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2022/2023 hooaja järelkasvu tiitlivõistlustele kvalifitseerumise 

statuudid 
 

Põhjamaade Noorte Meistrivõistlused (17.02.-19.02.2023) Soome 
Koondisesse kuuluvad 4 noormeest ja 4 neidu (sünd. 2005-2007). 

 

Valiku kriteeriumid: 

 

1. ENoMV 30.12.22 klassikatehnika sprindi eelsõidu võitja ning sprindi võitja. Võitjate 

kattumise korral arvatakse koondisse eelsõidus teise koha saavutanud sportlane. 

2. ENoMV 05.02.23 vanuseklasside N16/18 ja M16/18 ühisprotokolli alusel vabatehnika 

distantsi kaks paremat. 

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

distantsi ühisprotokolli punktide pingerea alusel (punkte jagatakse kuuele esimesele – 7, 5, 

4, 3, 2, 1). 

4. Kokkuvõttes parima punktisumma saanud sportlased arvatakse võistkonda 1. ja 2. statuudi 

punkti täitjate järel. Punktide võrdsuse korral arvestatakse vabatehnika distantsil saavutatud 

parimat kohta. 

5. Punktiarvestuses 5. ja 6. koha saavutanud sportlastel on võimalus võistlustel osaleda 100 

protsendilise omafinantseeringuga. 

6. Katsevõistluse ära jäämise või ettenähtust erineval kujul toimumise otsustab 

murdmaasuusatamise tippspordi komisjon, kes määrab katsevõistluse ära jäämisel ka 

koondise koosseisu. 

7. Murdmaasuusatamise tippspordi komisjon teeb ettepaneku MS alakomitee juhatusele 

võistkonna koosseisu kinnitamiseks hiljemalt 06.02.2022. 

NB! Katsevõistlustel osalejal peab olema aktiivne FIS litsents. 

 

 

Euroopa Noorte Olümpiafestival (EYOF) 23.-27.01.2023 Itaalia 
Koondisesse kuuluvad 3 noormeest ja 3 neidu (sünd. 2005-2006) 

 

Valiku kriteeriumid: 

 

1. ENoMV 30.12.22 klassikatehnika sprindi eelsõidu võitja. 

2. ENoMV 31.12.22 klassikatehnika distantsi võitja. 

3. Noortesarja 07.01.23 etapi vabatehnika distantsi võitja. 

4. Võitjate kordumisel täidetakse koht katsevõistlustel parimad punktisummad kogunud 

sportlastega. Punkte jagatakse kuuele esimesele sportlasele vastavalt – 7, 5, 4, 3, 2, 1. 

Punktide võrdsuse korral otsustab klassikatehnika distantsil saavutatud kõrgem koht. 

5. Katsevõistluse ära jäämise või ettenähtust erineval kujul toimumise otsustab MS 

alakomitee juhatus vastavalt murdmaasuusatamise tippspordi komisjoni ettepanekule, 

murdmaasuusatamise tippspordi komisjon teeb ettepaneku katsevõistluse ära jäämisel ka 

koondise koosseisu osas. 

6. Murdmaasuusatamise tippspordi komisjon teeb ettepaneku MS alakomitee juhatusele 

võistkonna koosseisu kinnitamiseks hiljemalt 07.01.2023. 

7. Sportlane, kes kandideerib paralleelselt teisel spordialal (KV, LS) EYOF võistkonda, ei 

lähe murdmaasuusatamise EYOF katsevõistluse arvesse ja ei hoia punkte kinni. 
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Juunioride MM 27.01.-05.02.2023 Kanada 

 
Eesti Suusaliit lähetab Juunioride MM-ile ühe noormehe ja ühe neiu, kes on täitnud 

statuudi punkti 1 ja teeninud enim punkte statuudi punkti 2 arvestuses. 

 

Kui statuudi punkti 1 täitjaid ei ole, on võimalik ühel noormehel ja ühel neiul osaleda 

omafinantseeringuga, lähtudes punktis 2 toodud valiku kriteeriumitest*. 

 

Kui valiku kriteeriumi punkti täitjaid on mitmeid, siis lähtutakse sportlikust printsiibist. 

Eelistatakse parema FIS punkti sõitnud sportlast. 

 

Valiku kriteeriumid pingereas: 

 

1. Täidetud jooksval hooajal (alates 01.11.2022) ühekordselt distantsil alla 80 FIS punkti, 

sprindis alla 100 FIS punkti. 

2. Katsevõistlused: 

2.1. EJMV 30.12.2022 - klassika sprindi eelsõit. 

2.2. EJMV 31.12.2022 - klassika distants (N20km/M20km). 

2.3. Noortesarja 07.01.2023 etapp – vabatehnika distants (N10km/M10km). 

2.4. Katsevõistlustel jagatakse kuuele paremale punkte - 7, 5, 4, 3, 2, 1. Punktide alusel 

moodustatakse paremusjärjestus. Peab olema täidetud jooksval talvehooajal ühekordne 

tasemenõue distantsil alla 90 FIS punkti ja sprindis alla 110 FIS punkti. 

3. Katsevõistluse ära jäämise või ettenähtust erineval kujul toimumise otsustab MS 

alakomitee juhatus vastavalt murdmaasuusatamise tippspordi komisjoni ettepanekule, 

tippspordi komisjon teeb ettepaneku katsevõistluse ära jäämisel ka koondise koosseisu 

osas. 

 

*Võimalus osaleda omafinantseeringuga avaneb sportlasel, kes on teeninud kõige rohkem 

punkte katsevõistluste raames ja kes on täitnud FIS punkti nõude (statuudi punkt 2).  

 

Lõpliku ettepaneku võistkonna suuruse ja koosseisu osas MS alakomitee juhatusele teeb 

murdmaasuusatamise tippspordi komisjon vastavalt eelarvelistele võimalustele. 
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U23 MM 27.01.-05.02.2023 Kanada 

 
Eesti Suusaliit lähetab U23 MM-ile kuni kaks noormeest ja kaks neidu, kes on täitnud 

statuudi punkti 1.* 

 

Kui statuudi punkti 1 täitjaid ei ole, on võimalik kuni kolmel noormehel ja kuni kolmel 

neiul kandideerida osalemiseks omafinantseeringuga, lähtudes punktides 2, 3, 4 toodud 

kriteeriumitest, eeldusel et on täidetud FIS punkti tasemenõue.** 

 

Kui valiku kriteeriumi punkti täitjaid on mitmeid, siis lähtutakse sportlikust printsiibist. 

Eelistatakse parema FIS punkti sõitnud sportlast. 

 

Valiku kriteeriumid pingereas: 

 

1. Täidetud jooksval talvehooajal (alates 01.11.2022) ühekordselt distantsil alla 60 FIS või 

kahekordselt distantsil alla 70 FIS punkti ning ühekordselt sprindis alla 80 FIS punkti ning 

kahekordselt sprindis alla 90 FIS punkti. 

2. EMV U23 vanuseklassi 30.12.2022 klassika sprindi eelsõidu võitja. Peab olema täidetud 

ühekordne tasemenõue sprindis alla 100 FIS punkti. 

3. EMV U23 vanuseklassi 31.12.2022 klassika distantsi võitja (N20km/M20km). Peab olema 

täidetud jooksval talvehooajal ühekordne tasemenõue distantsil alla 80 FIS punkti. 

4. Noortesarja 07.01.2023 etapi vabatehnika distantsi võitja (N10km/M10km). Peab olema 

täidetud jooksval talvehooajal ühekordne tasemenõue distantsil alla 80 FIS punkti. 

5. Katsevõistluse ära jäämise või ettenähtust erineval kujul toimumise otsustab MS 

alakomitee juhatus vastavalt murdmaasuusatamise tippspordi komisjoni ettepanekule, 

murdmaasuusatamise tippspordi komisjon teeb ettepaneku katsevõistluse ära jäämisel ka 

koondise koosseisu osas. 

 

FIS punkti normi täitmiseks kvalifitseeruvad võistlused, mis vastavad järgmistele nõuetele: 

● Distants - võistluse võitja FIS punkt peab olema 40 või madalam 

● Sprint - võistluse võitja FIS punkt peab olema 60 või madalam 

● Eesti meistrivõistlused 

 

*Kui normi on täitnud rohkem kui 2 sportlast (soo kohta), siis eelistatakse sportlasi, kes on 

täitnud ka statuudi punkti 2, 3 või 4. Juhul kui esineb olukord, kus statuudi punkti 1 on täitnud 

3 sportlast ja need samad 3 sportlast on täitnud ka punkti 2, 3 või 4, siis eelistatakse sportlasi, 

kes on  
a) täitnud punktis 1 toodud kriteeriumid 2 korda (sprint + distants, sprint 2x või distants 2x) 

b) sõitnud välja ühekordselt madalama FISi 

 

**Punkti 2, 3 või 4 täidab ainult võistluse võitja. Juhul kui võistluse võitjal ei ole FIS taseme 

nõue täidetud, siis vastavas punktis statuudi täitjat ei teki. 

 

Lõpliku ettepaneku võistkonna suuruse ja koosseisu osas MS alakomitee juhatusele teeb 

murdmaasuusatamise tippspordi komisjon vastavalt eelarvelistele võimalustele. 

 

NB! Statuutidega reguleerimata juhud lahendab ja võtab vastu otsused murdmaa 

alakomitee tippspordi komisjon. 
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