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Murdmaasuusatamise rahvuskoondise valik 2022/2023 hooaja MK etappidel 

 

MK etappide Eesti võistkonna kvoot on naistel 4 ja meestel 3 kohta. Hooaja vältel lähetab ESL alltoodud 

MK etappidele oma kuludega kaks mees- ja kaks naissportlast lähtudes kehtestatud 

valikukriteeriumidest. 

Vakantsete stardikohtade olemasolul saab võistlema omafinantseeringuga (norm peab olema 

täidetud). 

 

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

Ruka   25.11.-27.11.2022 

Beitostolen  09.12.-11.12.2022 

Östersund Scan.Cup 16.12.-18.12.2022 (ESL kulul samad kriteeriumid mis MK-le kvalifitseerumisel) 

Milano   21.01.-22.01.2023 

Tallinn   21.03.2023 

Lahti   24.03.-26.03.2023 

 

Valik  MK  etappidele kuni 31.12.2022 (I periood): 

 

Mehed: 

1. 2022/2023  talvehooajal (alates 01.11.2022) distantsil alla 60 FIS punkti ja sprindis alla 80 

FIS punkti sõitnud sportlased sportliku printsiibi alusel (madalama punktiga sportlasel 

eelisõigus). 

2. Vakantsete kohtade olemasolul MK etapiks võib vabadele kohtadele omade vahenditega 

kandideerida sportlane, kes on alates 01.11.2022 sõitnud distantsil 80 FIS punkti või vähem 

(eeldusel, et MK etapi kuupäevale eelneva 365 päeva jooksul on sportlane sõitnud 

ühekordselt distantsil alla 60 FIS punkti)  ja sprindis 100 FIS punkti või vähem. 

Lõpliku ettepaneku võistkonna suuruse ja koosseisu osas MS alakomitee juhatusele ja alajuhile teeb  

murdmaasuusatamise tippspordi komisjon vastavalt eelarvelistele võimalustele. 

Naised: 

1. 2022/2023 talvehooajal distantsil alla 80 FIS punkti ja sprindis alla 90 FIS punkti sõitnud 

sportlased sportliku printsiibi alusel (madalama punktiga sportlasel eelisõigus). 

2. Vakantsete kohtade olemasolul MK etapiks võib vabadele kohtadele omade vahenditega 

kandideerida sportlane, kes on alates 1.11.2022 sõitnud distantsil 90 FIS või vähem ja 

sprindis 110 FIS või vähem. 

 

Lõpliku ettepaneku võistkonna suuruse ja koosseisu osas MS alakomitee juhatusele ja alajuhile teeb  

murdmaasuusatamise tippspordi komisjon vastavalt eelarvelistele võimalustele. 
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Valik  MK  etappidele alates 1.01.2023 (II periood): 

 

Mehed: 

 

1. 2022/2023 hooajal saavutatud MK koht 30 parema hulgas. 

2. 2022/2023 hooaja viimasel FIS punkti lehel keskmine FIS punkt distantsil vähemalt alla 60 

ja sprindis vähemalt alla  80 FIS punkti. 

3. 2022/2023 hooajal distantsil ühekordselt alla 55 ja sprindis alla 65 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 2022/2023 hooajal ühekordselt sõitnud distantsil 60 FIS või 

vähem ja sprindis 80  FIS või vähem.  

Lõpliku ettepaneku võistkonna suuruse ja koosseisu osas MS alakomitee juhatusele ja alajuhile teeb  

murdmaasuusatamise tippspordi komisjon vastavalt eelarvelistele võimalustele. 

Naised: 

 

1. 2022/2023 hooajal MK koht 40 parema hulgas.  

2. 2022/2023 hooaja viimasel FIS punkti lehel keskmine FIS punkt distantsil vähemalt 70 ja 

sprindis vähemalt 80 FIS punkti. 

3. 2022/2023 hooajal distantsil 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 on hooajal 2022/2023 sõitnud distantsil 80 FIS või vähem ja 

sprindis 90 FIS või vähem.  

Lõpliku ettepaneku võistkonna suuruse ja koosseisu osas MS alakomitee juhatusele ja alajuhile teeb  

murdmaasuusatamise tippspordi komisjon vastavalt eelarvelistele võimalustele. 

 

 

Kõikidele teistele MK etappidel oma vahenditega osalemise otsustab MS alakomitee juhatus ja alajuht 

vastavalt laekunud soovidele eeldusel, et sooviavaldajal on täidetud punkt 2 esimese perioodi MK 

statuudis (31.12.2022) ning punkt 4 teise perioodi MK statuudis (alates 01.01.2023). Esialgne 

sooviavaldus tuleb edastada alajuhile hiljemalt 8 nädalat enne võistluse toimumist (FIS 

eelregistreerimise tähtaeg) ja lõplik sooviavaldus esitada hiljemalt 14 päeva enne võistluste toimumist. 

Tallinna Maailmakarika etapi rahvusliku rühma osalejad kinnitab MS alakomitee juhatus 

murdmaasuusatamise tippspordi komisjoni ettepanekul 10. märtsil sportlaste käimasoleva 

talvehooaja parima ühekordse FIS punkti alusel koostatud pingereale tuginedes (nii distantsi kui sprindi 

FIS punktid) hiljemalt 10.03.2023. 
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