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NAISTE KARIKAVÕISTLUSTE JUHEND
võistlushooajaks 2021-2022

1.

Käesolev korvpalli naiste karikavõistluste juhend (edaspidi „karikavõistluste
juhend“ või „juhend“) reguleerib naiste korvpallivõistkondade karikavõistlusi
(edaspidi ka „karikavõistlused“), mida organiseerib MTÜ Eesti Korvpalliliit
(edaspidi ka „EKL“).
Karikavõistlustel osalemise võimalus on kõikidel EKL liikmetel vastavalt
käesolevale juhendile.
Karikavõistlused korraldatakse üksnes juhul, kui võistlustele registreerub
vähemalt 4 (neli) Klubi võistkonda.
Käesoleva juhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse eelkõige 20212022 hooajaks kehtestatud EKL üldjuhendi (edaspidi „EKL üldjuhend“)
sätetest. EKL üldjuhendis on muuhulgas, kuid mitte ainult reguleeritud
Karikavõistluste juhtimise, klubi võistkonna ja tema liikmetega seotud
küsimused, võistlustest osavõtu tingimused, mängijate liikumise 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, karistused ja sanktsioonid
jms üldised küsimused.
Karikavõistluste juhendi, EKL üldjuhendi ja EKL Eetikakoodeksiga
reguleerimata küsimustes juhindutakse FIBA reeglitest ja muudetest
karikavõistlusi reguleerivatest EKL juhatuse või EKL sekretariaadi poolt
kinnitatud tingimustest, korvpallireeglitest ja võistlusmäärustikest.
Käesolevas karikavõistluste juhendis fikseeritud tähtajad ja ajakavad võivad
muutuda ja/või karikavõistlused võivad katkeda või üldse ära jääda, kui see on
seotud Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorra tõttu (näiteks COVID-19 viiruse
levik) ning sellega seoses kehtestatud riiklike või muude üldkehtivate
piirangutega. EKL teavitab sellistest asjaoludes karikavõistlusele registreerunud
Klubisid koheselt, kui need on EKL-le teada.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1.

2.2.

Üldsätted

Karikavõistluste mõiste ja eesmärk
„Karikavõistlused” - käesoleva juhendi tähenduses on Eesti Vabariigis
registreeritud ja EKL liikmeskonda kuuluvate juriidilisest isikust spordiklubide,
äriühingute, asutuste, koolide jms (edaspidi vastavalt „Klubi“ või „Klubid“)
tegutsevate naiste korvpallivõistkondade karikavõistlused.
Karikavõistluste läbiviimise eesmärgiks on karikavõistlustel osalevate Klubide
hulgast parimate Klubide naiste korvpallivõistkondade väljaselgitamine, naiste
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korvpalli jätkusuutlikkuse tagamine Eestis, selles osalevate Klubide
võistkondade ja korvpallurite meisterlikkuse tõstmine, korvpalli arendamine ja
populariseerimine.

3.

Auhinnad

3.1. 2021-2022 võistlushooajal Eesti naiste karikavõitjaks tulnud Klubi võistkonna
mängijaid ja treenereid autasustatakse meistrimeenetega, teisele ja kolmandale
kohale tulnud Klubide võistkondade mängijaid ja treenereid autasustatakse
vastavalt hõbe- ja pronksmedalitega. Karikavõistlused võitnud võistkonda
autasustatakse karikaga.
4.

Registreerimise tähtajad
Klubide võistkonnad peavad EKL-le esitama oma osalemise sooviavalduse
kirjalikult hiljemalt 16. augustiks 2021 ja muud dokumendid vastavalt EKL-i
üldjuhendile. Klubi võistkonna ja võistkonna liikmete registreerimine toimub
läbi Eesti Korvpalliliidu infosüsteemi is.basket.ee.
Klubi peab esitama EKL-le hiljemalt 10. septembriks 2021 kirjalikult Klubi
võistkonna nimelise registreerimislehe.
Klubi võistkonda mängijate lisaregistreerimisi ja üleminekuid võib teostada
vastavalt EKL üldjuhendis sätestatule kuni 01. detsembrini 2021.

4.1.

4.2.
4.3.

5.

Osalustasu
Klubilt osalustasu karikavõistlustel osalemiseks eraldi ei võeta.

5.1.
6.

Karikavõistlustel osalemise piirangud
Karikavõistlustele saab registreeruda vaid juhul kui Klubil ei ole võlgnevusi
EKL-i ees.
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 2020-2021
võistlushooajal mõnda teist Klubi ja ta ei esita üleminekuavaldust, kus on kirjas
eelmise Klubide seisukoht. Kui eelmine Klubi keeldub mängijale seisukoha
andmisest ning ei tee seda EKL-i sekretariaadi kirjalikul nõudmisel, siis
Mängijale üleminekutega seotud vaidlused lahendatakse vastavalt kehtivale
EKL üldjuhendile.
Karikavõistlustel saab mängija osaleda vastava Klubi võistkonnas, mille eest
mängib liigat.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

7.

EKL-i poolt klubidele esitatavad dokumendid ja teave
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7.1
7.2
7.3
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.

8.

EKL avalikustab Klubidele koduleheküljel www.basket.ee karikavõistluste
juhendi.
EKL tagab karikavõistlustele registreerunud Klubidele võistkonna nimelise
registreerimislehe vormi kättesaadavuse.
EKL esitab karikavõistlustele registreerunud Klubidele:
hiljemalt 23. augustiks 2021 karikavõistluste esialgse ajakava
hiljemalt 10. septembriks 2021 karikavõistluste kinnitatud ajakava.
kõikide karikavõistlustel registreerunud Klubide võistkondade olemasolevad
andmed (kodusaal, esindaja kontaktandmed jne) registreerumise seisuga;
hiljemalt 01. detsembriks 2021 karikavõistluste finaalmängu kinnitatud aja ja
koha.

Võistlussüsteem

8.1
Karikavõistluste täpne formaat kinnitatakse pärast võistkondade
registreerimistähtaega, kui on teada täpne karikavõistlustel osalevate Klubi
võistkondade arv.
8.1.1. Kui karikavõistlustele registreerub 4 võistkonda, mängitakse alagrupiturniiril
kõigiga 2 (kaks) korda läbi (kodus-võõrsil). Vastavalt asetusele mängitakse
poolfinaalid ning finaal.
8.1.2 Kui karikavõistlustele registreerub 5-6 võistkonda, mängitakse alagrupiturniiril
kõigiga 1 (üks) kord läbi. Vastavalt asetusele mängitakse poolfinaalid ja finaal.
8.1.3 Juhul kui karikavõistlustele registreerub rohkem kui 6 võistkonda, mängitakse
kahes alagrupis või loositakse võistkonnad play-off kahvlisse.
8.2
Karikavõistlustel ei rakendata handy-cap süsteemi.
8.3
Karikavõitja selgub 1 (ühe) mängu tulemusena.

9.
Võistluskalender ja muud võistlusmängude korraldamisega seotud
põhimõtted
9.1
9.2
9.3
9.4

9.5
9.6
9.10

Karikavõistluste mängude kalender hooajaks 2021-2022 kinnitatakse hiljemalt
10. septembriks 2021.
Karikavõistlused algavad septembris 2021.
Karikavõistluste finaalmäng toimub koos noorte karikafinaalidega detsembris
2021.
Karikavõistluste mängu (v.a finaalmängu) korraldaja on vastava mängu
koduvõistkond, kes tagab mänguks saali (koos vajaliku inventariga), kohtunike
ja lauakohtunike tasud ning katab muud otseselt mängu korraldamisega seotud
kulud.
Karikavõistluste väljakukohtunikud määrab EKL. Kohtunike lähetuskulud
tasub EKL.
Karikavõistluste finaali ja pronksimängu korraldab EKL ning katab mängu
korraldamisega seotud kulud (sh kõik kohtunike tasud).
Iga võistkond katab ise võistluspaika jõudmise transpordikulud.
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Karikavõistluste mängu korraldamisel tuleb järgida EKL üldjuhendis välja
toodut.
9.12 Kõik karikavõistluste mängud tuleb mängida ametliku palliga, milleks on
Spalding.
9.13 Koduvõistkond tagab mängule vähemalt 6 isikust koosneva laua sekretariaadi
(sh 2 FLS-i koolituse läbinud statistikut).
9.14 Koduvõistkond on kohustatud kõikidest mängudest tegema täisstatistikat EKLi poolt määratud elektroonilise programmiga, edastades statistikat reaalajas
EKL-le.
9.14.1 Käesoleva kohustuse esmakordsel eiramisel tehakse klubile EKL-i poolt hoiatus,
korduva rikkumise korral kohustub klubi tasuma EKL otsusel trahvi kuni 100
EUR. Trahvi mittetasumisel EKL nõuet eiranud klubi eemaldatakse
karikavõistlustelt.
9.15 Karikavõistluste mänge tohib pidada vaid EKL-i poolt kinnitatud
võistlusväljakul.
9.11

10.
10.1

10.2

Klubi võistkonna koosseis

Karikavõistluste mängudest osavõtu tingimused on reguleeritud käesoleva
juhendiga. Karikavõistlustel saab mängija osaleda vaid ühes Klubi võistkonnas,
v.a juhul kui mängija vahetab Klubi enne 01. detsembrit 2021 ja uus Klubi
registreerib mängija karikavõistlustele. Ühes ja samas püramiidis saab mängija
esindada vaid ühte Klubi täiskasvanute võistkonda.
Klubi võistkonna mängijate arv ei ole karikavõistlustel piiratud, kuid ühes
mängus võib kasutada kuni 12 mängijat, kellel on kehtiv EKL-i poolt välja antud
mängija litsents ja kelle mängijaõigused ei ole EKL poolt peatatud.
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