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NOORTEKORVPALLI VÕISTLUSJUHEND

I Üldsätted
1.

Noorte liiga ülesanne ja eesmärk

1.1

Käesolev noortekorvpalli võistlusjuhend (edaspidi „võistlusjuhend“) reguleerib Eesti
noortekorvpalli poiste ja tüdrukute vanuseklasside võistkondade ning mängijate meistri- ja
karikavõistlustel (edaspidi ühise nimetusega „Noorte liiga“) osalemise ja võistluste
korraldusega seotud küsimusi 2021/2022 hooajal.
Võistlusjuhend on Eesti Vabariigis registreeritud Eesti Korvpalliliidu liikmeks olevate
klubide (edaspidi vastavalt „Klubi“ või „Klubid“) või liikmeksolekuga võrdsustatud
spordiorganisatsioonides ja –koolides tegutsevate noortekorvpalli võistkondadele (edaspidi
ühiselt nimetatud „Võistkond“ või „Võistkonnad) osavõtuks Eesti noorte meistri- ja
karikavõistlustest, mida organiseerib MTÜ Eesti Korvpalliliit (edaspidi „EKL“).
Võistlusjuhendi eesmärgiks on võistlushooajal erinevates noorte vanuseklassides Eesti
Vabariigi parimate poiste ja tüdrukute Võistkondade väljaselgitamine, noortekorvpalli
jätkusuutlikkuse tagamine Eestis, selles osalevate Võistkondade ja korvpallurite (sh
rahvusvõistkonna liikmete) meisterlikkuse tõstmine, korvpalli arendamine ja
populariseerimine.
Käesoleva võistlusjuhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse eelkõige 2021/2022
hooajaks kehtestatud EKL üldjuhendi sätetest. Erinevalt EKL üldjuhendist ei pea Noorte
liigas osalemiseks Võistkond olema Eesti Korvpalliliidu liige. Samas laienevad Noorte liigas
osalevatele korvpallimeeskondadele Klubidele kehtivad üldised põhimõtted, kui käesolevast
võistlusjuhendist ei tulene teisiti. EKL üldjuhendis on muuhulgas, kuid mitte ainult
reguleeritud liigade juhtimise, Klubi võistkonna ja tema liikmetega seotud küsimused,
võistlustest osavõtu tingimused, mängijate liikumise ja ümberregistreerimise 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
võistlusjuhendi punkt 11), karistused ja sanktsioonid jms üldised küsimused.
Võistkond, kellel puudub teda esindav juriidiline isik, esindab Võistkonna poolt volitatud
isik(ud) (edaspidi „Võistkonna esindaja“). Võistkonna esindaja suhtleb Noorte liigaga
seotud kõigis küsimustes EKL-iga. Võistkonna esindaja käendab EKL ees Võistkonnaga
seotud EKL juhendites ning üldkehtivatest kordades määratud rahaliste ja muude kohustuste
täitmist.
Käesoleva võistlusjuhendi punktis 1.5 mainitud käenduse võib anda EKL poolt
aktsepteeritud kolmas isik.
Käesoleva võistlusjuhendi ja EKL üldjuhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse
lisaks FIBA reeglitest ja muudetest EKL juhatuse või EKL sekretariaadi poolt kinnitatud
tingimustest, korvpallireeglitest ja võistlusmäärustikest jms ning EKL Eetikakoodeksist.
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II Võistlused
2.

Juhtimine ja pädevus

Võistlusjuhendis fikseeritud pädevuse piires juhib Noorte liiga võistlusi EKL-i
sekretariaat.
2.2
Juhtimise pädevusse kuulub:
2.2.1 võistluskalendrite koostamine kooskõlas EKL-i muude võistluste kalendriga;
2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
3.

võistluste korraldus ja paremate Võistkondade väljaselgitamine kooskõlas käesoleva
võistlusjuhendi, EKL-i üldjuhendi ja EKL-i juhatuse otsustega publikut võimalikult
haaraval viisil;
Noorte liiga võistluste toetajate reklaamimine;
noortekorvpalli kui kaubamärgi turustamine (sh sponsorlus, reklaami müük ja
bartertehingud);
võistluste hooaja eelarve kinnitamine ning selle täitmise järgimine kooskõlastatult EKL-i
juhatusega;
ettepanekute tegemine EKL-i juhatusele noortekorvpalli arendamiseks;
võistluste tegevuse kindlustamiseks vajalike lepinguprojektide jms dokumentide
koostamine ja EKL-i peasekretärile allakirjutamiseks esitamine;
avalikkuse ja meedia operatiivse teavitamise tagamine erinevate vanuseklassi
korvpallimängude tulemustest ja tegevusest;
muu vajalik tegevus võistluste eesmärkide täitmiseks, mis ei ole vastuolus EKL-i
põhikirja, juhatuse otsuste, kinnitatud juhendite, eeskirjade ja määrustikega.

Osalejad ja võistlused

Võistlustel osalemise võimalus on kõigil võistlusjuhendi nõuetele vastavatel
Võistkondadel.
3.2
EKL korraldab hooajal 2021/2022 Noorte liiga meistrivõistlusi järgmistele
vanuseklassidele:
3.2.1 noormehed sündinud 2004 ja hiljem (U18);
3.2.2 noormehed sündinud 2006 ja hiljem (U16);
3.2.3 poisid sündinud 2008 ja hiljem (U14);
3.2.4 poisid sündinud 2009 ja hiljem (U13);
3.2.5 poisid sündinud 2010 ja hiljem (Mini);
3.2.6 neiud sündinud 2003 ja hiljem (U19);
3.2.7 neiud sündinud 2006 ja hiljem (U16);
3.2.8 tüdrukud sündinud 2008 ja hiljem (U14);
3.2.9 tüdrukud sündinud 2010 ja hiljem (Mini);
3.3 EKL korraldab hooajal 2021/2022 Noorte liiga karikavõistlusi järgmistele
vanuseklassidele:
3.3.1 noormehed sündinud 2004 ja hiljem (U18);
3.3.2 noormehed sündinud 2006 ja hiljem (U16);
3.3.3 poisid sündinud 2008 ja hiljem (U14);
3.3.4 neiud sündinud 2003 ja hiljem (U19);
3.3.5 neiud sündinud 2006 ja hiljem (U16);
3.3.6 tüdrukud sündinud 2008 ja hiljem (U14)
3.1

3.4

Eesti makro ja mikro festivale poistele ja tüdrukutele sündinud 2011 ja hiljem, viib läbi
EKL sekretariaadi poolt moodustatud korraldusmeeskond, mille kinnitab EKL-i
peasekretär.

4.
4.1

Võistlustel osalemise tingimused
Võistkondade registreerimine Eesti meistri- ja karikavõistlustele toimub
veebikeskkonnas is.basket.ee ning see avatakse kaks nädalat enne registreerimistähtaega.
Võistkondade registreerimine lõpeb 10. augustil 2021.
Võistkondade registreerimine poiste ja tüdrukute Mini klassi Eesti meistrivõistlustele
toimub veebikeskkonnas is.basket.ee ning see avatakse kaks nädalat enne
registreerimistähtaega. Võistkondade registreerimine lõpeb 05. septembril 2021.
Võistkondade registreerimine poiste ja tüdrukute mikro ja makro klassi etappidele
toimub veebikeskkonnas is.basket.ee ning see avatakse kaks nädalat enne
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4.12
4.13
4.14

4.15
4.16
4.17

4.18

4.19

registreerimistähtaega. I etapile hiljemalt 20 päeva enne etapi algust ning igale
järgnevale etapile 14 päeva enne etapi algust.
Kõikidel EKL-i poolt korraldatavatel Noorte liiga võistlustel osalevad mängijad peavad
omama EKL-i mängija litsentsi ehk mängijaõigust, mida alates 2016/2017 hooajast
füüsilisel kujul EKL enam ei väljasta.
Võistkondade nimeline registreerimine Eesti meistrivõistlustele toimub veebikeskkonnas
is.basket.ee ning see avatakse kaks nädalat enne registreerimistähtaega. Võistkondade
nimeline (mängijate) registreerimine lõpeb 05. septembril 2021 ja karikavõistlustele
hiljemalt 15. septembril 2021.
Võistkondade nimeline registreerimine poiste ja tüdrukute mini klassi Eesti
meistrivõistlustele toimub veebikeskkonnas is.basket.ee ning see avatakse kaks nädalat
enne registreerimistähtaega. Võistkondade nimeline (mängijate) registreerimine lõpeb
01. oktoobril 2021.
Võistkondade nimeline registreerimine poiste ja tüdrukute mikro ja makro klassi
etappidele toimub veebikeskkonnas is.basket.ee ning see avatakse kaks nädalat enne
registreerimistähtaega. Võistkondade nimeline (mängijate) registreerimine lõpeb 7 päeva
enne etapi algust.
Võistkonna esindaja peab vormistama treenerite litsentsid hiljemalt 15. septembriks
2021. Lisaks tuleb Võistkonnal tasuda mängijate ja treenerite litsentsitasud ning
Võistkonna osavõtutasud EKL-i juhatuse poolt kehtestatud tasumäärade alusel vastavalt
EKL poolt esitatud arvetele.
EKL-i litsentsi ehk mängijaõigust taotleva mängija kohta peab Võistkond esitama
spordiarsti poolt väljastatud kehtiva (väljastatud pärast 01. juunit 2021. a.) tervislikku
seisundit kajastava dokumendi (edaspidi „tervisetõend), mis näitab, et mängija on terve
ja läbinud C kompleksi uuringu. Nimetatud tervisetõendi puudumisel mängija litsentsi ei
pikendata või ei väljastata. Tervisetõendina aktsepteeritakse järgmiste spordimeditsiini
asutuste dokumente: Spordimeditsiini Sihtasutuse Spordimeditsiinikeskus Tallinnas,
Spordimeditsiini Sihtasutuse Spordimeditsiinikeskus Tartus, SA Tartu Ülikooli
Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliinik, Pärnu Haigla taastusravi ja
spordimeditsiini osakond ja TLÜ Kehakultuuriteaduskonna Spordibioloogia Labor.
Samuti aktsepteeritakse teiste meditsiini asutuste tervisetõendeid juhul, kui meditsiini
asutus on suuteline läbi viima C kompleksi uuringu.
Mängijate võimalikest vigastustest tulenevate tagajärgede eest EKL ei vastuta, v.a.
rahvuskoondiste mängijate puhul, kui nad esindavad Eestit rahvusvahelistel võistlustel.
Noormeeste U20 (v.a U18 I divisjon)- kuni poiste Mini-klassi mängude (v.a final-four)
läbiviimise ja vähemalt 2 (kahest) isikust koosneva sekretariaadi mängudele tagab
võistlusi korraldav Võistkond. Väljakukohtunikud nimetatud mängudele tagab EKL-i
peakohtunik.
Mängusaali üüri ja vajaduse korral ka sekretariaadi tasustamise tagab võistlusi korraldav
Võistkond (edaspidi „Koduvõistkond“).
Väljakukohtunikud tasustatakse osavõtvate Võistkondade poolt osavõtumaksuna.
Neidude U16- kuni tüdrukute Mini-klassi mängude (v.a final-four) läbiviimise ja
vähemalt 2 (kahest) isikust koosneva sekretariaadi mängudele tagab koduvõistkond.
Väljakukohtunikud nimetatud mängudele tagab EKL-i peakohtunik.
Mängusaali üüri ja vajaduse korral ka sekretariaadi tasustamise tagab Koduvõistkond.
Väljakukohtunikud tasustatakse osavõtvate Võistkondade poolt osavõtumaksuna.
Iga võistlussarja Final Four`i läbiviimist korraldab EKL-i sekretariaat, kes korvpalli
propageerimisest lähtuvalt valib final four`i läbiviimise koha, arvestades võimalusel
Võistkondade asetust.
EKL-i peakohtunik määrab 2021/2022 a. korvpalli hooajaks litsentseeritud kohtunike
hulgast mängu teenindavad väljakukohtunikud ja tagab mängule vähemalt 6 (kuuest)
isikust koosneva sekretariaadi.
EKL-i sekretariaat tasustab mängule määratud väljakukohtunikud ja sekretariaadi ning
vajadusel ka nende lähetuskulud.

4.20
4.21

4.22

Ühe kohtuniku puudumisel teeb otsuse mängu toimumise kohta mängu vanemkohtunik.
Prioriteediks tuleb üldjuhul seada mängu toimumine.
Karikavõistluste mängudel kindlustavad ja tasustavad mõlemad mängus osalevad
Võistkonnad poolfinaalini (k.a.) ühe väljakukohtuniku (peab omama kehtivat hooaja
litsentsi). Koduvõistkond peab lisaks kindlustama vähemalt 2 (kahest) isikust koosneva
sekretariaadi ja vajadusel neid ka tasustama. Vastastikkusel kokkuleppel on lubatud, et
mõlemad väljakukohtunikud tagab nn Koduvõistkond. Kokkuleppe korral tuleb EKL-i
sekretariaati sellest vähemalt 5 (viis) kalendripäeva ette kirjalikult teavitada.
EKL-i sekretariaat korraldab ja tasub karikavõistluste finaalmängude kohtunike,
sekretariaadi ja võistlussaaliga seotud kulud.

5.

Dokumendid ja mängijate liikumised

5.1

Mängija puhul, kes eelmisel hooajal esindas mõnda teist Klubi peab Võistkond esitama
noormängija (U20) personaalse üleminekuavalduse (vt. lisa 1), kus kirjas eelmise Klubi
seisukoht ülemineku kohta. Kuni 18. eluaasta täitumiseni kinnitab ülemineku nõusolekut
mängija lapsevanem/hooldaja oma allkirjaga. Nimekirja alusel üleminekud on välistatud.
Klubi, kes annab mängija üleminekuks nõusoleku, lisab sellele täidetud kasvatajaraha
tabeli või fikseerib üleminekuavaldusel sellest loobumise. Üleminekuavaldusele
lisatakse täidetud kasvatajaraha tabel.
Kutsekvalifikatsiooni omava(te) treeneri(te) litsentsi(d), mida pikendatakse 2021/2022
hooajaks.
Kutsekvalifikatsiooni
eksami
esmakordselt
sooritanud treeneri
litsentseerimiseks esitatakse üks passipilt.
Võistkonna mängijate üleminekuid ja lisaregistreerimisi võib teostada kuni 28.
veebruarini 2022.a. kella 17:00-ni, v.a mikro ja makro liigadel.
Noorte liiga kõigis vanuseklassides saab mängija liikuda ühest Võistkonnast teise kuni
28. veebruarini. 2022.a. Pärast 01. oktoobrit 2021.a. toimuvad mängijate üleminekud
Võistkondades kõrgema tasu järgi (vt. EKL üldjuhendi lisa 1 - „Tasud ja
arvelduspõhimõtted“).

5.2

5.3
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6.

Võistlustel osalemise piirangud

6.1

Võistkond ei saa osaleda Noorte liigas 2021/2022 hooajal, kui ta ei ole end tähtajaliselt
võistlustele e-registreerunud sooviga osaleda Noorte liiga Eesti meistri- või
karikavõistlustel 2021/2022 hooajal ja/või ei ole tasunud EKL-le litsentsimakse.
Võistkond ei saa kasutada mängijat, kes eelmisel (2021/2022) hooajal esindas mõnda
teist Klubi, kui ta ei esita üleminekuavaldust, kus on kirjas eelmise Klubi seisukoht.
Kui eelmine Klubi keeldub mängijale seisukoha andmisest ning ei tee seda EKL-i
nõudmisel 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul, siis ei loeta seda mängija osalemist
takistavaks asjaoluks. Muudes küsimustes lähtutakse mängijate ülemineku puhul EKL
üldjuhendis toodust.
Noormeeste Eesti meistrivõistluste U18 vanuseklassis tohivad erandina kaasa mängida
U19 vanuseklassi (2003.a.sünd.) mängijad tingimusel, et nad õpivad gümnaasiumis ning
ei osale samal ajal PAF Eesti-Läti korvpalliliigas, Saku I liigas või Saku II liigas.
Audentese Spordigümnaasiumis õppivad mängijad saavad osaleda kasvatajaklubi
koosseisus EKL poolt korraldatavatel võistlustel 2021/2022 hooajal järgmiselt:
- U16 vanuseklassi mängija, kes õpib Audentese Spordigümnaasiumis, võib mängida
kaasa ühes Noorte meistrivõistluste vanuseklassis oma koduklubi eest terve hooaja,
kuid peab tegema valiku, kas osaleb U16 või U18 vanuseklassi (neidude puhul U16
või U19 vanuseklassi) Eesti meistrivõistlustel. Paralleelselt kahes vanuseklassis
osalemine ei ole lubatud.
- U17 ja U18 vanuseklassi Audentese Spordigümnaasiumis õppivad mängijad võivad
oma koduklubi eest kaasa mängida ainult U18 vanuseklassi Eesti MV

6.2

6.3

6.4

kvalifikatsiooniturniiril (3-4 mängu) ja Eesti MV playoffis (4-6 mängu). Lisaks
võivad need mängijad oma koduklubi esindada noorte Eesti karikavõistlustel ühes
vanuseklassis (3-4 mängu);
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8
7.9
7.10

7.11
7.12

EKL-i poolt Võistkondadele esitatavad dokumendid ja teave
EKL avaldab pärast kinnitamist võistlusjuhendi EKL-i koduleheküljel www.basket.ee
EKL tagab Võistkondadele hiljemalt 01. augustiks 2021 Võistkonna ja mängijate
nimelise registreerimise lehe.
EKL tagab Võistkondadele hiljemalt 01. augustiks 2021 hooaja 2021/2022 üldkalendri
projekti.
EKL peab esitama Võistkondadele hiljemalt 09. septembriks 2021 kõikide osalevate
Võistkondade nimed ja kontaktandmed.
EKL peab esitama Võistkondadele hiljemalt 09. septembriks 2021 2021/2022 hooaja
lõpliku üldkalendri ja ajakava.
Hooajal 2021/2022 Noorte liiga meistriks tulnud Võistkonda autasustatakse
meistrikarikaga ja teise ning kolmanda koha saavutanud Võistkonda karikaga.
Hooajal 2021/2022 Noorte liiga igas vanuseklassis Eesti noortekorvpalli meistriks tulnud
Võistkonna mängijaid ja treenereid autasustatakse meistrimedalite (16 tk) ja diplomitega
(16 tk), teise ning kolmanda koha saavutanud Võistkonna mängijaid ja treenereid
autasustatakse vastavalt hõbe- (16 tk) ja pronksmedalite (16 tk) ning diplomitega (16 tk),
v.a. mini vanuseklassi 1.-3. koha saavutanud võistkonnad, keda autasustatakse medalite ja
diplomitega (18 tk).
EKL autasustab finaali parimat mängijat eriauhinnaga.
EKL autasustab iga vanuseklassi parimat mängijat eriauhinnaga.
Hooajal 2021/2022 Noorte liiga vastavas vanuseklassis Noorte liiga karikavõitjaks tulnud
Võistkonda autasustatakse karikaga, Võistkonna mängijaid ja treenereid medalitega (16 tk).
Karikavõistlustel teise koha saavutanud Võistkonda autasustatakse karikaga, Võistkonna
mängijaid ja treenereid medalitega (16 tk).
EKL autasustab karikavõistluste finaalmängu parimat mängijat eriauhinnaga.
EKL autasustab hooaja tulemuste põhjal paremaid Noorte liiga treenereid.

III Võistlussüsteemid
8.

Võistlussüsteemi üldtingimused

Võistlussarjadega seonduvad küsimused lahendatakse vastavalt käesolevale võistlusjuhendile.
8.1

8.2

8.3
8.4

U18, U16 ja U14 noormeeste meistrivõistluste Võistkonnad (esimesed kaheksa) pääsevad
2021/2022 hooaja kvalifikatsioonimängudes otse 2. vooru vastavalt 2020/2021 hooajal
saavutatud kohtadele (U18, U16 ja U14 tulemuste põhjal). Võistkondadele jagatakse
rankingu number 1-8. U13 noormeeste meistrivõistluste Võistkonnad (esimesed kaheksa)
pääsevad 2021/2022 hooaja kvalifikatsioonimängudes otse 2. vooru vastavalt 2020/2021
hooajal U12 (Mini) vanuseklassis saavutatud tulemuste ning kohtade põhjal.
Ühel Klubil (sama juriidiline isik) tohib olla kohtadele 1-8 paigutatud üks Võistkond. Kui
Võistkondi on rohkem, jääb madalamal kohal olev Võistkond edetabelist välja. Sellisel
juhul tõusevad kõik sellest Võistkonnast madalamal kohal asetsevad Võistkonnad ühe koha
võrra ülespoole.
Võistkonnad, kes ei pääse otse 2. kvalifikatsioonivooru, võivad registreerida ennast
kas 1. kvalifikatsioonivooru või III divisjoni.
1. kvalifikatsioonivooru eesmärk on välja selekteerida kaheksa (8) Võistkonda, kes
jätkavad võistlemist 2. kvalifikatsioonivoorus. 1. kvalifikatsioonivoorus jagatakse
Võistkonnad nelja alagruppi (loosi teel). Samuti loositakse ka iga alagrupi korraldaja.

Mängud peetakse ühel nädalavahetusel, mängitakse läbi 1 ring ja iga alagrupi kaks (1. ja
2.) parimat Võistkonda pääsevad 2. kvalifikatsioonivooru.
Kolme Võistkonna turniir:

1. päev 1-2, 2-3, 3-1

Nelja Võistkonna turniir:

1. päev 3-1, 4-2, 3-4 ja 1-2
2. päev 1-4 ja 2-3

Viie Võistkonna turniir:

1. päev 4-1, 2-3, 5-4, 1-2 ja 3-5
2. päev 4-2, 5-1, 3-4, 2-5 ja 1-3

Kuue Võistkonna turniir:

1. päev 2-1, 6-3 ja 4-5
2. päev 6-1, 5-2, 3-4, 1-5, 4-6 ja 2-3
3. päev 4-1, 3-5, 6-2, 1-3, 2-4 ja 5-6

8.5
8.6

8.7

8.8

Võistkonnad, kes ei pääse 2. kvalifikatsioonivooru, jätkavad mängimist III divisjonis, mille
võistlussüsteem selgub pärast Võistkondade arvu selgumist.
Juhul, kui III divisjoni jääb pärast kvalifikatsioonivooru poistes 1 või 2 Võistkonda, siis
tõstetakse need Võistkonnad II divisjoni ning II divisjonis osaleb 8 Võistkonna asemel 9
või 10 võistkonda. Kui III divisjoni jääb 3 või rohkem Võistkondi, siis peetakse III divisjoni
turniir nende Võistkondade vahel.
2. kvalifikatsioonivooru eesmärk on välja selekteerida kaheksa (8) Võistkonda oma
vanusegrupi I divisjoni ja kaheksa (8) järgmist Võistkonda II divisjoni.
Kvalifikatsioonimängude 2. voor peetakse nelja (4) võistkonna alagrupis, mille käigus
Võistkonnad mängivad teineteise vastu. Mängud peetakse ühel nädalavahetusel,
mängitakse läbi 1 ring ja iga alagrupi kaks (1. ja 2.) parimat Võistkonda pääsevad oma
vanusegrupi I divisjoni (kohad 1-8) ja kaks (3.-4.) järgmist Võistkonda pääsevad II
divisjoni (kohad 9-16).
Teises kvalifikatsioonivoorus on neli neljast Võistkonnast koosnevat alagruppi. Teise
vooru alagrupid moodustavad rankingu põhjal järgmiselt.
A: 1., 8. ja kaks kvalifitseerujat (mõlemad loositakse)
B: 2., 7. ja kaks kvalifitseerujat (mõlemad loositakse)
C: 3., 6. ja kaks kvalifitseerujat (mõlemad loositakse)
D: 4., 5. ja kaks kvalifitseerujat (mõlemad loositakse).

Nelja Võistkonna turniir (nr. 1 kuni 4 on võistkonna asetused): 1. päev 3-1, 4-2, 3-4 ja 1-2 (1.
päeva teise ja kolmanda mängu vahe on vähemalt 1,5h) ja 2. päev 1-4 ja 2-3.
8.9

8.10

8.11

Põhiturniir
U18, U16, U14, U13 I ja II divisjoni mängud peetakse kaheksa (8) Võistkonna kaheringilise
võistlussarjana. I divisjon mängib kodus võõrsil süsteemil, II divisjon peetake ühepäevaste
etappidena (4 Võistkonda mängivad ühes kohas ja 4 Võistkonda teises kohas ning 2 korda
kohtutakse „paari siseselt“).
Võistluspäev on U18 ja U14 võistlussarjas pühapäev ning U16 ja U13 sarjas laupäev.
Play-off mängudele pääsevad kõik I divisjoni Võistkonnad ja lisaks neile neli (4) parimat
II divisjoni Võistkonda. Teiste võistkondade jaoks on hooaeg lõppenud. I divisjoni
esimesed neli (4) võistkonda on play-off mängude esimest voorust vabad. Play-off mängud
(v.a final four) peetakse kahe võiduni, kus esimene ja vajadusel kolmas mäng toimub
tugevama asetusega Võistkonna koduväljakul ning teine mäng nõrgema asetusega
Võistkonna koduväljakul. Play-off mittepääsenud võistkonnad järjestatakse põhiturniiri
tulemuste järgi. Play-offi ⅛ finaalides kaotanud võistkonnad järjestatakse kohtadele 9-12
põhiturniiri tulemuste järgi. Play-offi ¼ finaalides kaotanud võistkonnad järjestatakse
kohtadele 5-8 põhiturniiri tulemuste järgi.
Play off mängude (I divisjoni neli paremat Võistkonda on esimesest voorust vabad):

1/8 finaalid:

I divisjoni 5. koht – II divisjoni 4. koht
I divisjoni 6. koht – II divisjoni 3. koht
I divisjoni 7. koht – II divisjoni 2. koht
I divisjoni 8. koht – II divisjoni 1. koht
1/4 finaalid:
I divisjoni 1. koht - I D8 / II D1
I divisjoni 2. koht - I D7 / II D2
I divisjoni 3. koht - I D6 /II D3
I divisjoni 4. koht - I D5/ II D4
1/2 finaalid:
I divisjoni 1. koht - I D8/II D1 võitja vs I divisjoni 4. koht - I D5/II D4 võitja
I divisjoni 2. koht - I D7 / II D2 võitja vs I divisjoni 3. koht - I D6 /II D3 võitja
Final four peetakse EKL poolt valitud võistluspaigas.
Noorte liiga tüdrukute U14-, ja neidude U16- ning U19-vanuseklassi võistlussüsteemid
selguvad Võistkondade registreerumise järel.
8.14 Noorte liiga poiste ja tüdrukute mini vanuseklassi meistrivõistluste süsteem selgub
Võistkondade registreerumise järel ning vastav info saadetakse EKL-i poolt registreerinud
Võistkondadele.
8.15 Poiste mini vanuseklassi meistrivõistlustel saavad Võistkonnad registreerida I kui ka II
divisjoni. II divisjonis ei anta välja Eesti Meistritiitlit ning II divisjonist ei ole võimalik
samal hooajal tõusta I divisjoni. II divisjonis on lubatud segavõistkonnad (tüdrukud võivad
kuuluda poiste võistkonda). II divisjonis kasutatakse mini korve (korvi kõrgus 2,60m).
Juhul kui poiste mini vanuseklassi II divisjoni registreerub vähem kui 6 Võistkonda, siis II
divisjoni turniiri ei toimu ja registreerunud Võistkonnad saavad soovi korral osaleda I
divisjonis.
8.16 Noorte liiga karikavõistluste süsteem:
8.16.1 võistlused toimuvad ühe miinuse süsteemis;
8.16.2 registreerunud Võistkonnad loositakse turniiritabelisse;
8.16.3 iga vanuseklassi eelneva hooaja finalistid (U18 karikas vastavalt U18 tulemusele, U16
karikas U16 tulemusele, U14 karikas U14 tulemusele, TU19 karikas TU19 tulemusele,
TU16 karikas TU16 tulemusele ning TU14 karikas TU14 tulemusele) paigutatakse 16
(vähem kui 15 osalejate puhul 8) tugevama hulka erinevatesse tabelipooltesse;
8.16.4 karikavõistluste võitja Võistkond selgub ühe mängu tulemusena.
8.16.5 karikavõistluste finaalid viiakse läbi EKL-i poolt lähtuvalt korvpalli propageerimiseks
valitud asukohas.
8.16.6 karikavõistlustel saab mängija osaleda ainult nendes vanuseklassides, kus ta on Eesti
Meistrivõistlustel registreeritud.
8.16.7 mängijate lisaregistreerimisi saab teostada kuni 01. detsembrini 2021.
8.12
8.13

9.

Mängupäevad, algusajad ja kohad ning nende muutused

Mäng peab toimuma EKL-i kinnitatud mängude kalenderplaanis fikseeritud päeval ja
kellaajal. Etapid peavad toimuma nädalavahetustel ja/või on nädalavahetused (pühapäev)
etapi ja/või mängu tähtajaks.
9.1.1 kõik noorte meistrivõistluste põhiturniiri mängud toimuvad nädalavahetusel,
kusjuures U18 ja U14 mängud peetakse pühapäeval ning U16 ja U13 laupäeval. Vastava
liiga juhil on õigus teha mängupäeva muudatuste puhul erandeid juhul kui Eesti
Korvpalliliidu üldkalender seda võimaldab.
9.1.2 kõik mängud pärast põhiturniiri lõppu mängitakse vastavalt noorte meistrivõistluste
kalendrile.
9.1.3 noorte meistrivõistluste I divisjoni mängud mängitakse "üks mäng päevas" printsiibil.
9.1

Kõik muud noorte meistrivõistluste mängud mängitakse “kuni kaks mängu päevas”
printsiibil (v.a mini vanuseklass).
9.2
Kui Võistkonnal on põhjendatud soov või vajadus muuta mängu toimumise päeva,
algusaega või kohta, tuleb see soov koheselt kirjalikult ja põhjendustega esitada EKL-i
sekretariaadile ning vastas Võistkonnale vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva enne
vastavat mängupäeva, mis peab üldjuhul olema ettenähtud kuupäevast varasem ning ei
tohi seada ühtegi teist etapil osalevat Võistkonda ebavõrdsesse seisu.
9.3
Otsuse mängupäeva muutmisest ja uue mängupäeva määramisest teeb EKL-i
sekretariaat. Mängu uut kuupäeva, algusaega või kohta enam muuta ei saa.
9.4
Juhul, kui mängupäeva ei muudeta, tuleb mäng pidada vastavalt hooaja alguses
kinnitatud võistluskalendrile.
9.5
Kui Võistkond ei ilmu põhjendamata ja informeerimata võistluskalendris kinnitatud või
kokkulepitud mängule – arvestatakse kaotus 0:20 ja lisaks määratakse Klubile trahv
100 EUR kuni 3000 EUR.
9.5.1 Teistkordselt samal hooajal võistluskalendris kinnitatud või kokkulepitud mängule
mitteilmumise korral määratakse Klubile trahv kuni 3000 EUR ja eemaldatakse
konkreetsest liigast ning eemaldatud klubi võistkond peab järgmist võistlushooaega
alustama kõige madalamast liigast, kui vastava liiga või võistlussarja juhend ei sätesta
teisiti.
9.5.2 Kui Võistkond ei ilmu ette teatamata põhiturniiri ühepäevasele etapile, kus antud
Võistkond peaks mängima kaks mängu, arvestatakse mõlema mängu tulemuseks 0:20,
kuid võistkonda ei eemaldata sellest võistlussarjast. Teistkordsel võistkonna etapile
mitteilmumisel eemaldatakse võistkond antud võistlussarjast.
9.6
Mängud algavad argipäeviti mitte varem kui 17:30 ja mitte hiljem kui 20:00,
nädalavahetusel ja pühade ajal mitte varem kui 10:00 ja mitte hiljem kui 20:00. Võistkond,
kelle reis võistluspaika eeldatavasti kestab 2 tundi või kauem, mängib oma esimese mängu
reisipäeval mitte varem kui kell 12:00 päeval.
10.

Mängu korraldava Võistkonna kohustused

Mäng peab toimuma etappi korraldava Võistkonna (Koduvõistkond) võistlussaalis, mis
peab vastama EKL-i üldjuhendi lisaga 5 kinnitatud võistlussaali kohustuslikele
normatiividele.
10.2 Koduvõistkond peab teatama mängu tulemuse (martin@basket.ee ja taavi@basket.ee)
koos lisa- ja veerandaegade tulemustega EKL-i Noorte liiga projektijuhtidele hiljemalt 30
minutit pärast mängu.
10.2.1 Mänguprotokoll või loetav koopia/fotokoopia peab laekuma EKL-i sekretariaati hiljemalt
järgneva tööpäeva jooksul.
10.2.2 Võistlusjuhendi punkti 10.2.1 täitmata jätmisel määratakse Klubile trahv lähtudes EKL
üldjuhendi punktist 12.28.
10.3 Mänguprotokolli originaal peab jõudma EKL-i sekretariaati 5 (viie) tööpäeva jooksul
pärast Võistkonna viimast mängu. Vajadusel võib EKL-i sekretariaat nõuda protokolli
varasemat saatmist.
10.4 Koduvõistkond peab U16 ja U13 poiste võistlussarjas hiljemalt 12. oktoobriks 2021 ning
U18 ja U14 poiste võistlussarjas 19. oktoobriks 2021 kinnitama EKL-le Võistkonna
poolt läbiviidavate mängude toimumisajad.
10.5 Koduvõistkond peab U19, U16 ja U14 tüdrukute vanuseklassides kinnitama EKL-le
oma poolt läbiviidavate mängude toimumisajad 12.oktoobriks 2020.
10.6 Koduvõistkond peab etapi läbiviimisel korraldama etapi mängud ülesandmislehel
märgitud Võistkonna kodusaalis.
10.7 Koduvõistkond kindlustab ja tasustab U18 noormeeste II kvalifikatsiooni turniiri, I
divisjoni põhiturniiri ja play-off mängudes ning neidude U18 vanuseklassi põhiturniiri,
vahegrupi ja play-off mängudes vähemalt 4 (neljast) isikust koosneva lauakohtunike
10.1

personali (s.h 2 FIBA litsentseeritud statistikut) ning tegema mängust täisstatistika FIBA
Live Stats programmiga, edastades online statistikat reaalajas EKL-le.
10.7.1 Koduvõistkond tagab statistikutele töövahendid (arvuti, printeri, hiire, internetiühenduse)
mitte hiljem kui 30 minutit enne mängu algust. Stastikud peavad looma kontakti FLS
support´iga mitte hiljem kui 20 minutit enne mängu algust.
10.7.2 Koduvõistkonnal on kohustus tagada online-statistika edastamiseks internetiühendus.
10.7.3 Kui statistikat ei edastata reaalajas või see on ebatäpne, kaasneb klubile trahv kuni 200
eurot.
Koduvõistkond peab noormeeste U20, U18 (II ja III divisjon) U16, U14 ja U13
noormeeste ning U19, U16 ning U14 neidude vanuseklassidest tegema mängust protokolli
põhise statistika ja sisestama selle aadressil: is.basket.ee 48h jooksul. Käesoleva kohustuse
esmakordsel eiramisel tehakse Koduvõistkonnale hoiatus, korduva rikkumise korral
kohustub Koduvõistkond tasuma EKL otsusel trahvi lähtuvalt EKL üldjuhendis toodule.

IV. Mängu reeglid
11.

Põhiprintsiibid ja eritingimused

Kõik mängud tuleb läbi viia üldjuhul vastavalt FIBA poolt kinnitatud korvpalli
võistlusmäärustele võttes arvesse käesolevas Võistlusjuhendis fikseeritud eritingimusi ja
põhimõtteid, millega on otseselt muudetud üldistes korvpallireeglites toodud põhimõtteid.
11.2 Noorte liiga U16-klassides alates teisest poolajast ning U14-klassides terve mängu
ulatuses on keelatud maa-alakaitse formatsioonide kasutamine (k.a. maa-ala pressing),
karistus: esiteks Võistkonna hoiatus ja sellele järgnevalt iga kord reegleid rikkunud
Võistkonna tehniline viga (1 vabavise + küljeaut), mis ei lähe Võistkonna vigade hulka.
Noorte liiga U16, U14 ja U13 vanuseklassides „trapping” (kaitses vastas Võistkonna
mängija kaitsmine kahe mängijaga) on lubatud.
11.3 Noorte liiga Mini-vanuseklassi kasutatavad piirangud:
11.3.1 keelatud on kate kattest (pick’n roll) mäng;
11.3.2 keelatud on „passiivne kaitse”, ehk 3-sekundi ala nö. puhtana hoidmine;
11.3.3 keelatud on „trapping”, ehk kaitses vastas Võistkonna mängija kaitsmine kahe või rohkem
mängijaga.
11.3.4 katete panek on keelatud nii palliga kui ka pallita vastas Võistkonna mängijale;
11.3.5 esimesel poolajal on üle välja pressingu kasutamine pärast oma korvi ja vastas Võistkonna
audi sisseviske õigust nende kaitsealas keelatud. Kaitses võib mängida alates keskjoonest.
Teisel poolajal on vastas Võistkonna mees-mehe üle välja pressing lubatud;
11.3.6 poiste I ja II divisjonis võib igale mängule Võistkond registreerida ja mängus võib
kasutada kuni 14 mängijat;
11.3.7 poiste I ja II divisjoni mängu mõlemal poolajal toimub viisikutega mäng põhimõttel, et
üks viisik mängib mängu esimesel ja kolmandal veerandajal ja teine viisik mängu teisel ja
neljandal veerandajal. Mõlemal Võistkonna viisikul võib olla kuni kaks vahetusmängijat.
Kui Võistkond mängib 10 või vähema mängijaga, siis ei ole lubatud viisikutes mängijate
vahetused, sh vigastuse või viie veaga mängija väljalangemise, vms mängija
väljalangemise puhul;
11.3.8 tüdrukute mini vanuseklassis võib igale mängule Võistkond registreerida ja mängus võib
kasutada kuni 12 mängijat;
11.3.9 tüdrukute mini vanuseklassi mängu mõlemal poolajal toimub nelikutega mäng põhimõttel,
et üks nelik mängib mängu esimesel ja kolmandal veerandajal ja teine nelik mängu teisel
ja neljandal veerandajal. Mõlemal Võistkonna nelikul võib olla kuni kaks vahetusmängijat.
Kui Võistkond mängib 8 või vähema mängijaga, siis ei ole lubatud nelikutes mängijate
vahetused, sh vigastuse või viie veaga mängija väljalangemise, vms mängija
väljalangemise puhul;
11.3.10 mänguaeg on 4 x 8 minutit ja lisaaeg on 4 min;
11.1

11.3.11 lisaajal (lisaaegadel) võib kasutada kõiki mängijaid;
11.3.12 igal veerandajal on võimalik kummalgi Võistkonnal võtta üks 60-sekundiline vaheaeg;
11.3.13 Poiste mini vanuseklassi II divisjonis asub vabaviskejoon 4 meetri kaugusel mõõdetuna
korvi tagalauast ja korvi kõrgus on 2,60m.
11.3.14 Poiste mini vanuseklassi I divisjonis ja tüdrukute mini vanuseklassis on korvi kõrgus
3,05m ja vabaviskejoon asub 4,6 meetri kaugusel mõõdetuna korvi tagalauast.
11.4
Käesoleva võistlusjuhendi punktis 11.3 toodud reegli(te) rikkumisel on Võistkonna
karistuseks: esiteks hoiatus ja sellele järgnevalt iga kord reegleid rikkunud Võistkonnale
tehniline viga (1 vabavise + küljeaut), mis ei lähe Võistkonna vigade hulka.
12.1

Noormängijate mängude piirangud ühel hooajal vanuse kaupa Eesti
MeistrivõistlustelNoormängijate tervise huvides kehtivad neile järgmised mängude
maksimaalarvu piirangud, mis on neil lubatud mängida võistlushooaja jooksul:
U18 – 60 mängu hooaja jooksul
U16 – 55 mängu hooaja jooksul
U14 – 45 mängu hooaja jooksul
U13 – 45 mängu hooaja jooksul
U12 – 30 mängu hooaja jooksul

12.2

12.3
12.3.1
12.3.2

12.3.3
12.3.4
12.3.5

13.

Noormängija, kelle mängude arv saab hooaja jooksul täis, saab sellest hetkest alates
mängida Eesti meistrivõistlustel ainult enda sünniaasta vanuseklassi meistrivõistluseid.
Juhul, kui mängija mängib teist noorte vanuseklassi ja ei mängi enda sünniaasta
meistrivõistlusi, siis mängude arvu täis saamisel saab mängija mängida Eesti
Meistrivõistlustel ühes noorte vanuseklassis, kus ta on registreeritud.
Mängude arvu hulka lähevad järgmiste liigade mängud:
Eesti Korvpalliliidu poolt korraldatavad mängud:
Eesti Meistrivõistlused (noored, täiskasvanud, sh Naiste I-liiga,, NKML, Naiste Eesti–
Läti-Leedu ühisliiga, Meeste Saku I liiga, Meeste Saku II liiga, Rahvaliiga ja
Karikamängud)
European Youth Basketball League (EYBL) v.a EYBL superfinaal
Baltic Boys Basketball League (BBBL) v.a BBBL superfinaal.
U13, U14, U16 ja U18 vanuseklassi noormeestel ei loeta mängude arvu sisse Meeste
Eesti-Läti Korvpalliliiga, KML, FIBA meeste võistlussarjade, ECA meeste
võistlussarjade, VTB ühisliiga ning rahvuskoondise mänge.
Pallid

Mängus osalevad Võistkonnad on kohustatud kindlustama mänguks vähemalt kaks
mängukõlbulikku võistluspalli.
13.2
Võistluste vanemkohtunik otsustab ainuisikuliselt palli kõlblikkuse mänguks.
13.2.1 Vanemkohtunik peab valima mängupalli Koduvõistkonna pallide hulgast v.a. Final 4 ja
karikavõistlused.
13.3
Mängida võib palliga, millel on FIBA kinnitanud
13.4
Noorte liiga noormeeste U20, U18, U16 vanuseklassis mängitakse palliga nr 7;
13.4.1 Noorte liiga neidude U19, U16, U14 ning poiste U14 ja U13 vanuseklassis mängitakse
palliga nr 6;
13.4.2 Noorte liiga Mini-vanuseklassis mängitakse palliga nr 5
13.1

V. Lisad

LISA 1 Noormängija üleminekuavaldus

LISA 2 Võistkonna registreerimisleht võistlusteks:

EESTI KORVPALLILIIT
Telefon

6031540

SEB
Swedbank
E-mail:
info@basket.ee
reg. kood :
Paldiski mnt 104B, 13522 Tallinn

EE771010022000014006
EE912200221011264575
80007140

REGISTREERIMISLEHT
Võistlussarja / liiga
nimetus
Võistkonna nimetus

Klubi nimetus (juriidiline)
Aadress
Pangakonto number:
Kontaktisik:
telefon
e-mail
Võistluspaik/ kodusaal:
aadress
telefon
e-mail
Mängupäevad kodusaalis:
(koos alguskellaajaga)

VASTAVALT NOORTEKALENDRILE

Esitamise kuupäev
Esitaja nimi*
allkiri**
*allkirjaõigusliku isiku nimi; volitatud isiku puhul lisada kirjalik volitus
**allkirjaga kinnitan, et olen tutvunud ja klubi kohustub järgima EKL Eetikakoodeksit, EKL üldjuhendit, võistlusliiga juhendit
ning muid EKL otsuseid ja üldkehtivaid korvpallireegleid, juhendeid, kordasid

LISA 3 Võistkonna nimeline registreerimisleht

LISA 4 Vanemkohtuniku raporti vorm mängu kohta
Vanemkohtuniku raport
mängu kohta
Võistlus:
Võistkonnad:
Toimumise aeg:
Võistluspaik:
Vanemkohtunik:
Kohtunik:

Kellaaeg: _

Mängul ja selle läbiviimisel esinenud puudused (märgi bold või tõmba joon alla):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Väljak
Korvid ja korvirõngad
Korvilaud
Sekretariaadilaud
Võistkondade pingid
Vahetusmängijate pingid
Pallid

8. Elektroonilinetabloo
9. 24 sekundi näitaja
10. Protokoll
11. Tehniline protokoll
12. Mängijate litsentsid
13. Võistkondade vormid
14. Treenerite riietus

15. Mängu alguse aeg
16. Mängijate turvalisus
17. Kohtunike turvalisus
18. Riietusruumid
19. Mikrofon
20. Reklaamplakatid
21. Muud esinenud puudused

Selgitus esinenud puuduste kohta:

kuupäev

vanemkohtuniku allkiri

