
Statuut 2018/2019  hooaja  valik MK etappidele ning Seefeldi MM-le 

  

  

  

1.      MK etappide Eesti võistkonna kvoot on  2+2 naistel ja 4+4 meestel 
         1.1    Treeneritekogu otsusega saab Marko Kilp (Ruka, Lillehammeri ja Davosi 
sprindis) ja Karel Tammjärv (Ruka, Lillehammer, Beitostolen ja Davosi distatsides) MK-
le  otsepääsmed. 
  

  
2.      Ruka MK - le 

  
Mehed sprint: 
2.1    Olose 09.11. klassikasprindi kaks eelsõidu parimat sprinterit tingimusel, et on 

täidetud MK 80 FIS punkti ühekordne nõue. 
2.3.   Treeneritekogu võib lisada stardinimekirja veel sportlasi arvestades FIS 

võistluste tulemusi. 
Mehed distants: 
2.4.   Olose 10.11. klassikadistantsi  kaks parimat tingimusel, et on täidetud MK 60 

FIS punkti ühekordne nõue. 
2.5.   Treeneritekogu võib lisada stardinimekirja veel sportlasi arvestades FIS 

võistluste tulemusi. 
naised: 
2.6.   Olose 09.11. klassikasprindi eelsõidu parim tingimusel, et on täidetud MK 110 

FIS punkti ühekordne nõue. 
2.7.   Olose 10.11. klassikavõistluse parim tingimusel, et on täidetud MK 90 FIS 

punkti  ühekordne nõue. 
2.8.   Treeneritekogu võib lisada stardinimekirja veel sportlasi arvestades FIS 
võistluste tulemusi. 

  

  
3.      Valik 30.11.-02.12. Lillehammeri MK minituurile 
 mehed:  

3.1.   Ruka  MK-l 40. parema hulka sõitnud sportlased. 
3.2.   Olose 11.11 uisuvõistluse parim mees eeldusel, et on täidetud MK 60 FIS 

punkti ühekordne nõue. 
3.3.   Treeneritekogul on õigus lisada võistkonda sportlasi eeldusel, et on vabu kohti 

ning arvestades sportlikku printsiipi. (vajalik 60 FIS dis.ja 80 FIS sprint punkti 
ühekordne nõue) 

naised: 
3.4.   Ruka  MK-l  60. parema hulka sõitnud sportlased. 
3.5.   Treeneritekogul on õigus lisada võistkonda sportlasi eeldusel, et on vabu kohti 

ning arvestades sportlikku printsiipi. (vajalik 90 FIS dis. ja 110 FIS sprint 
punkti ühekordne nõue) 

  
4.      Valik 08-09.12. Beitostolen MK-le  

mehed: 
4.1    Hooaja eelnevatel MK-del punkte saanud sportlased. 
4.2.   Hooaja eelnevatel  MK-del 40 parema hulka sõitnud sportlased. 
4.3.   Treeneritekogul on õigus lisada võistkonda sportlasi eeldusel, et on vabu kohti 
ning arvestades sportlikku printsiipi. (vajalik 60 FIS punkti ühekordne nõue) 
  
naised: 
4.4.   Hooaja eelnevatel  MK-del 40 parema hulka sõitnud sportlased. 



4.5.   Treeneritekogul on õigus lisada võistkonda sportlasi, eeldusel, et on vabu 
kohti ning arvestades sportlikku printsiipi. (vajalik 90 FIS punkti ühekordne nõue) 

  

  
5.      Valik 15-16.12. Davosi sprindi MK-le 
  

Mehed sprint: 
5.1.   Hooaja eelneval kahel MK-l sprindis punkte saanud sportlased. 
5.2.   Hooaja eelneval kolmel MK-l 40 parema hulka sõitnud sportlased. 
5.3.   14.11. Olose uisusprindi katsevõistluse eelsõidu parim tingimusel, et on 

täidetud 80 FIS punkti ühekordne nõue. 
5.4.   Treeneritekogul on õigus lisada võistkonda sportlasi eeldusel, et on vabu kohti 

ning arvestades sportlikku printsiipi. (vajalik 80 FIS punkti ühekordne nõue) 
Mehed distants: 
5.5    Hooaja eelneval kolmel MK-l distantsil punkte saanud sportlased. 
5.6.   Hooaja eelneval kolmel MK-l 40 parema hulka sõitnud sportlased. 
5.7.   Treeneritekogul on õigus lisada võistkonda sportlasi eeldusel, et on vabu kohti 
ning arvestades sportlikku printsiipi. (vajalik 60 FIS punkti ühekordne nõue) 
naised: 
5.8.   Hooaja eelneval kahel MK-l 60  parema hulka sõitnud sportlased. 
5.9.   Treeneritekogul on õigus lisada võistkonda sportlasi, eeldusel, et on vabu 

kohti ning arvestades sportlikku printsiipi. (vajalik dis. 90 ja sprindi 110 FIS 
punkti ühekordne nõue) 
  

  
6.      Valik 29.12.18-06.01.19 Tour de Ski-le 
         6.1    Hooaja eelnevatel MK-del punkte saanud sportlased. 

6.2.   Hooaja eelnevatel  MK-del 40 parema hulka sõitnud sportlased. 
6.3.   Treeneritekogul on õigus lisada võistkonda sportlasi eeldusel, et on vabu kohti 
ning arvestades sportlikku printsiipi. (meestel vajalik 60 dis. ja 80 sprint FIS punkti 
ühekordne nõue ning naistel 90 dis. a 110 sprint FIS punkti ühekordne nõue) 

  
7.      Edasised MK-d kehtib printsiip: 

7.1    Hooaja eelnevatel MK-del punkte saanud sportlased. (2 parimat tulemust 
sprindis ja 2 parimat distantsis ning arvestatakse formaati, kas distants v sprint) 
7.2.   Hooaja eelnevatel  MK-del 40 parema hulka sõitnud sportlased. (parim koht 
loeb ning arvestatakse formaati, kas distants või sprint) 
7.3.   Treeneritekogul on õigus lisada võistkonda sportlasi eeldusel, et on vabu kohti 
ning arvestades sportlikku printsiipi. (meestel vajalik 60 FIS dis. ja 80 sprint FIS punkti 
ühekordne nõue ning naistel 90 FIS dis. Ja 110 sprint FIS punkti ühekordne nõue) 

  

  

  
8.      Valik Seefeldi MM-le 
         Sprint vaba Mehed: 
         8.1.   Hooaja eelnevatel uisusprindi MK-del 40 parema hulka sõitnud sportlased. 
         8.2.   Sprindi EMV tiitel. (vajalik ühekordne 60 FIS punkti nõue 2018/2019 hooajal) 
         8.3.   Hooaja eelnevatel  sprindi MK-del 30 parema hulka sõitnud sportlased. 
         Sprint vaba Naised: 
         8.4.   Hooaja eelnevatel uisusprindi MK-del 50 parema hulka sõitnud sportlased. 
         8.5.   Sprindi EMV tiitel. (vajalik ühekordne 90 FIS punkti nõue 2018/2019 hooajal) 
         8.6.   Hooaja eelnevatel  sprindi MK-del 40 parema hulka sõitnud sportlased. 
         Mehed 15km klassika: 



         8.7.   Hooaja eelnevatel klassikadistantsil MK-del 40 parema hulka sõitnud 
sportlased. 
         8.8.   15km KL EMV tiitel. (vajalik ühekordne 60 FIS punkti nõue 2018/2019 hooajal) 
         8.9.   Hooaja eelnevatel distantsi MK-del 30 parema hulka sõitnud sportlased. 
  
         Naised 10km klassika: 
         8.10. Hooaja eelnevatel klassikadistantsi MK-del 50 parema hulka sõitnud 
sportlased. 
         8.11. 10km KL EMV tiitel. (vajalik ühekordne 90 FIS punkti nõue 2018/2019 hooajal) 
         8.12  Hooaja eelnevatel  distantsi MK-del 40 parema hulka sõitnud sportlased. 
  
         Sprinditeade ja tavateade: 
         8.13. Võistkonna valiku teeb treenerite kogu, arvsetades sportlikku printsiipi. 
          
         Mehed SVS: 
         8.14. Hooaja eelnevatel distantsi MK-del 30 parema hulka sõitnud sportlased. 
         8.15. SVS EMV tiitel. (vajalik ühekordne 60 FIS punkti nõue 2018/2019 hooajal) 
  
         Naised SVS: 
         8.16. Hooaja eelnevatel distantsi MK-del 40 parema hulka sõitnud sportlased. 
         8.17. SVS EMV tiitel. (vajalik ühekordne 90 FIS punkti nõue 2018/2019 hooajal) 
  
          
         Maraton 
         Mehed: 
         8.18. Hooaja eelnevatel uisu distantsi MK-del 40 parema hulka sõitnud sportlased. 
         8.19. Hooaja eelnevatel  distantsi MK-del 40 parema hulka sõitnud sportlased. 
         Naised: 
         8.20. Hooaja eelnevatel uisu distantsi MK-del 50 parema hulka sõitnud sportlased. 
         8.21. Hooaja eelnevatel  distantsi MK-del 40 parema hulka sõitnud sportlased.  
 

8.22. Treenerite kogul on õigus lisada MM võistkonda sportlasi eeldusel, et on vabu 
kohti ning arvestades sportlikku printsiipi. (Meestel vajalik 60 FIS punkti ühekordne 
nõue, naistel 90 FIS punkti ühekordne nõue 2018/2019 hooajal) 

  
         9.1 Statuudis on punktide esitatud järjekorra tähtsuse järjekorras. 
  

Anti Saarepuu, Mati Alaver, Riho Roosipõld, Margus Uibo, Riho Roosipõld, Andrus 
Veerpalu 17.05.2018 

 


