Eesti Korvpalliliidu Presidendi otsus

01.03.2022

Tekkinud on erakorraline olukord, kus BC Kalev/Cramo meeskond loobus Venemaa-Ukraina
sõja tõttu jätkamast VTB Ühisliigas. Seda otsust toetas ka Eesti Korvpalliliit.
Tulenevalt sellest otsusest muutub BC Kalev/Cramo võistluskalender järelejäänud 2021-22
hooajal suurel määral.

1.
BC Kalev/Cramo palub, et Eesti Korvpalliliit teeks Korvpalli Meistriliiga
võistlusjuhendis muudatuse, mis on seotud käimasoleva hooaja võistlussüsteemiga.
Hooaja eel kinnitatud Korvpalli Meistriliiga võistlusjuhend sätestab, et:
14.1 Meistriliiga võistlused koosnevad Eesti-Läti Korvpalliliiga põhiturniirist (2 ringi Eesti ja
Läti klubide vahel) ja Meistriliiga põhiturniist (2 ringi Eesti klubide vahel) play-off mängudest,
mis koosnevad veerandfinaalidest, poolfinaalidest, finaalseeriast ja pronksimängudest.
14.1.1 BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond Meistriliiga kahte lisaringi ei mängi tulenevalt
suurest mängude arvust VTB Ühisliigas ja PAF Eesti-Läti Korvpalliliiga põhiturniiril. BC
Kalev/Cramo meeskonna Eesti-Läti Korvpalliliiga põhiturniiri mängud Eesti klubidega
arvestatakse Meistriliiga turniiritabelis topelttulemusena (võit = 2 võitu ja kaotus = 2 kaotust).
BC Kalev/Cramo palub muuta eelnevat juhendi punkti 14.1. järgmiselt:
14.1 Meistriliiga võistlused koosnevad Eesti-Läti Korvpalliliiga põhiturniirist (2 ringi Eesti ja
Läti klubide vahel) ja Meistriliiga põhiturniist (1 ring Eesti klubide vahel) play-off mängudest,
mis koosnevad veerandfinaalidest, poolfinaalidest, finaalseeriast ja pronksimängudest.
Lisaks soovib BC Kalev/Cramo, et Eesti Korvpalliliit tühistaks punkti 14.1.1. Ehk siis nad
sooviksid kaasa mängida lisaringi.
KML lisaringide mänge veel alustatud ei ole. Need pidid esialgse kalenderplaani järgi algama
juba jaanuari lõpus/veebruaris. Kuna jaanuari alguses tekkis Eesti-Läti Korvpalliliigas suur
Covid-19 puhang, siis lükati rohkem kui 20 mängu Eesti-Läti Korvpalliliigas edasi. Seetõttu ei
saanud lisaringidega alustada vaid prioriteediks oli Eesti-Läti Korvpalliliiga põhiturniiri
mängudele uute aegade leidmine. (NB! Eesti-Läti Korvpalliliiga põhiturniiri lõpp on
planeeritud 26.-27.märts. 28.märts kuni 5.aprill on veerandfinaalid. 8.-10.aprill on Final 4
turniir.)

18.veebruaril 2022 toimunud KML nõukogu koosolekul (Zoom) otsustasid klubid, et soovivad
vaatamata kalendrilisele väljakutsele 2 planeeritud lisaringi mängida. Sellel hetkel ei olnud
sõda Ukrainas veel alanud ning BC Kalev/Cramo oli teadmise juures, et nad mängivad VTB
liigat.
BC Kalev/Cramo on alates reede, 25.veebruar 2022.a. püüdnud leida teiste KML klubidega
konsensust eelpool nimetatud muudatuste tegemiseks Korvpalli Meistriliiga võistlusjuhendis.
Konsensust ei leitud. Esmaspäeval, 28.veebruaril 2022.a. kohtusid KML klubid
videokoosolekul ning 6 klubi 8-st toetasid BC Kalev/Cramo ettepanekut. 1 klubi ei toetanud
ning 1 klubi ei osalenud koosolekul.
Argumendid, miks 2 klubi ei toeta BC Kalev/Cramo muudatuse soovi:
1. Üldjuhul poole hooaja pealt võistlussüsteemi ei muudeta
2. Klubid olid arvestanud kahe lisaringiga – 12 mängu lisaks. BC Kalev/Cramo
ettepanekut arvestades toimuks 1 lisaring ning iga klubi saaks lisaks 7 mängu (12
asemel).
Argumendid, miks 6 klubi toetavad BC Kalev/Cramo muudatuse soovi:
1. Solidaarsus BC Kalev/Cramo langetatud otsuse osas, loobuda jätkamast VTB Ühisliigas.
(Kui võistlusjuhendit ei muudeta, siis on tõenäoline, et BC Kalev/Cramol pole vähemalt
1 kuu võistlusmänge enne KML playoffide algust).
2. Planeeritud kaks lisaringi toovad ebamõistlikult suure mängude arvu lühikese perioodi
jooksul. Tekib suur vigastuste oht mängijatele.
3. Liiga tihe võistluskalender (nii mängude arvult kui ka kvaliteetse turunduse aspektist)

OTSUS: Muuta Korvpalli Meistriliiga võistlusjuhend hooajaks 2021/2022 punkti 14.1
järgmiselt:
14.1 Meistriliiga võistlused koosnevad Eesti-Läti Korvpalliliiga põhiturniirist (2 ringi Eesti ja
Läti klubide vahel) ja Meistriliiga põhiturniist (1 ring Eesti klubide vahel) play-off
mängudest, mis koosnevad veerandfinaalidest, poolfinaalidest, finaalseeriast ja
pronksimängudest.
Tühistada Korvpalli Meistriliiga võistlusjuhendi punkt 14.1.1
Meistriliiga põhiturniiri (1 ring Eesti klubide vahel) asetus loositakse.

2.
Eesti-Läti Korvpalliliigas ja Korvpalli Meistriliigas oli mängijate registreerimise
viimane tähtaeg 28.veebruar 2022.a. Täiendavalt on lubatud kuni 14.märts 2022.a. lisada
KML klubide koosseisu veel 1 mängija.
Läti Korvpalliliit tegi ettepaneku, et võiksime lubada kuni 14.märts 2022.a. lisada KML (EestiLäti Korvpalliliiga) klubide koosseisu veel 1 mängija + 1 ukrainlasest mängija.
See oleks abikäe ulatamine Ukraina Korvpalliliidule ja Ukraina korvpalluritele, kelle liiga
hooaeg sõja tõttu pooleli jäi. Oleme küsinud antud punkti täiendamise osas ka kõigi Eesti KML
klubide arvamust ning klubid toetavad otsuse vastuvõtmist konsensuslikult.

OTSUS: Muuta Eesti-Läti Korvpalliliiga Juhendi punkti 4.9 2021/2022 hooajal (LatvianEstonian Basketball League Regulations Season 2021/2022) järgmiselt:
4.9 An extra player can be added to the list of Players until 14th of March 2022. Additionally
as an exception one more player with Ukrainian citizenship can be added to the list of
Players and this player will be considered as a local player – until 14th of March 2022.

Priit Sarapuu
Eesti Korvpalliliit, President
01.03.2022

