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1. Üldsätted
1.1. Käesolev Naiste korvpalli Meistriliiga võistlusjuhend (edaspidi „Liiga võistlusjuhend“)
reguleerib naiste korvpallinaiskondade Meistriliiga (edaspidi ka
„Meistriliiga“ või „Liiga“) võistlusi, mida organiseerib MTÜ Eesti Korvpalliliit
(edaspidi ka „EKL“).
1.2. Meistriliigas osalemise võimalus on kõikidel Eesti Korvpalliliidu liikmetel vastavalt
Liiga võistlusjuhendi punktile 4.
1.3. Käesoleva Liiga võistlusjuhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse eelkõige
2021/2022 hooajaks kehtestatud EKL üldjuhendi (edaspidi „EKL üldjuhend“) sätetest.
EKL üldjuhendis on reguleeritud Liiga juhtimise, klubi naiskonna 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 (vt EKL üldjuhend p. 11), karistused ja sanktsioonid jms üldised küsimused.
1.4. Liiga võistlusjuhendi ja EKL üldjuhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse EKL
Eetikakoodeksist, FIBA reeglitest ja muudetest Liigat reguleerivatest EKL juhatuse või
EKL
sekretariaadi
poolt
kinnitatud
tingimustest,
korvpallireeglitest,
võistlusmäärustikest jms.
2. Meistriliiga mõiste ja eesmärk
2.1. Meistriliiga on Eesti Vabariigis registreeritud EKL liikmeskonda kuuluvate juriidiliste
isikute (edaspidi vastavalt „Klubi“ või „Klubid“) naiste korvpallivõistkondade
meistrivõistlused, mida organiseerib Eesti Korvpalliliit. Meistriliiga on kõrgeim
rahvuslik naiste korvpalliliiga Eestis.
2.2. Meistriliiga tegevuse eesmärgiks on Liigas osalevate Klubide hulgast parimate Klubide
korvpallinaiskondade väljaselgitamine, naiste korvpalli jätkusuutlikkuse tagamine
Eestis, selles osalevate Klubide naiskondade ja korvpallurite meisterlikkuse tõstmine,
korvpalli arendamine ja populariseerimine.
3. Meistriliiga auhinnad
3.1. 2021/2022 hooajal Eesti korvpallimeistriks tulnud Klubi naiskonna mängijaid ja
treenereid autasustatakse meistrimedalite, teisele ja kolmandale kohale tulnud Klubide
naiskondade mängijaid ja treenereid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedalitega.
Kolme parimat Meistriliiga Klubi naiskonda autasustatakse karikaga.
4. Meistriliigas registreerimine
4.1. Meistriliigas saavad osaleda need Klubide naiskonnad, kes osalevad Douglas Balti
korvpalliliiga eliitdivisjonis või II divisjonis.
4.2. Klubi naiskond ei saa Meistriliigasse registreeruda, kui Klubil on võlgnevusi Eesti
Korvpalliliidu ees.
4.3. Meistriliigasse registreerimiseks tuleb esitada registreerimisavaldus hiljemalt
09.
augustiks 2021 ning tasuda osavõtutasu esimene osa summas 750 eurot.
4.4. Osavõtutasu teine osa summas 750 eurot tuleb tasuda hiljemalt 06. septembriks 2021.
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4.5. Võistkonna liikmete registreerimine toimub läbi Korvpalliliidu infosüsteemi
is.basket.ee.
4.6. Hiljemalt 27. septembriks 2021 peab vähemalt 8 mängijat olema registreeritud
Meistriliigas osaleva Klubi naiskonda.
4.7. Võistkonna mängijate lisaregistreerimisi saab teostada kuni 28. veebruar 2022 kell
17:00. Kuni 14. märtsini 2022 saab lisada veel 1 mängija Klubi võistkonda.
4.8. Mängijal peab olema kehtiv litsents hiljemalt mängule eelneva tööpäeva kell 17:00- ks.
Juhul, kui Balti liiga juhend sätestab ajapiiranguid teisti, siis juhindutakse Balti liiga
mänguks Balti liiga juhendist.
5. EKL-i poolt Klubidele esitatavad dokumendid ja teave
5.1. EKL tagab Meistriliiga Klubidele registreerimisvormi kättesaadavuse.
5.2. EKL esitab Klubidele 2021/2022 hooaja Liigavõistlusjuhendi hiljemalt 05. juuliks
2021.
5.3. EKL esitab Meistriliiga Klubidele osalevate Klubide naiskondade andmed (kodusaal,
kontaktandmed) registreerimise seisuga hiljemalt 16. augustiks 2021.
5.4. EKL esitab Klubidele Meistriliiga võistluskalendri hiljemalt 20. septembriks 2021.
5.5. Meistriliiga Klubi naiskonda registreeritud mängijate kinnituslehe saab iga Klubi Eesti
Korvpalliliidu infosüsteemist is.basket.ee.
5.6. EKL avalikustab naiskondade mängijad ning treenerid kodulehel www.basket.ee
registreerimise seisuga. Koduleht kuvab naiskonnas neid mängijaid, kellel on kehtiv
litsents.
6. Meistriliiga võistlussüsteem
6.1. Meistriliiga võistlussüsteem kinnitatakse EKL sekretariaadi poolt pärast Klubide
Meistriliigasse registreerimistähtaega (09. august 2021), kui on teada Meistriliigas
osalevate võistkondade koguarv.
6.2. Meistriliiga põhiturniiril mängitakse kodus/võõrsil süsteemis 2 ringi.
6.3. Meistriliiga põhiturniiri järel mängitakse play-off mängud.
6.3.1. Juhul, kui Meistriliigas osaleb 3 naiskonda, mängitakse play-offis ainult
finaalseeria.
6.3.2. Juhul, kui Meistriliigas osaleb 4 või rohkem naiskonda, mängitakse play-off’is
poolfinaalseeriad, pronksimängud ning finaalseeria.
7. Meistriliiga võistluskalender
7.1. Meistriliiga võistluskalender kinnitatakse hiljemalt 08. oktoobriks 2021.
8. Naiskonna koosseis
8.1. Meistriliiga mängudest osavõtu tingimused on reguleeritud EKL üldjuhendiga. Klubi
naiskonna mängijate arv ei ole Liigas piiratud, kuid ühes mängus võib kasutada 12
mängijat, kellel on kehtiv EKL-i poolt välja antud mängija litsents.
8.2. Mängija registreerimiseks on vajalik Klubi poolt allkirjastatud registreerimisavaldus,
litsentsitasu tasumine, võistkonnaliikme deklaratsiooni allkirjastamine mängija poolt.
Eesti sisese ülemineku puhul Klubist Klubisse on lisaks vajalik üleminekuavalduse
esitamine (üleminekuavaldusel peab olema uue Klubi allkiri, eelmise Klubi seisukoht
koos allkirjaga ning mängija allkiri (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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8.3. Meistriliiga Klubi naiskonnal peab olema registreeritud peatreener, kelle on vähemalt
5.-nda taseme treeneri kutsetunnistus.
8.3.1

Treeneri litsentsi taotlemiseks on vajalik kehtiv treeneri kutsetunnistus, klubi
avaldus treeneri registreerimiseks võistkonda, litsentsitasu tasumine ja
võistkonnaliikme deklaratsiooni allkirjastamine. Välismaalasest treeneri
litsentsi taotlemiseks tuleb lisaks klubi avaldusele treeneri registreerimiseks
võistkonda, litsentsitasu tasumisele ja võistkonnaliikme deklaratsiooni
allkirjastamisele esitada EKL-ile täiendavalt treeneri passikoopia, CV, FIBA
treenerilitsents ja/või FIBA liikmesriigis väljastatud korvpallitreeneri
sertifikaat. Juhul, kui antud sertifikaat ei ole inglise keelne, siis tuleb esitada
lisaks selle sertifikaadi notari või vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge eesti keelde.
EKL sekretariaadil on õigus treeneri litsentsi taotlust menetleda kuni 14 päeva
kättesaamise hetkest.

9. Mängu korraldamisega seotud põhimõtted
9.1. Koduklubi vastutab, et võistlusmäng on korraldatud kooskõlas Liiga võistlusjuhendiga.
9.2. Koduklubi tagab mänguks EKL üldjuhendi nõuetele vastava võistlussaali koos vajaliku
inventariga ning vähemalt 3 riietusruumiga (kodunaiskonnale, külalisnaiskonnale,
kohtunikele). Koduklubi peab garanteerima, et tehniline varustus (sekretariaadilaud,
korvid, elektrooniline tabloo, internetikaabel jms) vastab FIBA korvpallimäärustele ja
EKL-i poolt heakskiidetud nõuetele ning on töökorras.
9.3. Koduklubi tagab, et külalisvõistkond pääseb võistlusväljakule sooja tegema
minimaalselt 45 minutit enne mängu algust.
9.4. Koduklubi tagab ja tasustab mänguks vähemalt 6 (kuust isikust koosneva
lauasekretariaadi (sh 2 FLS koolituse läbinud statistikut).
9.5. Koduklubi vastutab, et mängust tehakse täisstatistika FIBA Live Stats programmiga
ning online-statistikat edastatakse EKL-i kodulehele reaalajas.
9.6. Koduklubi tagab statistikutele töövahendid (arvuti, printeri, hiire, internetiühenduse)
mitte hiljem kui 30 minutit enne mängu algust.
9.7. Koduklubil on kohustus tagada online-statistika edastamiseks piisav internetiühendus.
Kui Koduklubi ei edastata statistikat reaalajas või see on ebatäpne, siis kohustub
Koduklubi tasuma EKL sekretariaadi otsusel trahvi kuni 200 eurot.
9.8. Koduklubil on kohustus lauakohtunikke/statistikuid teavitada mängu poolajal
pealtvaatajate arvust, mis märgitakse kodulehel avaldatavasse statistikasse. EKL-il on
õigus Koduklubilt nõuda pildilist tõestust esitatud numbrite õigsuse kohta.
9.9. Koduklubi peab tegema mänguprotokollist pildi ning laadima selle hiljemalt 24h pärast
mängu toimumist is.basket.ee keskkonda ning mänguprotokolli (originaali) toimetama
EKL-i sekretariaati hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul pärast viimast mängu.
EKL-il on õigus küsida koopiat ja/või protokolli kiirendatud korras.
9.9.1. Käesoleva kohustuse esmakordsel eiramisel tehakse Koduklubile hoiatus, korduva
rikkumise korral kohustub Koduklubi tasuma EKL sekretariaadi otsusel trahvi kuni
65 eurot.
9.10. Meistriliiga kõik mängud tuleb mängida ametliku Liiga võistluspalliga, milleks on
„Spalding“.
9.10.1. Koduklubi peab tagama mängule soojenduse tegemiseks vähemalt 10 (kümme)
ametlikku võistluspalli.
9.11. Hiljemalt 20 minutit enne mängu algust peavad Koduklubi ja Külalisklubi
5

naiskonnadm esitama kohtunike lauda konkreetseks mänguks kuni 12 mängija koos
särginumbritega nimekirja.
9.12. Meistriliiga võistlusmänge on lubatud pidada ainult EKL-i poolt heaks kiidetud
võistlussaalis.
10. Reklaami- ja TV õigused
10.1. Meistriliiga mängude interneti- ja teleülekande õigused kuuluvad EKL-le.
10.2. Koduklubi ja EKL-i (Liiga) reklaamide eksponeerimisel võistlussaalis kehtib
põhimõte 50/50 ehk EKL-il on õigus vähemalt pooltele reklaampindadele.
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10.3. Juhul, kui Meistriliigal on nimitoetaja, edastab EKL Klubidele eraldi
reklaamijuhendi, mis on kohustuslik järgimiseks ja täpseks täitmiseks kõigile
Meistriliigas osalevatele Klubidele.
10.4. Muud reklaami ja TV õigustega seotud eritingimused lepitakse kokku Meistriliiga
Klubi ja EKL-i vahel vähemalt 2 nädalat enne konkreetset Meistriliiga võistlusmängu.
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