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MEESTE KORVPALLI MEISTRILIIGA
VÕISTLUSJUHEND
hooajaks 2017/2018
I. Üldsätted
1.

Üldsätted

1.1 Käesolev Eesti Meeste Korvpalli Meistriliiga (edaspidi Meistriliiga või
KML)
võistlusjuhend
(edaspidi
Juhend)
reguleerib
KML
korvpallimeeskondade ning mängijate Meistriliigas osalemise ja võistluste
korraldusega seotud küsimusi hooajal 2017/2018 ning esitab ühtlasi KML
suunad ja põhimõtted hooajaks 2018/2019.
1.2 Meistriliigas osalemise võimalus on kõikidel Eesti Korvpalliliidu (edaspidi
EKL) liikmetel vastavalt
võistlushooajaks kehtivale EKL üldjuhendile
(edaspidi EKL üldjuhendi) ja käesoleva Juhendi punktile 10.
1.3 Käesoleva Juhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse eelkõige EKL
üldjuhendi sätetest. EKL üldjuhendis on muuhulgas, kuid mitte ainult
reguleeritud Meistriliiga 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 seonduvad küsimused, karistused ja sanktsioonid jms
üldised küsimused.
1.4 Käesolevas Juhendis suure algustähega defineeritud mõistetel on samasugune
tähendus ka Juhendi lisades olevates dokumentides, kui konkreetsest Juhendi
lisast ei tulene otseselt teisiti.
1.5 Juhendi ja EKL üldjuhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse FIBA
reeglitest ja muudetest Meistriliigat reguleerivatest EKL juhatuse või EKL
sekretariaadi poolt kinnitatud tingimustest, võistlusmäärustikest, EKL
Eetikakoodeksist jms.

2.

KML mõiste ja eesmärk

2.1 KML on Eesti Vabariigis registreeritud EKL liikmeskonda kuuluvate juriidiliste
isikute (edaspidi vastavalt Klubi või Klubid) meeste korvpallimeeskondade Eesti
meistrivõistlused, mida organiseerib EKL. KML on kõrgeim rahvuslik meeste
korvpalliliiga Eestis.
2.2 Meistriliiga kontaktandmed:
aadress: Eesti Korvpalliliit, Paldiski mnt 104b, Tallinn 13522
telefon: (+372) 603 1540
koduleht: www.basket.ee/meistriliiga/1/
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2.3 KML on autonoomne projekt EKL-i alluvuses, mis omab eraldi eelarvet,
toetajaid ja kaubamärki.
2.4 KML tegevuse eesmärgiks on Klubide hooaja parimate korvpallimeeskondade
väljaselgitamine, meeste korvpalli jätkusuutlikkuse tagamine Eestis, selles
osalevate Klubide meeskondade ja korvpallurite (sh rahvusmeeskonna liikmete)
meisterlikkuse tõstmine, korvpalli arendamine ja populariseerimine

3.

Meistriliiga auhinnad

3.1 2017/2018 hooajal Eesti korvpallimeistriks tulnud Klubi meeskonna
mängijaid ja treenereid autasustatakse meistrimedalitega, teisele ja kolmandale
kohale tulnud Klubide meeskondade mängijaid ja treenereid autasustatakse
vastavalt hõbe- ja pronksmedalitega. Kolme parimat Klubide meeskonda
autasustatakse karikatega.
3.2 2016/2017 hooajal Eesti korvpallimeistriks tulnud Klubi meeskonnal on õigus
hooajal 2017/2018 esindada Eestit rahvusvahelistes sarjades vastavalt EKL
üldjuhendile.
3.3 Iga kuu perioodil oktoober kuni märts (kaasaarvatud) valitakse Meistriliigas
„Kuu mängija“, keda autasustatakse meenega.

II. Meistriliiga juhtimine
4.

Meistriliiga staatus ja juhtimine
4.1 Meistriliiga on EKL põhikirjalise tegevuse üheks organisatsiooniliseks
vormiks, mida Juhendis fikseeritud pädevuse piires juhib Meistriliiga
nõukogu. Meistriliiga korraldamine toimub projektijuhtimise põhimõttel
EKL-is töötava Liigade juhi juhtimisel.
4.2 Meistriliiga korraldamise eesmärgiks on tagada aus ning sportlikest
printsiipidest lähtuv turniirisüsteem; lai kõlapind ja kõrge huvi publiku ning
meedia poolt; positiivne imidž toetajate ning publiku hulgas; tulemuste
vahendamine meediale ja huvilistele; kohtunike kvaliteetne tegevus; Klubide
marketingitöö toetamine; partnerite ja sponsorite toetus.
4.3 Klubide funktsiooniks on viljeleda tippkorvpalli; tõsta mängijate taset ja
kasvatada Eesti rahvuskoondisele mängijaid; arendada noortekorvpalli;
töötada fännklubidega; korraldada tipptasemel ja vaatajaterohkeid
Meistriliiga võistlusmänge.

5.

Meistriliiga nõukogu koosseis
5.1 Meistriliiga nõukogu moodustavad liigas osalevate Klubide esindajad ja
EKL juhatuse poolt määratud isikud. Meistriliiga nõukogu koosseisu kinnitab
EKL juhatus.
5.2 Meistriliiga nõukogu liige ei tohi olla ühegi Meistriliigast osavõtva Klubi
treener.
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5.3 Meistriliiga nõukogu koosseisu kuuluvad: nõukogu esimees, üks esindaja
(vajadusel ka volitusega asendaja) igast Meistriliigas osalevast Klubist ja
EKL-i peasekretär. Hääleõiguseta liikmena kuulub nõukogusse EKL-i
Liigade juht. Meistriliiga nõukogu liikmed valivad lihthäälteenamusel
Meistriliiga nõukogu esimehe, kelle kinnitab EKL juhatus.
5.4 Iga klubi määrab võistlushooaja alguses oma esindaja KML nõukogusse.

6.

Meistriliiga nõukogu pädevus

Meistriliiga nõukogu otsused on Klubidele kohustuslikud ja kuuluvad täitmisele.
Meistriliiga nõukogu pädevusse kuulub sealhulgas:
6.1 Meistriliiga võistluskalendri kinnitamine kooskõlas EKL-i muude võistluste
kalendriga;
6.2 Meistriliiga võistluste korraldus ja paremate klubivõistkondade
väljaselgitamine kooskõlas võistlusmääruste, käesoleva Juhendi, EKL-i
üldjuhendi ja EKL-i juhatuse otsustega publikut võimalikult haaraval viisil;
6.3 Meistriliiga toetajate reklaamimise küsimused;
6.4 Meistriliiga kui kaubamärgi turustamine (sh sponsorlus, reklaami müük ja
bartertehingud);
6.5 Meistriliiga hooaja eelarve kinnitamine ning selle täitmise järgimine
kooskõlastatult EKL juhatusega, muudatusettepanekute tegemine EKL juhatusele;
6.6 ettepanekute tegemine EKL-i juhatusele Meistriliiga tegevuse arendamiseks;
6.7 avalikkuse ja meedia operatiivse teavitamise tagamine Meistriliiga mängude
tulemustest ja Meistriliiga tegevusest;
6.8 muu vajalik tegevus Meistriliiga eesmärkide saavutamiseks, mis ei ole
vastuolus EKL-i põhikirja, EKL-i juhatuse otsuste, kinnitatud juhendite,
eeskirjade ja määrustike jms.
6.9 Erandite tegemise õigus käesolevas Juhendis sätestatu kohta on Meistriliiga
nõukogul. Erandi tegemiseks langetatakse otsus lihthäälte enamusega. Huvitatud
osapooled ei saa antud hääletuses osaleda. Kui huvitatud osapooled moodustavad
üle 50%, siis langetab otsuse antud küsimuses/ettepanekus/probleemis EKL
juhatus.

7.

Meistriliiga nõukogu koosolek

7.1 Meistriliiga nõukogu koosoleku kutsub kokku Meistriliiga nõukogu esimees.
7.2 Nõukogu toimumisest tuleb Meistriliiga nõukogu liikmetele vähemalt 1 (üks)
nädal e-posti teel ette teatada. Koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele
(mitte harvem, kui korra kahe kuu jooksul) esimehe äranägemisel või EKL-i
juhatuse või EKL-i peasekretäri või vähemalt 3 (kolme) nõukogu liikme e-posti
teel esitatud põhjendatud nõudmisel. Koosoleku kutsel näidatakse ära selle
toimumise aeg, koht ja päevakord. Koosoleku kutses mittenimetatud küsimusi
võib käsitleda üksnes kõigi Meistriliiga nõukogu koosolekul viibivate
hääleõiguslike liikmete nõusolekul. Meistriliiga nõukogu koosoleku valmistab ette
Liigade juht.
7.3 Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt pooled (50%)
Meistriliiga nõukogu hääleõiguslikud liikmed. Koosoleku otsused võetakse vastu
lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav Meistriliiga

lk 7 / 40
KML võistlusjuhend hooajaks 2017/2018

nõukogu esimehe hääl. Meistriliiga nõukogu koosolekud protokollitakse.
Protokollijaks on Liigade juht, kui koosolekul ei otsusta teisti.
7.4 Meistriliiga nõukogu võib otsuseid vastu võtta kokku tulemata. Sellisel juhul
peavad otsuse vastuvõtmiseks poolt olema kõik Meistriliiga nõukogu liikmed, kes
esitavad oma kinnituse otsusega nõustumise kohta kirjalikult (kirja, e-posti või
faksi teel).

8.

Meistriliiga nõukogu aruandlus

8.1 Meistriliiga nõukogu annab oma tegevusest aru EKL-i juhatusele vähemalt kaks
korda hooaja jooksul, kui EKL-i juhatus ei otsusta teisti.
9.

Liigade juhi pädevus

9.1 Liigade juhi pädevus on sätestatud töölepingu, ametijuhendi, EKL-i üldjuhendi ning
käesoleva Juhendiga.
9.2 Liigade juhi pädevusse kuulub Meistriliiga finantsküsimuste lahendamine sh. eelarve
koostamine, eelarve täitmine ja koostöös turundusjuhiga läbirääkimised KML
toetajatega ning reklaampartnerite eksponeerimine mängusaalides ja eelreklaamides.
9.3 Liigade juhi pädevusse kuulub otsustada mängupäevade ja mängu alguse kellaaegade
muutmine vastavalt esitatud taotlustele vastavalt Juhendi punktidele 26, 27, 28 ja 29.
9.4 Liigade juhi pädevusse kuulub liiga distsiplinaarkomisjoni kokkukutsumine
sanktsioonide rakendamiseks, mis ei puuduta otseselt mängu kulgu (situatsioone, mis ei
ole mängureeglitega sätestatud) vastavalt EKL üldjuhendi punktile 11.3.
9.5 Liigade juhi pädevusse kuulub arenguettepanekute tegemine Meistriliiga nõukogule.

III. Meistriliigas osalejad
10.

Osalemise põhiprintsiibid

10.1
Meistriliigas osalemise võimalus on kõigil Eesti Vabariigis registreeritud ja asuvatel
Klubide meeskondadel vastavalt käesoleva Juhendi punktile 11.
11.

Meistriliigas osalemine 2017/2018 hooajal

11.1
2017/2018 hooajal võivad Meistriliigas osaleda 2016/2017 hooaja EKL üldreitingu
kaheksa paremat Klubi meeskonda, kes vastavad EKL juhatuse poolt kinnitatud
atesteerimistingimustele. EKL-i juhatusel on õigus määrata lisakohti Meistriliigasse.
11.2
EKL-i üldreiting 2017/2018 hooajaks määrati pärast 2016/2017 hooaja Meistriliiga
finaalmänge ja KML-i ning esiliiga üleminekumänge, kus osalesid Meistriliiga viimaseks
jäänud Klubi meeskond ning I liiga parima Klubi meeskond (vastavalt KML juhendi ja
meeste I liiga juhendi poolt kehtestatud üleminekumängudel osalemise põhimõtetele).
11.3
2017/2018 hooajal võtab Meistriliigast osa Audentese Spordigümnaasiumi meeskond
(edaspidi Audentese meeskond või Noortekoondis), kes säilitab igal juhul oma koha
Meistriliigas ka järgmiseks 2018-2019 hooajaks.
11.4
Meistriliiga Klubi osavõtutasu hooajal 2017/2018 on 12 300 (kaksteist tuhat
kolmsada) eurot, mida Meistriliiga Klubi täieliku püramiidi loomiseks esitatud tingimuste
täitmisel vähendatakse igale tingimusele vastava protsendi võrra. Lõplik soodustus
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saadakse erinevate soodusprotsentide summeerimisel ja algsest osavõtumaksust
mahaarvamisel. Osavõtutasu tasumisest on vabastatud EKL juhatuse otsusel Audentese
Spordigümnaasium.
11.5
Juhendi punktis 11.4 nimetatud Meistriliiga osavõtutasu vähendamise protsentide
kirjeldus:
• Võistkond Mini vanuseklassis - osavõtumaksust - 5 %
• Võistkond U14 vanuseklassis - osavõtumaksust - 10%
• Võistkond U16 vanuseklassis - osavõtumaksust - 10%
• Võistkond U18 vanuseklassis - osavõtumaksust - 10%
• Farmmeeskond I või II liigas - osavõtumaksust - 45% kui Klubi meeskonna
mängijatest 75% on U23 (1995. a ja hiljem sündinud) vanuseklassi mängijad.
Hooajaks saab registreerida Klubi võistkonda maksimaalselt 20
(kakskümmend) mängijat, v.a juhul kui kõik mängijad meeskonnas on U23
vanuseklassi mängijad.
• Naiste Korvpalli Meistriliiga naiskond - osavõtumaksust - 5%
11.6
Kõik Juhendi punktis 11.5 nimetatud võistkonnad peavad kuuluma ühte Klubisse
(võistkondi esindab üks juriidiline organisatsioon), kus kõikidel võistkondadel on osa
Klubi meeskonna nimest sama. Pärast soodustuste mahaarvamist järelejääv osavõtumaks
tuleb Klubil tasuda EKL-le hiljemalt 15. septembriks 2017.
11.7
Klubi, kes on tasunud Meistriliigas osalemise tagatistasu ja osavõtumaksu, aga hiljem
loobub Meistriliigas mängimisest või ei täida Meistriliigas osalemise nõudeid arvatakse
Meistriliigast välja ja registreerimise tagatistasu ning osavõtumaksu Klubile ei tagastata.
11.8
2016/2017 hooaja EKL reitingu alusel Meistriliigasse 2017/2018 hooajaks koha
taganud Klubide meeskonnad ja EKL-i juhatuse otsusega liigasse kaasatud Klubi
meeskonnad (vt Juhendi punkt 11.1) peavad esitama EKL-le Juhendi punktis 13 loetletud
dokumendid vastavalt Juhendis või EKL juhatuse poolt etteantud tähtaegadele.

12.

Finantsküsimused

12.1
EKL-i ja Meistriliiga arvelduskontod on IBAN EE771010022000014006 SEB pank
ja IBAN EE912200221011264575 Swedbank.
12.2
Meistriliiga on EKL-i autonoomne projekt, mis omab tulusid ning kulusid.
12.3
Meistriliigas osalev Klubi maksab Meistriliigas osalemise eest osavõtutasu (ei sisalda
registreerimise tagatistasu), mis hooajal 2017/2018 on 12 300 (kaksteist tuhat kolmsada)
eurot, millest on lahutatud summad vastavalt Juhendi punktile 11.4. Maksmisele kuuluv
summa kuulub Meistriliiga tulude hulka.
12.4
Meistriliigasse registreerimise tagatistasu 1000 (tuhat) eurot ei kuulu Meistriliiga
osavõtutasu hulka, kuid kuulub Meistriliiga tulude hulka.
12.5
Tagatistasu ja osavõtutasu õigeks kuupäevaks mitte maksmisega kaasneb trahv 320
(kolmsada kakskümmend) eurot, mida ei arvata Meistriliiga osavõtutasu hulka. Trahv
kuulub Meistriliiga tulude hulka.
12.6
EKL juhatuse otsusega on Meistriliiga tagatistasu ja osavõtutasu maksmisest
vabastatud Audentese meeskond.
12.7
Klubi, kes on tasunud Meistriliigas osalemise tagatistasu ja osavõtumaksu, aga hiljem
loobub Meistriliigas mängimisest või ei täida Meistriliigas osalemise nõudeid arvatakse
Meistriliigast välja ja registreerimise tagatistasu ning osavõtumaksu Klubile ei tagastata.
12.8
Meistriliiga mängijate litsentsi- ja registreerimistasud on määratletud kehtiva
korvpallihooaja EKL üldjuhendi lisas „Tasud ja arveldamispõhimõtted“. Meistriliiga
mängijate litsentsi- ja registreerimistasud ei kuulu Meistriliiga, vaid EKL tulude hulka.

lk 9 / 40
KML võistlusjuhend hooajaks 2017/2018

12.9
Kõik Meistriliiga Klubidele määratud trahvid kuuluvad Meistriliiga tulude hulka.
12.10 Meistriliiga eelarvest tasustatakse Meistriliiga läbiviiva personali töö, Meistriliiga
mängude reklaamikulud, eriürituste läbiviimise kulud, promotsioonimaterjalide ning fänniatribuutika valmistamine, treenerite ja kohtunike seminarid jt turniiri korraldamisega
seotud kulud.
12.11 Mängu korraldav Klubi (edaspidi kodumeeskond) tasub saali rendi, lauakohtunike
tasud, piletimüügi korralduse, turvateenuse, saali koristuse, vaheajashow ja teised
konkreetse mänguga seotud kulud.
12.12 Meistriliiga väljakukohtunikud tasustab EKL.
12.13 Piletimüügist laekuv tulu kuulub kodumeeskonnale.
12.14 Meistriliiga mängul osalev kodumeeskonna vaates vastas Klubi meeskond (edaspidi
külalismeeskond) tasub oma võistkonna mängu toimumiskohta transportimisega seotud
kulud.
12.15 Hooaja lõpuks tekkinud Meistriliiga eelarvelise kasumi või kahjumi jaotamise
ettepaneku EKL-i juhatusele teeb Meistriliiga nõukogu.
12.16 Arveldus EKL-i ja Klubi vahel käib ainult nende kahe juriidilise isiku tasandil (EKL
ühelt poolt ning Klubi registreerimislehel märgitud juriidiline isik teiselt poolt).

IV. Meistriliigas registreerimine
13.

Klubi poolt esitatavad dokumendid ja tähtajad

Klubi on kohustatud:
13.1
teatama hiljemalt 15. juuliks 2017 allkirjaõigusliku isiku poolt kirjalikult EKL-le
oma osalemissoovist - esitades korrektselt täidetud registreerimislehe (vt Juhendi Lisa1)
ning dokumendid vastavalt EKL juhatuse poolt kinnitatud atesteerimistingimustele (vt
Juhendi Lisa3).
13.2
tasuma hiljemalt 15. juuliks EKL-i arvelduskontole võistlustel osalemise tagatistasu
1000 (üks tuhat) eurot vastavalt EKL-i poolt esitatud arvele. Juhul kui klubi ei tasu
õigeaegselt tagatistasu ei loeta registreerimist tähtaegseks.
13.3
lisaks eelnevalt toodule esitama EKL-le kirjalikult hiljemalt 15. septembriks 2017
allkirjastatult Klubi allkirjaõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt järgmised
andmed:
•
Klubi meeskonna nimelise registreerimislehe kirjalikul teel (vt Juhendi
lisa1);
•
Nimelise registreerimise lisavormi (vt Juhendi lisa 1b);
•
Mängijalitsentsi saamiseks peab Klubi esitama koos nimelise
registreerimislehega mängija passi või ID-kaardi koopia ja ühe (digitaalse)
passipildi.
Klubi meeskonna liikmete poolt allkirjastatud või digiallkirjastatud EKL
üldjuhendis toodud vormikohased meeskonnaliikme deklaratsioonid, kas
eesti ja/või inglise keelsena. Noormängijate puhul peab olema nimetatud
deklaratsioonile lisatud vanema allkiri. Uue meeskonna liikme lisandumisel
hooaja jooksul tuleb esitada samuti meeskonnaliikme deklaratsioon.
•
Mängija puhul, kes on eelnevalt esindanud Eesti meistrivõistlustel mõne
teise Klubi meeskonda, peab Klubi esitama üleminekuavalduse, kus on kirjas
eelmise Klubi seisukoht ülemineku kohta. Kuni 23-aastaste mängijate puhul
tuleb esitada lisaks kasvatajaraha tabel;
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•

Treenerite olemasolevad litsentsid, mida pikendatakse eelseisvaks
hooajaks. Litsentsi ei pikendata juhul, kui Klubil või treeneril on tasumata
kohaldatud trahvid, treener kannab distsiplinaarkaristust või treeneril puudub
kehtiv kutsetunnistus;
•
esitama hiljemalt 1. oktoobriks 2017 iga Klubi Meistriliiga mängija kohta
spordiarsti poolt väljastatud tervislikku seisundit kajastava dokumendi, mis
tõendab, et mängija tervislik seisund lubab tal mängida Meistriliigas
tippkorvpalli. Selle puudumisel mängija litsentsi ei pikendata või ei väljastata.
EKL aktsepteerib järgmiste spordimeditsiini asutuste dokumente:
Spordimeditsiini
Sihtasutuse
Spordimeditsiinikeskus
Tallinnas,
Spordimeditsiini Sihtasutuse Spordimeditsiinikeskus Tartus, Eesti Antidopingu
Keskus, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliinik,
Pärnu Haigla taastusravi ja spordimeditsiini osakond, Spordimeditsiinikeskus
Vomax, TPÜ Kehakultuuriteaduskonna Spordibioloogia Labor, Karelli
Arstikeskus ja Ida-Tallinna Keskhaigla; Samuti aktsepteeritakse teiste meditsiini
asutuste dokumente juhul kui meditsiini asutus on suuteline läbi viima C
kompleksi uuringu;
•
esitama hiljemalt 27. septembriks 2017 digitaalkujul kõigi Klubi
mängijate, treenerite kõrgresolutsioonis portreefotod ja kõrgresolutsioonis
meeskonna foto, mida kasutatakse EKL-i kodulehel;
•
Mängijalitsents väljastatakse vaid kõigi eelpool toodud tingimuste täitmise
puhul. Mängijalitsents hakkab kehtima pärast litsentsitasu maksmist eeldusel, et
Klubil on tasutud osalemistasu ja kõik eelnevad võlad EKL-i ees.
13.4
Klubi Meistriliigas osalemise osavõtutasu 12300 (kaksteist tuhat kolmsada) eurot,
millest on maha arvatud summad vastavalt Juhendi punktile 11.4, tuleb tasuda hiljemalt
15. septembriks 2017.
13.5
Välismängijat (mängijat, kellel puudub Eesti kodakondsus) saab Meistriliigas testida
kuni jooksva korvpallihooaja 25. oktoobrini 2017. Pärast 25. oktoobrit 2017 saab
välismängijat testida maksimaalselt 14 päeva. Kõik välismängijate testimisega seonduv on
sätestatud EKL üldjuhendi punktides 5.4. Välismängijate litsentsitasud on sätestatud EKL
üldjuhendi lisas „Tasud ja arveldamispõhimõtted“.
13.6
Klubi meeskonna mängijate lisaregistreerimise avaldusi võtab EKL sekretariaat vastu
kuni 28. veebruari 2018 kella 17.00-ni. Klubi meeskonda võib mängijate
lisaregistreerimisi teostada vastavalt EKL üldjuhendis sätestatule.
13.7
Klubi on kohustatud teavitama Korvpalliliitu hooaja eelsetest treeninglaagritest ning
kontrollmängudest.
14.

Mängijate registreerimine

14.1
Klubi meeskonda saab mängijate registreerimisi teostada vastavalt EKL üldjuhendis
sätestatule.
14.2
Meistriliigas võivad mängida kõik Eesti Vabariigi kodanikud ning Eestis legaalselt
viibivad isikud.
14.3
EKL ei piira välismängijate arvu Meistriliiga Klubi meeskonnas.
14.4
Meistriliiga Klubi meeskonna mängijate arv ei ole piiratud, kuid ühes mängus võib
kasutada 12 mängijat, kellel on kehtiv EKL-i poolt välja antud mängijalitsents või
elektrooniline kinnitus EKL infosüsteemis.
14.5
Mängijalitsentsi saamiseks peab Klubi esitama koos nimelise registreerimislehega
mängija passi või ID-kaardi koopia ja ühe (digitaalse) passipildi.
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14.6
Mängija puhul, kes on eelnevalt esindanud Eesti meistrivõistlustel mõne teise Klubi
meeskonda, peab Klubi esitama üleminekuavalduse, kus on kirjas eelmise Klubi seisukoht
ülemineku kohta. Kui eelmine Klubi keeldub mängijale seisukoha andmisest ning ei tee
seda EKL-i sekretariaadi kirjalikul nõudmisel 5 (viie) tööpäeva jooksul või esitatud
seisukoht ei ole põhjendatud, siis ei loeta seda mängija osalemiseks takistavaks asjaoluks;
14.7
Kuni 23-aastase mängija ülemineku puhul Klubist Klubisse on endisel Klubil
(omanikklubil) õigus nõuda Klubilt kuhu mängija siirdub mängija eest kasvatajaraha (vt
Kasvatajaraha reeglistik).
14.8
Klubi peab esitama iga mängija kohta arstitõendi või tõestuse, et vastav tõend on
olemas (vt Juhendi punkt 13.3).
14.9
Mängijalitsents väljastatakse vaid kõigi eelpool toodud tingimuste täitmise puhul.
Mängijalitsents hakkab kehtima pärast litsentsitasu maksmist eeldusel, et Klubil on tasutud
osalemistasu ja kõik eelnevad võlad EKL-i ees.
14.10 Välismängija litsentsi saamiseks tuleb Klubil esitada passikoopia, avaldus
rahvusvahelise loa ehk „Letter of clearance’i“ küsimiseks ning vajadusel lisadokumendid,
juhul kui mängija tuleb riigist, mis lisadokumente nõuab.
14.11 Välisklubist tuleva eestlase puhul on samuti vajalik esitada avaldus „Letter of
clearance’i“ küsimiseks.

15.

Mängijate liikumised

15.1
Klubi meeskonda võib mängijate lisaregistreerimisi teostada vastavalt EKL
üldjuhendis sätestatule.
15.2
Otsuse mängija Meistriliigas osalemise kohta teeb EKL-i sekretariaat.
15.3
Klubi farmmeeskonna ja põhimeeskonna vahel tohib Eesti kodakondsusega U23
vanuseklassi mängija (1995. a ja hiljem sündinud) liikuda piiranguteta kuni hooaja lõpuni.
15.4
Farmmeeskonna eest play-off’i mängimiseks peab mängija olema mänginud
farmmeeskonna eest põhihooajal 50% mängudest.

16.

Meistriliigas osalemise piirangud

16.1
Klubi meeskond ei saa osaleda Meistriliigas eelseisval hooajal, kui Klubi ei ole teinud
vastavalt käesolevale Juhendile kirjalikku avaldust sooviga osaleda eelseisval hooajal
Meistriliigas, ei vasta atesteerimistingimustele või ei ole tasunud registreerimise tagatistasu
ja/või osavõtutasu vastavalt Juhendile.
16.2
Klubi ei saa kasutada mängijat (ei pikendata või ei väljastata mängijale litsentsi),
kelle kohta ei ole esitatud EKL-le spordiarsti poolt väljastatud tervislikku seisundit
kajastavat tõendit vastavalt Juhendi punktile 13.3. pärast 7. oktoobrit 2017 registreeritud ja
katseajal viibivate mängijate tervisetõendid tuleb esitada EKL-le hiljemalt 1 (üks) nädal
pärast katseaja lõppu.
16.3
Klubi ei saa kasutada uut mängijat (ei väljastata mängijale litsentsi), kui ta ei esita
EKL-le selle mängija passi või ID-kaardi koopiat ja 1 (ühte) passipilti.
16.4
Klubi ei saa kasutada mängijat (ei väljastata mängija litsentsi), kes eelmisel lõppenud
hooajal esindas mõnda teist Meistriliiga Klubi, kui ta ei esita üleminekuavaldust, kus on
kirjas eelmise Klubi seisukoht. Mängija üleminekuga seonduv on reguleeritud EKL
üldjuhendi punktides 7. Juhul kui endine Klubi ei anna seisukohta ja ei vasta mõistliku aja
jooksul EKL sekretariaadi vastavale päringule, siis võib mängija uus Klubi mängijat
kasutada. Kui mängija endise Klubi seisukoht on eitav ja/või mängija ning tema endise
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Klubi vahel on kohtulik vaidlus, siis otsustab EKL juhatus sellise mängija kasutamise
teema. Kasutada ei saa mängijat kelle suhtes kehtib kohtulik keeld tema kasutamise kohta.
16.5
Klubi ei saa kasutada (ei väljastata mängija litsentsi) mängijat, kui Klubi ei ole
tasunud EKL-le litsentsitasusid.
16.6
Dopingu tarvitamine on Meistriliiga mängijatele keelatud sõltumata dopingu
ainelisest koostisest ja manustamise meetodist (vt EKL üldjuhend punkt 12.6).
16.7
Klubi meeskonna liikmetel on keelatud osaleda otseselt või kaudselt, ise või oma
sugulaste või tuttavate kaudu Eesti korvpalliga seotud mistahes ennustusmängudes või
kihlvedudes.
16.8
Klubi meeskond ei saa osaleda Meistriliigas, kui ta ei ole tasunud hiljemalt 14. juuliks
2017 kõiki võlgnevusi EKL-i ees ja/või ei ole saavutanud EKL-ga kokkulepet võlgnevuste
tasumise osas.

17.

EKL-i poolt Klubidele esitatavad dokumendid ja teave

17.1
EKL peab tagama Meistriliiga Klubidele hiljemalt 01. augustiks 2017 meeskonna
nimelise registreerimislehe vormi kättesaadavuse.
17.2
EKL esitab Meistriliiga Klubidele 2017/2018 hooaja võistlusjuhendi hiljemalt 01.
juulil 2017. Uue hooaja võistlusjuhendi kinnitamiseni lähtutakse eelmise võistlushooaja
juhendist.
17.3
EKL esitab Klubidele Meistriliiga mängude ajakava kavandi Klubidele hiljemalt 01.
augustil2017.
17.4
EKL peab esitama Meistriliiga Klubidele hiljemalt 20. septembril 2017 kohtunike ja
komissaride nimekirja, kes hakkavad teenindama Meistriliiga mänge.
17.5
EKL peab esitama Meistriliiga Klubidele hiljemalt 20. septembril 2017 kõikide
Meistriliigas osalevate Klubide meeskondade andmed (mängijad, treenerid, kodusaal,
kontaktandmed jne)
17.6
EKL peab esitama Klubile registreeritud mängijate kinnituslehe.
17.7
EKL peab esitama Klubidele info Juhendi punktis 30 sätestatu kohta hiljemalt 21
päeva enne Meistriliiga esimest mängu. EKL-l on õigus hooaja kestel infot täiendada.

V. Meistriliiga võistlussüsteem 2017/2018 hooajaks
18.

Üldtingimused

18.1
Meistriliiga täpne võistlussüsteem 2017/2018 hooajaks selgub pärast
registreerimistähtaega (15. juulit 2017), kui on selge Meistriliigas osalevate Klubi
meeskondade tegelik arv.
18.2
Meistriliiga võistlused koosnevad põhihooajast ja play-off mängudest, mis koosnevad
veerandfinaalidest, poolfinaalidest, finaalist, kohamängudest, ning üleminekumängudest.
18.3
Põhiturniiril mängitakse 4 (neli) ringi (2x kodus ja 2x võõrsil), kuid erisustena:
•
Audentese Spordigümnaasiumi esindusmeeskond mängib kõikide
vastastega 2x (1x kodus ja 1x võõrsil) läbi.
•
Juhul kui SK Rafteri esindusmeeskond jõuab FIBA Korvpalli Meistrite
Liigas (Basketball Champions League) põhiturniirile, mängib SK Rafteri
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esindusmeeskond kõikide vastastega v.a TÜ ASKi esindusmeeskond ja Rapla
Korvpallikooli esindusmeeskond 2 ringi (2x võõrsil), mis lähevad
turniiritabelisse topelt tulemusena.
18.4
Play-offi pääsevad põhihooaja 6 (kuus) parimat Klubide meeskonda. Põhiturniiri üks
viimastest Klubi meeskondadest (v.a. Audentese Spordigümnaasium) mängib
Meistriliigasse püsimajäämise nimel meeste I liigast üleminekumängudele pääsenud
meeskonnaga arvestades Juhendi punktis 24 toodud põhimõtteid.
18.5
Audentese meeskond säilitab igal juhul oma koha Meistriliigas ka järgmiseks 20182019 hooajaks.

19.

Play-off süsteem

Play-off koosneb veerandfinaalidest, poolfinaalidest, pronksimängudest ja finaalseeriast.

20.

Veerandfinaalid

20.1
Kohtuvad põhiturniiril järgmised kohad saanud meeskonnad: 3-6 ja 4-5.
20.2
Mängitakse 3 (kolme) võiduni (süsteemiga 1-1-1-1-1), kusjuures esimene, kolmas ja
vajadusel viies mäng toimub põhiturniiril kõrgema koha saavutanud Klubi meeskonna
koduväljakul, teine, ja vajadusel neljas mäng madalama koha saavutanud Klubi meeskonna
koduväljakul.

21.

Poolfinaalid

21.1
Kohtuvad: 1.koht.– 4./5. võitja ning 2.koht– 3./6. võitja.
21.2
Mängitakse 3 (kolme) võiduni (süsteemiga 1-1-1-1-1), kusjuures esimene, kolmas ja
vajadusel viies mäng toimub põhiturniiril kõrgema koha saavutanud Klubi meeskonna
koduväljakul, teine ja vajadusel neljas mäng madalama koha saavutanud Klubi meeskonna
koduväljakul.
22.
22.1

5.-8. koht

Selgitatakse välja Meistriliiga põhiturniiri mängude paremusjärjestuse alusel.
23.

Finaal

23.1
Kohtuvad poolfinaalpaaride võitjad.
23.2
Mängitakse 4 (nelja) võiduni (süsteemiga 2-2-1-1-1), kusjuures esimene, teine ning
vajadusel viies ja seitsmes mäng toimuvad põhiturniiril kõrgema koha saavutanud Klubi
meeskonna koduväljakul, kolmas, neljas ja vajadusel kuues mäng madalama koha
saavutanud Klubi meeskonna koduväljakul.

24.
24.1

3.-4.koha mäng

Kohtuvad poolfinaalpaaride kaotajad.
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24.2
Mängitakse 3 (kolme) võiduni (süsteemiga 1-1-1-1-1), kusjuures esimene mäng
kolmas ja vajadusel viies mäng toimub põhiturniiril kõrgema koha saavutanud Klubi
meeskonna koduväljakul, teine ja vajadusel neljas mäng madalama koha saavutanud Klubi
meeskonna koduväljakul.

25.

Üleminekumängud

Meistriliiga 2017/2018 hooaja üleminekumängud toimuvad järgmistest põhimõtetest
lähtuvalt:
25.1
lähtudes Juhendi punktis 11.3 toodust säilitab Audentese meeskond igal juhul oma
koha ka järgnevaks 2018/2019 Meistriliiga hooajaks;
25.2
juhul, kui Audentese meeskond jääb Meistriliigas viimasele kohale, siis mängib
reitingu järgi Meistriliiga eelviimaseks jäänud Klubi üleminekumänge;
25.3
üleminekumängudel ei saa osaleda Klubi farmmeeskond, kui tema põhimeeskond
mängis hooajal 2017/2018 meeste Meistriliigas (v.a. juhul, kui Klubi farmmeeskond
kohtub üleminekumängudel Klubi põhimeeskonnaga);
25.4
üleminekumängudest loobunud või üleminekumängudel osalemiseks õigust mitte
omavat meeste I liiga Klubi meeskonda asendab vastava turniiri reitingus järgmisel kohal
asuv Klubi meeskond. Üleminekumängudel saavad osaleda vaid meeste I liiga reitingu 3
(kolm) paremat Klubide meeskonda. Esiliiga võitja loobumise korral on õigus
üleminekumänge mängida esiliiga teise koha omanikul. Esiliiga teise koha omaniku
loobumisel üleminekumängude mängimisest on õigus ülemineku mänge mängida esiliiga
kolmanda koha omanikul. Juhul kui kõik esiliiga esikolmiku Klubid loobuvad
üleminekumängudest säilitab üleminekumänge mängima pidanud meeskond koha
Meistriliigas;
25.5
üleminekumängude võitja selgub 2 (kahe) mängu tulemusena, kusjuures esimene
mäng toimub madalama asetuse (I liiga) saanud Klubi meeskonna koduväljakul ja teine
mäng Meistriliiga Klubi meeskonna koduväljakul;
25.6
kahe üleminekumängu punktide võrdsuse korral mängitakse pärast teise mängu
normaalaja lõppu lisaaeg või lisaajad (esimeses või teises mängus on lubatud viik).
25.7
üleminekumängud võitnud Klubi meeskonnal on õigus taotleda kohta Meistriliigasse
2018/2019 hooajal, mille Meistriliiga nõukogu ettepanekul iga kord otsustab EKL juhatus;
25.8
juhul,
kui
üleminekumängud
võitnud
Klubi
meeskond
ei
vasta
atesteerimistingimustele, siis jätkab Klubi meeskond mängimist soovi korral I liigas.
25.9
üleminekumängud kaotanud meeskond jätkab mängimist soovi korral I liigas.
25.10 vastavalt I liiga juhendi punktile 14.1.6. Kui üleminekumängude tulemusena langeb
Meistriliiga Klubi esiliigasse, kus mängis nende farmmeeskond, siis on esiliigas mänginud
farmmeeskonnal õigus taotleda kohta II liigas, et Klubi meeskondade vahel oleks jätkuvalt
võimalik kasutada farm- ja põhimeeskonna õigusi. Kui Klubi mõlemad meeskonnad jäävad
mängima samasse liigasse, siis nendevahelised lihtsustatud mängijate liikumised vastavalt
EKL üldjuhendi punktile 4.1.4.1 ei ole lubatud ning meeskond kaotab farmmeeskonna
staatuse.
VI. Meistriliiga kalender 2017/2018 hooajaks ja võistlusmängude muutmisega seotud
põhimõtted
26.

Meistriliiga võistlusmängude kalender 2017/2018 hooajaks

lk 15 / 40
KML võistlusjuhend hooajaks 2017/2018

26.1
Meistriliiga kalendri esimene kavand esitatakse Meistriliiga Klubidele hiljemalt 01.
augustiks 2017.
26.2
Klubid saavad teha omapoolseid parandusettepanekuid kuni 10. septembrini 2017.
Pärast nimetatud kuupäeva saab muudatusi teha vastavalt Juhendis reglementeeritud
korrale.
26.3
Meistriliigas osalevatel Klubi meeskondade treeneritel ja mängijatel on kohustus
osaleda Tähtede Mängul, juhul kui Tähtede Mäng 2017/2018 hooajal toimub ning vastavad
mängijad ja/või treenerid on sinna valitud.
26.4
Meistriliiga põhiturniiri mängud toimuvad vastavalt kinnitatud kalendrile.
Meistriliiga ajakava koostamisel arvestatakse rahvusvaheliste liigade (kus osaleb Eesti
Klubi meeskondi) mängugraafikuid.
26.5
Meistriliiga play-off mängud toimuvad vastavalt kinnitatud Meistriliiga play-off
kalendrile. Play-off mängude mängupäeva klubi initsiatiivil muuta ei saa.
26.6
Teleülekanded toimuvad põhiturniiril reeglina laupäeviti algusega kell 17:00.
26.7
Teleülekanded play-off mängudest toimuvad vastavalt play-off mängude ülekannete
kavale.
26.8
Meistriliiga mänge saab pidada ainult võistlussaalis, mis saab EKL-lt vastava
kinnituse.
26.9
Tööpäevadel toimuvad mängud algavad mitte varem kui 18.00 ja mitte hiljem kui
20.00. Soovitatav mängude algusaeg on 19.00.
26.10 Puhkepäevadel toimuvad mängud algavad mitte varem kui 15.00 ja mitte hiljem kui
19.00. Soovitatav mängude algusaeg on 17.00.
26.11 Perioodil, kui mõni Klubi meeskond mängib rahvusvahelises liigas, võib tekkida
vajadus muuta mängude aegu või päevi. Mängupäeva või –aja muudatused kinnitab
Meeste liigade projektijuht.
26.12 Juhul, kui on vajadus muuta mängupäeva ja/või mängukohta ja/või kellaaega, kuid
klubid uue päeva/koha/aja suhtes kokkuleppele ei jõua, teeb otsuse Liigade juht.
26.13 Juhul, kui Klubi tegevuse tõttu on vajalik muuta eelnevalt kokkulepitud ülekandega
mängupäeva, -aega või -kohta, peab Klubi katma kõik kulud seoses ülekande ärajäämisega
või ülekande toimumisega mõnest teisest samal päeval kavas olnud mängust.
26.14 Juhul, kui on põhjendatud vajadus mängida teistsugusel kellaajal kui Juhendi
punktides 26.9 ja 26.10 määratletud, on erandi lubamise õigus Liigade juhil või Meeste
liigade projektijuhil.
26.15 Eesti Korvpalliliidul on õigus mängude alguskellaaegasid muuta tulenevalt
teleülekannete vajadustest.

27.

Kalendrimuudatused seoses rahvusvaheliste liigadega

27.1
Perioodil, kui mõni Klubi meeskond mängib rahvusvahelises liigas (eriti play-off
faasis) võib tekkida vajadus muuta mängude aegu või päevi.
27.2
Seotud klubi peab esimesel võimalusel tekkinud olukorrast teavitama Meeste liigade
projektijuhti ja vastasklubi ning pakkuma välja võimalikud lahendused uueks mängu ajaks.
27.3
Vastasklubi peab 2 (kahe) tööpäeva jooksul esitama oma seisukoha mängu
muudatuse kohta.
27.4
Klubil on õigus esitada avaldus mängu muutmiseks juhul kui kui KML mäng on 72h
enne rahvusvahelise sarja (FIBA sari, VTB Ühisliiga ja/või Balti liiga) play-off kohtumist
ja/või 48h pärast rahvusvahelise sarja play-off kohtumist.
27.5
Üldjuhul on mängu muutmise tingimuseks, et on olemas uus sobiv aeg. Juhul kui pole
võimalik mängule koheselt uut aega määrata, tuleb uus aeg kinnitada hiljemalt 21
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(kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul alates mängu esialgse toimumise kuupäevast (v.a
juhul, kui võistlusmängude kalender ei võimalda nõnda pikka ooteperioodi).
27.6
Juhul, kui Klubid võistlusmängude kalendri muudatuse kohta kokkuleppele ei jõua,
teeb otsuse Liigade juht.

28.

Mängupäevade ja -kohtade muutmine

28.1
Kui Klubi meeskonnal on põhjendatud vajadus muuta mängu toimumise päeva ja/või
mängukohta, tuleb sellest koheselt teatada e-posti teel koos põhjendustega EKL-le ning
vastas Klubile vähemalt 20 (kakskümmend) kalendripäeva enne vastavat mängupäeva.
Klubi vastav teatis peab sisaldama võimalikku uut mängupäeva ja/või mängukohta
(sealhulgas positiivset kokkulepet vastas Klubiga). Uus mängupäev peab üldjuhul olema
ettenähtud kuupäevast varasem. Otsuse mängupäeva ja või mängukoha muutmisest ja uue
mängupäeva määramisest teeb Meeste liigade projektijuht. Mängu uut kuupäeva/kohta
enam muuta ei saa.
28.2
Juhul, kui Liigade juht ei muuda mängupäeva, tuleb see mäng pidada vastavalt hooaja
alguses kinnitatud võistluskalendri mängude ajakavale.
28.3
Eelnevalt kokkulepitud TV või interneti otseülekandega mängupäevi ei saa Klubi
initsiatiivil muuta.
28.4
Mängupäeva ja/või mängukoha muutmise puhul Klubi avalduse alusel vähem kui 20
päeva enne vastavat mängupäeva tuleb Klubil tasuda 130 (ükssada kolmkümmend) eurot
trahvi. Käesoleva punkti tingimuse esmakordsel rikkumisel piirdub EKL üldjuhul vaid
põhimõtete rikkunud Klubi hoiatusega juhul, kui muudatus on tingitud kolmandatest
osapooltest (võistlussaali omanikest vms.)

29.

Mängude alguskellaaegade muutmine

29.1
Kui Klubil on põhjendatud soov või vajadus muuta toimuva mängu alguse kellaaega,
tuleb sellest koheselt e-posti teel koos põhjendustega teatada EKL-le ning vastas Klubi
meeskonnale vähemalt 20 (kakskümmend) kalendripäeva enne vastavat mängupäeva.
Klubi kirjalik teatis peab sisaldama võimalikku uut mänguaega. Otsuse mänguaja alguse
muutmisest ja uue mänguaja määramisest teeb Liiga juht. Uut mängu algusaega muuta ei
saa.
29.2
Juhul, kui Liiga juht ei muuda mänguaega, tuleb see mäng pidada vastavalt kehtivale
kinnitatud kalendrile ja ajakavale.
29.3
Eelnevalt kokkulepitud TV või interneti otseülekandega mängude alguse aegu ei saa
Klubi initsiatiivil muuta.
29.4
Mängu alguse kellaaja muutmise puhul Klubi taotluse alusel vähem kui 20 päeva
enne vastavat mängupäeva tuleb Klubil tasuda 65 (kuuskümmend viis) eurot trahvi. Selle
punkti esimesel rikkumisel piirdutakse vaid hoiatusega, kui muudatus on tingitud
kolmandatest osapooltest (saali omanikest vms).
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VII. Reklaami- ja televisiooniõigused
30.
Reklaami demonstreerimine võistlusväljaku ääres, võistlusväljakul ja
võistlussaalis
Reklaamide paiknemise põhimõtted Meistriliiga võistlussaali võistlusväljaku ääres:
30.1
EKL reklaamikandjad paiknevad väljaku ääres kohtunike lauast paremale jääva
väljakupoole piirjoonte taga (teleülekannete puhul televaateväljas). EKL esitab täpse
plaani, kuidas EKL reklaamtahvlid peavad paikenama.
30.2
kodumeeskonna reklaamtahvlid paiknevad väljaku ääres kohtunike lauast vasakule
jääva väljakupoole piirjoonte taga.
30.3
roteeruvas reklaamstendis (televaateväljas) on kodumeeskond kohustatud
eksponeerima EKL toetajate reklaame kümnel real (10x32m);
30.4
LED reklaamekraanidel (televaateväljas) on kodumeeskond kohustatud eksponeerima
EKL toetajaid 50%-l rotatsioonidest (üks rotatsioon 32 meetrit), mis peab võrduma 50%-ga
kogu eksponeeritavast ajast;
30.5
EKL toetajate reklaamid toodab ja edastab Klubidele EKL;
30.6
EKL reklaamide ladustamise, korrashoiu, eksponeerimise ja ülesseadmise kulud
kannab mängu kodumeeskond;
30.7
Meistriliiga Alexela KML-i hooaja 2016/2017 5 (viiel) nõrgemal Klubil (reitingu
põhjal 5.-9. koht) on õigus eksponeerida üht (oma peasponsori) reklaami välismängudel
tugevama Klubiga (reitingu põhjal 1.-4.koht). Reklaami tootmise kulud kannab vastav
Klubi, kelle reklaamiga tegemist on. Reklaam paigutatakse väljaku ääres EKL- sponsorite
reklaamide juurde. Vastav klubi peab soovist teada andma 1 nädal enne vastavat mängu
toimumist. Täpse paigutus tuleb kooskõlastada EKL-ga.
30.8
Kahekohalised varumeeste pingid on bränditud Meistriliiga ja nimesponsori
logodega. Pingid edastab klubidele EKL.
30.9
EKL teavitab klubisid hiljemalt 21 (kakskümmend üks) kalendripäeva enne hooaja
algust, millised reklaamid peavad Meistriliiga mängudel väljaku ääres olema.
Reklaamide paiknemise põhimõtted Meistriliiga võistlussaali võistlusväljakul:
30.10 Reklaami paiknemine võistlusväljaku piirjoonte sees:
•
keskringis peab asetsema Meistriliiga peasponsori logo
•
vabaviskeringides asetsevad kodumeeskonna toetajate reklaamid
(ühesugused).
•
kaheksa positsiooni (neli ühel ja neli teisel väljakupoolel)
põrandakleebistele suurusega 2x0,6m (millest pooled EKL ja pooled
Kodumeeskonna toetajate eksponeerimiseks. Kaheksal positsioonil võib olla
neli erinevat reklaami).
30.11 Juhul, kui keskringi ei saa paigutada Meistriliiga peasponsori logo, siis tuleb see
paigutada vabaviskeringidesse.
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Reklaamide paiknemise põhimõtted võistlussaalis:
30.12 Korvilaual võivad paikneda vaid Meistriliiga peasponsori või Meistriliiga logo,
millele lisaks võib seal olla veel ühe rahvusvahelise liiga logo;
30.13 Meistriliiga peasponsori logo peab paiknema korvilaua (vasak- või parempooles)
alumises nurgas;
30.14 võistlussaalis ei tohi paikneda ühtegi reklaami kuni 3 meetri kõrguseni väljaku
pinnast juhul, kui need ei kuulu Klubile või EKL-i toetajatele või kui ei ole EKL ja seotud
osapoolte vahel sõlmitud erikokkulepet;
30.15 Klubil ja EKL-l on õigus võistlussaali paigutada muid reklaamvahendeid, mille
aluseks on huvitatud osapoolte vaheline erikokkulepe;
30.16 kolmandate isikute poolt saali paigutatud reklaamide eest on kodumeeskonnal ning
EKL-l õigus nõuda kompensatsiooni:
•
väljaku pinnale paigutatud reklaami eest 320 (kolmsada kakskümmend)
eurot Meistriliiga mängu eest.
•
väljaku pinnast kuni 3m kõrguseni 160 (ükssada kuuskümmend) eurot
Meistriliiga mängu eest.
Väljanõutud summad jagunevad EKL-i ja kodumeeskonna vahel võrdselt.

31.

Teised reklaamväljundid

31.1
Liiga nimesponsoril on õigus igal Meistriliiga mängul jagada reklaamlehti vms
promomaterjali. Samuti saata saali omapoolseid reklaammaterjalide jagajaid.
31.2
Liiga nimesponsoril on õigus võistlussaali või selle lähedusse paigutada lisareklaame
(bännerite, lippude, autode vms kujul).
31.3
EKL-il on õigus loosida välja Meistriliiga mängude pileteid teavitades sellest
eelnevalt kodumeeskonda.
31.4
Kõik EKL-i ja klubide toodetavad Meistriliigaga seotud printmaterjalid,
reklaambännerid, digitaalsed reklaamid peavad sisaldama Meistriliiga logo.
31.5
Kõik Meistriliigas osalevad Klubid ja EKL peavad alati kasutama korrektselt
Meistriliiga ametlikku nime ning kõikide liigas osalevate Klubide nimesid.
31.6
EKL-i
ja
Koduklubi
vahel
jagatakse
kõik
reklaamiväljundid
(sh
reklaambännerid/LED väljaku ääres, promotegevused, publikumängud, reklaamflaierite
jagamised) solidaarsel printsiibil (50/50).
31.7
TV reklaamisekundid on jagatud põhimõttel: 1min Meistriliiga nimesponsor, 5
minutit EKL, 4 minutit Koduklubi. Koduklubi peab saatma reklaamklipid ja
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reklaamklipiplaani 2 nädalat enne vastavat mängu. Täpsem reklaamijuhis on lisatud
Reklaam ja TV juhendi lisasse nr. 4a.
31.8
Delfi reklaamides saab koduklubi 6x10 või 4x15 sekundit näidata oma Klubi toetajate
klippi vastavalt KML Nõukogus kinnitatud korrale. Samuti saab koduklubi kasutada
reklaampinda KML Nõukogus kinnitatud tingimustel. Koduklubi peab saatma
reklaamklipid ja reklaamklipiplaani 2 nädalat enne vastavat mängu.
31.9
Meistriliiga sponsoritel (kuni 6 toetajat) on õigus Meistriliiga mängudel teha
lisategevusi juhul, kui need on vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva enne mängu
toimumist läbi EKL-i kokku lepitud Koduklubiga. Erandkorras EKL-i ja kodumeeskonna
kokkuleppel on võimalik lisategevusi teha ka lühema etteteatamisajaga.
31.10 Alexela Kossufänni Sooduskaardi (KFS) omanikele kehtib soodustus täispileti
hinnast vähemalt -10%.
31.11 Kõik reklaamide paigutust ja reklaamväljundeid puudutav on reglementeeritud EKL-i
reklaamijuhendis. KML klubidel on võimalus reklaamida kodumänge Delfi.ee keskkonnas,
kaasaarvatud mobiilses. Vastava klubi kodumängu reklaam tuleb saata EKL-le 2 (kaks)
nädalat enne mängu. Täpsemad reklaamjuhised on lisatud Reklaam ja TV juhendi lisasse
nr. 4b ja 4c.
31.12 Kõik lisaaktsioonid ja erijuhud, mis ei kajastu Juhendis peavad saama heakskiidu
KML nõukogus ja kinnituse EKL sekretariaadi poolt.

32.

Televisiooni õigused

32.1
EKL omab õigust sõlmida lepingu(d) televisiooniülekandeid osutava(te)
äriühingu(te)ga (edaspidi TV või televisioon).
32.2
Meistriliiga mängude interneti- ja teleülekandeõigused kuuluvad EKL-le.
32.3
EKL võib delegeerida mängude televisiooni- või interneti vahendusel näitamise
õiguseid Klubidele. Antud õigusi saab EKL edasi anda vaid siis, kui seda võimaldab leping
peamise televisiooni partneriga. Sellisel juhul peavad olema tagatud EKL partnerite
reklaamide edastamised vastavalt sõlmitud lepingutele.
32.4
Televisiooni poolt ülekantud Meistriliiga mängude ja internetiülekannete tootmise
kulude jaotus Meistriliiga ja Klubide vahel otsustatakse Meistriliiga nõukogu koosolekul.
Kulude jaotamise puhul fikseeritakse ka võimalike kaasnevate reklaamiväljundite jaotus.
32.5
Kõik Tele- ja internetimänge puudutav on reglementeeritud EKL Reklaami ja TV
juhendis.
VIII. Meeskond
33.

Meeskonna koosseis

33.1
Meistriliigas võivad mängida kõik Eesti Vabariigi kodanikud ning Eestis legaalselt
viibivad isikud.
33.2
EKL ei piira välismängijate arvu Meistriliiga Klubi meeskonnas.
33.3
Meistriliiga Klubi meeskonna mängijate arv ei ole piiratud, kuid ühes mängus võib
kasutada 12 mängijat, kellel on kehtiv EKL-i poolt välja antud mängijalitsents.
33.4
Mitte hiljem kui 30 (kolmkümmend) minutit enne mängu algust on mõlemad
võistlevad Klubide meeskonnad kohustatud esitama lauakohtunikele mänguks ülesantavate
mängijate litsentsid ja/või registreeritud mängijate listi.
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33.5
Meistriliiga mängijal on õigus samaaegselt osaleda vaid ühes EKL-i poolt
korraldatavas täiskasvanute võistlussarjas v.a. osalemine farmimeeskonna mängudes või
karikavõistlustel.
33.6
Mängu ei saa alustada kui Klubi võistkonna nimekirjas on vähem kui 5 (viis)
mängijat.
33.7
Vähem kui 8 (kaheksa) mängijaga mängu alustanud Klubi võistkonnale määratakse
trahv vastavalt Juhendi punktile 50.10.
33.8
Mängule hilinenud mängijad võivad mängida juhul, kui Klubi meeskonna treener oli
nad vähemalt 20 (kakskümmend) minutit enne mängu esitanud võistluste sekretariaadile
Klubi meeskonna koosseisus.

34.

Mängijate võistlusvormid

34.1
Klubi meeskonna mänguvormid (lühike- ja pikk dress) peavad vastama korvpalli
võistlusmäärustes esitatud nõuetele. Kodumeeskond peab mängima heledas vormis ja
mängukalendris kodumeeskonna vastaseks märgitud külalismeeskond tumedas vormis.
Mängus osalevate Klubide meeskondade kokkuleppel võib vorme vahetada. Vormivärvide
vahetamise korral tuleb teavitada EKL-i. Kõigil meeskondadel peab olema kaks erinevat
värvi võistlusvormi, millest üks on tume ja teine hele.
34.2
Mängijate võistlussärkidel võib kasutada numbreid 1-99.
34.3
Võistlussärgi tagakülje üleval osas peab olema mängija perekonnanimi, mis peab
mahtuma ühele reale ning teksti kõrgus jääma 6 cm ja 8 cm vahele. Teise nimega
võistlussärgis ei ole lubatud mängida, vajadusel tuleb nimi kinni katta. Iga Klubi
meeskonna mängija võistlussärgi esiküljele paigutatakse Meistriliiga nimesponsori ja ühe
suursponsori logo. Logod on suurusega 30 cm2 ja need paiknevad särgi rinnal, mängija
vasakul õlal. Alates hooajast 2013/2014 on särgil Meistriliiga nimeponsori Alexela logo,
mille mõõtmed on 5,5cm x 5,5cm. Alexela logo saab allalaadida PDF formaadis aadressil:
http://www.basket.ee/et/meistriliiga/1/dokumendid/

34.4
Iga Klubi meeskonna mängija võistlussärgi esi- ja tagaküljel peab olema lihtne
ühevärviline ja särgi suhtes kontrastvärvi number.
34.5
Numbrid peavad olema hästi nähtavad ja:
•
seljal olevad numbrid vähemalt 20 cm kõrged;
•
rinnal olevad numbrid vähemalt 10 cm kõrged;
•
numbri laius peab olema vähemalt 2 cm;
•
ühe Klubi meeskonna mängijatel ei tohi olla ühesuguseid numbreid.
•
reklaami maht võistlussärkidel ja -pükstel ei ole piiratud, kuid mängija
number nii võistlussärgil kui ka -pükstel peab olema selgelt arusaadav
kohtunikele.
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34.6
Klubi meeskonna võistlusvormi kujundus tuleb enne trükkiminekut kooskõlastada
EKL-ga.
34.7
Kõik Klubi meeskonna mängijad peavad mängima ühe sporditarvete firma sarnase
kujundusega dressis (lühike ja pikk dress).
34.8
Mängueelset soojendust peab Klubi meeskond tegema võistkonna ametlikus pikas või
lühikeses võistlusdressis või soojendussärgis pikkade või lühikeste pükstega.
34.9
Sokid peavad kõikidel meeskonna mängijatel olema ühte värvi.
34.10 Muu mängijate varustust puudutavad nõuded on sätestatud üldjuhendi punktis 15.6 ja
FIBA reeglites.

35.

Klubi meeskonna kapten

35.1
Klubi meeskonna kapteni funktsioon, õigused ja kohustused on sätestatud EKL
üldjuhendis.
35.2
Juhul, kui võistkond protesteerib mängu tulemuse üle peab Klubi meeskonna kapten
sellest mängu lõppedes kohe informeerima vanemkohtunikku ja kirjutama allkirja mängu
protokolli vastavasse lahtrisse.

36.

Klubi meeskonna treenerid

36.1
Meistriliiga Klubil peab olema registreeritud peatreener, kellel on kehtiv
(minimaalselt V kategooria) korvpallitreeneri kutsetunnistus.
36.2
Klubi meeskonna peatreener ja treener(id) (edaspidi Treenerid) peavad olema mängu
ajal riietatud soliidselt ja korrektselt. Mängude ajal on kohustuslik kanda ülikonda.
Keelatud on dressid ja spordijalatsid. Erandjuhtudel võib treener või abitreener kanda
Klubiga ühtset võistlusvormi, kui ta on mängiv treener.
36.3
Vahetult pärast mängu peavad Treenerid olema avatud ja saadaval EKL-i poolt
akrediteeritud ajakirjanikele.
36.4
Klubi meeskonna peatreener peab osalema mängujärgsel pressikonverentsil.
36.5
Muu Klubi meeskonna treenereid puudutav on sätestatud EKL üldjuhendi punktis 17
ja Juhendi punktides 40.
36.6
Klubi meeskonna peatreener on kohustatud osalema EKL-i poolt korraldatud Liiga
pressikonverentsidel, kui peatreener on sinna kutsutud (nt hooaja avapressikonverents).

37.

Klubi meeskonna meditsiiniline personal

37.1
Igal Meistriliiga Klubi meeskonnal peab olema meeskonna arst ja/või füsioterapeut
(edaspidi Arst). Arst tuleb registreerida koos Klubi meeskonna täieliku nimekirjaga. Arsti
vahetumisel tuleb sellest koheselt kirjalikult informeerida projektijuhti, kes vormistab
vajalikud muudatused.
37.2
Arst (või füsioterapeut) peab olema igal Klubi mängul. Arst peab istuma Klubi
meeskonna varumeeste pingil.
37.3
Arst (või füsioterapeut) võib võistlusväljakule minna vaid väljakukohtuniku loal ja
vastava märguande peale.
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38.

Muu Klubi meeskonda teenindav personal

38.1
Klubi meeskonna koosseisu võib kuuluda maksimaalselt 5 (viis) eriülesannetega
teenindava personali liiget. Treenerid ei kuulu nende hulka.
38.2
Klubi meeskonna teenindav personal võib istuda meeskonna pingialas, kui tal on
Meistriliiga mänguga seonduv kindel ülesanne.

39.

Klubide meeskondade suhtlus pressi ja avalikkusega

39.1
Meistriliiga Klubi meeskonna liikmete suhtlus pressi ja avalikkusega on sätestatud
EKL üldjuhendi punktis 26. Järgida tuleb samuti EKL eetikakoodeksis toodud
põhimõtteid.
39.2
Igal Klubi meeskonnal soovitatakse määrata pressiesindaja või avalike suhete juht,
kes korraldab ja juhib mängujärgset pressikonverentsi ning jagab ajakirjanikele ning
muudele inimestele infot Klubi meeskonna tegevustest.
39.3
30 minutit enne telemängu või internet ülekande algust on mõlema meeskonna
abitreener või mängija kohustatud andma intervjuud.
39.4
Tele- või internetimängu poolajal (enne riietusruumi minekut) on peatreenerid
kohustatud andma välk intervjuu. Esimesena annab intervjuu kodumeeskonna peatreener ja
siis külalismeeskonna peatreener.
39.5
Peatreeneritel on telemängu või internetiülekande
järgselt otse-eetris (enne
riietusruumi minekut) intervjuu andmine kohustuslik.
IX. Mängu korraldamine
40.

Põhiprintsiibid

40.1
Kõik Meistriliiga mängud tuleb läbi viia vastavalt FIBA võistlusmäärustele võttes
arvesse EKL-i üldjuhendis ning käesolevas Juhendis fikseeritud eritingimusi ja
põhimõtteid.
40.2
Mängu korraldamise eest vastutab võistluskalendris kodumeeskonnaks märgitud
Klubi (enne ja edaspidi kodumeeskond). Kodumeeskond vastutab täiel määral, et mäng
saaks läbi viidud vastavalt FIBA korvpallimäärustele, käesolevale Juhendile ja EKL-i poolt
kehtestatud teistele nõuetele.
40.3
Kodumeeskond ja Mängu mittekorraldav Klubi meeskond (enne ja edaspidi ka
külalismeeskond) peavad käituma heatahtlikult, mitteprovotseerivalt ning ei tohi lõhkuda
võistlussaali ja/või korvpalli mänguks vajalikku inventari.
40.4
Kodumeeskond on kohustatud vastavalt spordiseadusele informeerima mängu
toimumisest ja selle eeldatavast lõppemise ajast kohalikku politseid, et vältida
mängujärgseid konflikte meeskondade poolehoidjate vahel või teisi korrarikkumisi.
40.5
Iga kodumeeskond on kohustatud määrama isiku, kes mängu toimumise päeval
vastutab saalis toimuva eest, kes suhtleb EKL-i poolsete turniiri korraldajatega.
40.6
Mäng peab toimuma EKL-i kinnitatud võistlusmängude kalendris fikseeritud päeval
ja kellaajal.
40.7
Kodumeeskond peab garanteerima mõlema Klubi meeskondade liikmete, kohtunike,
Meistriliiga peakohtuniku, komissari, lauakohtunike ja pealtvaatajate turvalisuse saalis
enne mängu, mängu ajal ja mängu lõppedes.
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40.8
Kodumeeskond peab võimaldama Meistriliiga finaalmängude eel külalismeeskonnal
treenida võistlussaalis mängupäeva hommikul kella 10.00 - 12.00 vahel või vastastikusel
kokkuleppel muul ajal. Treeningu pikkus on minimaalselt üks tund.
40.9
Kodumeeskond peab ütlema korrektse pealtvaatajate arvu poolajal lauasekretariaadile
(statistikutele). Hiljemalt 24h pärast mängu lõppu tuleb EKL-i teatada korrigeeritud
pealtvaatajate arv ning tõestuseks pilt tribüünidest.
40.10 Kodumeeskonnal on kohustus teha II veerandi 7. minutil tribüünidest pilt/pildid. Pilt
peab olema piisava kvaliteediga, et sellelt oleks võimalik „täpi-meetodil“ pealtvaatajad üle
lugeda.
40.11 Soovituslik on, et spordihoones asub kohvik, mis on avatud enne mängu ja mängu
ajal (vähemalt kuni teise poolaja alguseni).
40.12 Kodumeeskond on kohustatud tagama ülekande tootjatele vaba sissepääsu saali.
40.13 Kodumeeskond on kohustatud tagama ülekande- ning satelliitbussile parkimiskohad
ning elektritoite 2h enne mängu toimumist.
40.14 Kodumeeskond on kohustatud tagama ülekande tootjatele ligipääsu saali ning
vajalikud töökohad saalis (lauad-toolid) Soovituslik on tagada mängu kommentaatoritele
joogivesi.
40.15 Kohustus tagada ajakirjanikele töölauad, koos internetiühendusega. Pärast mängu
võimalus saalis töö lõpetada
40.16 Kodumeeskond on kohustatud tagama põhiturniiril ajakirjanikele vähemalt 2
töölauda, 4 tooli ning tagama neile elektrivoolu ja interneti. Alates play-off’ist toimub
ajakirjanikele akrediteerimine, mille teostab EKL koostöös kodumeeskonnaga.
40.17 Kodumeeskond peab võimaldama ajakirjanikel saalis teha tööd 1h pärast mängu
lõppu.
40.18 Mängu pausidel on kohustuslik muusika mängimine, v.a juhul kui saalis toimub
publikumäng vms aktsioon, mis taustamuusikat ei vaja. Enne mängu, soojenduse ajal,
veerandite vahel ja minutilistele vaheaegadel (time-out) on kohustuslik muusika
mängimine.
40.19 Koduklubil on kohustus leida kommentaator TV ja/või veebi mängudele ning need
eelnevalt kooskõlastada EKL-ga.
40.20 Kodumängu korraldav klubi määrab kindlaks konkreetse ala, kus on võimalik
vaheajal ja pärast mängu lõppu televisioonile anda välkintervjuusid.
40.21 Kodumeeskond vastutab turvalisuse ja ohutuse eest enne mängu, mängu ajal ja pärast
mängu. Mängijate ja mänguga seotud ametiisikute turvalise tagamiseks peab kodumängu
korraldav klubi hoolitsema, et nimetatud isikud saaksid mänguväljakule siseneda, seal
viibida ja sealt lahkuda ohutult
40.22 Meistriliiga ametlik turvateenuse pakkuja on G4S.
40.23 Vältimaks konflikti võistkondade fännide vahel ning ohutuse tagamiseks on
kodumeeskond kohustatud panema külalismeeskonna fännid eraldi sektorisse või
erinevatesse tribüüni otstesse ning hoolitsema, et nende juures oleks vajadusel piisav arv
turvamehi.
40.24 Turvatöötajad peavad tagama staadioni sisekorraeeskirjade täitmise ning mängijate,
kohtunike, ametiisikute ja pealtvaatajate turvalisuse.
40.25 Spordisaali ei tohi tuua ega kasutada mistahes pürotehnikat, ega teisi sama efekti
tekitavaid vahendeid.

41.

Nõuded võistlusväljakule ja võistlussaalile
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41.1
Nõuded võistlusväljakule ja võistlussaalile on kirjeldatud EKL-i üldjuhendis ning
FIBA korvpallireeglites.
41.2
Mäng peab toimuma kodumeeskonna võistlussaalis, mis peab vastama EKL-i
juhatuse poolt kinnitatud saali kohustuslikele normatiividele (Meistriliiga mängudel Aklassi saal vt. EKL-i üldjuhendis, Lisa 5. Korvpalli populariseerimise eesmärgil või
kodumeeskonna võistlussaali hõivatuse tõttu on lubatud mängu pidada ka mõnes teises
EKL-i poolt heakskiidetud saalis.
41.3
Võistlussaali tehniline varustus (sekretariaadilaud, korvid, elektrooniline tabloo,
mikrofonid jne) peab vastama FIBA korvpallimäärustele ja EKL-i poolt heakskiidetud
nõuetele ning olema töökorras.
41.4
Saalis peab olema mänguks vajalik korras inventar (arvuti, laserprinter, interneti
püsiühendus jne). Käesolevas punktis mainitud tehniliste lahenduste parameetrid on toodud
EKL-i üldjuhendis, Lisa 5
41.5
Võistlusväljakul peavad korvpallimängu jaoks vajalikud jooned olema värvitud
selgelt, korrektselt ja kontrastsete värvidega, mis erinevad selgelt väljaku teistest joontest.
41.6
Reklaamplakatid peavad olema vähemalt 2 (kahe) meetri kaugusel võistlusväljakust.
41.7
Võistlussaal peab vastama minimaalsetele TV nõuetele (valgus minimaalselt 700 kuni
1000 luxi, vajalikud sidekaablid jne), et sealt saaks televisiooniülekannet teha.
41.8
Võistlussaalis peavad mõlemal pool sekretariaadist olema Klubi meeskonnale (EKL
poolt kasutamiseks antud) 2-kohalised vahetusmängijate pingid ja varumängijate pink, mis
peab koosnema minimaalselt 14-st istekohast ühe Klubi meeskonna kohta.
41.9
Akrediteeritud ajakirjanikele peavad olema garanteeritud istekohad väljaku ääres.
41.10 Kodumeeskond peab garanteerima külalismeeskonnale riietusruumi (koos
pesemisvõimalustega) kasutamisvõimaluse vähemalt 1,5 tundi enne mängu algust, mängu
ajal ja kuni 1 tund pärast mängu lõppu.
41.11 Kodumeeskond peab garanteerima, et külalismeeskond saaks minimaalselt 40 minutit
enne mängu võistlusväljakul soojendust teha.
41.12 Kodumeeskond peab garanteerima mängu teenindavatele kohtunikele omaette
riietusruumi (koos pesemisvõimalusega) kasutamisvõimaluse vähemalt 60 minutit enne
mängu, mängu ajal ja kuni 45 minutit pärast mängu.
41.13 Kodumeeskond on kohustatud kindlustama dopingukontrolli ruumi olemasolu (vt
tingimusi Juhendi Lisa 2).
41.14 Kodumeeskond on kohustatud tagama pressikonverentsiks sobiliku ruumi.
Pressikonverents peab algama mitte hiljem, kui 10 minutit pärast mängu lõppu.
Pressikonverents toimub põhiturniiril ja üleminekumängudel, kui vastava märguande
annab hiljemalt mängu poolajal Kodumeeskonnale edasi EKL turundusjuht ning kõikide
play-off mängude järgselt.
41.15 Tele- ja/või internetiülekandega mängudel peab ülekande tootjatele olema tagatud
sissepääs ning ligipääs ülekande tootmiseks vajalikesse paikadesse.
41.16 Tele- ja/või internetiülekandega mängudel peavad mängu kommentaatoritele olema
tagatud töökohad väljaku ääres ning sissepääs mängusaali.

42.

Mäng

42.1
Kodumeeskond on kohustatud korraldama piletimüügi 1 tund enne mängu algust.
42.2
Kodumeeskond on kohustatud tagama külalismeeskonnale, kohtunikele
sekretariaadile joogivee ja võimalusel jää olemasolu.

ja
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42.3
Kodumeeskond on kohustatud korraldama meelelahutusprogrammi mängu ajal:
tantsutüdrukute esinemised mängupausidel, publikumängud jms aktsioonid ning muusika
mängueelsel soojendusel ja vaheaegadel.
42.4
Kodumeeskond on kohustatud videos salvestama Meistriliiga kodumängud, millest
ei toimu TV- või internetiülekannet. Kõik sellised mängud tuleb laadida EKL poolt
nimetatud serverisse 24 tunni jooksul pärast mängu toimumist.
42.5
Muusika, mida edastatakse saali helivõimenduspuldist, autoritasude maksmise eest
vastutab kodumeeskond. Muusikat, mida edastatakse saali helivõimenduspuldist, ei tohi
mängida hetkedel, mil pall on „elus“.
42.6
Kodumeeskond on kohustatud tagama, et kummagi korvi juures oleks vähemalt 1
(üks) pallipoiss töökorras kuivatusvahendiga. Samuti on pallipoiste ülesanne ettenähtud
ajal pallid kokku korjata ettenähtud kohta.
42.7
Kodumeeskond on kohustatud edastama EKL-le korrektse pealtvaatajate arvu
hiljemalt 24h pärast mängu toimumist.
42.8
Kodumeeskond on kohustatud edastama 1h pärast mängu treenerite kommentaarid
ning 5 pilti mängust meili teel.
43.

Pallid

43.1
EKL varustab iga Klubi 2017/2018 võistlushooaja alguseks 12 võistluspalliga, mida
tuleb kasutada ALEXELA KML mängudel (pallid on markeeritud ALEXELA KML
logoga).
43.2
Kodumeeskond on kohustatud kindlustama mänguks vähemalt 11 (üksteist)
mängukõlbulikku FIBA poolt aktsepteeritud võistluspalli firmalt, kellega EKL on
sõlminud lepingu. Hooaja 2017/2018 Meistriliiga ametlik pallipartner on SPALDING.
43.3
Mängu vanemkohtunik otsustab ainuisikuliselt palli kõlbulikkuse mänguks.

44.

Lauakohtunikud ja mängu tulemuste edastamine EKL-le

44.1
Kodumeeskond on kohustatud organiseerima lauakohtunike töö.
44.2
Kodumeeskond peab teatama hiljemalt 20. septembriks 2017 Klubi lauakohtunike töö
eest vastutava isiku kontaktid Meeste liigade projektijuhile.
44.3
Meistriliiga lauasekretariaat koosneb vähemalt 6 EKL-i litsentseeritud
lauakohtunikust (sh 2 FIBA litsentsiga statistikust).
44.4
Kodumeeskond ja külalismeeskond on kohustatud lauasekretariaadile esitama mitte
hiljem kui 45 minutit enne mängu algust mänguks üles antavate mängijate litsentsid ja või
ülesandmislehe, TV mängude puhul mitte hiljem kui 1h enne mängu algust.
44.5
Meistriliiga mängudest tuleb teostada online-statistikat www.basket.ee lehel EKL-i
poolt ette nähtud statistika programmiga. Statistikud peavad kontakteeruma FLS toega
vähemalt 20 minutit enne mängu algust.
•
Juhul, kui mingil põhjusel tekib tõrge FIBA live stats programmiga, tuleb
sellest viivitamatult teavitada Skype’i teel FLS tuge.
•
Juhul, kui tõrge tekib mängu key-saamisega või FLS adapter programmiga
tuleb ühendust võtta Eesti poolse kontaktisikuga.
44.6
Lauakohtunike riietuse tootmise õigus on Meistriliiga nimesponsoril. Juhul kui klubi
soovib ise toota lauakohtunike riietuse, peab selle kujunduse kooskõlastama EKL-i
vahendusel nimesponsoriga.
44.7
Lauakohtunikud peavad Meistriliiga mängudel kandma nimesponsori poolt toodetud
riietust kui pole kokkulepitud teisiti.
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44.8
Mänguprotokoll või loetav koopia/fotokoopia peab laekuma EKL-i sekretariaati
hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul.
44.9
Mänguprotokolli originaal peab jõudma EKL-i sekretariaati 5 tööpäeva jooksul pärast
võistkonna viimast mängu jooksval hooajal.
44.10 TV-mängu puhul on lauakohtunikel kohustus hiljemalt 45 minutit enne ülekande
algust esitada TV-meeskonnale mängijate statistikaleht/nimekiri.

45.

Reklaamid

45.1
Kodumeeskond tagab kõigi EKL-i ja Klubi reklaamikandjate väljapaneku ja
korrasoleku kogu mängu kestusel ja ladustamise mängude vahelisel ajal.
45.2
Reklaamidega seonduv on täpsustatud Juhendi punktides 30 ja 31 ning Reklaami ja
TV juhendis.

46.

Võistluste piletite hind ja sellest laekuv tulu

46.1
Kodumeeskond müüb ise mängule pileteid ja saadav piletimüügi tulu kuulub
kodumeeskonnale.
46.2
Pileti hinnad lepitakse kokku minimaalselt 3 (kolm) nädalat enne 2017/2018 hooaja
esimest mängu. Pileti hinnad kinnitab Meistriliiga nõukogu. Alexela Kossufänni
sooduskaardi omanikele kehtib soodustus vähemalt 10% täispileti hinnast.
46.3
Kodumeeskond on kohustatud kindlustama Meistriliiga toetajatele (kuni 100 inimest)
võimaluse mängu tasuta jälgimiseks EKL-i etteteatamisel.
46.4
Klubid on kohustatud tagama põhiturniiri mängudes kõikidele litsentsi omavatele
noorteliigas registreeritud mängijatele tasuta sissepääsu.
46.5
Klubid on kohustatud tagama EKL-i kehtiva Korraldajakaardi (varustatud
triipkoodi ja fotoga) esitajale tasuta sissepääsu ja istekoha võistlusväljaku vahetus
läheduses kõikidel Meistriliiga ja BBL mängudel. Korraldajakaart väljastatakse
võistlusmängude läbiviimise- ja korraldamisega otseselt seotud isikutele.
46.6
Klubid on kohustatud tagama EKL-i kehtiva Basket.ee-kaardi (varustatud
triipkoodiga) esitajale tasuta sissepääsu ning ligipääsu ajakirjanikele määratud aladele
kõikidel Meistriliiga ja BBL mängudel.
46.7
Klubid on kohustatud tagama EKL-i kehtiva Vabapääse-kaardi (varustatud
triipkoodiga) esitajatele (100 Vabapääse-kaarti EKL-le ja 5 Vabapääse kaarti igale Klubile)
tasuta sissepääsu ja istekoha kõikidel Meistriliiga ja BBL mängudel.
46.8
Klubid on kohustatud tagama kõigile Eesti litsentseeritud treeneritele EKL-i poolt
väljastatud kehtiva Treenerikaardi (varustatud triipkoodi ja fotoga) esitamisel tasuta
pääsu Meistriliiga ja BBL mängudele.
46.9
Klubid on kohustatud tagama kõigile Meistriliiga mängijatele kehtiva
Mängijakaardi (varustatud triipkoodi ja fotoga) esitamisel tasuta pääsu kõigile
Meistriliiga ja BBL mängudele.
46.10 Klubid on kohustatud tagama sissepääsu kõigile Meistriliiga kohtunikele ning
Meistriliiga komissaridele väljastatud kehtiva Kohtunikukaardi (varustatud triipkoodi ja
fotoga) esitamisel tasuta pääsu Meistriliiga ja BBL mängudele.
46.11 Klubid on kohustatud tagama sissepääsu kõigile kehtiva EKL Hooajakaardi
(varustatud triipkoodiga) lunastanud pealtvaatajatele kõigile Meistriliiga ja BBL
mängudele.
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46.12 Kõikidel Meistriliiga mängudel on ühtsed piletid, mille olemasolu Klubidele tagab
Meistriliiga. Kui Klubi otsustab ise toota piletid, peavad seal peal olema Meistriliiga logo
ja 3 (kolm) EKL-i poolt nimetatud koostööpartneri logo. Klubi peab piletite kujunduse
enne trükkiminekut kooskõlastama EKL-ga.

47.

Maskott, tantsutüdrukud ja sümboolika

47.1
Klubi meeskonna maskotti ja tantsutüdrukuid puudutav on sätestatud EKL üldjuhendi
punktis 20.
47.2
Klubidel on kohustus omada piltmärki ja sümboolikat.
47.3
Klubid teatavad enne hooaja algust oma Klubi meeskonna esindusvärvid, mis on
esindatud piltmärgil, dressidel ja mida kasutatakse ergutusvahendite ning fännimeenete
valmistamisel.

48.

Kohtunikud

48.1
Võistluste peakohtunik (või kohusetäitja), kelle kinnitab EKL Kohtunikekomisjoni
ettepanekul Meistriliiga nõukogu, määrab eelseisvaks korvpallihooajaks litsentseeritud A
kategooria kohtunike hulgast mängu teenindavad väljakukohtunikud.
48.2
Meistriliiga mängudes kasutatakse komissari, kelle määrab mängule Meistriliiga
peakohtunik. Komissari õiguste ja kohustuste hulka kuuluvad muu hulgas aga mitte ainult
lauakohtunike tegevuse kontroll, väljakukohtunike hindamine ning mängu korraldava
Klubi võistlusmängu üldise korralduse ja läbiviimise hindamine. Komissar esitab iga
Meistriliiga mängu kohta raporti EKL-le.
48.3
Kohtunikud peavad tulema 12 (kaksteist minutit enne Meistriliiga mängu algust
võistlussaali võistlusväljakule.
48.4
Kohtunikud peavad kandma KML-i poolt toodetud kohtunikusärke ja/või muud
varustust.
48.5
Kohtunikega seonduv on sätestatud EKL üldjuhendi punktis 13.

X. Kaebused, apellatsioonid ja sanktsioonid
49.

Põhiprintsiibid

49.1
Kaebuste, apellatsioonide ja sanktsioonide esitamise ja lahendamise kord on
sätestatud EKL üldjuhendi punktis 11.
49.2
Meistriliigas käsitleb kõiki mänguga seotud kaebusi (situatsioone, millest sõltub
mängu kulg, seis ja mis on seotud mängureeglitega) EKL kohtunike komisjon.
49.3
Meistriliigas käsitleb distsiplinaarkomisjon kõiki mänguga mitteseotud kaebusi, mis
ei puuduta otseselt mängu kulgu (situatsioone, mis ei ole mängureeglitega sätestatud).
49.4
Mängu komissari raportis märgitud puuduste kohta (pallipoiste puudumine,
reklaamide puudumine, jne) küsib EKL sekretariaat esmalt Klubilt seletuskirja ning
seejärel on EKL-il õigus rakendada sanktsioone.
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50.

Sanktsioonid

50.1
Distsiplinaarkaristused ja sanktsioonid on sätestatud EKL üldjuhendi punktis 12.
50.2
Meistriliigas kehtivad erisused:
50.3
EKL üldjuhendi punktis 12.6 käsitletud juhtumi korral (Rahvusvahelise
Olümpiakomitee poolt kehtestatud dopinguvastaste võitluse reeglite vastu eksimise korral)
trahv Klubile kuni 1280 (üks tuhat kakssada kaheksakümmend) eurot ja/või rikkunud
mängija eemaldamine kuni 6 mänguks.
50.4
EKL üldjuhendi punkti 12.7 sätestatule (Klubi meeskond kasutab mängijat, kellel ei
ole EKL-i väljaantud litsentsi konkreetse Klubi meeskonnas mängimiseks) lisaks alustab
Klubi meeskond Eesti Meistrivõistluste kõige alumisest liigast.
50.5
Üldjuhendi punktis 12.18 (Klubi meeskond, kes ilma põhjendamata ja informeerimata
ei ilmu kokkulepitud mängule) käsitletud juhtumi korral arvestatakse kaotus 0:20 ning
trahv klubile 1280 (üks tuhat kakssada kaheksakümmend) eurot.
50.6
Teistkordselt samal hooajal võistluskalendris kinnitatud mängule mitteilmumise
korral (EKL üldjuhendi punkt 12.19) trahv Klubile kuni 2560 (kaks tuhat viissada
kuuskümmend) eurot ja eemaldamine Meistriliigast.
50.7
Kui Klubi või Klubi meeskond ei täida Juhendi punktides 40-47 toodud kohustusi
(Mängu korraldamine) – Klubile trahv kuni 3200 (kolm tuhat kakssada) eurot ja/või kuni 3
(kolm) mängu tühjade tribüünide ees ja/või mängude üleviimine teise saali.
50.8
Juhul, kui Klubi ei täida Juhendi punktis 42.6 toodud kohustusi – Klubile trahv:
•
esimesel korral 35 (kolmkümmend viis) eurot;
•
igal järgneval korral viimasest sarnasest karistusest kahekordne summa.
50.9
Kui võistlussaal ei ole mänguks valmis (põrand must, tabloo ei tööta, korvid katki
jms) - hoiatus või trahv Klubile kuni 1000 (tuhat) eurot ja/või mängu(de) viimine teise
võistlussaali. Otsuse, kas sellises võistlussaalis mängitakse, teeb vastava mängu
vanemkohtunik. Prioriteediks tuleb seada üldjuhul mängu mängimine.
50.10 Juhul, kui Klubi meeskond alustab mängu vähem kui 8 (kaheksa) mängijaga - trahv
Klubile iga vähem kui 8 (kaheksa) mängija kohta 50 (viiskümmend) eurot. Igal järgneval
korral samal hooajal viimasest sarnasest karistusest kahekordne summa.
50.11 Juhul kui Klubi meeskond eksib Juhendi punktis 30 (Reklaami demonstreerimine
võistlusväljakul, väljaku ääres ja võistlussaalis) sätestatu vastu – trahv Klubile kuni 1000
eurot.
50.12 Muusikat, mida edastatakse saali helivõimenduspuldist, ei tohi mängida hetkedel, mil
pall on „elus“. Selle tingimuse vastu eksimusel trahv mängu korraldavale Klubile:
•
esimesel korral 35 (kolmkümmend viis) eurot;
•
igal järgneval korral viimasest sarnasest karistusest kahekordne summa.
50.13 Kui Klubi ei täida Juhendi punktis 34 (Mängijate võistlusvormid) toodud kohustusi hoiatus või trahv Klubile kuni 130 (ükssada kolmkümmend) eurot ja/või selle Klubi
meeskonna mängija(te), kelle vorm ei vasta Juhendis kehtestatud nõuetele, eemaldamine
mängust.
50.14 Diskvalifitseeriva vea korral peab mängija, Klubi, vanemkohtunik ja komissar
esitama 24h jooksul seletuskirja toimunu kohta EKL-ile. Esitatud seletuskirjade põhjal
otsustatakse distsiplinaarkaristuse määr. Karistuse suuruse määrab Meistriliiga
distsiplinaarkomisjon 3 päeva jooksul.
50.15 Treeneri diskvalifitseeriva vea korral juhindutakse EKL üldjuhendi punktist 12.10
ning Juhendi punktist 50.15. Treeneri eemaldamine 2 tehnilise veaga käsitletakse
samamoodi kui treeneri diskvalifitseerivat viga.
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50.16 Kui Klubi mängija, treener või keegi teine meeskonna liige lõhub mängu käigus
tahtlikult reklaamplakati siis määratakse Klubile trahv kuni 320 (kolmsada kakskümmend)
eurot ning Klubi on kohustatud tasuma kõik reklaamplakati taastamisega seonduvad
kulud.
50.17 Meeskonna liige ja/või peatreener või treener ei osale mängujärgsel
pressikonverentsil – trahv kuni 320 (kolmsada kakskümmend) eurot.
50.18 Juhul, kui Meeskonna liige osaleb otseselt või kaudselt, ise või oma sugulaste või
tuttavate kaudu Eesti korvpalliga seotud mistahes ennustusmängudes või kihlvedudes,
peatatakse osalenu litsents kaheks (2) aastaks. Maksimumkaristuseks on litsentsi peatamine
jäädavalt.
50.19 Karistused, mis määratakse Klubile või tema mängijale distsiplinaarkorras ja mida ei
jõuta ära kanda jooksval 2017/2018 hooajal, kantakse automaatselt üle järgmisse hooaega.
Kui Klubi mängija ei osale enam Meistriliigas, kus talle määrati distsiplinaarkaristus, siis
viiakse karistus automaatselt üle võistlussarja, kus mängija hakkab osalema Klubi vahetuse
korral või uuel hooajal. Karistust ei ole võimalik kanda samal hooajal farmimeeskonnas.
50.20 Juhendi mistahes muu punkti vastu eksimine võib kaasa tuua rahalise trahvi kuni
5000 (viis tuhat) eurot, mille suuruse otsustab EKL.
50.21 Klubi loobub 2017/2018 võistlushooajal Meistriliigas mängimisest ja/või ei täida
Meistriliigas osalemise nõudeid arvatakse Meistriliigast välja Klubile trahv kuni 10 000
(kümme tuhat) eurot.
50.22 Trahvid ning osalemistasud laekuvad EKL-i kontole ja kuuluvad Meistriliiga
tuludesse.
50.23 Telemängu otseülekande mittetoimumine klubi süül või ülekandeks tehniliste
tingimuste mittetäitmine – trahv klubile kuni 4000 eurot
50.24 Juhendi punktide 34 vastu eksimine – trahv klubile kuni 500 eurot.
50.25 Juhendi punkti 44.5 mitte täitmine – trahv klubile kuni 500 eurot
50.26 Juhendi punkti 44.7 mitte täitmine – trahv klubile kuni 500 eurot.
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Lisa nr 1 Klubi meeskonna registreerimisleht ja nimeline registreerimisleht

VÕISTKONNA NIMELINE REGISTREERIMISLEHT
ALEXELA KML
võistluste nimetus

Jrk. nr.

Mängi
pos
ja nr.

Ees- ja perekonnanimi

võistkonna nimi

Üleminek/
LOC

Täiendav
võistlusklass
või liiga

Viimane klubi

Sünniaeg
(päev, kuu,
aasta)

Pikkus Litsentsi Arstitõendi
cm
nr
kuupäev

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Klubi juriidiline nimi:
Aadress:
Telefon:
E-mail:
IBAN:

Klubi juriidiline esindaja

nimi:
allkiri*/**

kat.

litsents

telefon

e-mail

allkiri*

Peatreener
Treener
Treener
Arst/Füsio
Esindaja
Võistluspaik

EKL kinnitus

Aadress

Telefon

* Olen tutvunud ja kohustun järgima Meistriliiga juhendit, EKL- üldjuhendit, EKL Eetikakoodeksit ning muid EKL otsuseid ja üldkehtivaid juhendeid, kordasid
** Olen valmis tõestama lepingulisi suhteid ja/või teisi kokkuleppeid, registreerimislehel märgitud mängijate ja/või võistkonna teiste liikmetega

Allkiri *

Lisa nr 1b Nimelise registreerimislehe lisa
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Lisa nr 2 Dopingukontrolli ruumi tingimused
Nõuded dopingukontrolliruumile:
• Ooteruum või -ala peaks olema piisavalt suur, et sinna mahuks ära nii testitavad
sportlased koos oma esindajatega kui ka sportlaste saatjad. Ruumis või alal peaks
olema piisav arv toole või pinke ja laud jookide jaoks. Oluline on ära hoida kõrvaliste
isikute juurdepääsu. Ooteruumi ees peaks olema eraldi laud, kus toimub kõikide
sportlaste, esindajate ja saatjate sisse- ja väljaregistreerimine.
• Suurürituste korral peaks ooteruumis olema televiisor või ekraan, kust saab jooksvalt
võistluseid jälgida. Samuti võiks olla üks külmkapp jookidele. Teine külmkapp aga
kogutud uriini ja/või veretestide jaoks, mis peavad reeglite kohaselt olema külmas
hoitud.
• Dopingutesti läbiviimise ruumi peab olema ligipääs ainult dopingutestijatel, testitaval
sportlasel ja tema esindajal. Ruumis peaks olema laud, toolid ja paar prügikasti,
suurvõistluste korral ka külmkapp. Kui võimalik, siis võiks olla lukustatav ruum.
• Võimaluse korral peaks dopingutestiruumist olema otsene ligipääs WCle või peaks
WC asuma kohe dopingutesti läbiviimise ruumi kõrval ja selline, kus on ruumi nii
sportlasele kui ka proovi andmise vaatlejale.
• Dopinguruumi asukohta näitavad juhised ja viidad, sildil võiks olla trükitud „Doping
Control Station“.
• Vereproovide läbiviimise ruum peaks olema teistest ruumidest eraldi, kus saab
rahulikult ja konfidentsiaalselt vereproove võtta, tagades sellega sportlase privaatsuse.
Sportlasel peaks olema võimalus vajadusel pikali heita.
• Dopingukontrolliruumi jookidega varustamine on ürituse korraldaja kohustus. Joogid
sportlastele peaksid olema kofeiini- ja alkoholivabad (nt. vesi gaasiga ja ilma, mahl),
ligikaudu 1,5-2 liitrit sportlase kohta. Kõik joogid peavad olema kinnistes pudelites,
eraldi jooginõusid vaja pole.
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Dopingukontrolli ruum:
Variant 1, ideaalne testiruum 2 eraldi ruumiga:
- 1 ruum sportlastele ootamiseks (mahutaks ära vähemalt 8-10 inimest)
- 1 ruum testimisprotseduuri läbiviimiseks (mahutaks ära 3 inimest, lisaks 1 laud ja 2 tooli,
prügikast)
- WC´sse ligipääs otse testimisprotseduuri läbiviimise ruumist (ainult meie kasutuses olev
WC).
- joogid sportlastele (alkoholi- ja kofeiinivabad, kinnistes pudelites)
- mõlemad ruumid oleksid ainult meie kasutuses ja kolmandad isikud (nt. pealtvaatajad )
sinna ei satu.
Variant 2, miinimum nõuetega ruum:
- 1 suurem ruum, kus sportlased ootavad, istuvad ja seal samas viiakse läbi ka
testimisprotseduur (mahutaks vähemalt 15 inimest)
- piisavalt toole või pinke, 1 laud, prügikast
- WC olemasolu võimalikult lähedal ja ainult meie kasutada
- kogu protseduuri aja oleks see ruum ainult meie kasutuses ja suletud kolmandatele isikutele.
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Lisa nr 3 Klubide atesteerimistingimused
Kinnitatud EKL juhatuse poolt 26.05.2015
Klubide atesteerimise ja hindamiskriteeriumid
Nõuded Alexela KML klubidele:
Mängusaal:
Lisaks EKL üldjuhendi punktis 14 sätestatule:
Istekohad minimaalselt 600-le pealtvaatajale
Võistluste ajal minimaalselt 4 riietusruumi kasutamise võimalus
Parkimiskohtade olemasolu
Tasuta Wifi traadita internetiühendus ajakirjanikele
Tasuta LAN või Wifi internetiühendus EKL töötajatele ning lauasekretariaadile
Teleülekannete valmisolek võistlussaalis
Valguskaabel ja toimiv ühendus teleülekannete teostamiseks
Telekaamerate positsioonid. Elektritoide (220V)
Kommentaatorite töökohad. Elektritoide (220V)
Internetiülekannete valmisolek
Kaamerate paigutamise positsioonide olemasolu. Soovitavalt suunaga peatribüüni suunas.
Elektritoide (220V)
Kommentaatorite töökohad (Elektritoide 220V)
Interneti ühenduse pesade olemasolu kaamera ning kommentaatorite positsioonide läheduses
(LAN)
Minimaalne allalaadimise kiirus 10 Mb/s
Minimaalne üleslaadimise kiirus 5 Mb/s (eraldi port)
Internetiühenduse kasutamine EKL-i ja EKL-i ülekannete partnerite jaoks (LAN)
Reklaamipositsioonid
Keskring või vabaviskeringid KML peasponsori tarbeks (kleebis)
Kõik reklaampinnad madalamal kui 3 meetri kõrgusel põranda pinnast kuuluvad võrdselt EKL ja
“koduklubile”
Täiendavad reklaamiküsimused on fikseeritud Alexela KML juhendi punktis 31.
Turundus
Klubi missioon ja visioon
Klubi turundusjuht või turundusküsimuste eest vastutav isik (nimi, eelnev töökogemus)
Pressiesindaja või kohusetäitja (nimi, eelnev töökogemus)
Klubi turundus väljundid (B2C e. Vaatajatele suunatud turundus)
• Koduleht
• Sotsiaalmeedia kanalid (facebook, twitter, youtube)
Klubi nimi, logo ja identiteet
Klubi nimes kajastub klubi asukoht (linn, asula või linnaosa)
Klubi maskott (kui on)
Nõuded klubipüramiidi osas*
Võistkond Mini vanuseklassis
Võistkond U14 vanuseklassis
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Võistkond U16 vanuseklassis
Võistkond U18 vanuseklassis
Farmmeeskond I või II liigas 75% alla 23-aastased (rosteri limiit 18 mängijat).
Naiste meistriliiga klubi
Meeste meistriliiga klubi
Kõik võistkonnad on korvapalli Eesti Meistrivõistlustele registreeritud ühe juriidilise keha all
Kõikidel võistkondadel on äratuntav osa võistkonna nimest sama
*nõuded toodud Alexela KML juhendis ning vastavalt antud nõuete täimisele/mitte täitmisele
moodustub liiga osavõtumaksu määr. Osalemaks Korvpalli Meistriliigas peab nendest
püramiidklubi nõuetest olema täidetud minimaalselt 2 võistkonda näidatud liigades
ja tingimustel v.a Audentese Spordigümnaasium/Noortekoondis)
Võlgnevused
Meeskonna registreerimiseks ei tohi Klubil olla võlgnevusi Eesti Korvpalliliidu ees 1. juuli 2017
seisuga.
Alexela Korvpalli Meistriliiga võistkond
Peatreener (nõutud minimaalselt V kategooria)
Treener(id) (s.h füüsilise ettevalmistuse treener kui on)
Meditsiiniline personal
Mängijate esialgne nimekiri
Muud võistlussarjad, millega antud mängijad hõivatud on või kus sama võistkond osaleb.
Esitatavate dokumentide ja info loetelu:
Klubi põhikiri
Äriregistri B-kaardi elektrooniline väljavõte
Treeneri(te) töölepingu(te) olemasolu kinnitus
Klubi tegevjuhi või esindaja (manageri) kontaktid
Klubi raamatupidaja kontaktid
Klubi pressiesindaja kontaktid
Klubi turundusjuhi kontaktid
Klubi esindusvõistkonna (Alexela KML) registreerimisleht**
Nimeline registreerimisleht (koos mängijate allkirjadega)**
Mängijate spordimeditsiinilise kontrolli tulemused**
KML võistkonna eelarve (eraldi nimetatud tuluallikad ning kulu)
Klubi KML võistkonna mängusaal, kus peetakse Alexela KML mängud
Klubi noortevõistkondade ülesandmislehed
Klubi noortevõistkondade eelmise hooaja EMV ja rahvusvaheliste turniiride/võistluste tulemused
Klubi noortetreenerite nimed ja koopiad kutsetunnistusest
Naiskonna ja amatöörliiga farmmeeskonna ülesandmisleht võistkondade olemasolul
Värskeim kinnitatud majandusaasta aruanne, kuid mitte vanem kui 2014 majandusaasta kohta
Tõend maksuametist võlgnevuste või nende puudumiste kohta
Kehtiv arengukava või selle puudumisel arenguvisioon, mille struktuur on toodud käesoleva
dokumendi lisas (vt Lisa 1)
Eelarve strateegia
Turvafirma nimi ja turvaplaan Alexela KML kodumängudeks
** tähtajad vastavalt Alexela KML juhendile.
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Käesolev dokument on klubide, kes soovivad osaleda hooajal 2017/2018 Alexela Korvpalli
Meistriliigas, atesteerimise aluseks.
Käesolevas 2017/2018 atesteerimise ja hindamiskriteeriumite dokumendis toodud osas on õigus
üksnes Eesti Korvpalliliidu juhatusel teha erandeid või langetada sellega seoses teisi otsuseid.

Klubide atesteerimise ja hindamiskriteeriumid 2017/2018 hooajaks Lisa 1

Arengukava põhistruktuur :
1. Arengupõhimõtted
2. Visioon
3. Kandepind ja noortetöö
a. strateegilised eesmärgid
b. oodatavad tulemused
c. arengu mõõtmine
4. Tippkorvpall
a. strateegilised eesmärgid
b. oodatavad tulemused
c. arengu mõõtmine
5. Treenerid (arv, tase, koolitused, seminarid)
6. Turundus
a. kommunikatsioonikanakanalid
b. turunduse prioriteedid

Lisa nr 4 TV ja reklaamjuhend

Lisa nr. 4a TV Klipiplaani juhend
blokk1
Klipp
Klipp
Klipp
Klipp
KOKKU

enne mängu 60sek
0
0
0
0
0 60 sek

blokk3
Klipp
Klipp
Klipp
Klipp
KOKKU

2 veerandi time-out
0
0
0
0
0 60 sek

blokk5
Klipp
Klipp
Klipp
Klipp
KOKKU:

enne II poolaega
0
0
0
0
0 60 sek

blokk7
Klipp
Klipp
Klipp
Klipp
KOKKU

4 veerandi time-out
0
0
0
0
0 60 sek

Näide

Ettevõte
EKL

Reklaamklipi nimi
EKL_10sek

Pikkus (sek)
10

Telemängude reklaamklipi plaan palun saata kaks nädalat enne
vastavat kodumängu. Igasse reklaamblokki on koduvõistkonnal
ettenähtud kuni 60 sekundit (kõik kokku 240 sekundit)
reklaamaega. Tähtis on, et teie saadetud reklaamklipi plaan ja
klipid mahuksid ettenähtud aega! Soovituslikud reklaamklipi
pikkused on 5, 10, 15 ja 20 sekundit.

Lisa nr. 4b Reklaamjuhend juhend delfi.ee keskkonnas (torn)
1. Korvpalli Meistriliiga klubi peab saatma reklaammaterjali vähemalt 1 nädal enne
kodumängu;
2. Reklaam tuleb saata Eesti Korvpalliliidu turundusjuhi meili aadressile;
3. Korvpalli Meistriliiga klubi kohustub kodumängu reklaamile lisama ALEXELA
Korvpalli Meistriliiga logo;
4. Kujundus tuleb kooskõlastada Eesti Korvpalliliiduga;
5. Reklaammaterjali tehnilised/visuaalsed tingimused:
a. mõõt 250 x 400 px;
b. faili formaat: JPG;
c. Kaal: maksimaalselt 60 KB;
d. Reklaamiga tuleb saata ka internet aadress, kuhu reklaam suunab edasi.
Näidis

Lisa nr. 4c Reklaamjuhend juhend delfi.ee mobiilses keskkonnas (mobiil)
1. Korvpalli Meistriliiga klubi peab saatma reklaammaterjali vähemalt 1 nädal enne
kodumängu;
2. Reklaam tuleb saata Eesti Korvpalliliidu turundusjuhi meili aadressile;
3. Korvpalli Meistriliiga klubi kohustub kodumängu reklaamile lisama ALEXELA
Korvpalli Meistriliiga logo;
4. Kujundus tuleb kooskõlastada Eesti Korvpalliliiduga;
a. mõõt 600 x 600 px;
b. faili formaat: JPG
c. Kaal: maksimaalselt 75 KB
d. Reklaamiga tuleb saata ka internet aadress, kuhu reklaam suunab edasi
Näidis

