
ESL 2016/2017  hooaja  valik MK etappidele murdmaasuusatamises 
 
 
 

1.    MK etappide Eesti võistkonna kvoot on  2+2 naistel ja 4+4 meestel  

2.  Valik 26.11  Kuusamo klassika sprindi MK-le  
 
mehed: 
 
2.1 11.11. Olose klassika sprindi kolm parimat eelsõidu aega tingimusel, et on täidetud MK 60 FIS 
      punkti nõue.  
 
2.2. Meeste neljanda sprindi koha koondisse nimetab peatreener, arvestades hooaja eelnevatel FIS 
       sprindivõistlustel  saavutatud kohti ja FIS punkte. 
 
naised: 
 
2.3. 11.11. Olose klassika sprindi kaks parimat eelsõidu aega tingimusel, et on täidetud MK 90 FIS 
       punkti nõue.  

 
3.  Valik 27.11. Kuusamo 15km klassika MK-le 

mehed:  
 
3.1. 18.11. Saariselkä klassika võistluse kolm parimat tingimusel, et on täidetud MK 60 FIS punkti nõue.  
3.2. Meeste neljanda distantsisõitja koondisse nimetab peatreener, arvestades hooaja eelnevatel FIS 
       võistlustel  saavutatud kohti ja FIS punkte. 
 
naised:  

3.3. 18.11. Saariselkä klassika võistluse kaks parimat, tingimusel, et on täidetud MK 90 FIS punkti 

nõue. 

4. Valik 2.12. Lillehammer  Minitour MK-le 

mehed:   

4.1. Kuusamo MK sprindi  parim  

4.2. 27.11. Kuusamo MK distantsi kaks parimat  
 
4.3. 20.11 Saariselkä uisu distntsi. parim tingimusel, et on täidetud MK 60 FIS punkti nõue.  

 
naised:  

4.4 Kuusamo MK distantsi parim. 

4.5. Kuusamo MK sprindi parim  

 

 
 



5.       Valik 10.12.  Davosi uisu distants MK-le  
 

mehed:  
  
5.1. 20.11. Saariselkä uisu distantsi võistluse kaks parimat, tingimusel, et on täidetud MK 60 FIS punkti 
      nõue. 
5.2. Hooaja eelneval kahel MK-l distantsil kaks enim punkte saanud sportlast 
5.3. Juhul, kui punkt 5.2. alusel jääb üks koht täitmata, siis vaba koha täidab 20.11. Saariselkä uisu  
       distantsi paremuselt kolmas sportlane 
5.4  Juhul, kui punkt 5.2. alusel jäävad mõlemad kohad täitmata, siis ühe vaba koha täidab 20.11. 
      Saariselkä uisu distantsi paremuselt kolmas sportlane. Viimase sportlase koondisse nimetab  
      peatreener, arvestades hooaja eelnevatel FIS võistlustel  saavutatud kohti ja FIS punkte. 
 
naised:  
 
5.5. 20.11. Saariselkä uisu distantsil kaks parimat tingimusel, et on täidetud MK 90 FIS punkti nõue  
 

 
6. Valik 11.12. Davosi uisu sprindi MK-le 
 

mehed:  
 
6.1. 16.11. Saariselkä uisusprindi katsevõistluse eelsõidu kaks parimat,  tingimusel, et on täidetud MK 
       60 FIS punkti nõue.  
6.2. Hooaja eelneval kahel MK-l sprindis kaks enim punkte saanud sportlast 
6.3. Juhul, kui punkt 6.2. alusel jääb üks koht täitmata, siis vaba koha täidab 16.11. Saariselkä uisu  
       sprindi paremuselt kolmas sportlane 
6.4. Juhul, kui punkt 6.2. alusel jäävad mõlemad kohad täitmata, siis ühe vaba koha täidab16.11.  
       Saariselkä uisu sprindi paremuselt kolmas sportlane. Viimase sportlase koondisse nimetab 
       peatreener, arvestades hooaja eelnevatel FIS võistlustel  saavutatud kohti ja FIS punkte. 
 
 
naised:  
 
6.5. 16.11.Saariselka sprindi katsevõistluse kaks eelsõidu parimat, tingimusel, et on täidetud MK 90 
       FIS punkti nõue.  

  
7. Valik La Clusaz  MK-le 

mehed: 

7.1. Hooaja eelnevatel MK etappidel 2 parimat klassika kohta välja sõitnud sportlast 

7.2. Davosi MK  distantsi kaks parimat. Kui nimed korduvad, siis Davosi MK distantsil pingereas 

       järgmise(d) koha(d) välja sõitnud sportlane(sed) .  

naised: 

7.3. Hooaja eelnevatel MK etappidel parimat klassika tulemust näidanud sportlane 

7.4. Davosi MK distantsi parim 

 



8.    Valik 31.12.-8.01. Tour de Ski-le  

8.1. 2016/2017 MK distantsi ja sprindi etappidel 1. – 30. koha saavutanud sportlased 
 
8.2. Sportlased, kelle keskmine FIS punkt on viimase FIS lehe alusel  ≤ 40(distants) ja≤  50 (sprint), 

naistel vastavalt keskmine FIS ≤ 70 (distants ja sprint)  
 

             8.3. Kui Suusaliidul pole vahendite puudusel võimalik MK-le lähetada täielikku koondist, siis vabadel 
                    koondise kohtadel on võimalik sportlasel osaleda omade vahendite arvel. Vabad kohad 
                    jagatakse sportliku printsiibi alusel jooksva FIS punktitabeli põhjal, madalama keskmise FIS 
                    punktiga sportlane eespool.  
 
9. Valik 14.01.-15.01. Toblachi MK-le 

9.1. 2016/2017 MK sprindi etappidel 1. – 30. koha saavutanud sportlased 
 
9.2. Sportlased, kelle sprindi keskmine FIS punkt on viimase FIS lehe alusel  ≤  50, 
       naistel vastavalt keskmine FIS ≤ 70. 
9.3. Vakantsed kohad täidetakse Lahti Skandinaavia karikavõistluste sprindi eelsõidu tulemuste 

       põhjal sportliku printsiibi alusel tingimusel, et on täidetud MK-l osalemise FIS punkti nõue. 

 

10. Valik 21.01.-22.01. Ultricehamn MK-le 

10.1. 2016/2017 MK DI 1.-30 saavutanud sportlased 
 
10.2. Sportlased, kelle keskmine FIS punkt on viimase FIS lehe alusel  ≤ 40, naistel vastavalt keskmine 
        FIS ≤ 70  
10.3. Vakantsed kohad täidetakse 8.01. Lahti Skandinaavia karikavõistluste SVS tulemuste põhjal 

        sportliku printsiibi alusel tingimusel, et on täidetud MK-l osalemise FIS punkti nõue. 

 

11. Valik 28.01.-29.01. Faluni MK-le: 

11.1. 2016/2017 MK DI ja SP etappidel 1. – 30. koha saavutanud sportlased  

11.2. Sportlased, kelle keskmine FIS punkt on viimase FIS lehe alusel ≤ 40(distants) , ≤  50 (sprint), 

        naised ≤ 70 punkti. 

11.3. Vakantsed kohad distantsil täidetakse Lahti Skandinaavia karikavõistluste 7.01. klassika distantsi 

        ja sprindis Lahti Skandinaavia karikavõistluste 6.01. sprindi lõputulemuste põhjal sportliku 

        printsiibi alusel tingimusel, et on täidetud MK-l osalemise FIS punkti nõue. 

 

12. Valik 18.02.-19.02. Otepää MK-le: 

 mehed ja naised: 

12.1. 2016/2017 MK DI 1.-30. koha saavutanud sportlased  



12.2. Sportlased, kelle keskmine FIS punkt on viimase FIS lehe alusel ≤ 40(distants) , ≤  50 (sprint), 

        naised ≤ 70 punkti. 

12.3. Vakantsed rahvusliku grupi kohad täidetakse vastavalt distantsil ja sprindis Eesti 

        meistrivõistluste 12.02. klassika distantsi ja Eesti meistrivõistluste 11.02. sprindi tulemuste põhjal, 

        sportliku printsiibi alusel tingimusel, et on täidetud MK-l osalemise vajalikud FIS punktid. 

 

 

13. Valik 8.03. Drammeni MK -le: 

13.1. 2016/2017 MK DI 1.-30. koha saavutanud sportlased  

13.2. Sportlased, kelle keskmine FIS punkt on viimase FIS lehe alusel meestel ≤  50 ), naistel ≤ 70 

        punkti. 

 

14. Valik 11.03.-12.03. Oslo MK-le: 

14.1. 2016/2017 MK DI 1.-30. koha saavutanud sportlased 

14.2. Sportlased kelle keskmine FIS punkt on viimase FIS lehe alusel ≤ 40 punkti. 

 

 

 

 

 

 


