIS või vähem 
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Valik  MK  etappidele alates 1.01.2022: 

 

Mehed: 

1. 2021/2022 hooajal saavutatud MK punktikoht 

2. 2021/2022 hooaja viimasel FIS punkti lehel keskmine FIS punkt distantsil 

vähemalt 60 ja sprindis vähemalt 80 FIS punkti. 

3. 2021/2022 hooajal distantsil ühekordselt alla 65 ja sprindis alla 75 FIS punkti 

sõitnud sportlased sportliku printsiibi alusel (madalama punktiga sportlasel 

eelisõigus). 

4. Vakantsete kohtade olemasolul MK etapiks võib vabadele kohtadele omade 

vahenditega kandideerida sportlane, kes 2021/2022 hooajal ühekordselt 

sõitnud distantsil 85 FIS või vähem ja sprindis 95 FIS või vähem 

Naised: 

1. 2021/2022 hooajal MK koht 40 parema hulgas 

2. 2021/2022 hooaja viimasel FIS punkti lehel keskmine FIS punkt distantsil 

vähemalt 75 ja sprindis vähemalt 85 FIS punkti. 

3. 2021/2022 hooajal distantsil alla 80 ja sprindis alla 90 FIS punkti sõitnud 

sportlased sportliku printsiibi alusel (madalama punktiga sportlasel 

eelisõigus). 

4. Vakantsete kohtade olemasolul MK etapiks võib vabadele kohtadele 

omade vahenditega kandideerida sportlane, kes on hooajal 2021/2022 

sõitnud distantsil 95 FIS või vähem ja sprindis 100 FIS või vähem. 
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