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hooajaks 2020/2021
1.

Käesolev korvpalli meeste karikavõistluste juhend (edaspidi „karikavõistluste
juhend“ või „juhend“) reguleerib meeste korvpallimeeskondade karikavõistlusi
(edaspidi ka „karikavõistlused“), mida organiseerib Eesti Korvpalliliit MTÜ
(edaspidi „EKL“) egiidi all MTÜ Rahvaliiga (edaspidi „Korraldaja“).
Karikavõistlustel
osalemise
võimalus
on
kõikidel
meeste
korvpallivõistkondadel, kes osalevad 2020/2021 hooajal Eesti Korvpalliliidu
liigade süsteemis (KML, Saku I liiga, Saku II liiga, Rahvaliiga) vastavalt
kehtivale EKL üldjuhendile.
Käesoleva juhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse eelkõige 2020/
2021 hooajaks kehtestatud EKL üldjuhendi sätetest.
Karikavõistluste juhendi, EKL üldjuhendi ja EKL Eetikakoodeksiga
reguleerimata küsimustes juhindutakse FIBA reeglitest ja muudetest
karikavõistlusi reguleerivatest EKL juhatuse või EKL sekretariaadi poolt
kinnitatud tingimustest võistlusmäärustikest, jms.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2.

Karikavõistluste mõiste ja eesmärk
„Karikavõistlused” - käesoleva juhendi tähenduses on Eesti Vabariigis
registreeritud ja EKL liikmeskonda kuuluvate (v.a Rahvaliiga meeskonnad)
juriidilisest isikust spordiklubide, äriühingute, asutuste, koolide, sõpruskondade
jms (edaspidi vastavalt „Klubi“ või „Klubid“) tegutsevate meeste
korvpallimeeskondade karikavõistlused.
Karikavõistluste läbiviimise eesmärgiks on karikavõistlustel osalevate Klubide
hulgast parima Klubi korvpallimeeskonna väljaselgitamine, meeste korvpalli
jätkusuutlikkuse tagamine Eestis, selles osalevate Klubide meeskondade ja
korvpallurite
meisterlikkuse
tõstmine,
korvpalli
arendamine
ja
populariseerimine.

2.1.

2.2.

3.

Auhinnad
2020/2021 võistlushooajal Eesti meeste karikavõistluste võitjaks tulnud Klubi
meeskonna mängijaid ja treenereid autasustatakse esikoha meenetega, teisele ja
kolmandale kohale tulnud Klubide meeskondade mängijaid ja treenereid
autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedalitega. Karikavõistlused võitnud
meeskonda autasustatakse karikaga.

3.1.

4.
4.1.

Üldsätted

Registreerimise tähtajad
Klubide meeskonnad peavad EKL-le tasuma võlgnevused EKL-i ees ja esitama
oma registreerimisavalduse elektrooniliselt hiljemalt 05. augustiks 2020
(asetusega KML, I liiga ja II liiga meeskonnad) ning hiljemalt 12. augustiks
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(rahvaliiga meeskonnad) meiliaadressile karikas@rahvaliiga.ee.
Klubi peab esitama hiljemalt 1 nädal enne vastava ringi algust (vt. 9.2., 9.3.,
9.4., 9.5.), kust Klubi võistkond karikavõistluseid alustab, Klubi
võistkonnaliikmete
nimelise
registreerimislehe
meiliaadressile
karikas@rahvaliiga.ee või läbi EKL-i infosüsteemi is.basket.ee.
Klubi meeskonda mängijate lisaregistreerimisi võib teostada vastavalt kehtivas
EKL üldjuhendis sätestatule kuni 01. detsembrini 2020.

4.2.

4.3.

5.

Osavõtutasu
Meeste Rahvaliiga võistkondadele on karikavõistluste osalustasu 50 eurot.
Meeste I ja II liiga võistkondadele on karikavõistluste osalustasu 100 eurot.
Korvpalli Meistriliiga võistkondadele on karikavõistluste osalustasu 400 eurot.

5.1.
5.2.
5.3.
6.

Karikavõistlustel osalemise piirangud
Klubi mängijale ei väljastata litsentsi, kui Klubi ei täida kehtivas EKL
üldjuhendis sätestatud kohustusi või omab võlgnevusi EKL-i ees.
Klubi mängijale ei väljastata litsentsi, kui mängija esindas eelmisel 2019/2020
hooajal mõnda teist Klubi ja tema kohta ei esitata allkirjastatud
üleminekuavaldust, kus on kirjas eelmise Klubi seisukoht. Mängijate
üleminekutega seotud küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt kehtivale
EKL üldjuhendile.

6.1.
6.2.

7.

EKL-i poolt klubidele esitatavad dokumendid ja teave
EKL esitab Klubidele hiljemalt karikavõistluste võistlushooaja alguseks
karikavõistluste juhendi.
EKL tagab karikavõistlustest osa võtta soovivatele Klubidele hiljemalt 06.
augustiks 2020 meeskonna nimelise registreerimislehe vormi kättesaadavuse.
EKL esitab karikavõistlustest osa võtta soovivatele Klubidele hiljemalt 17.
augustiks 2020 karikavõistluste ajakava kavandi.
EKL esitab karikavõistlustele registreerunud Klubidele hiljemalt 17. augustiks
2020 kõikide karikavõistlustele registreerunud Klubide meeskondade
olemasolevad andmed (kodusaal, kontaktandmed jne) registreerumise seisuga.

7.1
7.2
7.3
7.4

8.

Võistlussüsteem

Eesti meeste karikavõistluste ametlik nimi 2020/2021 hooajal on „PAF
Superkarikas“.
8.2
Karikavõistlustel asetatakse meeskonnad reitingu alusel loosigruppidesse.
Loosigrupid koostatakse järgmiste põhimõtete kohaselt:
8.2.1 Kõik karikavõistlustele registreerunud Klubide meeskonnad reastatakse EKL
2019/2020 paremusjärjestuse alusel.
8.2.2 Reitingu 8 paremat Klubide meeskonda loositakse 1/8-finaalidesse.
8.2.3 Reitingu 9. -16. koha Klubide meeskonnad loositakse 3. ringi.
8.2.4 Reitingu 17 .-24. koha Klubide meeskonnad loostakse 2. ringi.
8.1
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8.2.5 Kõik ülejäänud Klubide meeskonnad loositakse paaridesse 1. ringi.
Karikavõistluste loosimine toimub 14. augustil 2020. Kõigepealt loositakse
asetused 1/8finaali Klubide meeskondadele, teiseks loositakse 3. ringi Klubide
meeskondade asetused, siis 2. ringi Klubide meeskondade asetused ning
viimasena loositakse 1. ringi Klubide võistluspaarid.
8.4
Karikavõistlused kuni veerandfinaalideni (kaasa arvatud) mängitakse play-off
süsteemis, kus võitja selgub 2 (kahe) mängu tulemusena, sealjuures esimene
mäng toimub madalama asetusega Klubi võistkonna koduväljakul, teine mäng
vastupidiselt. Esimeses või teises mängus on lubatud viik. Kahe mängu punktide
võrdsuse korral mängitakse pärast teise mängu normaalaja lõppu lisaaeg või
lisaajad.
8.5
Karikavõistluste veerandfinaalide võitjad pääsevad PAF Superkarika Final Four
turniirile, mille korraldab Korraldaja.
8.6
Karikavõistluste poolfinaalpaaride võitja selgub 1 (ühe) mängu tulemusena.
Poolfinaalid mängitakse 19. detsembril 2020.
8.7
Karikavõistluste 3. - 4. koha mängus kohtuvad omavahel poolfinaalpaaride
kaotajad. Võitja selgub 1 (ühe) mängu tulemusena.
8.8
Karikavõistluste finaalmängus (1. - 2. kohale) kohtuvad omavahel
poolfinaalpaaride võitjad. Võitja selgub 1 (ühe) mängu tulemusena.
8.3

Võistluskalender ja muud võistlusmängudega seotud põhimõtted

9.
9.1.

Karikavõistluste mängude kalender hooajaks 2020/2021 kinnitatakse 17. augustil
2020.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

Karikavõistluste 1. ringi mängud toimuvad 24.- 30. august 2020;
Karikavõistluste 2. ringi mängud toimuvad 1. - 8. september 2020;
Karikavõistluste 3. ringi mängud toimuvad 10. - 18. september 2020;
Karikavõistluste 1/8-finaalid toimuvad 19. kuni 27. september 2020;
Karikavõistluste veerandfinaalid toimuvad 29. september kuni 7. oktoober
2020;
Karikavõistluste poolfinaalid toimuvad 19. detsembril 2020.
Karikavõistluste finaal ja 3. - 4. koha mängud toimuvad 20. detsembril 2020.
Karikavõistluste mängud peetakse selleks ettenähtud kuupäevadel või
kuupäevade vahemikus.
10.

Klubi meeskonna koosseis

10.1. Karikavõistluste mängudest osavõtutingimused on reguleeritud kehtiva EKL
üldjuhendiga.
10.2. Karikavõistlustel saab mängija osaleda vaid ühes Klubi meeskonnas, v.a. juhul,
kui mängija vahetab Klubi enne 01. detsembrit 2020 ja uus Klubi registreerib
mängija karikavõistlustele. Ühes ja samas klubipüramiidis saab mängija
esindada vaid ühte Klubi täiskasvanute võistkonda.
10.3. Klubi meeskonna mängijate arv ei ole karikavõistlustel piiratud, kuid ühes
mängus võib kasutada maksimaalselt 12 mängijat, kellel on kehtiv EKL-i poolt
välja antud mängija litsents ja kelle mängijaõigusi ei ole EKL-i poolt piiratud.
10.4. Iga karikavõistlustel osalev mängija vastutab oma tervisliku seisundi eest.
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10.5. Iga karikavõistlustel osalev Klubi võistkonna mängija peab olema registreeritud
vähemalt mingisse EKL võistlusliigasse seega ainult karikavõistlustel osaleda
mängija ei saa.

11.

Mängu korraldava Klubi kohustused

11.1. Karikavõistluste esimese kuni neljanda ringi (1/8 finaali) mängudel on
korraldav Klubi (koduklubi) kohustatud tasuma mängu teenindavate kohtunike,
lauakohtunike ja statistikute tasud.
11.2. Korraldav Klubi tasub võistlussaali ja inventari kasutamise üüri ja vähemalt 4isikust koosneva sekretariaadi. Väljakukohtunikud karikavõistluste mängudele
määrab võistluste peakohtunik. Kuni karikavõistluste neljanda ringini (kaasa
arvatud) tasustab väljakukohtunikud mängu korraldav Klubi, lähetused tasustab
EKL. Väljakukohtunike arv ja tasud on järgmised:
11.2.1. Rahvaliiga ja II liiga meeskondade osalusega karikavõistluste mängudes on
kaks väljakukohtunikku ja kohtunikutasu 30 eurot (neto) per kohtunik;
11.2.2. I liiga meeskondade osalusega karikavõistluste mängudes on kolm
väljakukohtunikku ja kohtunikutasu 40 eurot (neto) per kohtunik;
11.2.3. Meistriliiga meeskondade osalusega karikavõistluste mängudes on kolm
väljakukohtunikku ja kohtunikutasu 100 eurot (neto) per kohtunik.
11.3. Mängu korraldav Klubi (koduklubi) on kohustatud karikavõistluste mängust
tegema FLS täisstatistika, edastades statistikat reaalajas.
11.4. Punktis 11.3 nimetatud kohustuse eiramisel tehakse Klubile/võistkonnale EKL
poolt trahv
150 EUR. Trahvi mittetasumisel EKL nõuet eiranud
Klubi/võistkond eemaldatakse karikavõistlustelt.
11.5. Karikavõistluste mäng peab toimuma EKL-i kinnitatud ajakavas fikseeritud
kuupäeval, kellaajal ja kohas.
11.6. Karikavõistluste mäng peab toimuma koduklubi võistlussaalis, mis on EKLi poolt kinnitatud.
11.7. Koduklubi peab garanteerima külalisvõistkonnale riietusruumi (koos
pesemisvõimalustega) kasutamisvõimaluse vähemalt 30 minutit enne
karikavõistluste mängu algust, mängu ajal ja kuni 30 minutit pärast mängu
lõppu
11.8. Koduklubi peab garanteerima, et külalisvõistkond saaks minimaalselt 15
minutit (alates 3. ringist minimaalselt 30 minutit) enne karikavõistluste mängu
algust kasutada võistlusväljakut soojenduse läbiviimiseks.
11.9. Koduklubi peab garanteerima mängu teenindavatele kohtunikele omaette
riietusruumi (koos pesemisvõimalusega) kasutamisvõimaluse vähemalt 30
minutit enne karikavõistluste mängu, mängu ajal ja kuni 30 minutit pärast
mängu.
11.10. Kodulubi peab garanteerima klubi võistkondade liikmete, kohtunike, liiga
peakohtuniku,
lauakohtunike ja pealtvaatajate turvalisuse saalis enne
karikavõistluste mängu, mängu ajal ja mängu lõppedes.
11.12. Koduklubi peab garanteerima, et saalis oleks karikavõistluste mänguks kõik
vajalik inventar (sekretariaadi laud, korvid, elektrooniline tabloo jne).
Koduklubi peab garanteerima, et tehniline varustus (sekretariaadilaud, korvid,
elektrooniline tabloo, internetikaabel jms) vastab FIBA korvpallimäärustele ja
EKL-i poolt heakskiidetud nõuetele ning on töökorras.
5

PAF Superkarikas 2020 võistlusjuhend

11.13. Koduvõistkond peab käituma heatahtlikult, mitteprovotseerivalt ning ei tohi
lõhkuda võistlussaali ja/või karikavõistluste mänguks vajalikku inventari.
Koduvõistkond peab austama ausa spordi reegleid ning käituma vastavalt
EKL Eetikakoodeksile
11.14. Koduklubi vastutab täiel määral, et karikavõistluste mäng saaks läbi viidud
vastavalt FIBA korvpallimäärustele, EKL üldjuhendile, karikavõistluste
juhendile ja EKL-i poolt kehtestatud teistele reeglitele ja nõuetele.
11.15. Koduklubi on kohustatud tagama, et kummagi korvi juures oleks vähemalt
1 töökorras saalipõranda kuivatusvahend.
11.16. Koduklubi
peab
karikavõistluste mänguprotokolli
või
loetava
koopia/fotokoopia edastama EKL-i sekretariaati.
11.17. Koduklubi peab karikavõistluste mängu reklaamima talle võimalike vahendite
abil.
11.18. Karikavõistluste mängud tuleb mängida ametliku pallipartneri palliga, milleks
on „Spalding“.
11.19. Koduklubi peab garanteerima vähemalt 4 palli karikavõistluste mängu
soojenduseks (alates 1/8finaalist 10 palli).
11.20. Koduklubi peab tagama alates 1/8 finaalist joogivee vastasvõistkonnale 27
liitrit (18 pudelit 1,5l või 54 pudelit 0,5l ning väljakukohtunikele (3 pudelit 1,5l
või 9 pudelit 0,5l).
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