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MEESTE SAKU I LIIGA VÕISTLUSJUHEND
2021/2022 hooajaks
1.
Üldsätted
1.1. Käesolev korvpalli meeste Saku I liiga võistlusjuhend (edaspidi „Liiga
võistlusjuhend“) reguleerib meeste korvpallimeeskondade Saku I liiga (edaspidi
ka „Liiga“) võistlusi, mida organiseerib MTÜ Eesti Korvpalliliit (edaspidi
„EKL“).
1.2. Liigas osalemise võimalus on kõikidel EKL liikmetel vastavalt eelmise
võistlushooaja tulemustele ja juhendi punktile 4.1.
1.3. 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 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.
1.4. Liiga võistlusjuhendi ja EKL üldjuhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse
FIBA reeglitest, korvpallireeglitest ja muudetest Liigat reguleerivatest EKL
juhatuse
või
EKL
sekretariaadi
poolt
kinnitatud
tingimustest,
võistlusmäärustikest, EKL Eetikakoodeksist jms.
2.

Liiga mõiste, eesmärk ja juhtimine

2.1. „Liiga” - käesoleva liiga võistlusjuhendi tähenduses on Eesti Vabariigis
registreeritud ja EKL liikmeskonda kuuluvate juriidilisest isikust spordiklubide,
äriühingute, asutuste, koolide jms (edaspidi vastavalt Klubi või Klubid)
tegutsevate meeste korvpallimeeskondade Saku I liiga meistrivõistlused.
2.2. Liiga tegevuse eesmärgiks on Liigas osalevate Klubide hulgast parimate Klubide
korvpallimeeskondade väljaselgitamine, meeste korvpalli jätkusuutlikkuse
tagamine Eestis, selles osalevate Klubide meeskondade ja korvpallurite
meisterlikkuse tõstmine, korvpalli arendamine ja populariseerimine.
2.3. Liiga korraldamine toimub projektijuhtimise põhimõttel EKL-is töötava Liiga juhi
juhtimisel.
2.4. Liiga Klubide esindajate kooosolek kutsutakse kokku vajaduspõhiselt, aga mitte
harvem kui 2 korda aastas.
2.5. Liiga Klubide esindajate koosolekul osalevad Liigas osalevate Klubide volitatud
esindajad, Liiga vastutavad isikud EKL sekretariaadist ning soovi korral EKL
juhatuse liikmed.
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2.6. Liiga Klubide esindajate koosoleku pädevusse kuulub:
- Liiga võistluskalendriga seotud küsimused;
- Liiga formaadiga seotud küsimused;
- Liiga võistlusmängude läbi viimisega seotud küsimused;
- ettepanekute tegemine EKL sekretariaadile ja EKL juhatusele Liiga tegevuse
arendamiseks.
2.7. Liiga Klubide esindajate koosolekud protokollitakse ning vastuvõetud otsused on
Liigaga seotud Klubidele siduvad ja täitmiseks kohustuslikud.
3.

Liiga auhinnad

3.1. 2021/2022 hooajal Liiga võitjaks tulnud Klubi meeskonna mängijaid ja treenereid
autasustatakse meistrimedalite, teisele ja kolmandale kohale tulnud Klubide
meeskondade mängijaid ja treenereid autasustatakse vastavalt hõbe- ja
pronksmedalitega. Kolme esimest Klubi meeskonda autasustatakse karikatega.
3.2. Liigas 1. koha saanud Klubi meeskond saab järgmisel hooajal osavõtutasust
soodustust 100% ulatuses käesoleva 2021/2022 hooaja osavõtutasu maksumusest.
3.3. Liigas 2. koha saanud Klubi meeskond saab järgmisel hooajal osavõtutasust
soodustust 50% ulatuses käesoleva 2021/2022 hooaja osavõtutasu maksumusest.
3.4. Liigas 3. koha saanud Klubi meeskond saab järgmisel hooajal osavõtutasust
soodustust 25% ulatuses käesoleva 2021/2022 hooaja osavõtutasu maksumusest.
3.5. Põhiturniiri kuudel nimetab EKL igakuiselt Kuu Mängija, keda premeeritakse
eriauhinnaga.
3.6. Hooajal 2021/2022 Saku I liiga võitja meeskond saab õiguse taotleda kohta osaleda
2022/2023 meistriliigas, tingimusel et Klubi täidab meistriliigas osalemiseks
vajalikud tingimused.
4.

Liigas osalemine 2021/2022 hooajal

4.1. 2021/2022 hooajal võivad Liigas mängida 2020/2021 hooaja tulemuste põhjal
EKL meeste Saku 1. liiga reitingus 1.–12. koha saavutanud Klubide meeskonnad.
4.2. Juhul, kui mõni Klubi meeskond oma õigustest loobub, mängib 2021/2022 Liigas
11 Klubi meeskonda.
4.3. 2021/2022 hooajal meeste Saku 1. liigas osalenud Audentese Spordigümnaasiumi
meeskond säilitab oma koha järgmiseks 2022/2023 hooajaks.
4.4. Hooajal 2021/2022 Liigas 11. ja 12. kohale jäänud Klubi meeskonnad langevad
hooajaks 2022/2023 Saku II liigasse. Kui Audentese Spordigümnaasium jääb
liigas 11. või 12. kohale, siis langeb Saku II liigasse 10. koha meeskond.
4.5. Klubi meeskond ei saa osaleda Liigas 2020/2021 hooajal, kui Klubi ei ole täitnud
käesoleva Liiga võistlusjuhendi punktides 5.1, 6.1 ja 6.2 sätestatud kohustusi.
5.
Liigasse registreerimise tähtajad
5.1. Reitingu põhjal 2021/2022 hooajaks Liigasse koha taganud Klubi peab Liigasse
registreerimiseks ja Liigas osalemiseks esitama Klubi meeskonna kohta
korrektselt täidetud registreerimisavalduse hiljemalt 5. augustiks 2021 ning
tasuma osavõtutasu I osa.
5.2. Klubi võistkonda ei registreerita Liigasse kui Klubil on võlgnevused EKL-i ees.
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5.3. Klubi peab esitama EKL-le hiljemalt 5. augustiks 2021 kirjalikult või sellega
võrdsustatud vormis Klubi meeskonna vastutavate isikute ametinimetused ja
nimed ning Klubi juriidilise staatuse, kodusaali andmed koos allkirjaõigusliku
isiku kinnitusega saali mängudeks kasutusse andmise kohta. Kiri peab olema
allkirjastatud Klubi allkirjaõigusliku isiku või selleks volitatud esindaja poolt, kes
lisab kirjale vastava volikirja;
5.4. Klubi meeskonda mängijate lisaregistreerimisi võib teostada vastavalt EKL
üldjuhendis sätestatule.
5.5. Hiljemalt 23. septembriks 2021 peab Klubi meeskonnal olema vähemalt 5
mängijat registreeritud.
5.6. Klubi peab esitama EKL-le Klubi logo hiljemalt 14. septembriks 2021, juhul kui
logo on muutunud.
5.7. Registreerimislehe peab allkirjastama Klubi allkirjaõiguslik isik. Kui Klubi
esindaja või tema volitused muutuvad peab Klubi sellest koheselt EKL-i
teavitama.
5.8. EKL-il on õigus litsentseeritud mängijate ja treenerite andmeid ja pilte kasutada
ja avaldada EKL-i kodulehel.
5.9. Võistkonna ja võistkonnaliikmete registreerimine ning mängijate üleminekute
vormistamine toimub läbi Eesti Korvpalliliidu infosüsteemi is.basket.ee.

6.

Liiga osalustasud ja selle tasumine

6.1. Klubi meeskonna osalustasu Liigas osalemiseks 2021/2022 hooajal on 2100
eurot.
6.1.1. Klubi meeskond, kelle koosseisus on vaid kuni 23-aastased (sündinud 1999. a
ja hiljem) mängijad saab 50% osalustasu soodustust. Mängijate arv
meeskonnas ei ole piiratud.
6.1.2. Klubi meeskond, kelle koosseisus on 80% kuni 23-aastased (sündinud 1999. a
ja hiljem) mängijad saab 25% osalustasu soodustust. Klubi meeskonda saab
registreerida kuni 20 mängijat.
6.1.3. Klubi soodustused noormängijate kasutamise eest arvestatakse pärast mängijate
lisaregistreerimise viimast tähtaega (28.02.2022) ning alates 01. märtsist 2021
kannab EKL-i soodustuse summa Klubile tagasi juhul, kui Klubil ei ole muid
võlgnevusi EKL-i ees.
6.2. Liigasse 2021/2022 hooajaks reitingu alusel koha taganud Klubide meeskonnad
peavad osalustasu I osa summas 1100 eurot tasuma hiljemalt 05. augustiks 2021
(kaasaarvatud) vastavalt EKL üldjuhendi lisale “Tasud ja arveldamispõhimõtted“.
6.2.1. Klubi peab tasuma osalustasu II osa summas 1000 eurot hiljemalt 20.
septembriks 2021. a. vastavalt EKL-i poolt esitatud arvetele.
6.2.2. Klubi peab tasuma EKL-le täisarve, mängijate soodustused arvestatakse maha
pärast registreerimistähtaega ning kantakse Klubile EKL-i poolt tagasi
vastavalt Liiga juhendi punktile 6.1.3.
6.3. Klubi, kes on tasunud Liiga osalustasu, aga hiljem loobub Liigas osalemast ja/või
võistlemast või ei täida Liigas osalemise nõudeid või rikub nõudeid, arvatakse
Klubi meeskond Liigast välja. Liigast väljaarvamise korral väljalangenud Klubi
osalustasu ei tagastata.
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7.

EKL-i poolt Klubidele esitatavad dokumendid ja teave

7.1. EKL saadab Klubidele Liiga juhendi ning registreerimiseks vajaliku info. Samuti
avalikustatakse juhend koduleheküljel basket.ee.
7.2. EKL esitab Liiga Klubidele hiljemalt 01. septembriks 2021 hooaja ajakava.
7.3. Ajakava kinnitatakse Liiga juhi poolt vastavalt juhendi punktile 9.1 hiljemalt 15.
septembril 2021.
7.4. EKL esitab Liiga Klubidele hiljemalt 10. augustil 2021 kõikide Liigas
registreerunud Klubide meeskondade olemasolevad andmed (kodusaal,
kontaktandmed jne) registreerumise seisuga.
7.5. EKL avalikustab hooaja eel koduleheküljel basket.ee Klubide meeskondade
mängijad ja treenerid registreerumise seisuga. Koduleht kuvab Klubi meeskonnas
neid mängijaid, kellel on kehtiv litsents.
7.6. EKL informeerib Klubisid võimalikest lisavõimalustest seoses tehisintellektiga
robotkaamerate paigaldamisega valitud võistlussaalidesse.
8.

Liiga võistlussüsteem 2021/2022 hooajaks

8.1. Liiga võistlused algavad 39. nädalal 2021 ja koosnevad põhiturniirist,
veerandfinaalmängudest ja Final-four’ist.
8.2. Põhiturniiril mängivad 12 meeskonda 2 ringi (kodus-võõrsil).
8.3. Põhiturniiri järjestuse alusel määratakse kohad 9.-12.
8.4. Veerandfinaali pääsevad põhiturniiri 1.-8. koha saavutanud Klubide meeskonnad
ja mängud mängitakse alljärgnevatel põhimõtetel:
mäng A) põhiturniiri 1. asetus – põhiturniiri 8.asetus;
mäng B) põhiturniiri 4. asetus – põhiturniiri 5. asetus;
mäng C) põhiturniiri 2. asetus – põhiturniiri 7.asetus;
mäng D) põhiturniiri 3. asetus – põhiturniiri 6. asetus.
8.5. Veerandfinaaliseerias selgub võitja 3 (kolme) mängu tulemusena, kusjuures
esimene ja vajadusel kolmas mäng toimuvad põhiturniiril kõrgema asetuse
saanud Klubi meeskonna koduväljakul, teine mäng vastupidiselt.
8.6. Veerandfinaalseerias kaotanud Klubide meeskonnad reastatakse Liigas vastavalt
põhiturniiril saavutatud kohale.
8.7. Final-four’i korraldab EKL korralduspartneriga (Klubiga).
8.8. Poolfinaalpaarides kohtuvad veerandfinaalpaaride võitjad alljärgnevatel
põhimõtetel:
mäng E) veerandfinaalseeria A võitja – veerandfinaalseeria B võitja;
mäng F) veerandfinaalseeria C võitja – veerandfinaalseeria D võitja.
8.9. Poolfinaali võitjad selguvad 1 mängu tulemusena.
8.10. Pronksimängus (3.-4. kohale) kohtuvad omavahel poolfinaalpaaride kaotajad.
Võitja selgub 1 (ühe) mängu tulemusena.
8.11. Finaalmängus (1.-2. kohale) kohtuvad omavahel poolfinaalpaaride võitjad. Liiga
võitja selgub 1 (ühe) mängu tulemusena.
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9.
Võistluskalender 2021/2022 hooajaks ja muud võistlusmängudega seotud
põhimõtted
9.1. Liiga mängude võistluskalender 2021/2022 hooajaks kinnitatakse lõplikult 15.
septembril 2021 Liiga juhi poolt.
9.2. Klubi peab esitama koos registreerimisega hiljemalt 05. augustiks 2021 oma
saaliajad, mille alusel koostab EKL mängude konkreetse ajakava.
9.3. Liiga põhiturniiri kalenderplaan, mängupäevad vastavalt juhendi punktile 9.6:
1. ring 1. voor 01.10.2021
2. voor 08.10.2021
3.voor 15.10.2021
4. voor 22.10.2021
5. voor 05.11.2021
6.voor 12.11.2021
7. voor 19.11.2021
8. voor 26.11.2021
9.voor 03.12.2021
10. voor 10.12.2021
11.voor 17.12.2021
2. ring 1. voor 14.01.2022
2. voor 21.01.2022
3.voor 28.01.2022
4. voor 04.02.2022
5. voor 11.02.2022
6.voor 18.02.2022
7. voor 25.02.2022
8. voor 11.03.2022
9.voor 18.03.2022
10. voor 25.03.2022
11.voor 01.04.2022
9.4. Liiga veerandfinaalmängud (seeria kuni 3 mängu) mängitakse vahemikus: 04.04.17.04.2022.
9.5. Liiga final-four toimub 22.-23.04.2022.
9.6. Põhiturniiril on mängupäevadeks kolmapäev, neljapäev ja reede. Mängupäevi,
mängu alguse aegu, mängu kohti ja nende muutusi reguleerivad EKL üldjuhendi
punktid 21 kuni 23. Juhul, kui vooru nädalalal toimub U18 või U20 EYBL-i etapp,
kus üks mängul osalev võistkond mängib, võib mängida teisipäeval.
9.7. Kinnitatud mängupäeva saab muuta vähemalt 14 (neljateistkümne)
kalendripäevase etteteatamisega ning nõutud on uus kuupäev koos kellaaja, koha
ning külalismeeskonna Klubi nõusolekuga mängida väljaspool ettenähtud vooru.
9.8. Riigipühadel Saku I liiga mänge reeglina ei toimu, v.a. juhul kui mõlemad Klubid
esitavad ühisavalduse mängu muutmiseks EKL-i sekretariaadile kinnitamiseks
või kalendriliselt ei ole võimalik mängida teisel ajal.
9.9. EKL-il on õigus koostöös mängu korraldava Klubiga (edaspidi ka Koduklubi)
ning piisava etteteatamisega külalismeeskonna Klubile korraldada mäng teises
linnas ja mitte Koduklubi kodusaalis.
9.10. Korvpalli propageerimise eesmärgil on EKL sekretariaadil õigus lubada
põhiturniirimänge pidada ka väljaspool ametlikke mängupäevi.
9.11. Kõik mängupäevade erandid otsustab EKL sekretariaat.

10.
Meeskonna koosseis
10.1. Liiga mängudest osavõtu tingimused on reguleeritud EKL üldjuhendiga.
10.2. Klubi meeskonna mängijate arv ei ole Liigas piiratud, kuid ühes mängus võib
kasutada 12 mängijat, kellel on kehtiv EKL-i poolt välja antud mängija litsents.
10.3. Mängija registreerimiseks on vajalik Klubi 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,
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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10.4. Klubi meeskonna mängijate lisaregistreerimise avaldusi võtab EKL sekretariaat
vastu kuni 28. veebruari 2022 kella 17:00-ni.
10.5. Klubi mängijale ei väljastata litsentsi, kui Klubi ei täida EKL üldjuhendi punktis
5.1 sätestatud kohustust või omab muid võlgnevusi EKL-i ees.
10.6. Klubi mängijale ei väljastata litsentsi, kui mängija esindas eelmisel 2020/2021
hooajal mõnda teist Klubi ja kelle kohta ei esitatud üleminekuavaldust, kus on
kirjas eelmise Klubi seisukoht või puudub rahvusvahelise ülemineku luba.
Mängijate üleminekuküsimustes lähtutakse EKL üldjuhendi punktis 7 fikseeritud
põhimõtetest.
10.7. Klubi mängijale ei väljastata litsentsi, kui Klubi ei ole esitanud dokumente
mängupäeval kella 12:00-ks.
10.8. Mängijale üleminekutega seotud vaidlused lahendatakse vastavalt EKL
üldjuhendile.
10.9. Kuni 23.a. mängijate mängimist Liigas reguleerib EKL üldjuhendi punktid 4.1.5.
ja 4.1.4.
10.10. Kuni 23-aastane Eesti kodakondsusega mängija (sündinud 1999 a. ja hiljem)
tohib Klubi võistkondades mängida ilma piiranguteta. Kuni 18-aastaste mängijate
puhul kehtivad mängupiirangud vastavalt EKL üldjuhendile. Kuni 23-aastaste
mängijate puhul, kes mängivad mitmes liigas järgitakse madalama liiga play-off’is
mängimiseks järgmisi põhimõtteid:
10.10.1. U23 vanuseklassi mängijad, kes mängivad PAF Korvpalli Meistriliigas ning
Saku I liigas, saab Saku I liiga play-off’is kasutada vaid neid mängijaid, kes
on osalenud (protokollis tähisega X) vähemalt 50% Saku I liiga põhiturniiril
Klubi meeskonna mängitud mängudest. Hooajal 2021/2022 on Saku I liiga
põhiturniiril planeeritud 22 mängu.
10.10.2. Juhul, kui mängija on hooaja sees vigastatud ning seetõttu võistlusmängudes
ei osale, arvestatakse 50% selle perioodi mängudest, mil mängija oli terve.
Klubi on kohustatud esitama arstitõendi(d) mängija vigastus- või
haigusperioodi kohta. Otsuse mängija mänguõiguse kohta teeb EKL.
10.10.3. Juhul, kui mängija esindab Eesti koondist rahvusvahelistel tiitlivõistlusel (sh
3x3 korvpallis) siis arvestatakse 50% mängudest, millest on maha arvatud
Eesti esindamise perioodi mängud.
10.10.4. Klubi peab esitama mängija kohta EKL sekretariaadile info enne
võistlusmängu, mille mängija vahele jätab.
10.11. Saku I liiga Klubi meeskonnal peab olema registreeritud kehtiva
korvpallitreeneri litsentsiga treener.
10.11.1. Treeneri litsentsi taotlemiseks on vajalik kehtiv treeneri kutsetunnistus,
Klubi avaldus treeneri registreerimiseks võistkonda, litsentsitasu tasumine,
võistkonnaliikme deklaratsiooni allkirjastamine. Välismaalasest treeneri
litsentsi taotlemine vastavalt üldjuhendi punktile 5.4.

11.
Mängu korraldusega seotud põhimõtted
11.1. Mängu korraldav Klubi kindlustab ja tasustab mängule vähemalt 4 EKL-i
litsentseeritud lauakohtunikku s.h 2 FLS koolituse läbinud statistikut.
11.2. Koduklubi vastutab, et mängust tehakse täisstatistika FIBA Live Stats
programmiga ning online-statistikat edastatakse EKL-i kodulehele reaalajas.
8
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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.
Iga veerandi järel on soovituslik printida statistikat Klubide meeskondadele.
11.4. 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 EUR.
11.5. Koduklubil on kohustus lauakohtunikke/statistikuid teavitada mängu poolajal
pealtvaatajate arvust, mis märgitakse kodulehel avaldatavasse statistikasse. EKLil on õigus Koduklubilt nõuda pildilist tõestust esitatud numbrite õigsuse kohta.
11.6. 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.
11.6.1. Käesoleva kohustuse esmakordsel eiramisel tehakse Koduklubile hoiatus,
korduva rikkumise korral kohustub Koduklubi tasuma EKL sekretariaadi otsusel
trahvi kuni 65 EUR.
11.7. Koduklubi peab garanteerima, et tehniline varustus (sekretariaadilaud, korvid,
elektrooniline tabloo, internetikaabel jms) vastab FIBA korvpallimäärustele ja
EKL-i poolt heakskiidetud nõuetele ning on töökorras.
11.8. Liiga kõik mängud tuleb mängida ametliku võistluspalliga, milleks on Spalding.
11.9. Liiga võistlusjuhendi punkti 11.7 ja 11.8 vastu eksimisel koduklubile trahv kuni
500 EUR.
11.10. Koduklubi peab tagama minimaalselt 3 riietusruumi koos pesemisvõimalusega
(kodumeeskond, külalismeeskond, kohtunikud) vähemalt 30 minutit enne mängu
algust, mängu ajal ja kuni 30 minutit pärast mängu lõppu.
11.11. Hiljemalt 20 minutit enne mängu algust peavad kodumeeskond ja
külalismeeskond esitama kohtunike lauda konkreetseks mänguks kuni 12
mängijaga nimekirja. Nimekiri peab olema paberkujul või elektrooniliselt
(sülearvuti või tahvelarvuti ekraanil – tekst peab olema loetav ning ekraan peab
olema seadistatud nii, et nimekiri ei muutuks ega kaoks ekraanilt) Nimekiri peab
sisaldama kuni 12 mängija nimesid ja särginumbreid ning treeneri(te) nime(sid).
11.12. Koduklubi peab tagama, et külalismeeskond pääseks mängusaali soojendust
tegema vähemalt 30 minutit enne mängu algust.
11.13. Saku I liiga võistlusmänge on lubatud pidada ainult vastava kategooria
võistlussaalis.
12. Ülekanded ja meediaLiiga põhiturniiri mängudest ja veerandfinaalkohtumistest
toodetakse AI-kaameraga veebiülekanded nendest saalidest, kus sellekohane
võimekus on olemas.
12.2. Liiga ülekandeõigused kuuluvad Eesti Korvpalliliidule, kes võib neid edasi
müüa kolmandatele osapooltele.
12.3. Liiga finaalturniirist toodetakse veebiülekanded koos kommentaatoritega.
12.4. Klubidel on soovituslik edastada EKL-ile oma mängude järgselt mängust 3-5
pilti ning peatreeneri ja/või mängija tsitaat, mida EKL saab kasutada kodulehe
uudistes ning sotsiaalmeedias.
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