
                                                                                                     
 

Eesti mäesuusatamise noortekoondise kriteeriumid 2019/2020 hooajaks 
 

1. Koondisesse pääseb kuni 8 U14 ja U16 vanuseklassis võistlevat sportlast (sündinud 2006 - 
2003). 
 
2. Koondise liikmelisus kehtib 2 (kaks) hooaega alates koondisse arvamise hetkest kuni 
vanuseklassini U16. 
 
3. Noortekoondisse arvamise kriteerium 2018/2019 hooajal on võistlustulemuste alusel 
saavutatud punktide summa, mis ületab koondise miinimum nõude. 
 
3.1 Võistlused on jagatud 4 kategooriasse ja igal kategoorial on erinev koefitsient, mis 
korrutab saavutatud koha eest saadud punktid: 
 

Alexela Alpisari 
Latvijas Kauss/ ES, KS või 
PS Cup (Soome) Baltic Cup 

  
FIS/Audi Cup (Soome) 

1x 2x 3x 4x 

 
3.2 Hooaja jooksul saavutatud tulemustest arvutatakse punktid ainult parimatelt tulemustelt 
järgnevalt: 
 

Alexela Alpisari 
Latvijas Kauss/ ES, KS 
või PS Cup (Soome) Baltic Cup 

  
FIS/ Audi Cup 
(Soome) 

4 parimat tulemust 2 parimat tulemust 2 parimat tulemust 2 parimat tulemust 

  
Arvesse lähevad välisvõistlused, kus on stardis vähemalt 10 sportlast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
 

 
 
 
  
3.3 Hooaja jooksul saavutatud kohtade eest jagatavate punktide tabel (ilma koefitsientiteta): 

KOHT PUNKTID KOHT PUNKTID KOHT PUNKTID 

1 100 11 24 21 10 

2 80 12 22 22 9 

3 60 13 20 23 8 

4 50 14 18 24 7 

5 45 15 16 25 6 

6 40 16 15 26 5 

7 36 17 14 27 4 

8 32 18 13 28 3 

9 29 19 12 29 2 

10 26 20 11 30 1 

 

3.4 Koondislasele/koondise kandidaadile kehtib Terasmehe katsevõistluste nõue: 
U14 – min. 200 punkti  
U16 – min. 300 punkti 
  
Terasmehe testid on kohustuslikud ja toimuvad kevadel ja sügisel. Miinimumpunktide mitte 
täitmisel sportlane koondisesse ei pääse või vastavalt treenerite nõukogu otsusele piiratakse 
koondislasele määratud hüvesid (väljaarvatud vigastuse või muu mõjuva põhjuse korral).  
 
3.5 Noortekoondisse arvamise punktide miinimumnõuded võistlustelt vanuseklasside järgi: 
 
U14 - 800 punkti 
U16 - 1000 punkti 
 

3.6 Viimast aastat vanuseklassis U12 võistlev sportlane (sündinud 2007) pääseb järgmisel 

hooajal noortekoondisesse Baltic Cup’i või mõne muu kõrgetasemelise välisvõistluse 

poodiumikoha alusel (vähemalt 10 osalejat võistlusel). Staatus kehtib esimesel koondisesse 

kuulumise aastal. 



                                                                                                     
 
 

 
3.7 Ülalnimetatud võistlustel (punkt 3.1) saavutatud tulemusest teavitab sportlase treener 
mäesuusatamise alajuhti või treenerite nõukogu esimeest, kes haldavad sportlaste 
pingerida. 
 
4. Koondisesse kandideerimiseks peab sportlane olema varasemalt osalenud vähemalt ühel 
Eesti meistrivõistluse etapil. 
  
5. Koondise kandidaat peab kuuluma ESL-i liikmesklubisse, olema Eesti Vabariigi kodanik 
vähemalt 4 aastat. 
  
6. Koondisesse kuulub maksimaalselt 8 sportlast. Koondisesse arvatakse võistlustelt saadud 
punktide paremusjärjestikkuse alusel. 
 
7. Kriteeriumi täitmist oodatakse 2018/2019.a. hooaja jooksul noortelt sünniaastaga 2007 
kuni 2004. 
  
8. Koondise koostamisel arvestatakse sportlike tulemuste kõrval ka sportlase perspektiivi, 
tervislikku seisundit ja motiveeritust rahvusvahelise taseme saavutamiseks. 
  
9. Ettepaneku koondise kinnitamiseks teeb sportlase treener käesoleva statuudi alusel 
hiljemalt 10.05.2019.a. 
  
10. Koondis kinnitatakse vastavalt treenerite nõukogu ettepanekule mäesuusatamise 
alakomitee juhatuse poolt igal aastal 20. mail. 
  
11. Alakomitee juhataja on volitatud sõlmima sponsorlepinguid, sellest eelnevalt teavitades 
koondise liikmeid või nende treenereid. 
  
12. Alakomitee juhatus jätab endale õiguse teha koondisesse kandideerivatele sportlastele 
kriteeriumide täitmisel põhjendatud erandeid. 
 
 
 
ESL mäesuusatamise alakomitee, september 2018 
 


