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EESTI MURDMAASUUSATAMISE MEISTRIVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND 2015-2016 
KOOSKÕLAS 2012.aastal 48.FIS-i kongressil kinnitatud 

„MURDMAASUUSATAMISE RAHVUSVAHELISTE VÕISTLUSMÄÄRUSTEGA“ 
Kinnitatud ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse otsusega 9.september 

2015 
 
I EESMÄRK 

1. Eesti murdmaasuusatamise meistrivõistluste (edaspidi EMV) eesmärk on 
Eesti Vabariigi paremate murdmaasuusatajate väljaselgitamine; 

2. EMV üldjuhendi eesmärk on täiendada ja kohandada rahvusvahelisi 
murdmaasuusatamise võistlusmäärusi EMV kohaseks. 

 
II LÄBIVIIMISE JUHTIMINE JA TINGIMUSED 

2.1  Eesti murdmaasuusatamise meistrivõistluste (edaspidi EMV) korraldamist 
juhib Eesti Suusaliit; 

2.2  EMV viiakse läbi vastavalt kehtivatele rahvusvahelise suusaliidu 
murdmaasuusatamise võistlusmäärustele (FIS CC ICR); 

2.3  Võistlusinfo (eelinfo, tulemused jms) avaldatakse ESL veebilehel - 
www.suusaliit.ee 

 
III ORGANISATSIOON 

3. EMV üldjuhendi, programmi, võistluskalendri ja korralduspartnerid kinnitab 
Eesti Suusaliidu (ESL) murdmaasuusatamise komitee juhatus (MS juhatus) 
reeglina hooaja eelse aasta 15-ks septembriks; 

3.1 ESL sõlmib EMV korralduspartneriga ühistegevuselepingu, kus on välja 
toodud poolte õigused, vastutusalad ja kohustused, hiljemalt 45 päeva enne 
hooaja esimest EMV võistlust; 3.3 EMV korralduspartner esitab ESL-ile 
hiljemalt 10 päeva enne korraldatavat võistlust etapi juhendi (sisaldab 
korraldusstruktuuri koos oluliste kontaktidega ja tähtaegadega, ajalist 
programmi, rajakaarte) 

 
IV PROGRAMM 

4.1 EMV täiskasvanute programmi kuuluvad võistlusalad: sprint, tavadistants 
(reeglina naistel 10km,meestel 15km), suusavahetusega sõit (lüh. SVS 
7,5+7,5km/15+15km või 5+5km/10+10km), maratonid (N30km/M50km), 
teatesõidud (3x5km/3x10km) ja teatesprint. 

4.1.1 EMV võistlusalade sõidutehnikad on samad, mis samal hooajal peetavate 
rahvusvahelistetiitlivõistluste (MM võI OM) võistlusaladel. Hooajal, kui 
rahvusvahelisi tiitlivõistlusi ei peeta, siis peetakse võistlused eelmise 
hooajaga võrreldes vastand tehnikas. Näiteks, kui möödunud hooajal 
võisteldi sprindis klassikatehnikas, siis sel hooajal vabatehnikas; 

4.1.2 kui täiskasvanute EMV maratondistantsid ja EnoMV pikad ühisstardiga 
sõidud on vabatehnikas, siis teatesuusatamises sõidetakse kaks esimest 
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vahetust klassikalises tehnikas ja viimane vabatehnikas,kui pikad 
distantsid on klassikalises tehnikas, siis teatesuusatamise esimene 
vahetus on klassikalises tehnikas ja kaks järgmist vabatehnikas; 

4.2  EMV juunioride vanuseklassi programmi kuuluvad võistlusalad: sprint, 
tavadistants, SVS ja teatesprint; 

4.3  EMV U23 vanuseklassi programmi kuuluvad võistlusalad: sprint, tavadistants 
ja SVS; 

4.3.1 EMV U23 vanuseklassile peetakse vaid juhul kui samal hooajal peetakse 
ka U23 maailma meistrivõistlused; 

4.4  EnoMV vanuseklasside programmi kuuluvad võistlusalad: sprint, 
eraldistardist tavadistantsid nii klassika kui vabatehnikas, ühisstardist 
tavadistants, teatesõidud; N18/M18 teatesprint 

4.4.1 ENoMV teatevõistlused peetakse vanuseklassides N20/M20; N16/M16; 
N14/M14. 

 
V VÕISTLUSTEL OSALEJAD JA REGISTREERIMINE 

5.1 EMV võistlustel osalejatel on kohustuslik omada ESL poolt väljastatud 
litsentsi alates MN18 vanuseklassist. Noorematele vanuseklassidele on ESL 
litsentsi omamine soovituslik. Hooajal 2014/2015 ESL – i litsentsi maksumus 
12 EUR, mis tuleb tasuda 28.12.2015 ESLi arveldusravele EE 
442200221002100473. Peale 28.12.2015 on litsentsi maksumus 15 EUR. 

5.1.1 Eesti kodakondsust mitteomav noorsportlane peab omama ESL litsentsi 
või välismaalase litsentsi olenemata vanusest. 

5.1.2 Välismaalase litsentsi omav sportlane saab osaleda Eesti Meistrivõistluse 
individuaal- distantsil ainult väljaspool võistlust ja tema tulemusest ei 
arvestata Eesti Meistrivõistluse arvestuses. 

5.2 EMV osaleja ei saa osaleda nooremas vanuseklassis. Vanema vanuseklassi 
arvestuses saab individuaalvõistlusel osaleda vaid juhul, kui samal võistlusel 
ei ole tema vanuseklassile võistlust; 

5.2.1 Võistkonna komplekteerimisel võib klubi lülitada võistkonda oma 
nooremate vanuserühmade sportlasi. 

5.2.2 Sportlane võib ühel võistluspäeval osaleda ainult ühel võistlusel. 
5.3  Kõik EMV osalejad peavad olema läbinud arstliku kontrolli. Kõik startinud 

sportlased võistlevad omal vastutusel (alaealised oma vanemate vastutusel); 
5.4 EMV nimeline registreerimine peab olema esitatud ja stardimaks tasutud 

vastavalt võistluste juhendile hiljemalt 2 päeva enne võistlust kella 18.00-ks. 
Nimeline registreerimine peab olema esitatud ESL registreerimisvormil, koos 
kogu nõutava infoga. 

5.4.1 Eesti noorte meistrivõistlustel (edaspidi ENoMV) võib sportlast lähetavale 
klubile (omavalitsusele) olla lisaks ka õppeasutuse nime. Lähetaja(te) 
esitamise näited: Juss Susi Kihnu-SpKO/Audentes; Juku Kask Harju 
SUKL/Vasalemma; Jaan Juurikas Tartu; kasutatavad lühendid - 
SuKLsuusaklubi; SpKL- spordiklubi; SpKO- spordikool. 
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5.5  Sportlased saavad hooajal esindada vaid ühte klubi. Klubivahetus toimub 
ESL klubivahetuse korras toodud tingimustel ning klubivahetuse 
registreerimisperioodiks on maikuu. 

5.5.1 Eesti Meistrivõistluste võistkonnaalade võistkonnad peavad koosnema 
ühe klubi (kooli) liikmetest. 

5.5.2 Eesti Meistrivõistluste võistkonnaaladel on lubatud ühe ESL poolt 
väljastatud välismaalase litsentsi omava sportlase osalemine võistkonna 
koosseisus. Esindatav klubi peab olema märgitud tema litsentsil. 

5.5.3 Kahe või enama välismaalase litsentsi omava sportlase osalemise korral 
samas võistkonnas ei osale võistkond Eesti MV arvestuses. 

5.6  ESL poolt väljastatud litsentsi mitteomava sportlase osalemise ja ESL poolt 
väljastatud litsentsi mitteomavate sportlaste poolt moodustatud võistkondade 
osalemise otsustab Eesti MV žürii. Otsuses määratakse ka kõik võistleja või 
võistkonna osalemistingimused. 

 
VI STARDIGRUPPIDESSE JAOTAMINE 
 

6.1  EMV täiskasvanutele moodustatakse stardijärjekord sportlase FIS punkti 
alusel. 

6.2  ENoMV esimesel etapil kuuluvad “kuuma” gruppi ESL noortekoondise 
liikmed ja eelmise hooaja edetabeli 10 paremat (“kuum”grupp paigutatakse 
N/M18 lõppu jaN/M16 algusesse, kui stardi järjekord on N18 ja siis N16, ning 
samuti noormeestel); 

6.3  Gruppide järjekord on reeglina: sprindi kvalifikatsioonis - esimesena “kuum” 
grupp, siis teine grupp, tavadistantsidel vastupidi. 

6.4  Eesti Meistrivõistluste võistkonnaaladel (teatesprindis ja teatesõidus) määrab 
eelmise aasta koht stardinumbri. Lisandunud võistkondade stardinumbrid 
loositakse eelnimetatud võistkondade järele. 

 
VII AUTASUSTAMINE 
 

7.1  EMV-l autasustatakse iga võistlusklassi esikolmikut. Reeglina medali ja 
diplomiga. Autasustatavatele võib korraldaja anda ka esemelisi ja/või rahalisi 
auhindu; 

7.2  EMV-l osalevad noorte ja juunioride vanuseklassi sportlased võistlevad 
võrdsetel alustel nii EMV täiskasvanute, kui juunioride arvestuses (kui 
täiskasvanute ja juunioride võistlused peetakse samaaegselt). 

 
VIII EMV ERITINGIMUSED (võrreldes FIS CC ICR-ga) 
 

8.1  EMV-l osalejal on lubatud võistlusriietusel kanda reklaame (toetajate logosid 
jms) kahekordses määras ruutsentimeetreid võrreldes FIS vastavates 
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reeglites kehtestatuga. Muudes tingimustes peavad reklaampinnad vastama 
FIS-i reeglitele; 

8.2  EMV žürii koosseisu kuuluvad - ESL poolt nimetatud tehniline delegaat (TD), 
võistluste juhataja ning TD assistent või ESL murdmaasuusatamise alajuht;  

8.3  EMV korraldajal on õigus kehtestada stardimaksud, kuid mitte rohkem kui 
MS juhatuse poolt kehtestatud stardimaksu määrad: ENoMV-l 3,00 EUR, 
ENoMV teatevõistkond 4,00 EUR; EMV täiskasvanutele 10,00 EUR ja noored 
kuni MN18 7,00 EUR (EMV FIS võistlusena täiskasvanutele 15,00 EUR ja 
noored kuni MN18 7,00 EUR) ja EMV teatevõistkond 15,00 EUR. 

8.4  EMV protesti deposiit on 30,00 EUR. 


