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2023 Planica MMile kvalifitseerumise statuut 
 
Valiku kriteeriumid pingereas: 

 

1. Mehed sprint:  

1.1 MK sarjas koht 1-30. 

1.2 Skandinaavia Karikavõistlustel koht 1.-20. (peab olema täidetud alla 75 FIS punkti nõue 

sprindis antud võistlusel). 
1.3 EMV 14.01.2023 klassikatehnika sprindi eelsõidu võitja ja võistluse võitja, katsevõistluse 

võitjatel peab olema täidetud ühekordne alla 75 FIS punkti nõue sprindis (kui võitjad 

kattuvad pääseb üks sportlane).  
1.4 Juunioride või U23 MMil koht 1.-10. 
1.5 Seisuga 22. jaanuar kaks korda FIS punkt alla 75 sõitnud sportlased, eelistus on 

klassikatehnika sprindis saavutatud FIS punktidel. 

 

2. Mehed distants: 

2.1 MK sarjas koht 1.-40. 

2.2 Skandinaavia Karikavõistlustel koht 1.-30. (peab olema täidetud alla 60 FIS punkti nõue 

distantsil antud võistlusel). 
2.3 EMV 15.01.2023 15km vabatehnika eraldistardi võitja, katsevõistluse võitjal peab olema 

täidetud ühekordne alla 60 FIS punkti nõue distantsil. 
2.4 Juunioride või U23 MMil koht 1.-15. 
2.5 Seisuga 22. jaanuar kaks korda FIS punkt alla 60 sõitnud sportlased 

 

3. Naised sprint: 

3.1 MK sarjas koht 1.-40. 

3.2 Skandinaavia Karikavõistlustel koht 1.-20. (peab olema täidetud alla 90 FIS punkti nõue 

sprindis antud võistlusel). 
3.3 EMV 14.01.2023 klassikatehnika sprindi eelsõidu võitja ja võistluse võitja, katsevõistluse 

võitjatel peab olema täidetud ühekordne alla 90 FIS punkti nõue sprindis (kui võitjad 

kattuvad pääseb üks sportlane). 

3.4 Juunioride või U23 MMil koht 1.-10. 

3.5 Seisuga 22. jaanuar kaks korda FIS punkt alla 90 sõitnud sportlased, eelistus on 

klassikatehnika sprindis saavutatud FIS punktid. 

 

4. Naised distants: 

4.1 MK sarjas koht 1.-40. 

4.2 Skandinaavia Karikavõistlustel koht 1.-30. (peab olema täidetud alla 80 FIS punkti nõue 

distantsil antud võistlusel). 
4.3 EMV 15.01.2023 10km vabatehnika eraldistardi võitja, katsevõistluse võitjal peab olema 

täidetud ühekordne alla 70 FIS punkti nõue distantsil. 

4.4 Juunioride või U23 MMil koht 1.-15. 

4.5 Seisuga 22. jaanuar kaks korda FIS punkt alla 70 sõitnud sportlased. 

 

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 
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NB! Statuutidega reguleerimata juhud lahendab alakomitee tippspordikomisjon ning esitab 

need MS alakomitee juhatusele kinnitamiseks. 

 

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

juhatus tippspordi komisjoni ettepaneku põhjal vastavalt eelarvelistele võimalustele. 

 

Ettepaneku MM koondise kinnitamiseks ESL juhatusele teeb MS alakomitee juhatus hiljemalt 

23.01.2023.  
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