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MEESTE SAKU II LIIGA VÕISTLUSJUHEND
2021/2022 hooajaks

1. Üldsätted
1.1

1.2
1.3

1.4

Käesolev korvpalli meeste Saku II liiga võistlusjuhend (edaspidi „Liiga
võistlusjuhend“) reguleerib meeste korvpallimeeskondade II liiga (edaspidi
„Liiga“) võistlusi, mida organiseerib MTÜ Eesti Korvpalliliit (edaspidi „EKL“).
Liigas osalemise võimalus on kõikidel EKL liikmetel vastavalt eelmise
võistlushooaja tulemustele ning Liiga võistlusjuhendi punktile 4.
Käesoleva Liiga võistlusjuhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse
eelkõige 2021/2022 hooajaks kehtestatud EKL üldjuhendi (edaspidi „EKL
üldjuhend“) sätetest. EKL üldjuhendis on muuhulgas, kuid mitte ainult
reguleeritud Liiga juhtimise, klubi meeskonna ja tema liikmetega seotud
küsimused, võistlustest osavõtu tingimused, mängijate liikumise ja ülemineku
küsimused, mängude korraldamise ja läbiviimisega seotud tingimused
(mängupäeva, mängude alguse ajad, mängude kohad ja nende muutmine), mängu
korraldava klubi kohustused, võistlusväljakutele, pallidele ja mängijate
varustusele esitatavad nõuded, mängu teenindavate kohtunikega seonduvad
küsimused, pressi ja avalikkusega suhtluse küsimused, kaebuste ja
apellatsioonide esitamise ning nende lahendamisega seonduvaid küsimused (vt
EKL üldjuhendi p. 11), distsiplinaarkaristused ja sanktsioonid (vt EKL
üldjuhendi p. 12), jms üldised küsimused.
Liiga võistlusjuhendi ja EKL üldjuhendiga reguleerimata küsimustes
juhindutakse lisaks FIBA reeglitest, korvpallireeglitest ja muudetest Liigat
reguleerivatest EKL juhatuse või EKL sekretariaadi poolt kinnitatud
tingimustest, EKL Eetikakoodeksist jms.

2. Liiga mõiste ja eesmärk
2.1

2.2

„Liiga” - käesoleva Liiga võistlusjuhendi tähenduses on spordiklubide,
äriühingute, organisatsioonide, asutuste, koolide, jms korvpalli harrastavate
meeste korvpallimeeskondade (edaspidi vastavalt „Klubi“ või „Klubid“) Saku II
liiga meistrivõistlused.
Liiga tegevuse eesmärgiks on Liigas osalevate Klubi meeskondade hulgast
parimate
korvpallimeeskondade
väljaselgitamine,
meeste
korvpalli
jätkusuutlikkuse tagamine Eestis, Liigas osalevate Klubi meeskondade ja
korvpallurite
meisterlikkuse
tõstmine,
korvpalli
arendamine
ja
populariseerimine.
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3. Liiga auhinnad
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

2021/2022 hooajal Liiga võitjaks tulnud Klubi meeskonna mängijaid ja
treenereid autasustatakse meistrimedalitega (18 tk), teisele ja kolmandale kohale
tulnud Klubi meeskondade mängijaid ja treenereid autasustatakse vastavalt hõbe(18 tk) ja pronksmedalitega (18 tk). Kolme esimest Kulbi meeskonda
autasustatakse karikatega.
Liigas 1. koha saanud Klubi meeskond saab järgmisel hooajal osavõtutasust
soodustust 100% ulatuses käesoleva 2021/2022 hooaja osavõtutasu
maksumusest.
Liigas 2. koha saanud Klubi meeskond saab järgmisel hooajal osavõtutasust
soodustust 50% ulatuses käesoleva 2021/2022 hooaja osavõtutasu maksumusest.
Liigas 3. koha saanud Klubi meeskond saab järgmisel hooajal osavõtutasust
soodustust 25% ulatuses käesoleva 2021/2022 hooaja osavõtutasu maksumusest.
Liiga võitja ja Liigas 2. koha saavutanud Klubi meeskond saavad õiguse osaleda
Saku I liigas hooajal 2022/2023.
Põhiturniiri kuudel nimetab EKL igakuiselt „Kuu mängija“, keda premeeritakse
eriauhinnaga.

4. Liigas osalemine 2021/2022 hooajal
4.1

2021/2022 hooajal osaleb Liigas reitingu alusel 12 Klubi meeskonda, kes
mängivad kõik kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis.
4.1.1 2020/2021 hooajal Saku II liigas osalenud Klubi meeskonnad saavad õiguse
osaleda Saku II liigas hooajal 2021/2022.
4.1.2 2020/2021 hooajal Saku I liigast keegi välja ei kukkunud.
4.1.3 Kuna Rahvaliigas hooajal 2020/2021 jäi paremusjärjestus välja selgitama, siis
keegi 2020/2021 hooajal Saku II liigasse ei tõuse. Hooaja 2021/2022 2
Rahvaliiga paremat saavad õiguse mängida Saku II liigat hooajal 2022/2023.
4.2 Juhul, kui mõni Klubi meeskond loobub oma õigusest osaleda Saku II liigas, siis
on EKL-il õigus anda vabanenud koht üldreitingus järgmisele Klubi
meeskonnale.
4.3 Juhul, kui tekib vabanenud koha täitmisel eriolukord, mille lahendust käesolev
Liiga võistlusjuhend ei sätesta, otsustab vabanenud koha täitmise EKL juhatus.
4.4 Klubi meeskond ei saa osaleda Liigas 2021/2022 hooajal, kui Klubi ei täida Liiga
võistlusjuhendi punktides 5.1 ja 6.2 sätestatud kohustusi või esineb muid
mitteregistreerimise põhjusi.

5. Liigasse registreerimise tähtajad
5.1

5.2

Klubi peab esitama hiljemalt 5. augustiks 2021 kirjalikult registreerimisavalduse
hooajal 2021/2022 Liigas osalemiseks ja tasuma osavõtutasu I osa vastavalt Liiga
võistlusjuhendi punktis 6. toodud põhimõtetele.
Klubi meeskonna, meeskonna liikmete registreerimine ja mängijate üleminekute
vormistamine toimub läbi Eesti Korvpalliliidu ühtse infosüsteemi
https://is.basket.ee/ .
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Klubi meeskonda ei registreerida Liigasse, kui Klubil on võlgnevused EKL-i ees
või esinevad muud puudused, mida Klubi ei kõrvalda.
Klubi meeskonda mängijate lisaregistreerimisi võib teostada vastavalt EKL
üldjuhendis sätestatule.
Hiljemalt 15. septembriks 2021 peab Klubi meeskonnal olema vähemalt 5
mängijat registreeritud.
Klubi peab esitama hiljemalt 15. augustiks 2021 oma saaliajad, mille alusel
koostab EKL sekretariaat mängude ajakava.
Klubi esindaja peab esitama EKL-le kõigi Klubi meeskonna liikmete poolt
allkirjastatud või digiallkirjastatud EKL üldjuhendis toodud vormikohased
võistkonnaliikmete deklaratsioonid, kas eesti, vene ja/või inglise keelsena. Alla
18-aastaste mängijate puhul peab olema nimetatud deklaratsioonile lisatud lisaks
mängijale ka vanema allkirja. Ilma deklaratsiooni esitamiseta konkreetsele
mängijale või treenerile litsentsi ei väljastata.

6. Liiga osalustasud ja selle tasumine
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2

6.2.1
6.2.2

6.3

Klubi meeskonna osalustasu Liigas osalemiseks hooajal 2021/2022 on 1100
eurot, sealjuures:
Klubi meeskond, kelle koosseisus on vaid kuni 20-aastased (sündinud 2002.a ja
hiljem) mängijad saab 50% osalustasu soodustust (mängijate arv ei ole
piiratud);
Klubi meeskond, kelle koosseisus on vähemalt 80% (ei ümardata) kogu hooaja
jooksul registreeritud mängijatest kuni 20-aastased (sündinud kuni 2002.a ja
hiljem) mängijad saab 25% osalustasu soodustust (võistkonda võib kokku
registreerida 20 mängijat);
Mängijate vanusel põhinevad soodustused arvestatakse pärast mängijate
ümberregistreerimise viimaste tähtaega 28. veebruaril 2022 ning soodustuse
summa kantakse Klubile tagasi juhul, kui Klubil ei ole teisi võlgnevusi EKL-i
ees.
Liigasse 2021/2022 hooajaks koha taganud Klubid peavad osalustasu I osa
summas 550 eurot tasuma hiljemalt 5. augustiks 2021 (kaasaarvatud) vastavalt
EKL üldjuhendi lisale “Tasud ja arveldamise põhimõtted“.
Klubi peab tasuma Liiga osalustasu II osa EKL-i arvelduskontole hiljemalt 15.
septembriks 2021. a vastavalt EKL-i esitatud arvele.
EKL esitab arve mängijate vanuse soodustust arvestamata. Soodustus
arvestatakse ning makstakse tagasi pärast mängijate ümberregistreerimise
viimast tähtaega 28. veebruari 2022 ning alates 01. märtsist 2022 kannab EKLi soodustuse summa Klubile tagasi juhul, kui Klubil ei ole muid võlgnevusi
EKL-i ees.
Klubi, kes on tasunud Liiga osalustasu, aga hiljem loobub Liigas mängimisest või
ei täida Liigas osalemise nõudeid või rikub nõudeid, arvatakse Liigast välja.
Liigast väljaarvamise korral väljalangenud Klubi poolt tasutud tasusid ei
tagastata.
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7. EKL-i poolt Klubidele esitatavad dokumendid ja teave
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

EKL saaadab Liiga seotud Klubidele Liiga juhendi ning registreerimiseks
vajaliku info. Samuti avalikustatakse juhend koduleheküljel basket.ee.
EKL esitab Klubidele hiljemalt 1. septembriks 2021 hooaja Liiga võistluste
ajakava.
EKL esitab Klubi meeskondadele hiljemalt 13. augustil 2021 kõikide Liigasse
registreerunud Klubi meeskondade olemasolevad andmed (kodusaali andmed,
kontaktandmed jne) registreerumise seisuga.
EKL avalikustab hooaja eel koduleheküljel basket.ee Klubi meeskondade
mängijad ja treenerid registreerumise seisuga. Koduleht kuvab Klubi meeskonnas
neid mängijaid, kellel on kehtiv litsents.
EKL informeerib Klubisid võimalikest lisavõimalustest seoses tehisintellektiga
robotkaamerate paigaldamisega valitud võistlussaalidesse.

8. Liiga võistlussüsteem 2021/2022 hooajaks
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.5.1

8.5.2
8.5.3
8.6
8.6.1

8.6.2
8.6.3
8.6.4
8.7
8.8
8.9

Liiga hooaeg koosneb põhiturniirist, play-off mängudest ja Final-four’ist.
Põhiturniiri mängud peetakse kodus-võõrsil süsteemis.
Põhiturniiri 8 paremat (1.-8. koht) pääsevad play-off’i.
Liiga 9.-12. koht pannakse paika põhiturniiri paremusjärjestuse alusel.
Veerandfinaalpaarid tekivad järgmisel põhimõttel:
1. asetus – 8. asetus;
2. asetus – 7. asetus;
3. asetus – 6. asetus;
4. asetus – 5. asetus.
Liiga veeradfinaalseeriad mängitakse 2 võiduni, kusjuures esimene ja vajadusel
kolmas mäng põhiturniiril kõrgema koha saanud Klubi meeskonna
koduväljakul, teine mäng madalama koha saanud Klubi meeskonna
koduväljakul.
Veeradfinaalseeriate võitjad pääsevad Final-four’i.
Veerandfinaalseeriate kaotajad järjestatakse põhiturniiril saavutatud koha
põhjal.
Liiga Final-four koosneb kahest poolfinaalist, 3.-4. koha mängust ja finaalist.
Poolfinaalidess kohtuvad meeskonnad järgmisel põhimõttel:
1/8 võitja – 4/5 võitja;
2/7 võitja – 3-6 võitja.
Poolfinaali võitja selgub 1 (ühe) mängu tulemusena.
Poolfinaalide kaotajad mängivad 3.-4. koha mängus. Võitja selgub 1 (ühe)
mängu tulemusena.
Poolfinaalide võitjad mängivad finaalis (1.-2. kohale). Liiga võitja selgub 1
(ühe) mängu tulemusena.
Liiga Final-four’i korraldab EKL koos korralduspartneriga.
Liiga võitja ja Liiga 2. koha saavutanud Klubi meeskonnad saavad õiguse osaleda
Saku I liigas hooajal 2022/2023.
2021/2022 hooajal Saku II liiga 11. ja 12. koha saanud Klubi meeskonnad
kukuvad Saku II liigast välja.
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8.10 2021/2022 hooajal Saku II liigas 3.-10. koha saanud Klubi meeskonnad säilitavad
koha Saku II liigas hooajaks 2022/2023.

9. Võistluskalender 2021/2022 hooajaks
9.1
9.2

9.3
9.4

9.5
9.6

9.7

Liiga mängude võistluskalender hooajaks 2021/2022 kinnitatakse lõplikult
16. septembril 2021 Liiga juhi poolt.
Liiga põhiturniiri kalenderplaan:
1. ring:
1.voor 23.09.2021
2. voor 30.09.2021
3.voor 07.10.2021
4. voor 14.10.2021
5. voor 21.10.2021
6.voor 04.11.2021
7. voor 11.11.2021
8. voor 18.11.2021
9.voor 25.11.2021
10. voor 02.12.2021
11.voor 09.12.2021
2. ring:
1. voor 16.12.2021
2. voor 13.01.2022
3. voor 20.01.2022
4. voor 27.01.2022
5. voor 03.02.2022
6. voor 10.02.2022
7. voor 17.02.2022
8. voor 24.02.2022
9. voor 10.03.2022
10.voor 17.03.2022
11.voor 24.03.2022.
Liiga veerandfinaalmängud (seeriad mängitakse 2 võiduni) mängitakse
ajavahemikus 28. märts kuni 10. aprill 2022.
Liiga Final-fouri kalenderplaan:
poolfinaalid 14.04.2022;
medalimängud 15.04.2022.
Mängupäevi, mängu alguse aegu, mängu kohti ja nende muutusi reguleerivad
EKL üldjuhendi punktid 21 kuni 23.
Kinnitatud mängupäeva saab muuta vähemalt 14 (neljateistkümne)
kalendripäevase etteteatamisega ning nõutud on uus kuupäev koos kellaaja, koha
ning külalisvõistkonna nõusolekuga mängida väljaspool ettenähtud vooru.
Kõik mängupäevadega seotud erandid otsustab huvitatud osapoole taotlusel EKL
sekretariaat.

10. Klubi meeskonna koosseis
10.1 Liiga mängudest osavõtu üldised tingimused on reguleeritud EKL üldjuhendiga.
10.2 Klubi meeskonna mängijate arv ei ole Liigas piiratud (v.a. juhul, kui Klubi soovib
noorte soodustust saada), kuid ühes mängus võib kasutada 12 mängijat, kellel on
kehtiv EKL-i poolt välja antud mängija litsents.
10.2.1 Klubisse kuuluva mängija registreerimiseks on vajalik Klubi allkirjastatud
registreerimisavaldus, litsentsitasu tasumine, võistkonnaliikme deklaratsiooni
allkirjastamine mängija poolt. Eestisisese ülemineku puhul Klubist Klubisse on
lisaks vajalik üleminekuavalduse esitamine (üleminekuavaldusel peab olema
uue Klubi allkiri, mängija allkiri ning vana Klubi seisukoht koos allkirjaga, alla
18-aastase mängija puhul lapsevanema allkiri) ning üleminekutasu (sh
kasvatajaraha tasumine) arve alusel. Rahvusvahelise ülemineku puhul vajalik
lisadokumentatsioon on määratud FIBA regulatsioonidega
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10.3 Klubi meeskonna mängijate lisaregistreerimise avaldusi võtab EKL sekretariaat
vastu kuni 28. veebruari 2022 kella 17:00-ni. Juhul, kui tähtaja kuupäev satub
nädalavahetuse päevale, siis on tähtajaks järgnev tööpäev.
10.4 Kuni 23-aastaste mängijate mängimist Liigas reguleerib EKL üldjuhendi
p. 4.1.5 ja 2.1.4.
10.5 Kuni 23-aastane Eesti kodakondsusega mängija (sündinud 1999.a ja hiljem) tohib
Klubi võistkondades mängida piiranguteta (v.a U18 ja noorema mängija
mängupiirang). Kuni 23-aastaste mängijate puhul, kes mängivad mitmes liigas
järgitakse madalama liiga play-off’is mängimiseks järgmisi põhimõtteid:
10.5.1 madalama liiga Play-off’is saab kasutada vaid neid mängijaid, kes on konkreetse
Klubi meeskonna eest osalenud (reaalselt väljakul käinud) vähemalt 50%
põhiturniiri mängudest;
10.5.2 juhul, kui Klubi meeskonna mängija on hooaja sees pikalt vigastatud ning
võistlusmängudes ei osale, arvestatakse 50% selle perioodi mängudest, mil
mängija oli terve. Klubi on kohustatud esitama EKL-ile arstitõendi(d) mängija
vigastus- või haigusperioodi kohta. Kui arstitõendit ei esitata, siis kehtib 50%
kogu hooaja mängudest;
10.5.3 juhul, kui Klubi meeskonna mängija esindab võistlushooaja sees Eesti
rahvuskoondist (sh 3x3 korvpallis), siis arvestatakse see periood välja 50%
arvestamisel;
10.5.4 klubi peab esitama EKL sekretariaadile nõutud dokumendid ( arstitõendi) enne
Liiga võistlusmängu, mille mängija vahele jätab;

11. Mängu korraldusega seotud põhimõtted
11.1 Mängu korraldav Klubi (edaspidi Koduklubi) kindlustab ja tasustab mängule
vähemalt 4 EKL-i litsentseeritud lauakohtunikku, sh 2 FLS koolituse läbinud
statistikut.
11.2 Koduklubi vastutab, et mängust tehakse täisstatistika FIBA Live Stats
programmiga ning online-statistikat edastatakse EKL-le reaalajas.
11.3 Koduklubi tagab statistikutele töövahendid (arvuti, printeri, hiire,
internetiühenduse) mitte hiljem kui 30 minutit enne mängu algust. Statistikud
peavad looma kontakti FLS toega mitte hiljem kui 20 minutit enne mängu algust.
Statistikat on võistkondadele soovituslik printida iga veerandi järel.
11.4 Koduklubil on kohustus tagada online-statistika edastamiseks piisav
internetiühendus.
11.5 Kui Koduklubi ei edastata statistikat reaalajas või see on ebatäpne, siis kohustub
Koduklubi tasuma EKL sekretariaadi otsusel EKL-le trahvi kuni 200 EUR.
11.6 Koduklubi peab mänguprotokolli originaali või koopia toimetama EKL-i
sekretariaati hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul.
11.6.1 Käesoleva kohustuse esmakordsel eiramisel tehakse Koduklubile hoiatus,
korduva rikkumise korral kohustub Koduklubi tasuma EKL sekretariaadi
otsusel EKL-le trahvi kuni 65 EUR.
11.7 Koduklubi peab garanteerima, et tehniline varustus (sekretariaadilaud, korvid,
elektrooniline tabloo, internet jms.) vastab FIBA korvpallimäärustele ja EKL-i
poolt heakskiidetud nõuetele ning on töökorras.
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11.8 Koduklubi kohustub tagama mänguks mängupalli. Liiga mängud tuleb mängida
ametliku palliga, milleks hooajal 2022/2023 on „Spalding“. Soojendust võivad
Klubide meeskonnad teha mõne teise kaubamärgi palliga.
11.9 Hiljemalt 20 minutit enne mängu algust peavad Koduklubi ja külalismeeskond
esitama kohtunike lauda registreeritud Klubi meeskonna mängijate nimekirja,
millel on selgelt ära märgitud konkreetses mängus osalevad kuni 12 mängijat
koos särginumbritega.
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