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EESTI KORVPALLILIIDU
ÜLDJUHEND

I.
1.

Üldsätted
Ülesanne ja eesmärk

1.1 Eesti Korvpalliliidu üldjuhend reguleerib Eesti Vabariigis registreeritud MTÜ Eesti
Korvpalliliidu (edaspidi ka EKL) liikmeskonda kuuluvate juriidiliste isikute ja muude
korvpallivõistkondade võistlusi, mida organiseerib Eesti Korvpalliliit.
1.2 Eesti Korvpalliliidu üldjuhendi eesmärgiks on kehtestada läbipaistvad üldkehtivad
põhimõtted EKL poolt korraldatavate erinevate võistlusliigadega seotud tegevuse
reguleerimiseks ja võistluste korralduseks.
1.3 Eesti Korvpalliliidu üldjuhend kehtib kõikide liigade võistlusjuhendite kohta niivõrd, kui
konkreetse liiga võistlusjuhendiga ei sätestata otseselt teisiti.
2.

Üldmõisted

2.1. EKL üldjuhend – on käesolev juhend, mis sisaldab üldisi põhimõtteid EKL poolt
korraldatavate võistluste kohta;
2.2. liigade võistlusjuhendid – on juhendid, mis sisaldavad regulatsiooni konkreetse liiga
võistluste organiseerimise ja toimimise kohta;
2.3. Korvpalli Meistriliiga või Meistriliiga – on Eesti meistrivõistluste kõrgeim liiga, kus
selgub parim täiskasvanute klubi. Eksisteerib eraldi meeste Korvpalli Meistriliiga (edaspidi
KML) ja Naiste Korvpalli Meistriliiga I divisjon (edaspidi NKML I divisjon);
2.4. amatöörliiga – on täiskasvanute võistlussari, mis jääb Korvpalli Meistriliigast madalamale
(meestel I, II ja Rahvaliiga ning naistel Naiste Korvpalli Meistriliiga II divisjon (edaspidi
NKML II division);
2.5. korvpalliklubi või klubi – EKL liikmeskonda kuuluv juriidiline isik;
2.6. omanikklubi – klubi, kes on konkreetse mängija jaoks saanud litsentsi EKL-st;
2.7. koduklubi – mängu korraldav klubi;
2.8. külalisklubi – mängul osalev, kuid mängu mittekorraldav klubi;
2.9. põhivõistkond – klubi võistkond, mis mängib ühes Eesti tippliigadest – Meistriliiga või I
liiga
2.10. farmvõistkond
– võistkond, mille klubi põhivõistkond mängib temast kõrgemas
täiskasvanute liigas (farmvõistkonna võimalikud liigad on I liiga, II liiga või rahvaliiga);
2.11. koduvõistkond– mängu korraldava klubi võistkond;
2.12. külalisvõistkond– mängul osalev, kuid mängu mittekorraldava klubi võistkond;
2.13. litsents – mängija ja treeneri litsents on kehtiv fotoga dokument või elektrooniline
kinnitus mängijaõiguse kohta EKL infosüsteemis, mis annab õiguse osalemiseks EKL poolt
korraldatavatel võistlustel;
2.14. mängija – klubi võistkonda kuuluv või varasemalt kuulunud korvpalli harrastav sportlane,
kes omab EKL litsentsi või kellele taotletakse litsentsi;
2.15. välismängija – Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav mängija, kellele laienevad kõik
mängijale kehtestatud nõuded, kui EKL üldjuhendist või konkreetse liiga võistlusjuhendist
ei tulene otseselt teisiti;
2.16. treener – EKL poolt väljastatud treeneri litsentsi omav isik. Treeneri itsentsi saamise
aluseks on kutsetunnistus. Klubi kohustub määrama peatreeneri kõikidedele
registreeritavatele võistkondadele, kelle andmed esitatakse EKL-le;
2.17. võistkonna liige – klubi võistkonnaga ja klubiga otseselt seotud mängijad, treenerid,
esindaja, arst, massöör, saatja jne, kes võistlushoojaks üles antud ja/või, kes osalevad EKL
poolt korraldatud võistlustel või viibivad klubi võistkonnaga samas võistlussaalis;
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2.18. mängija üleminek – mängija üleminek klubist klubisse vastavalt käesoleva EKL
üldjuhendi regulatsioonile;
2.19. kasvatajaraha – tasu, mis makstakse kasvatajaklubile / omanikklubile sportlase
üleminekul Eesti siseselt klubist teise klubisse vastavalt EKL juhatuse poolt kehtestatud
tariifidele;
2.20. liiga peakohtunik – isik, kes vastutab konkreetse liiga kohtunike töö korralduse eest
ning, kes käsitleb kõiki mänguga seotud kaebusi;
2.21. liiga distsiplinaarkomisjon – kollegiaalne organ, mis käsitleb kaebusi, mis ei puuduta
otseselt mängu situatsioone. Liiga distsiplinaarkomisjoni kuuluvad sekretariaadi esindaja,
võistluste peakohtunik ja erapooletu isik. Erapooletu isik ning tema asendusliige või –
liikmed määratakse EKL juhatuse poolt võistlushooaja alguses;
2.22. Õiguskomisjon – EKL kõrgeim vaidlustusorgan, kus on võimalik vaidlustada
apellatsiooni esitamise teel liiga peakohtuniku või liiga distsiplinaarkomisjoni otsuseid;
2.23. kaebus – kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud vaidlustus, mis
on esitatud liiga peakohtunikule mänguga seotud või liiga distsiplinaarkomisjonile
mänguga mitteseotud vaidlustatud situatsioonide kohta;
2.24. apellatsioon – kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud vaidlustus,
mis on esitatud liiga peakohtuniku või distsiplinaarkomisjoni otsusele. Apellatsioone
lahendab EKL Õiguskomisjon.
EKL üldjuhendis suure või väikse algustähega defineeritud mõistetel ainsuse või mitmuses on
samasugune tähendus kõikide liigade võistlusjuhendite osas, kui konkreetsest liiga
võistlusjuhendist ei tulene otseselt teisiti.

II. Võistluste korraldusega seonduv
3.

Võistlused

Eesti Korvpalliliidu võistlushooajaks loetakse ajavahemikku 01.07.2019
kuni 30.06.2020.
3.2
EKL-l on ainuõigus korraldada Eesti korvpalli meistrivõistlusi ja karikavõistlusi.
Neid õigusi võib EKL-i juhatuse otsusega delegeerida teistele juriidilistele isikutele,
kellega sõlmitakse vastav kirjalik leping.
3.3
Kõik EKL-i poolt korraldatud võistlused toimuvad FIBA kinnitatud võistlusmääruste
alusel.
3.4
EKL-i korraldatavad võistlused jagunevad järgmiselt:
3.4.1 Eesti meistrivõistlused meestele:
3.4.1.1 KML;
3.4.1.2 I liiga;
3.4.1.3 II liiga;
3.4.1.4 Rahvaliiga;
3.4.1.5 seeniorid (35-aastased ja vanemad).
3.1

3.4.2 Eesti meistrivõistlused naistele:
3.4.2.1 NKML /Naiste Eesti-Läti-Leedu Ühisliiga;
3.4.2.2 Naiste I liiga;
3.4.2.3 seeniorid (35-aastased ja vanemad).
3.4.3 EKL korraldab 2019/2020 võistlushooajal Noorteliiga meistrivõistlusi järgmistele
vanuseklassidele:
3.4.3.1 noormehed sündinud 2000 ja hiljem (U20);
3.4.3.2 noormehed sündinud 2002 ja hiljem (U18);
3.4.3.3 noormehed sündinud 2004 ja hiljem (U16);
3.4.3.4 poisid sündinud 2006 ja hiljem (U14);
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3.4.3.5 poisid sündinud 2008 ja hiljem (Mini);
3.4.3.6 neiud sündinud 2002 ja hiljem (U18);
3.4.3.7 neiud sündinud 2004 ja hiljem (U16);
3.4.3.8 tüdrukud sündinud 2006 ja hiljem (U14);
3.4.3.9 tüdrukud sündinud 2008 ja hiljem (Mini).
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3.4.4 Eesti karikavõistlused:
3.4.4.1 naiste karikavõistlused;
3.4.4.2 noormehed sündinud 2002 ja hiljem (U18);
3.4.4.3 noormehed sündinud 2004 ja hiljem (U16);
3.4.4.4 poisid sündinud 2006 ja hiljem (U14);
3.4.4.5 neiud sündinud 2002 ja hiljem (U18);
3.4.4.6 neiud sündinud 2004 ja hiljem (U16);
3.4.4.7 tüdrukud 2006 ja hiljem (U14).
3.4.5 Vanuseklasse käesoleva EKL üldjuhendi mõistes arvestatakse sünniaasta järgi
2019/2020 hooajal järgnevalt:
9
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020
7 97 998 099 100 201 302 403 504 605 706 07
8 08
U23
U22
U21
U20
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
Nt. U23 vanuseklass on sündinud 97. (1997) aastal
3.5 Rahvusvahelised võistlused:
3.5.1 EKL-i juhatus otsustab rahvuskoondiste tippvõistlustest (OM, MM, EM, Universiaad)
ja muudest võistlustest osalemise, maavõistluste ja rahvusvaheliste turniiride korraldamise
ning EKL-i sekretariaat klubide FIBA liigadest või turniiridest osavõtu.
3.5.2 Klubidel on õigus osaleda FIBA ja Euroleague Commercial Assets (ECA) liigades või
turniiridel vastavalt eraldatud kohtadele.
3.5.3 FIBA, ECA korraldatavas liigas (vastavalt Eesti klubidel olevatele võimalustele) on
Eestit eelisõigus esindada Eesti korvpallimeistriks tulnud klubi võistkonnal.
Meistri
loobumisel või mitme liiga puhul saab järgmisena õiguse Meistriliigas teiseks tulnud klubi
võistkond. Nende järel saab õiguse Eesti karikavõitja, siis Meistriliigas kolmandaks tulnud
klubi võistkond jne. Vastavalt eeltoodud korrale peab klubi võistkond FIBA või ECA võistluse
ajagraafikust tulenevalt teatama kirjalikult EKL-i sekretariaati FIBA või ECA liigas osalemise
või loobumise otsusest.
3.5.4 Võimalus osaleda erinevates sarjades, on klubidel õigus, vastavalt EKL üldjuhendi
punktis 3.5.3 nimetatud reitingule ja võistlussarjade vahel kehtestatud tugevusjärjestusele
(Näiteks: KML või NKML meister – vastavalt Champions League, FIBA Europe Cup või
FIBA Eurocup. Kõik järgmised vastavalt EKL reitingule, mille kinnitab EKL juhatus).
3.5.5
EKL-i liikmesklubi(de) ja FIBA-sse kuuluva teise riigi klubi(de) vahelised
kohtumised ei tohi segada EKL-i poolt korraldatavaid riigisiseseid ja rahvusvahelisi võistlusi.
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Kui selline kohtumine mõjutab EKL-i poolt korraldatavate võistluste kalendrit, tuleb vähemalt
60 kalendripäeva enne võistlusi taotleda luba võistluste korraldajalt.
3.6 Regionaalsed võistlused on EKL-i regioonides (nt. Ida ja Lääne regioon) korraldatavad
võistlused.
3.7 Eesti – Läti Korvpalliliiga (edaspidi ka EST-LAT BL):
3.7.1
Eesti - Läti korvpalliliigast on õigus osa võtta klubidel vastavalt Eesti-Läti
korvpalliliiga juhendile ning klubide paremusjärjestusele.
3.7.2
Eesti-Läti korvpalliliigat ei käsitleta EKL üldjuhendi punktis 3.5 nimetatud
rahvusvahelise võistlusena.
3.8 VTB ühisliiga:
3.8.1
VTB ühisliigast on õigus osa võtta klubidel vastavalt VTB ühisliiga juhendile;
3.8.2 VTB ühisliigat ei käsitleta EKL üldjuhendi punktis 3.5 nimetatud rahvusvahelise
võistlusena.
4.

Osavõtjad

4.1
EKL-i korraldatavatest võistlustest osavõtu tingimused:
4.1.1 Võistlustest võivad osa võtta Eesti Vabariigi kodanikud ning ka need Euroopa Liidu
(EL) liikmesriigi ja mitte EL liikmesriigi kodanikud, kes õpivad Eesti õppeasutustes
ja/või töötavad Eestis ning kellel on, lähtudes Eesti välismaalaste seadusest, Eestis
viibimiseks ja/või Eestis töötamiseks seaduslik alus.
4.1.2 Eestis õppivad päevaste osakondade üliõpilased, kes ei ole alalised elanikud Eesti
välismaalaste seaduse mõistes, ei loeta erandina välismängijateks kõikides Eesti
korvpalliliigades v.a. Meeste Eesti-Läti Korvpalliliiga, KML, Meeste I liigas, Meeste II
liigas, Naiste Baltiliiga, NKML, Naiste I liiga..
4.1.3 Elamisloa alusel Eesti põhikoolis võ i gümnaasiumis õppivad isikud, kes ei ole alalised
elanikud Eesti välismaalaste seaduse mõistes, võivad mängida kõikides Eesti
korvpalliliigades kuni kooli lõpetamiseni või kuni 18. eluaasta täitumiseni ning neid
mängijaid ei loeta erandina välismängijaiks.
4.1.4 Korvpallihooaja kestel tohib üks mängija EKL-i poolt korraldatavatel võistlustel
esindada korraga ainult ühte võistkonda, välja arvatud järgmistel juhtudel:
4.1.4.1
U23 vanuseklassi või noorema vanuseklassi mängijad võivad farmvõistkonna ja
põhivõistkonna vahel liikuda hooaja lõpuni.
4.1.4.2
Kuni U18 vanuseklassi mängija puhul võib klubi vastavalt tema tasemele valida
sobiva vanuseklassi või võistlussarja, kus mängija osaleb. Klubi peab arvestama
vanuseklasside piiranguga (noorema vanuseklassi eest mängida ei saa) ning lugema mängija
poolt mängitud mängude arve. Kehtima jäävad mängude arvu piirangud. Mängude arvu piirang
U12 vanuseklassis 30 mängu, U14 vanuseklassis 45 mängu, U16 vanuseklassis 55 mängu ja
U18 vanuseklassis 60 mängu. Ühes vanuseklassis/sarjas saab klubi mängijat kasutada korraga
ainult ühe võistkonna koosseisus. Sama vanuseklassi/sarja siseselt mängija teise võistkonda
liigutamisel tuleb sooritada klubisisene üleminek, mis on tasuline.
4.1.4.3 Kuni U23 vanuseklassi mängijal (v.a. Audentese Spordigümnaasiumis õppivad
mängijad) on õigus mängida täiskasvanute võistlussarjas teise klubi koosseisus omanikklubi
kirjalikul loal, kui tema omanikklubi ei osale antud võistlussarjas ja klubi osaleb kõrgemas
täiskasvanute võistlussarjas, kui mängija omanikklubi;
4.1.4.4 Audentese Spordigümnaasiumis õppivatel mängijatel on õigus ja kohustus
mängida Audentese Spordigümnaasiumi võistkonna eest sõltumata tema klubilisest
kuuluvusest;
4.1.4.5 Audentese Spordigümnaasiumis õppivad mängijad ei saa osaleda üheski teises
täiskasvanute sarjas va. Audentese Spordigümnaasiumi võistkonna eest;
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4.1.4.6 Mängijatel, kes on nooremad kui 15. eluaastat, on lubatud omanikklubi treeneri ja
lapsevanema kirjalikul loal mängida täiskasvanute võistlussarjas, juhul, kui konkreetse liiga
juhend ei sätesta teisiti.
4.1.5 EKL üldjuhendi punktis 4.1.4 kirjeldamata erandite otsustamise õigus on EKL
sekretariaadil.
4.2
Seeniorid võivad osaleda oma sarjades erinevates vanuseklassides teises võistkonnas.
4.3
Noormängijaks loetakse noormeestel kuni U 20 vanuseklassi (sündinud 2000 või
hiljem) ning neidudel kuni U18 vanuseklassi mängijaid (sündinud 2002 või hiljem).
Juhul, kui noormängija osaleb täiskasvanute võistlussarjades, siis kehtivad temale kõik
täiskasvanute sarjadega kaasnevad reeglid v.a. litsentsitasu määr.
4.4
Võistlustest võivad osa võtta kõik klubid ja konkreetseks sarjaks või võistluseks
moodustatud võistkonnad vastavalt kehtivale EKL üldjuhendile ning konkreetse liiga
võistlusjuhendile, milles võistkond osaleb.
4.5
Mängijate kindlustamise eest vastutavad klubid. EKL peab kindlustama mängijad
reisikindlustusega juhul, kui nad esindavad Eesti Vabariiki koondise koosseisus
võistlustel välismaal koondise ettevalmistuse ja võistlusperioodi vältel.
5.
5.1

5.2

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
6.
6.1

6.2

Litsentsid
Mängijad ja treenerid peavad omama kehtivat fotoga litsentsi või elektroonilist
kinnitust EKL infosüsteemis. Noorte Eesti meistrivõistlustel osalevad mängijad, kes
osalevad lisaks ka täiskasvanute võistlussarjades, saavad täiskasvanute litsentsi vastavalt
nende Noorte Eesti MV vanuseklasside litsentsi tasule. Juhul, kui noormängija osaleb
täiskasvanute võistlussarjades, siis kehtivad temale kõik täiskasvanute sarjadega
kaasnevad reeglid. Klubivahetuse puhul tuleb mängija litsents uuendada koos sinna
juurde kaasnevate rahaliste nõuetega, mille eest vastutab mängija uus omanikklubi.
EKL-i litsentsi taotlev mängija või kuni 18.a. mängijate puhul lapsevanem peab
kinnitama allkirjaga või digiallkirjaga is.basket.ee keskkonnas võistkonna liikme
deklaratsiooni. Deklaratsioonis on kirjas mängija või kuni 18.a. mängijate puhul mängija
ja lapsevanema õigused ning kohustused ning EKL-le antud nõusolekud mängijate
isikuandmete töötlemiseks (vt Lisa 6. Võistkonna liikme deklaratsioon). Deklaratsiooni
allkirjastamata jätmisel mängijale litsentsi ei väljastata.
Välismängija litsentsi saamiseks peab klubi EKL-i sekretariaadi kaudu esitama FIBAle järgmised dokumendid:
välismängijate nimekirja;
välismängija registreerimisblanketi (self - declaration);
vabastuskirja või avalduse akadeemilisest institutsioonist mängijale;
välismängija passi fotokoopia, mis näitab täisnime, sünniaega ja -kohta;
kõik muud FIBA poolt nõutavad dokumendid.
Liiga staatus, juhtimine ja pädevus
Võistlusliigad ehk liigad on EKL-i põhikirjalise tegevuse üheks organisatsiooniliseks
vormiks, mida käesolevas EKL üldjuhendis ja konkreetses liiga võistlusjuhendis
fikseeritud pädevuse piires juhib EKL-i sekretariaat. Liigade juhtimine toimub EKL-i
Liigade- ja võistluste juhi, Täiskavanute liigade juhi ja Noorteliigade juhi, ning
konkreetse liiga peakohtuniku juhtimisel.
Liiga korraldamise eesmärkideks on tagada aus ning sportlikest printsiipidest lähtuv
turniirisüsteem, lai kõlapind ja huvi publiku ning pressi poolt, positiivne imidž toetajate
ning publiku hulgas, tulemuste vahendamine pressile ja huvilistele ning kohtunike
kvaliteetne tegevus.
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6.3

6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
7.
7.1

7.2

7.3

7.4
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Klubide funktsiooniks ja eesmärgiks konkreetses liigas osalemisel on mängijate
taseme tõstmine, uute mängijate kasvatamine, noortekorvpalli arendamine, koostöö
fännklubidega ning liiga võistlusmängude tipptasemel korraldamine.
Konkreetse võistlusliiga juhtimise pädevusse kuulub muuhulgas:
liiga võistluskalendri koostamine kooskõlas EKL-i muude võistluste kalendritega;
liiga võistluste korraldus ja paremate klubide võistkondade väljaselgitamine kooskõlas
võistlusmäärustike-, EKL-i üldjuhendi, liiga võistlusjuhendi ja EKL-i juhatuse otsustega
publikut võimalikult haaraval viisil;
liiga hooaja eelarve esitamine EKLi peasekretärile kinnitamiseks ning eelarve
täitmise järgimine;
ettepanekute tegemine EKL-i juhatusele liiga tegevuse arendamiseks;
avalikkuse ja meedia operatiivse teavitamise tagamine liiga korvpallimängude
tulemustest ja tegevusest;
muu vajalik tegevus liiga eesmärkide täitmiseks, mis ei ole vastuolus EKL-i põhikirja,
juhatuse otsuste, kinnitatud juhendite, eeskirjade ja määrustikega.
Üleminekud
Mängija üleminekuks klubist klubisse loetakse igasugust klubi vahetust mängija poolt,
kas korvpallihooaja jooksul või väljaspool seda ning sõltumata sellest, kas ülemineku
hetkel mängija litsents oli kehtiv või mitte.
Mängijate üleminekud on lubatud kuni võistlushooaja algusele järgneva aasta 28.
veebruarini (kaasaarvatud), noormeestel kuni U20 vanuseklass ja neidudel kuni U18
vanuseklass käimasoleva võistlushooaja alates 01. septembrist kuni hooaja algusele
järgneva aasta 28. veebruarini (kaasaarvatud), kui vastava liiga võistlusjuhend ei
sätesta teisiti (EST-LAT BL) võib anda ühe (1) mängija üles veel kuni hooaja algusele
järgneva aasta 13. märtsini (kaasaarvatud).
Mängija üleminekul klubist-klubisse on vajalik uue klubi ja mängija ülemineku avaldus
digitaalselt allkirjastatuna is.basket.ee keskkonnas, millele lisab digitaalse allkirja
omanikklubi samuti is.basket.ee keskkonnas või kirjalikult (vt. lisa) koos omanikklubi
kirjaliku seisukohaga ning allkirjastatuna. Audentese Spordigümnaasiumis õppivatel
mängijatel nõutav samuti ka Audentese Spordigümnaasiumi digitaalselt allkirjastatud või
kirjalik seisukoht. Noormängijatel (kuni U18) nõutav lapsevanema või tema eestkostja
kirjalik nõusolek või digiallkirjaga kinnitus is.basket.ee keskkonnas ja EKL poolne
kasvatajarahade arvutus lähtudes EKL poolt kehtestatud põhimõtetest. Audentese
Spordigümnaasiumi õpilasel reeglina õppimise ajal omanikklubi vahetada ei lubata välja
arvatud erijuhtudel, mille asjaolud selguvad üleminekuavaldusest, omanikklubi,
lapsevanemate ja Audentese Spordigümnaasiumi seisukohast. Otsuse ülemineku loa
kohta annab sellisel juhul EKL sekretariaat.
Mängijate igakordsel üleminekul tuleb uuel omanikklubil tasuda EKL-le üleminekutasu
vastavalt EKL juhatuse poolt kinnitatud ja üldjuhendi lisas fikseeritud määrale.
Üleminekutasu ei nõuta juhul, kui mängija ei ole enne registreerimist 2 (kaks) järjestikust
hooaega omanud kehtivat litsentsi Eesti meistrivõistlustel osalemiseks.
Üleminekuavalduse vormistab uus klubi is.basket.ee keskkonnas ning digiallkirjastab
selle, järgmisena liigub teade avalduse kohta lapsevanema/mängijani, kes digiallkirjastab
avalduse. Seejärel liigub teade e-posti teel omanikklubile, kes peab is.basket.ee
keskkonnas ülemineku kinnitama oma digiallkirjaga. Endise klubi esindaja on kohustatud
mängija üleminekuavalduse allkirjastama või keelduma allkirjastamisest (tuues ära ka
põhjenduse) hiljemalt 7 päeva jooksul avalduse esitamise kuupäevast. Kui klubi ei vasta
7 päeva jooksul mängija üleminekuavaldusele või endise klubi poolt mängija
lahkumisavalduse vastuvõtmisest keeldumisest on möödunud 7 päeva, otsustab
üleminekuõiguse EKL-i sekretariaat. Kui mängija endise Klubi seisukoht on eitav ja/või
mängija ning tema endise Klubi vahel on kohtulik vaidlus, siis otsustab
üleminekuavalduse EKL sekretariaat. Kui mängija ülemineku suhtes on rakendatud
kohtulik keeld, siis kuni vaidluse lahendamiseni mängija üleminekut EKL ei võimalda.
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Mängija, kes soovib siirduda mängima välisklubisse, peab esitama EKL-i
sekretariaadile kirjaliku taotluse koos (endise) omanikklubi kirjaliku seisukohaga.
Üleminek toimub FIBA ja FIBA Europe rahvusvaheliste üleminekureeglite kohaselt.
Endine klubi võib keelduda mängijale üleminekuloa andmisest juhul, kui mängija:
7.6.1 ei ole täitnud klubi põhikirjaga sätestatud liikme kohustusi või muid klubi
kehtestatud reegleid klubi varade tagastamisel jms;
on seotud klubiga lepinguliselt, mis ei ole lõppenud või, mida ei ole vaidlustatud
õigusaktides ettenähtud korras kohtulikult.
EKL-l on kohustus kontrollida mängija endise klubi poolt üleminekuloa andmisest
keeldumist ja õigus seda kirjalikult põhjendades ka mitte arvestada. EKL võib mängijale
üleminekuloa mitteandmist eirata, kui klubi:
ei täida EKL-i põhikirja, üldkogu või juhatuse otsuseid, EKL üldjuhendit, liiga
võistlusjuhendeid, eeskirju ja muid kirjalikult kehtestatud üldiseid reegleid;
ei oma kehtivat lepingut mängijaga;
ei osale Eesti meistrivõistlustel;
on EKL-i ees võlglane;
omab mängijate ees täitmata rahalisi kohustusi.
Kui üleminekuõigust taotlev mängija on lepinguliselt seotud klubiga, on EKL-i
sekretariaadil vajaduse korral õigus nõuda klubilt lepingu koopia selle osa esitamist, mis
tõestab lepingu kehtivust, kinnitatuna lepingupoolte allkirjadega. Lepingu koopia tuleb
esitada 7 päeva jooksul arvates nõudmise kuupäevast. Kui klubi ei esita lepingu koopiat
7 päeva jooksul, siis annab EKL-i sekretariaat mängijale üleminekuõiguse.
Kõik mängijate klubivahetusega kaasnev dokumentatsioon ja klubi rahalised
kohustused peavad olema täidetud hiljemalt kella 17:00-ks võistlushooaja algusele
järgneva aasta 28. veebruariks. Mängija litsents väljastatakse pärast kõigi EKL-i
poolsete nõuete täitmist.
Mängijate rahvusvahelisi liikumisi reguleerib FIBA ning FIBA Europe juhend. Igaaastaselt peab EKL omandama FIBA-lt välismängija “A” litsentsi neile mängijatele, kes
osalevad rahvuslikel meistrivõistlustel ja I liigas. “B” litsentsi aga neile mängijatele, kes
võtavad osa FIBA Europe ametlikest liigadest ja turniiridest Eesti klubide koosseisus.
FIBA nõuab osavõtutasu iga välismängija kohta, kas ühes või kahes kategoorias,
mille tasub välismängijat omav klubi.
Mängija, kes on saanud “B” litsentsi, ei vaja eraldi “A” litsentsi. Mängija, kes omab
“B” litsentsi, lõpetades mängimise Euroopa karikasarjades, peab välja vahetama oma
litsentsi “A” litsentsi vastu.
Klubi süsteemi siseselt täiskasvanute võistlussarjades võib teha piiranguteta liikumisi
kuni võistlushooaja algusele järgneva aasta 28. veebruarini (kaasaarvatud) vastavalt
EKL üldjuhendi punktile 4.1.4.
Kui klubi võistkonnal on farmvõistkond, siis tuleb klubil see võistkond enne
käimasoleva hooaja 10. septembrit (kaasaarvatud) EKL-s registreerida.
Farmvõistkonna registreerimisel peab klubi ära märkima mängijad, kellede osas
soovitakse teostada liikumisi põhi- ja farmvõistkonna vahel vastavalt EKL üldjuhendi
punktis 4.1.4 märgitud piirangute alusel. Klubi peab antud mängijate litsentsi eest tasuma
topelttasu lähtudes EKL üldjuhendi lisast 1 „Tasud ja arveldamispõhimõtted“.

Kasvatajaraha
Kasvatajaraha tasutakse kuni 23 aastaste mängijate üleminekul Eesti siseselt ühest klubist
teise klubisse. Kasvatajaklubil /Omanikklubil on õigust saada mängija eest
kompensatsiooni vastavalt EKL juhatuse kehtestatud tariifidele. Kasvatajaraha suurused
ja tasumise põhimõtted on toodud eraldi EKL üldjuhendi lisas 3 „Kasvatajarahad“.

9.

Registreerimine
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Klubide võistkonnad peavad EKL-le tasuma võlgnevused EKL-i ees ja esitama oma
liigas osalemise sooviavalduse (vt. Üldjuhendi lisa) algavaks võistlushooajaks kirjalikult
hiljemalt allpooltoodud kuupäeval:
9.1.1 EST-LAT BL (KML) – 01.07.2019;
9.1.2 NKML – 01.08.2019;
9.1.3 Naiste I liiga – 15.08.2019;
9.1.4 meeste I liiga – 25.07.2019;
9.1.5 meeste II liiga – 11.08.2019;
9.1.6 meeste Rahvaliiga - 15.09.2019;
9.1.7 naiste karikavõistlused – 01.09.2019;
9.1.8 noorte meistrivõistlused - 10.08.2019;
9.1.9 noorte karikavõistlused – 10.08.2019;
9.1.10 mini vanuseklass poisid - 05.09.2019;
9.1.11 mini vanuseklass tüdrukud - 05.09.2019;
9.1.12 mikromakro - I etapile 20 päeva enne etapi algust, teistele etappidele 14 päeva enne etapi
algust.
9.2
Nimelise registreerimise tähtajad liigade kaupa (minimaalselt 8 nime võistkonna kohta):
9.2.1 EST-LAT BL – 07.09.2019;
9.2.2 NKML – 20.09.2019;
9.2.3 Naiste I liiga – 15.09.2019;
9.2.4 meeste I liiga – 15.09.2019;
9.2.5 meeste II liiga – 11.09.2019;
9.2.6 meeste Rahvaliiga - 15.09.2019;
9.2.7 naiste karikavõistlused – 15.09.2019;
9.2.8 noorte meistrivõistlused – 05.09.2019;
9.2.9 noorte karikavõistlused – 15.09.2019;
9.2.10 mini vanuseklass - 01.10.2019;
9.2.11 mikro, makro - 7 päeva enne etapi algust.
9.1

Vastavalt EKL üldjuhendi punktile 9.1 liigas osalemise sooviavalduse esitanud klubid
peavad EKL-le esitama hiljemalt käimasoleva võistlushooaja 01. septembril, kui
konkreetse liiga võistlusjuhend ei sätesta teisiti:
9.3.1 is.basket.ee keskkonnas või kirjalikult klubi võistkonna või selle korvpalliga seotud osa
ametnike 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 isiku poolt,
kes lisab kirjale vastava volikirja;
9.3.2 nimelise registreerimise is.basket.ee keskkonnas või paberikandjal originaalallkirjadega
või digitaalselt allkirjastatud dokument emaili teel. Lisaregistreerimisi võib teostada
kuni hooaja algusele järgneva aasta 28. veebruarini hiljemalt kella 17:00-ks. Välisriigi
sportlasi saab registreerida kuni hooaja algusele järgneva aasta 28. veebruarini hiljemalt
kella 17:00-ks. Nimetatud põhimõte kehtib ka eelnevalt mõnes teises välisriigis
mänginud või lepingu lõpetanud Eesti Vabariigi kodanikest mängijate kohta). Otsuse
mängija osavõtu kohta teeb EKL-i sekretariaat;
9.3.3 kirjalikud andmed klubi võistkonna kodusaali asukohast, mis vastab EKL-i juhatuse
poolt kinnitatud saali nõuetele (vt EKL üldjuhendi lisa) ning EKL-i üldjuhendi punktis
14 fikseeritud tingimustele ja kodumängude toimumise kellaaja.
9.4
Võistkondade registreerimise ja nimelise registreerimise eritingimused reguleeritakse
vajadusel konkreetse liiga võistlusjuhendis.
9.5
Mängijate litsentsid on nummerdatud ja väljastatakse pärast registreerimislehe
kinnitamist ja üleminekutasude, kasvatajarahade ning teiste juhenditest tulenevate tasude
tasumist (vt. EKL üldjuhendi lisa 1 „Tasud ja arveldamispõhimõtted “ ja lisa 3
„Kasvatajaraha“).
9.3
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Enne mängu algust esitab võistkonna treener/ võistkonna esindaja mängule
registreerimise lehe ja vanemkohtuniku nõudmisel treeneri/treenerite litsentsid ja
mängijate isikut tõendavad dokumendid või nende koopiad, mille järgi täidetakse
mänguprotokoll (kui konkreetne liiga juhend ei sätesta teisiti). Litsentsi puudumisel
mängijat või treenerit protokolli ei kanta.
Klubid ja mängijad, kellel on võlgnevused Eesti Korvpalliliidule, ei saa registreerida
2019/2020 hooaja võistlussarjadesse.
EKL sekretariaadil on õigus peatada mängijate litsentsid, kellel on sanktsioonidest
tulenevad võlgnevused Eesti Korvpalliliidu ees.
Võistluste korraldamine

Iga konkreetse liiga või võistlussarja võistlusjuhendid määravad kindlaks
võistlussüsteemid, võistkondade ja osavõtjate arvu, majandamise, trahvid, karistused,
sanktsioonid ja autasustamise. Küsimusi, mida võistlusjuhend ei reguleeri, otsustatakse
EKL-i üldjuhendi, FIBA võistlusmäärustike ja EKL kehtivate korvpallireeglite järgi.
10.2 EKL peab kasutama kogu oma mõjuvõimu selleks, et EKL-i egiidi all läbiviidavad
võistlused kulgeksid edukalt ning ausa spordi printsiipidest lähtuvalt. EKL peab osutama
omalt poolt korraldajale kõikvõimalikku abi ja tagama oma esindajate täieliku
erapooletuse.
10.3 Mängus osalevad klubide võistkonnad on kohustatud tunnustama ja täitma EKL-i
üldjuhendit ja konkreetset liiga või võistlussarja võistlusjuhendeid. Koduklubi vastutab
võistluspaigal meditsiinilise abi, võistluspaiga korrasoleku ning tehnilise varustuse eest.
10.4 EKL-i sekretariaadi poolt koostatud võistluste (v.a. karikavõistlused) kalenderplaanides esimesena märgitud võistkond vastutab täielikult mängu nõuetekohase
läbiviimise eest. Klubi vastutab ka eelreklaami eest meedias.
10.5 Mängijate, kohtunike, treenerite, võistkonna esindaja, arsti, massööri turvalisus peab
olema tagatud nii enne kui ka pärast mängu. Turvalisuse eest vastutab mängu korraldav
klubi.
10.6 Mänguprotokoll või loetav koopia/fotokoopia peab laekuma EKL-i sekretariaati
vastavalt võistlusjuhendile, kuid hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul. Mänguprotokolli
originaal peab jõudma EKL-i sekretariaati 5 tööpäeva jooksul pärast võistkonna viimast
mängu, kui ei ole sätestatud teisiti konkreetse liiga võistlusjuhendis.
10.7 EKL-i võistlustest osavõtvad võistkonnad on kohustatud tunnustama ja täitma kehtivat
EKL-i üldjuhendit ja konkreetset võistlusjuhendit. Pärast võistlustele registreerumist
peab võistkond sellest ka osa võtma. Hilisema keeldumisega kaasneb
distsiplinaarkaristus.
10.8 Kõik võistkonna liikmed on kohustatud järgima EKL Eetikakoodeksit. Ühegi
võistkonna liikme tegevus ja avalikud esinemised ei tohi kahjustada EKL, võistlussarja
või korvpalli kui spordiala mainet üldiselt.
10.9 Mängu läbiviimiseks määratud väljakukohtunikud, sekretariaat ning komissar (vajadusel)
peavad õigeaegselt ilmuma võistluspaika ja andma endast parima mängu läbiviimiseks
vastavalt EKL üldjuhendile, korvpallimäärustikele ja antud liiga või võistlussarja
võistlusjuhendile.
10.10 Kõikide EKL-i poolt korraldatavate võistluste (sealhulgas KML ja NKML) TV, interneti
(heli ja/või pildi) või raadio ülekannete/salvestuste teostamise lepingute sõlmimise
ainuõigus kuulub EKL-le.
10.11 Mängupallid liigades on FIBA poolt heakskiidetud pallid:
* mehed
pall nr 7
* noormeeste U20, U18, U16
pall nr 7
* naised, neiud, tüdrukud
pall nr 6
* U14 poisid
pall nr 6
* mini, mikro, makro poisid/tüdrukud
pall nr 5
10.1
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10.12. Osalevad võistkonnad on kohustatud kindlustama mänguks vähemalt 3 (kolm)
mängukõlbulikku võistluspalli. Mängupalli valib mängu teenindav vanemkohtunik.
Mängupallil peab olema märge „Fiba Approved” ning liigades, kus on sõlmitud vastav
leping tuleb kasutada partneri poolt tarnitud pallide marki, mis näidatakse ära vastava
liiga võistlusjuhendiga.
10.13 Kõik EKL üldjuhendis ja liiga võistlusjuhendites määratlemata küsimused lahendatakse
EKLi juhatuse, EKL-i sekretariaadi, Meistriliiga nõukogu, Õiguskomisjoni, Treenerite
toimkonna või Kohtunikekomisjoni poolt printsiibil, et oleks tagatud aus sportlik
konkurents.
10.14 Erandite tegemise õigus EKL üldjuhendis sätestatu kohta on ainult EKL juhatusel.

III.

Kaebused ja sanktsioonid

11.

Kaebuste ja apellatsioonide esitamine ja lahendamine

11.1

Põhiprintsiibid

11.1.1 Käesolevast EKL üldjuhendist tulenevate kõikvõimalike kaebuste ja apellatsioonide
käsitlemise ning rikkumiste kohta sanktsioonide määramisega tegelevad EKL-s EKL
sekretariaat, liiga peakohtunik, liiga distsiplinaarkomisjon ja Õiguskomisjon.
11.1.2 Liiga peakohtunik käsitleb kõiki mänguga seotud kaebusi (situatsioone, millest sõltub
mängu kulg, seis ja mis on seotud mängureeglitega);
11.1.3 Liiga distsiplinaarkomisjon käsitleb kõiki mänguga mitteseotud kaebusi, mis ei
puuduta otseselt mängu (situatsioone, mis ei ole mängureeglitega sätestatud);
11.1.4 Õiguskomisjon on EKL kõrgeim instants, kus on võimalik vaidlustada apellatsiooni
esitamise teel konkreetse liiga peakohtuniku, liiga distsiplinaarkomisjoni või
Kohtunikekomisjoni poolt langetatud otsuseid.
11.1.5 Mänguga seotud või mänguga mitteseotud kaebus või apellatsioon peab olema
motiveeritud ja esitatud koos põhjendustega vastavalt FIBA korvpalli-määrustikele
ja EKL üldjuhendile.
11.1.6 Kaebus või apellatsioon loetakse esitatuks, kui see laekub:
a) posti teel (saabumise fikseerib EKL vastutav töötaja);
b) e-posti teel, mille kättesaamist EKL kinnitab samuti e-posti teel*;
c) kirjalikult, kui kaebus on üle antud EKL sekretariaadile.
* Elektrooniliselt e-posti teel edastatud kaebused või apellatsioonid loetakse
edastatuks, kui klubi poolt elektrooniliselt edastatud kaebuse või apellatsiooni kohta
on klubi saanud EKL vastutava töötaja poolse vastava kinnituse. Vastavaks
kinnituseks ei ole automaatselt e-posti süsteemi poolt saadetavad teated (e- mail
kohale toimetatud jms). Kinnitus peab olema saadetud EKL vastutava töötaja poolt ja
sisaldama üheselt mõistetavat kinnitust, et edastatud kaebus või apellatsioon on kätte
saadud.
11.1.7 Kaebuse läbivaatamine eeldab EKL üldjuhendi lisas „Tasud ja arveldamispõhimõtted“
fikseeritud suuruses tagatissumma tasumist. Tagatissumma kaebuse esitamise eest
konkreetse liiga peakohtunikule ja liiga distsiplinaarkomisjonile on 120 EUR.
Tagatissumma apellatsiooni esitamise eest Õiguskomisjonile on 240 EUR.
11.1.8 Tagatissumma tuleb tasuda Klubi poolt 48 tunni jooksul alates kaebuse või
apellatsiooni esitamisest. Tagatissumma mittetasumisel 48 tunni jooksul alates kaebuse
või apellatsiooni esitamisest ei aruta EKL esitatud kaebust või apellatsiooni. EKL
väljastab klubi soovil vastava arve.
11.1.9 Tagatissumma tagastatakse EKL-i poolt kaebuse või apellatsiooni rahuldamise korral
3 tööpäeva jooksul kaebuse esitanud klubile vastavalt klubi poolt esitatud
arvelduskontole.
11.1.10 Videosalvestused, filmid, fotod, muud elektroonilised salvestised või teave ei ole
otseseks aluseks mängu tulemuse tühistamisel või muutmisel. Nimetatud
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tõendusmaterjali kasutatakse ainult kaebuse või apellatsiooni lahendamisega seotud
faktide täpsustamisel või asetleidnud rikkumiste analüüsil ja järeltuvastamise eesmärgil
või pedagoogilistel eesmärkidel.
11.2

Kaebused liiga peakohtunikule

11.2.1 Mängu tulemusega mittenõustumisel peab kaebuse esitava klubi võistkonna kapten
viivitamatult pöörduma mängu vanemkohtuniku poole ja teatama, et tema klubi
võistkond esitab kaebuse mängutulemuse kohta. Kaebuse esitaja peab allkirjastama
mängu protokolli lahtri ``kapteni allkiri protesti korral``. Klubi ametlik või volitatud
esindaja, treener või mänedžer peab 20 minuti jooksul pärast mängu lõppemist kinnitama
klubi poolt esitatud kaebuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mängu
vanemkohtunikule või EKL-le.
Erinevalt EKL korvpallireeglites toodule mänguga seoses olevate vaidlusküsimuste
lahendamiseks peab klubi hiljemalt järgmisel päeval kell 12:00 esitama täiendavalt EKLile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis omapoolse põhjendatud ja motiveeritud
seletuskirja kaebuse kohta, miks klubi mängu tulemuse või kohtunike otsusega ei nõustu.
Kaebuses toodud klubi seisukohtade kaitsmise ja tõendite esitamise kohustus lasub
kaebuse esitajal. Kaebuse põhjenduste kohta seletuskirja põhjendamatul mitteesitamisel
võib arutlusel oleva muu kaebuse lahendada ilma seletuskirja mitteesitava(te) osapool(t)e
seisukohtadeta ning nende hilisemat esitamist ei pruugi konkreetse liiga peakohtunik
arvestada.
11.2.2 Erinevalt FIBA korvpallireeglites toodule klubi kaebuse korral peab mängu
vanemkohtunik ja komissar (tema olemas oleku korral) esitama hiljemalt järgmisel
päeval kell 12:00 kirjaliku ettekande liiga peakohtunikule. Nimetatud ettekanne
edastatakse konkreetse liiga peakohtuniku poolt mängule järgneval päeval kaebusega
seotud osapooltele.
11.2.3 Kaebusega seotud liiga peakohtunik võib omal äranägemisel esitada kaebusega seotud
osapooltele ja vanemkohtunikule ja/või komissarile päringuid täiendavate seletuste ja/või
tõendite saamiseks enne otsuse langetamist. Otsuse kaebuse kohta teeb liiga peakohtunik
3 tööpäeva jooksul kaebuse ja tagatissumma laekumisest EKL kontole ja teatab sellest
kirjalikult või e-posti teel kaebusega seotud osapooltele.
11.2.4 Kaebus on võimalik edasi kaevata Õiguskomisjonile 5 kalendripäeva jooksul alates
konkreetse liiga peakohtuniku otsuse kättesaamisest.
11.3

Kaebused liiga distsiplinaarkomisjonile

11.3.1 Kõikide muude kaebuste ja probleeme käsitlevate vaidluste/avalduste/protestide s.h
mängijate üleminekud, mängija eemaldamine väljakult, treeneri eemaldamine,
ebasportlik käitumine ja muud probleemid, mis otseselt ei mõjutanud mängu tulemust
vms, edaspidi muu kaebus) lahendamine kuulub liiga distsiplinaarkomisjoni pädevusse.
Kaebuse läbivaatamine eeldab tagatissumma eelnevat tasumist EKL-ile.
11.3.2 Liiga distsiplinaarkomisjoni kuuluvad E K L sekretariaadi esindaja ja konkreetse liiga
peakohtunik ning erapooletu esindaja. Erapooletu isik ning tema asendusliige võiliikmed määratakse EKL juhatuse poolt hooaja alguses. Erapooletu isik juhib liiga
distsiplinaarkomisjoni tööd.
11.3.3 Muude kaebuste, probleeme käsitlevate avalduste, konfliktide jne. korral, milles on kaks
või enam osapoolt, peavad kõik osalejad kirjutama ise seletuskirja ja saatma selle koos
võimalike tõenditega EKL-le hiljemalt 1 tööpäeva jooksul, kui kaebus ei ole otseselt
seotud konkreetse mänguga. Seletuskirja põhjendamatul mitteesitamisel võib arutlusel
oleva muu kaebuse lahendada ilma seletuskirja mitteesitava(te) osapool(t)e
seisukohtadeta ning nende hilisemat esitamist ei pruugi liiga distsiplinaarkomisjon
arvestada.
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11.3.4 Otsuse muu kaebuse kohta teeb liiga distsiplinaarkomisjon 3 (kolme) tööpäeva jooksul
muu kaebuse ja tagatissumma laekumisest ja teatab sellest kõigile muu kaebusega seotud
isikutele. Erandlikel asjaoludel võib liiga distsiplinaarkomisjon pikendada eelpool toodud
tähtaega 3 tööpäeva võrra, millest teavitatakse muu kaebusega seotud osapooli.
11.3.5 Liiga distsiplinaarkomisjon on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt kaks
distsiplinaarkomisjoni liiget. Liiga distsiplinaarkomisjoni otsus võetakse vastu
lihthäälteenamusega. Juhul, kui kohalolnud liiga distsiplinaarkomisjoni liikmete hääled
jagunevad otsustamisel võrdselt, siis on otsustavaks liiga distsiplinaarkomisjoni esimehe
hääl.
11.3.6 Liiga distsiplinaarkomisjoni otsust on võimalik edasi kaevata esitades
Õiguskomisjonile apellatsiooni liiga distsiplinaarkomisjoni otsusele 5 (viie)
kalendripäeva jooksul alates otsuse kätte saamisest.
11.4

Õiguskomisjon

11.4.1 Käesolevas EKL üldjuhendis käsitletud liiga peakohtuniku, liiga distsiplinaarkomisjoni,
Kohtunikekomisjoni, EKL sekretariaadi poolt langetatud otsusega mittenõustumise
korral saab vastava otsuse kohta esitada apellatsiooni Õiguskomisjonile läbivaatamiseks
ja otsustamiseks.
11.4.2 Apellatsioon peab olema motiveeritud ja esitatud koos põhjendustega vastavalt FIBA
korvpallimäärustele ja käesolevale EKL üldjuhendile. Apellatsiooni läbivaatamine eeldab
EKL üldjuhendi lisas „Tasud ja arveldamispõhimõtted“ toodud suuruses tagatissumma
tasumist EKL-ile. Apellatsiooni läbivaatamiseks edastatakse Õiguskomisjonile
vaidlustatud otsusega seotud vajalikud kõik materjalid ja tõendid. Õiguskomisjonil on
õigus omal äranägemisel esitada vaidlusega seotud osapooltele ja EKL-le nii suuliselt kui
kirjalikus taasesitavas vormis järelpärimisi vaidlusega seotud materjalide ja tõendite osas
täiendavate selgituste saamiseks. Ühelgi täiendaval selgitustel või tõendil ei ole
Õiguskomisjoni jaoks ette kindlaksmääratud jõudu, kui vaidlevad osapooled ei ole kokku
leppinud teisiti.
11.4.3 Õiguskomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Õiguskomisjoni liikmetest.
Õiguskomisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhul, kui kohalolnud
Õiguskomisjoni liikmete hääled jagunevad otsustamisel võrdselt, siis on otsustavaks
Õiguskomisjoni esimehe hääl.
11.4.4 Õiguskomisjon peab otsuse langetama 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast apellatsiooni
laekumist. Erandlikel asjaoludel võib komisjon pikendada eelpool toodud tähtaega 7
(seitsme) tööpäeva võrra, millest teavitatakse apellatsiooniga seotud osapooli.
11.4.5 Õiguskomisjon on liiga peakohtuniku või liiga distsiplinaarkomisjoni poolt
langetatud otsuste kohta esitatud apellatsiooni läbivaatamise viimane instants ja
Õiguskomisjoni otsus on lõplik.
12.

Distsiplinaarkaristused ja sanktsioonid

12.1

Mängijad ja teised võistkonna koosseisu kuuluvad võistkonna liikmed on määratletud
korvpallimäärustikes. Juhul, kui keegi võistkonna liikmetest eksib määrustike või liiga
võistlusjuhendi vastu selliselt, et sellele eksimusele järgneb distsiplinaarkaristus, tuleb
mängu vanemkohtunikul või komissaril võimalikult kiiresti edastada asjakohane
ettekanne EKL-i sekretariaati või võistluste korraldajale.
Diskvalifitseeriva vea korral jätab mängija automaatselt vahele järgmise mängu samas
liigas või võistlussarjas (v.a. juhul, kui konkreetse liigas või võistlussarja
võistlusjuhend ei sätesta teisti). Mängija ja klubi, vanemkohtunik ja mängu komissar
(tema olemasoleku puhul) on kohustatud esitama hiljemalt 48 tunni jooksul seletuskirja
toimunu kohta võistluste korraldajale. Esitatud seletuskirjade põhjal otsustatakse
distsiplinaarkaristuse määr.

12.2
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Karistused, mida määratakse võistkonna liikmele distsiplinaarkorras ja ei jõuta ära kanda
jooksval hooajal, viiakse automaatselt üle järgmisse hooaega. Kehtivad järgmised
põhimõtted:
12.3.1 kui mängija ei osale enam samas võistlussarjas, milles talle määrati
distsiplinaarkaristus, siis viiakse karistus automaatselt üle võistlussarja, milles mängija
hakkab osalema uuel võistlushooajal.
12.3.2 kui kuni U20 vanuseklassi mängija ei osale enam samas vanuseklassis, milles talle
määrati distsiplinaarkaristus, siis viiakse karistus automaatselt üle järgmisse
vanuseklassi või võistlussarja, milles mängija hakkab osalema uuel hooajal;
12.3.3. mängija ülemineku või võistkonna liikme siirdumisel uude klubisse jäävad võistkonna
liikmele personaalselt EKL poolt määratud kandmata distsiplinaarkaristused kehtima.
Samuti jäävad kehtima võistkonnaliikme karistusega seotud klubi karistused ja
kohustused, mis konkreetsele omanikklubile EKL poolt määrati;
12.3.4 distsiplinaarkaristuse võib määrata ka nõutud seletuskirjade esitamata jätmise korral.
12.4 Juhul, kui klubi võistkond eksib määruste või liiga võistlusjuhendi vastu selliselt, et
sellele peab järgnema distsiplinaarkaristus, tuleb mängu vanemkohtunikul või komissaril
võimalikult kiiresti edastada asjakohane ettekanne EKL-i sekretariaati.
12.5 Pärast kahte loobumiskaotust võistkond kõrvaldatakse liigast või v õistlussarjast,
mängitud mängude tulemused annulleeritakse ja järgmisel hooajal mängib võistkond
madalamas liigas (v.a. juhul, kui konkreetne liiga või võistlussarja võistlusjuhend ei
sätesta teisiti).
12.6 Dopingu kasutamine on mängijatel keelatud sõltumata dopingu ainelisest koostisest ja
manustamise meetodist. Mängijatele laienevad ja on täitmiseks kohustuslikud
Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt kehtestatud dopinguvastase võitluse reeglid, mille
järgimise kohustuse on EKL võtnud läbi Eesti Olümpiakomiteega sõlmitud lepingute.
12.7 Juhul, kui võistkonna liige osaleb otseselt või kaudselt, ise või oma sugulaste või
tuttavate kaudu Eesti korvpalliga seotud mistahes ennustusmängudes või kihlvedudes,
peatatakse osalenu võistkonna liikme litsents 2 (kaheks) aastaks. Maksimumkaristuseks
on litsentsi peatamine jäädavalt.
12.8 Juhul, kui klubi võistkond kasutab mängijat, kellel ei ole EKL-i poolt väljaantud
kehtivat litsentsi või kelle litsents on EKL poolt peatatud konkreetse klubi võistkonna
koosseisus mängimise kohta või kelle nime ei ole kantud mänguprotokolli, siis:
a) kui sellist mängijat kasutanud klubi võistkond võitis, arvestatakse klubi võistkonnale
tabelisse kaotus 0:20;
b) kui sellist mängijat kasutanud klubi võistkond kaotas rohkem kui 20 punktiga, jääb
mängu lõpptulemus jõusse;
c) kui sellist mängijat kasutanud klubi võistkond kaotas vähem kui 20 punktiga, sellist
talle tabelisse 0:20 kaotus;
d) vale mängijat kasutanud klubi võistkonnale kantakse antud mängu eest turniiritabelisse
0 punkti.
12.9 Teistkordsel eksimisel samal hooajal ja EKL üldjuhendi punktis 12.8 kirjeldatud
asjaolude ilmnemisel – klubi võistkond kõrvaldatakse konkreetsest liigast ja klubi
võistkond peab järgmist hooaega alustama kõige madalamast liigast.
12.10 Võistkonna eemaldamisel võistlustelt EKL üldjuhendi punktis 12.9 kirjeldatud juhtumi
tõttu ei arvestata võistkonna osalemist võistlustel toimunuks.
12.11 Juhul, kui klubi võistkonna liige ründab (nii füüsiline kui verbaalne rünnak) mängu
ajal kohtunikku, komissari või lauakohtunikku, siis määratakse klubile trahv kuni
5000 EUR ja/või rünnakuga seotud võistkonna liige saab keelu osalemaks kuni 3
järjestikusel võistlusmängul võistlusliigas, millega seoses tal rikkumine aset leidis. Lisaks
on karistusega seotud võistkonna liikmel keelatud kuni karistuse ärakandmiseni osaleda
kõigil muudel EKL poolt korraldatud mängudel antud rollis, mille eest talle konkreetselt
karistus määrati.
12.12 Juhul, kui võistkonna liige ründab (nii füüsiline kui verbaalne rünnak) mängu ajal
vastasvõistkonna liiget, siis määratakse klubile trahv kuni 5000 EUR ja/või rünnakuga
seotud võistkonna liige saab keelu osalemaks kuni 3 järjestikusel võistlusmängul
12.3
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võistlusliigas, millega seoses tal rikkumine aset leidis. Lisaks on karistusega seotud
võistkonna liikmel keelatud kuni karistuse ärakandmiseni osaleda kõigil muudel EKL
poolt korraldatud mängudel antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus määrati.
Juhul, kui võistkonna liige tekitab kohtunikule, komissarile, lauakohtunikule või
vastasklubi võistkonna liikmele mängu ajal tõsise kehalise trauma või samal hooajal
eksitakse teistkordselt või enam EKL üldjuhendi punktide 12.11 ja/või 12.12 vastu, siis
määratakse klubile trahv kuni 10000 EUR ja/või rünnakuga seotud võistkonna liige saab
keelu osalemaks EKL poolt korraldatud kõigil võistlusmängudel vastava hooaja lõpuni
antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus määrati.
Juhul, kui võistkonna liige ründab (nii füüsiline kui verbaalne rünnak) kohtunikku,
komissari või lauakohtunikku enne või pärast mängu, siis määratakse klubile trahv kuni
5000 EUR ja/või rünnakuga seotud võistkonna liige saab keelu osalemaks kuni 6
järjestikusel võistlusmängul võistlusliigas, millega seoses tal rikkumine aset leidis.
Lisaks on karistusega seotud võistkonna liikmel keelatud kuni karistuse ärakandmiseni
osaleda kõigil muudel EKL poolt korraldatud mängudel antud rollis, mille eest talle
konkreetselt karistus määrati.
Kui võistkonna liige ründab (nii füüsiline kui verbaalne rünnak) vastasvõistkonna liiget
enne või pärast mängu, siis määratakse klubile trahv kuni 5000 EUR ja/või rünnakuga
seotud võistkonna liige saab keelu osalemaks kuni 6 järjestikusel võistlusmängul
võistlusliigas, millega seoses tal rikkumine aset leidis. Lisaks on karistusega seotud
võistkonna liikmel keelatud kuni karistuse ärakandmiseni osaleda kõigil muudel EKL
poolt korraldatud mängudel antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus määrati.
Juhul, kui eksitakse EKL üldjuhendi punktide 12.14 ja/või 12.15 vastu ühel hooajal
teistkordselt või enam, siis määratakse klubile trahv kuni 10000 EUR) ja/või rünnakuga
seotud võistkonna liige saab keelu osalemaks EKL poolt korraldatud kõigil
võistlusmängudel vastava hooaja lõpuni antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus
määrati.
Juhul, kui võistkonna liige ründab (nii füüsiline kui verbaalne rünnak) pealtvaatajat või
käitub muul viisil ebasportlikult võistluste ajal, siis määratakse klubi trahv kuni
5000 EUR ja/või rünnakuga seotud võistkonna liige saab keelu osalemaks kuni 3
järjestikusel võistlusmängul võistlusliigas, millega seoses tal rikkumine aset leidis. Lisaks
on karistusega seotud võistkonna liikmel keelatud kuni karistuse ärakandmiseni osaleda
kõigil muudel EKL poolt korraldatud mängudel antud rollis, mille eest talle konkreetselt
karistus määrati.
Klubi, kes on registreerinud võistkonna Eesti Meistrivõistlustele ja teatab 10 päeva (või
hiljem) pärast registreerimise tähtaega osalemisest loobumisest, siis klubile tagatis- ja
osalustasu ei tagastata.
Klubi võistkond, kes põhjendamata ja informeerimata ei ilmu võistluskalendris
kinnitatud või kokkulepitud mängule, siis fikseeritakse klubi võistkonnale kaotus 0:20
ja lisaks määratakse klubile trahv 100 EUR kuni 3000 EUR.
Klubi võistkond, kes oma tegevusega takistab mängu läbiviimist ja/või keeldub
mängimast pärast seda, kui mängu vanemkohtunik on selleks kutse esitanud, siis
fikseeritakse klubi võistkonnale kaotus 0:20 ja lisaks määratakse klubile trahv 100 EUR
kuni 3000 EUR.
Teistkordselt samal hooajal võistluskalendris kinnitatud või kokkulepitud mängule
mitteilmumise korral või mängu takistamisel ja/või mängust keeldumise korral EKL
juhendi punktis 12.19 või 12.20 kirjeldatud juhul määratakse klubile trahv 3000 EUR ja
eemaldatakse konkreetsest liigast ning eemaldatud klubi võistkond peab järgmist
võistlushooaega alustama kõige madalamast liigast, kui vastava liiga või võistlussarja
juhend ei sätesta teisiti.
Juhul, kui 15 minutit pärast mängu ametlikku algust ei ole klubi võistkonda kohal või
ta ei ole suuteline väljakule saatma 5 mängijat klubile kaotus 0:20 ja määratakse
lisaks klubile trahv 100 EUR kuni 3000 EUR. Nimetatud sanktsiooni ei rakendata klubi
suhtes, kui on tegemist klubist mittesõltuvate objektiivsete põhjustega (ilmastikuolud,
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üldine liikluskatkestus või avarii jms), millest klubi esindaja koheselt on informeerinud
võistluste korraldajat ja vastasklubi esindajat. Takistusega seotud klubi peab esitama
esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 24 tunni jooksul, EKL-i sekretariaadile põhjendatud
kirjaliku seletuse koos tõenditega asetleidnud asjaolude kohta. Takistuse põhjendatuse
selle puudumise osas langetab vastava otsuse konkreetse võistlusliiga peakohtunik.
Meedias põhjendamatute korvpallivastaste avalduste tegemine või EKL-i maine ja
hea nime kahjustamine võistkonna liikme poolt toob endaga kaasa hoiatuse konkreetsele
klubile ja/või mängija või treeneri puhul litsentsi peatamise kuni järgmise
võistlushooajani ja/või trahvi kuni 3000 EUR.
Kui klubi või klubi võistkond ei täida EKL üldjuhendi punktis 24 toodud kohustusi
määratakse klubile trahv kuni 3000 EUR) ja/või kuni 3 mängu tühjade tribüünide
ees ja/või mängude üleviimine teise võistlussaali.
Kui võistlussaal ei vasta EKL üldjuhendi punktis 14 sätestatud nõuetele või ei oma
EKL üldjuhendi punktis 24.7 sätestatud inventari võib määrata klubile hoiatuse või
trahvi kuni 3000 EUR ja/või mängude viimise teise võistlussaali. Otsuse, kas s ellises
võistlussaalis mängitakse, langetab konkreetse mängu vanemkohtunik. Prioriteediks
tuleb seada üldjuhul mängu mängimine.
Kui klubi ei täida EKL üldjuhendi punktis 15 toodud kohustusi võib teha klubile hoiatuse
või määrata trahvi 100 EUR ja/või selle võistkonna mängija eemaldamise mängust,
kelle vorm ei vasta EKL üldjuhendis kehtestatud üldistele nõuetele.
Kui klubi mängija, treener või keegi muu võistkonna liige lõhub mängu käigus tahtlikult
reklaamplakati, siis määratakse Klubile trahv 500 EUR ning klubi on kohustatud tasuma
kõik reklaamplakati taastamise ja paigaldusega seonduvad põhjendatud kulud.
EKL üldjuhendi punkti 10.6 ja/või 24.13 täitmata jätmisel (protokollide õigeaegne mitte
edastamine) määratakse klubile trahv 10 EUR ühe protokolli kohta.
Käesoleva EKL üldjuhendi põhise trahvi määrab vastavalt juhendile EKL sekretariaat,
vastava liiga juht, distsiplinaarkomisjon või Õiguskomisjon.
EKL üldjuhendi punktide 19.4.1 ja/või 19.4.2 ja/või 19.4.3 täitmata jätmisel määratakse
klubile trahv kuni 500 EUR mängu kohta.
EKL üldjuhendi või konkreetse liiga võistlusjuhendi mistahes muu punkti vastu eksimine
võib kaasa tuua rahalise trahvi kuni 3000 EUR, mille suuruse otsustab EKL.

Sanktsioonid kohtunikele

Mängu kohtunikud on kohustatud ilmuma võistlusväljakule vähemalt 12 minutit enne
mängu ametlikku algust kui konkreetne võistlusjuhend ei sätesta teisiti.
13.2 Juhul, kui väljaku- või lauakohtuniku süü tõttu mängu algus hilineb, teenindab ta mängu
tasuta.
13.3 Juhul, kui kohtunik ilma mõjuva põhjuseta ei ilmu mängule, on ta kohustatud tasuma
trahvi EKL-le antud mängu kahekordses kohtunikutasu määras.
13.4 Teistkordse eksimuse järel kõrvaldatakse kohtunik võistlussarja mängude
teenindamisest.
13.5 Juhul, kui võistkonna liige osaleb otseselt või kaudselt, ise või oma sugulaste või tuttavate
kaudu Eesti korvpalliga seotud mistahes ennustusmängudes või kihlvedudes, peatatakse
osalenu litsents 2 aastaks. Maksimumkaristuseks on litsentsi peatamine jäädavalt.
13.6 Mängu kohtunike tegevuse kohta saavad kaebusi esitada klubi, liigade peakohtunikud,
EKL kohtunike koolitaja, ja samuti Kohtunikekomisjoni liikmed. Esitatud kaebus peab
olema esitatud motiveeritult, kirjalikult taasesitatavas vormis ja koos võimalike
sellekohaste tõenditega (soovitavalt videomaterjaliga) järgides alljärgnevaid
põhimõtteid:
13.6.1 kaebusi saab eelkõige (kuid mitte ainult) esitada kohtunike alljärgnevate tegevuste
või tegevusetuse kohta:
13.1
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13.6.1.1 hilinemine mängule;
13.6.1.2 mängule mitte jõudmine;
13.6.1.3 vale kohtuniku riietuse kandmine;
13.6.1.4 ebaviisakas suhtlemine klubi liikmetega või pealtvaatajatega mängul;
13.6.1.5 kohtuniku tegevuse (mitte mängu läbiviimisega seotud) ülesannete mitte täitmine;
13.6.1.6 pidev eksimine mänguolukordade hindamisel
13.6.1.7 eksimine mängutulemustega protokollide ja ettekannete korrektses vormistamises ja/või
esitamises EKL-le;
13.6.1.8 ilmselge ühe võistkonna soosimine mänguolukordades vms;
13.6.2 väiksemate kohtunike eksimuste puhul võib klubi teha märgukirja EKL-i kohtunike
koolitajale.
13.7 Kohtunike tegevuste kohta laekunud kaebuse vaatab läbi Kohtunikekomisjon. Otsuse
kaebuse kohta teeb Kohtunike komisjon 3 tööpäeva jooksul kaebuse laekumisest ja
teatab sellest kõigile kaebusega seotud osapooletele. Erandlikel asjaoludel võib
Kohtunikekomisjonis pikendada eelpool toodud tähtaega 3 tööpäeva võrra, millest
teavitatakse kaebusega seotud osapooli.
13.8 Kohtunikekomisjoni poolt langetatud otsusega mittenõustumise korral saab otsuse
kohta esitada apellatsiooni Õiguskomisjonile, kes langetab oma otsuse esitatud
apellatsiooni kohta EKL üldtingimuste punktis 11.4 toodud korras. Otsuse vaidlustanud
klubi peab tasuma apellatsiooni esitamisega EKL-le tagatissumma, mis on apellatsiooni
läbivaatamise eelduseks.

IV.

Mäng

14.

Nõuded võistlusväljakutele ja saalidele

14.1

Võistlusväljaku mõõtmed peavad olema 28 x 15 m (v.a., juhul, kui konkreetse liiga
või võistlussarja juhend ei sätesta teisiti).
Reklaamplakatid peavad olema vähemalt 1,0 meetri kaugusel võistlusväljakust.
Võistlussaal peab vastama minimaalsetele valgustus nõuetele (valgus minimaalselt 300
- 500 luxi jne), kui konkreetse liiga võistlusjuhendis ei ole sätestatud teisiti.
Võistlussaalis peab olema mõlema klubi võistkonnale võistlusväljaku ääres kahel pool
kohtunikelauda vahetusmängijate pingid ja varumängijate pink, mis peab koosnema 14
(v.a. juhul, kui konkreetse liiga või võistlussarja võistlusjuhend ei sätesta teisiti)
istekohast ühe klubi võistkonna kohta.
Võistlussaali lae kõrgus võistlusväljaku kohal peab olema vähemalt 7 meetrit
võistlusväljaku põrandapinnast.
Võistlusväljakul ja pealtvaatajate tsoonis peab olema võistlussaali temperatuur
vahemikus 16 C kuni 25 C.
Kõikide EKL eelpool toodud nõuete puhul võidakse rakendada lisanõudeid või erandeid,
mis on sätestatud konkreetse liiga võistlusjuhendis.

14.2
14.3
14.4

14.5
14.6
14.7

15.
15.1

15.2
15.3

Mängijate varustus
Klubi võistkonna mänguvormid (lühike- ja pikk dress) peavad vastama korvpalli
võistlusmäärustikes esitatud nõuetele. Kõigil võistkondadel peab olema kaks erinevat
värvi võistlusvormi. Koduvõistkond peab mängima heledas (soovitavalt valges) vormis
ja (külalisvõistkond tumedas vormis. Mängus osalevate klubide võistkondade
kokkuleppel võib särkide värve vahetada.
Mängijate numbrid särkidel võivad olla 0, 00 ja 1 kuni 99. Ühe klubi võistkonna
mängijatel ei tohi olla sarnaseid numbreid. Eritingimusena meeste Meistriliiga
võistkondadel peab olema mängija särgi tagakülje üleval osas mängija perekonnanimi.
Mängijate jalatsid peavad olema üldtunnustatud (mõeldud sisetingimustes
tavapäraseks kasutamiseks) ja neil ei tohi olla osasid/detaile, mis otseselt ohustavad teisi
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mängijaid või võistlussaali põrandat. Mängijate jalatsitele ja sokkidele muid nõudmisi ei
esita (v.a. meistriliigas, kus kõikidel mängijatel peavad sokid olema ühte värvi).
15.4
Kõik klubi võistkonna mängijad peavad võistlussärke kandma mängu jooksul
võistlusvormi pükste vöö ääre vahele kinnitatult.
15.5
Mängijal ei ole lubatud kanda varustust (esemeid), mis võivad tekitada vigastusi teistele
mängijatele ja lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
15.5.1 alljärgnevad esemed või aksessuaarid ei ole lubatud:
* nahast, plastikust, vahtkummist, metallist või muust materjalist kõva alusega sõrme,
käelaba, randme, küünarnuki või küünarvarre kaitsed ka siis kui nad on pealt kaetud
pehme materjaliga;
* esemed, mis võivad põhjustada kriimustusi;
* peakatted, juuksepandlad ja ehted;
15.5.2 lubatud on alljärgnevad esemed või aksessuaarid:
* õla, õlavarre ja sääre kaitsed, kui need on kaetud pehme materjaliga;
* küünarvarre elastsed sidemed, seejuures peavad need olema võistlussärgiga samas
värvitoonis;
* elastsed sukad, seejuures samas värvitoonis kui püksid. Kui nad on reieosas siis
peavad need sidemed lõppema ülalpool põlve. Kui on tegu sääresidemega siis peab
see lõppema allpool põlve;
* põlve toetused, kui need on hästi kaetud;
* purunenud nina kaitse, isegi siis kui see on valmistatud kõvast materjalist;
* värvitu, läbipaistev hambakaitse;
* prillid, kui need ei ohusta teisi mängijaid;
* kuni 5cm laiused peapaelad, mis on valmistatud mittekriimustavast ühevärvilisest
riidest, tehismaterjalist või kummist;
* kinesioteip kätele või jalgadele.
15.6
Igasugune varustus, mis suurendab mängija pikkust (v.a jalatsid) või annab talle
mõne muu ebaausa eelise, on keelatud.
15.7
Kõik klubi võistkonna mängijad peavad mängima ühe sporditarvete firma sarnase
kujundusega dressis (lühike ja pikk dress).
15.8
Võistkonnad peavad reserveerima kõikide mängijate mänguvormil reklaampinna
vastava liiga logole ning liiga reklaampartnerile (kokku 2 positsiooni).
15.9
Reklaami maht võistlussärkidel ja pükstel ei ole piiratud, kuid tingimusel, et mängija
number nii särgil kui ka pükstel oleks selgelt arusaadav kohtunikele.
15.10 Mängule hilinenud mängijad võivad mängida juhul, kui klubi võistkonna treener oli nad
vähemalt 20 minutit enne mängu algust esitanud võistluste lauakohtunikule klubi
võistkonna koosseisus.
16.

Klubi võistkonna kapten

16.1

Igal klubi võistkonnal peab olema kapten (edaspidi kapten), kes esindab oma klubi
võistkonda väljakul. Ta võib olulise teabe saamiseks pöörduda kohtunike poole. See peab
olema tehtud viisakas vormis ja ainult siis, kui pall on „surnud“ ja mängukell seisab.
Kui kapten mingil põhjusel määrustepäraselt väljakult lahkub, peab klubi võistkonna
treener kohtunikule teatama mängija numbri, kes jääb kapteniks väljakul sellel ajal,
kui kapten ei viibi võistlussaalis või on vahetusmängijate pingil.
Kapten võib täita ka klubi võistkonna peatreeneri või treeneri kohuseid.
Juhul, kui klubi protesteerib mängu tulemuse üle, peab kapten sellest mängu lõppedes
koheselt informeerima võistluste vanemkohtunikku.

16.2
16.3
16.4

17.

Klubi võistkonna treenerid
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Klubi võistkonna peatreener ja treener(id) peavad olema mängu ajal riietatud korrektselt
ja soliidselt.
Vähemalt 20 minutit enne mängu ettenähtud algust peavad klubide võistkonna
treenerid esitama mängu sekretärile oma klubi võistkonna mängijate nimekirjad koos
nende numbrite ja litsentsidega, samuti kapteni ja treeneri(te) nimed.
Vähemalt 10 minutit enne mängu algust peavad mõlema võistkonna peatreenerid
oma allkirjaga mänguprotokollis kinnitama sinna kantud klubi võistkonna liikmete nimed
ja numbrid. Samaaegselt peavad nad ära märkima mängu alustavad viis mängijat.
Esimesena teeb seda koduvõistkonna peatreener.
Klubi võistkonna treenerid võivad võistkonda mängu ajal juhendada vaid juhul, kui
neil on kehtiv treenerilitsents ning kehtiv kutsetunnistus.

18

Muu klubi võistkonda teenindav personal

18.1

Klubi võistkonna koosseisu võib kuuluda maksimaalselt kaks eriülesannetega klubi
võistkonna saatjat (va kui konkreetne liiga võistlusjuhend ei sätesta teisiti). Treenerid ei
kuulu nende hulka.
Klubi võistkonna saatja võib istuda võistkonna pingialas, kui tal on kindel mänguga
seotud ülesanne ning teda käsitletakse kui võistkonna liiget

18.2

19.

Kohtunikud

Mängu kohtunike teeninduse tagavad liigade peakohtunikud.
Kõik mänge teenindavad väljaku- ja lauakohtunikud peavad omama kehtivat litsentsi.
Mängu teenindava vanemkohtuniku ülesandeks on kontrollida mängijate ning treenerite
litsentse.
19.4 Koduvõistkond kindlustab mängule vähemalt 2 isikust koosneva sekretariaadi ja tasustab
eelnimetatud isikud. Eritingimustena:
19.4.1 KML, Meeste I liiga, Meeste II liiga ja U18 noormeeste kvalifikatsiooniturniirid, I
divisjoni ja play-off mängude ning NKML ja neidude U18 vanuseklassi kõikide mängude
puhul peab koduvõistkonna klubi mängust tegema täisstatistika FIBA Live Stats
programmiga ning edastama online-statistikat reaalajas.
19.4.2 Naiste I liiga puhul ning noormeeste U20, noormeeste U18-klassi (II ja III divisjonis)
ja neidude ning noormeeste U16-klassi ja U14 vanuseklassi meistrivõistlustel on
koduklubi kohustatud edastama väikese statistika.
19.4.3 EKL tasustab Final-Fouri mängu teenindava sekretariaadi (lauakohtunikud), vastavalt
EKL juhatuse poolt kinnitatud tasumääradele.
19.1
19.2
19.3

20.
20.1
20.2
20.3
20.4

Maskott ja tantsutüdrukud
Klubi võistkonna maskott ja tantsutüdrukud peavad mängu ajal olema väljaspool
võistlusväljaku piire ja reklaamplakatite taga.
Klubi võistkonna maskott ja tantsutüdrukud võivad võistlusväljakule tulla mängu
kestvuse ajal vaid minutiliste vaheaegade (time-out'de) ajal, veerandaegade vahel ja
poolajal.
Võistkonna maskott ja tantsutüdrukud peavad lahkuma väljakult 10 sekundit enne
mängu jätkumist.
Juhul, kui koduvõistkonnal ja külalisvõistkonnal on maskott ja/või tantsutüdrukud, siis
kasutatakse EKL üldjuhendi punktis 20.2 nimetatud mängu pause vaheldumisi,
kusjuures esimese pausi õigus on külalisvõsitkonnal, kui osalevad klubide esindajad ei
lepi kokku teisti.
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21.

Mängupäev ja nende muutused

21.1 Liiga mängupäevaks on:
21.1.1 KML – vastavalt Meistriliiga kalendrile;
21.1.2 NKML ja Naiste I liiga– vastavalt liiga kalendrile;
21.1.3 meeste ja naiste karikavõistlused – vastavalt karikavõistluste kalendrile;
21.1.4 meeste I liiga – kolmapäev, neljapäev või reede (üks voor). Sealjuures erandina:
21.1.4.1 Audentese Spordigümnaasiumi võistkonnal on õigus nõuda Saku I liiga mängupäeva
muutmist juhul, kui samale nädalale Saku I liiga mängupäevaga satub ka EYBL etapp, kus
osalevad ka Audentese Spordigümnaasiumi õpilased.
21.1.5 meeste II liiga – vastavalt liiga võistluskalendrile.
21.1.6 meeste Rahvaliiga - vastavalt liiga võistlusjuhendile;
21.1.7 noorte meistrivõistlused:
21.1.7.1 kõik (v.a. U20 noormeeste) noorte meistrivõistluste põhiturniiri mängud toimuvad
nädalavahetusel, kusjuures U18 ja U14 mängud peetakse pühapäeval ning U16 laupäeval.
Vastava liiga juhil on õigus teha mängupäeva muudatuste puhul erandeid juhul, kui Eesti
Korvpalliliidu üldkalender seda võimaldab;
21.1.7.2 kõik mängud pärast põhiturniiri lõppu mängitakse vastavalt noorte meistrivõistluste
kalendrile;
21.1.7.3 noorte meistrivõistluste I divisjoni mängud mängitakse "üks mäng päevas" printsiibil;
21.1.7.4 kõik muud noorte meistrivõistluste mängud mängitakse “kuni kaks mängu päevas”
printsiibil (v.a mini-, mikro- ja makro vanuseklass)
21.2 Kui klubi võistkonnal on põhjendatud soov või vajadus muuta mängu toimumise päeva,
tuleb põhjendatud sooviavaldus esitada EKL-le ning vastasklubile:
21.2.1 KML vähemalt 30 kalendripäeva enne vastava mängu toimumise päeva.
21.2.2 NKML ja Naiste Eesti-Läti-Leedu Ühisliiga – rahvusvaheliste mängude puhul vähemalt
30 kalendripäeva enne vastavat mängu toimumise päeva. Eesti naiskondade omavaheliste
mängude puhul vähemalt 14 kalendripäeva enne vastavat mängu toimumise päeva.
21.2.3 Naiste I liiga mängu puhul – vähemalt 14 kalendripäeva enne vastavat mängu toimumise
päeva.
21.2.4 meeste ja naiste karikavõistlused - vähemalt 20 kalendripäeva enne vastavat mängu
toimumise päeva.
21.2.5 meeste I ja II liiga - vähemalt 14 kalendripäeva enne vastavat mängu toimumise päeva.
21.2.6 noorte meistrivõistlused - vähemalt 14 kalendripäeva enne vastavat mängu toimumise
päeva.
21.2.7 Klubi peab EKL üldjuhendi punktis 21.2 nimetatud teatise esitama kirjalikult ning see
peab sisaldama võimalikku uut mängupäeva, mis peab olema ettenähtud kuupäevast
varasem.
21.3 Mängu toimumise päeva muutumise peab vastasklubi kinnitama kirjalikult.
21.4 Lõpliku otsuse mängupäeva muutmisest ja uue mängupäeva määramisest teeb EKL-i
vastutav töötaja.
21.5 Juhul, kui EKL ei muuda mängupäeva, tuleb mäng pidada vastavalt hooaja alguses
kinnitatud mängude kalendrile.
21.6 Mängupäeva ja aja muutmise taotluse saab esitada kui:
21.6.1 mängusaal on hõivatud seoses varasemalt broneeritud suurürituse toimumisega;
21.6.2 seoses epideemiaga ehk kui üle poole võistkonna mängijatest on haigestunud. Sellisel juhul
tuleb EKL-le esitada haigestunud mängijate kohta arstiõendid;
21.6.3 seoses üliraskete ilmastikuoludega.
21.7 Kõik mängupäeva ja - aja muudatuse taotlused, mis on esitatud hiljem, kui vastavas
liigas ettenähtud tähtajad sätestavad, ei loeta põhjendatuks.
22.

Mängude alguse ajad ja nende muutused

EKL üldjuhend 2019/2020
lk 23 / 41
22.1

22.2

22.3

22.4

22.5
22.6

Mängud algavad argipäeviti mitte varem kui 17:30 ja mitte hiljem kui 20:00. Mängud
algavad nädalavahetusel ja pühade ajal mitte varem kui 14:00 ja mitte hiljem kui 18:00.
Klubide vastastikusel kokkuleppel on võimalik mänge pidada ka teistel aegadel. Välja
arvatud juhul, kui konkreetse liiga võistlusjuhend sätestab teisiti.
Noorte võistlussarjades algavad mängud algavad argipäeviti mitte varem kui 17:30 ja
mitte hiljem kui 20:00, nädalavahetusel ja pühade ajal mitte varem kui 10:00 ja mitte
hiljem kui 20:00. Võistkond, kelle reis võistluspaika eeldatavasti kestab 2 tundi või
kauem, mängib oma esimese mängu reisipäeval mitte varem kui kell 12:00 päeval.
Kui klubil on põhjendatud soov või vajadus muuta eelnevalt kokkulepitud mängu alguse
kellaaega, tuleb põhjendatud sooviavaldus kellaaja muutmiseks esitada EKL-le ning
vastasvõistkonna klubile vähemalt 5 kalendripäeva enne vastava mängu toimumise
päeva. Klubi kirjalik teatis peab sisaldama võimalikku uut mänguaega.
Mängu alguse kellaaja muutumise peab vastasvõistkonna klubi kinnitama kirjalikult või
elektrooniliselt. Elektrooniliselt e-posti teel edastatud teated on siduvad, kui klubi poolt
elektrooniliselt edastatud teade on saanud vastasvõistkonna klubilt elektroonselt vastava
kinnituse. Vastavaks kinnituseks ei ole automaatselt e-posti süsteemi poolt saadetavad
teated (e-mail kohale toimetatud jms). Kinnitus peab olema saadetud klubi esindaja poolt
ja sisaldama üheselt mõistetavat vastasvõistkonna klubi esindaja kinnitust, et teade on
kätte saadud.
Otsuse mänguaja alguse muutmisest ja uue mänguaja määramisest teeb EKL-i vastutav
töötaja.
Juhul, kui mänguaega ei muudeta, tuleb mäng pidada vastavalt hooaja alguses
kinnitatud mängude kalendrile ja ajakavale.

23.

Mängu kohad ja nende muutused

23.1

Kui klubil on põhjendatud soov või vajadus muuta toimuva mängu toimumise kohta,
tuleb põhjendatud sooviavaldus mängukoha muutmiseks esitada EKL-le ning
vastasvõistkonna klubile vähemalt 5 kalendripäeva enne vastavat mängupäeva. Klubi
kirjalik teatis peab sisaldama võimalikku uut mängu toimumise kohta.
Mängu mängukoha muutumise peab vastasvõistkonna klubi kinnitama kirjalikult või
elektrooniliselt e-posti teel EKL üldjuhendi punktis 22.3 kirjeldatud analoogsetel
põhimõtetel.
Otsuse mängu toimumise koha muutmisest ja uue mängu toimumise koha määramisest
teeb EKL-i esindaja.
Juhul, kui mängu toimumise kohta ei muudeta, tuleb mäng pidada vastavalt
võistlushooaja alguses kinnitatud mängude kalendrile.

23.2
23.3
23.4

24.

Koduklubi kohustused

24.1

Mäng peab toimuma üldjuhul EKL-i kinnitatud mängude kalenderplaanis fikseeritud
kuupäeval, kellaajal ja kohas.
Mäng peab toimuma koduklubi võistlussaalis, mis peab vastama EKL-i juhatuse poolt
kinnitatud saali kohustuslikele normatiividele.
Koduklubi
peab
garanteerima
külalisvõistkonnale
riietusruumi
(koos
pesemisvõimalustega) kasutamisvõimaluse vähemalt 30 minutit enne mängu algust,
mängu ajal ja kuni 30 minutit pärast mängu lõppu (v.a. kui konkreetse liiga võistlusjuhend
ei sätesta teisiti).
Koduklubi peab garanteerima, et külalisvõistkond saaks minimaalselt 15 minutit enne
mängu algust kasutada võistlusväljakut soojenduse läbiviimiseks (v.a. kui konkreetse
liiga võistlusjuhend ei sätesta teisiti).
Koduklubi peab garanteerima mängu teenindavatele kohtunikele omaette riietusruumi
(koos pesemisvõimalusega) kasutamisvõimaluse vähemalt 30 minutit enne mängu,

24.2
24.3

24.4
24.5
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24.9
24.10
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mängu ajal ja kuni 30 minutit pärast mängu (v.a. kui konkreetne liiga võistlusjuhend ei
sätesta teisiti).
Kodulubi peab garanteerima klubi võistkondade liikmete, kohtunike, liiga
peakohtuniku, lauakohtunike turvalisuse saalis enne mängu, mängu ajal ja mängu
lõppedes.
Koduklubi peab garanteerima, et saalis oleks mänguks kõik vajalik inventar
(sekretariaadi laud, korvid, elektrooniline tabloo jne).
Koduvõistkond peab käituma heatahtlikult, mitteprovotseerivalt ning ei tohi lõhkuda
võistlussaali ja/või korvpalli mänguks vajalikku inventari. Koduvõitskond peab austama
ausa spordi reegleid ning käituma vastavalt EKL Eetikakoodeksile
Koduklubi vastutab täiel määral, et mäng saaks läbi viidud vastavalt FIBA
korvpallimäärustele, EKL üldjuhendile ja konkreetsele liiga võistlusjuhendile ja EKL-i
poolt kehtestatud teistele reeglitele ja nõuetele.
Koduklubi on kohustatud tagama, et kummagi korvi juures oleks vähemalt 1 töökorras
kuivatusvahend.
Koduklubi tasub võistlussaali ja inventari kasutamise üüri.
Koduklubi peab mängust tegema statistika vastavalt konkreetse võistlusliiga nõuetele.
Koduklubi peab mänguprotokolli või loetava koopia/fotokoopia edastama EKL-i
sekretariaati vastavalt võistlusjuhendile, kuid hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul
Koduklubi peab mängu reklaamima talle võimalike vahendite abil.
Koduklubi kindlustab ja tasustab mängule vähemalt 2 isikust koosneva
sekretariaadipersonali olemasolu (v.a. kui konkreetne liiga võistlusjuhend ei sätesta
teisiti).
Külalisvõistkonna kohustused
Külalisvõistkond peab käituma heatahtlikult, mitteprovotseerivalt ning ei tohi lõhkuda
võistlussaali ja/või korvpalli mänguks vajalikku inventari. Külalisvõistkond peab
austama ausa spordi reegleid ning käituma vastavalt EKL Eetikakoodeksile.

26.

Klubide suhtlus pressi ja avalikkusega

26.1

Kõik võistkonna liikmed (mängijad, treenerid, esindajad jne) on kohustatud olema
avatud kõigile ajakirjanikele, pressi- ja meediaesindajatele.
Klubide võistkondade liikmed ei tohi oma tegevusega või suhtluses pressi või
avalikkusega kahjustada liiga või võistlussarja ja EKL-i mainet ning head nime. Hea tava
kohaselt võivad avaldused olla positiivsed või neutraalsed. Kritiseerivaid avaldusi võib
pressile edastada probleemist eelnevalt EKL-i sekretariaati kirjalikult teavitades.
Mänguga seotud klubi võistkonna peatreener (erandjuhul treener) ja üks mängija on
kohustatud osalema mängujärgsel pressikonverentsil juhul, kui need toimuvad.
Klubi mängijad, treenerid ja abipersonal ei tohi televisiooni ülekantavate mängude
ajal takistada minutiliste mõttepauside ajal arutatava salvestamist televisiooni või
raadiojaamade esindajate poolt.

26.2

26.3
26.4

V.

Rahvuskoondised

27.

Eesti Vabariigi koondvõistkonnad (rahvuskoondised)

27.1
27.1.1
27.1.2
27.1.3
27.1.4

EKL võib moodustada alljärgnevad Eesti Vabariigi koondvõistkonnad:
meeste rahvuskoondis
naiste rahvuskoondis
meeste universiaadikoondis
naiste universiaadikoondis

EKL üldjuhend 2019/2020
lk 25 / 41

27.1.5
27.1.6
27.1.7
27.1.8
27.1.9
27.1.10
27.1.11
27.1.12
27.1.13
27.1.14

noorte meeste U20-klassi koondvõistkond
neidude U20-klassi koondvõistkond
noormeeste U18-klassi koondvõistkond
neidude U18-klassi koondvõistkond
poeglaste U16-klassi koondvõistkond
tütarlaste U16-klassi koondvõistkond
poiste U15-klassi koondvõistkond
tüdrukute U15-klassi koondvõistkond
poiste U14-klassi koondvõistkond
tüdrukute U14-klassi koondvõistkond

27.2

EKL-i juhatus kinnitab käimasoleva võistlushooaja alguses hiljemalt 0 1. novembriks
vastavalt EKL sekretariaadi
ettepanekutele
Eesti Vabariigi rahvuskoondiste
peatreenerid ja treenerid. Arstid, massöörid, ametnikud valib ja võtab ametisse EKL
sekretariaat..
Klubid on kohustatud vabastama mängijad rahvuskoondise peatreenerite taotlusel
EKL-i kutse põhjal õppe-treeningkogunemisteks ja võistlusteks.
Spordi- ja korvpallikoolid, koolid, klubid tasuvad noorte, juunioride ja kuni 20.a.
rahvuskoondiste õppe-treeningkogunemistele ja kodumängudele saabumise ja
lahkumise sõidukulud Eesti Vabariigi piires. Võistluskulud, majutus- ja toitlustuskulud,
baaside üürid ja meditsiinilise teenindusega seotud kulud katab EKL klubide ja
mängijatega kooskõlastatud tingimustel ja mahus.
Mängijaid, kes keelduvad põhjuseta osa võtmast rahvuskoondiste
õppetreeningkogunemistest
ja
võistlustest,
karistatakse
võistluskeeluga
Eesti
meistrivõistlustel ja/või väljaspool Eesti Vabariiki toimuvatel võistlustel ja turniiridel
ning nende mängijate eest ei saa punkte spordimeisterlikkuse rahade arvestamisel.
EKL üldjuhendi punktide 27.3, 27.4 ja 27.5 eiramisel võib EKL karistada mängijaid
kuni 1 . aastase võistluskeeluga kõigil EKL poolt korraldatud korvpallivõistlustel ja
täiendavalt konkreetse mängijaga seotu klubi rahatrahviga kuni 3000 EUR.
Täiskasvanute rahvuskoondiste õppe-treeningkogunemise, võistluste lähetuskulud
ning toidu- või päevarahad tasub EKL vastavalt EKL-i juhatuse poolt kinnitatud
normatiividele mängijatega kooskõlastatud tingimustele.
EKL ei kompenseeri õppe-treeningkogunemisel ja võistlustel viibitud päevade eest
töötasu.
EKL kindlustab Euroopa Meistrivõistlustest osavõtvad koondvõistkonnad võistlus- ja
esindusdressidega, tasuta arstliku kontrolliga, edikamentidega ning muu ajaliku
inventariga.

27.3
27.4

27.5

27.6
27.7
27.8
27.9

VI.

Piirangud

Kuni U18 vanuseklassi mängijate mängude piirangud ühel hooajal vanuse kaupa
Eesti Meistrivõistlustel
28.1 U18 - 60 mängu hooaja jooksul.
28.2 U16 - 55 mängu hooaja jooksul.
28.3 U14 - 45 mängu hooaja jooksul.
28.4 U12 ja nooremad - 30 mängu hooaja jooksul.
28.5 Kuni U18 vanuseklassi mängija, kelle mängude arv saab hooaja jooksul täis, saab
sellest hetkest alates Eesti meistrivõistlustel edasi mängida vaid klubi poolt valitud ühes
sarjas.
28.6 Mängude arvu hulka lähevad järgmiste liigade mängud:
28.6.1 Eesti Korvpalliliidu poolt korraldatavad mängud;
28.6.2 Eesti Meistrivõistlused (noored, täiskasvanud, sh NKML, Naiste I liiga , Naiste Eesti –
Läti-Leedu Ühisliiga, Meeste I liiga, Meeste II liiga, Rahvaliiga);
28.
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28.6.3 Eesti Karikamängud;
28.6.4 European Youth Basketball League (EYBL) (v.a EYBL superfinaal);
28.6.5 Baltic Boys Basketball League (BBBL) (v.a. BBBL superfinaal);
28.6.6 U14, U16 ja U18 vanuseklassi noormeestel ei loeta mängude arvu sisse Meeste Eesti-Läti
Korvpalliliiga, KML, FIBA meeste võistlussarjade, ECA meeste võistlussarjade, VTB
ühisliiga mänge ja rahvuskoondise mänge.
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VII. Lisad
LISA 1 Tasud ja arveldamispõhimõtted
(summad eurodes)
1.

EKL-i liikme sisseastumistasu:

64

2.

EKL-i liikme aastamaks:

64

3.

Osavõtutasud (* EKL jätab endale õiguse korrigeerida osalustasusid vastavalt
registreerunud võistkondade arvule):
* meeste meistriliiga

7200

* meeste I liiga

2100
* võistkond, kelle koosseisus vaid kuni 23.a mängijad

-50%

* võistkond, kelle koosseisus üle 80% kuni 23.a mängijaid

-25%

* meeste II liiga

4.

5.

1100
* võistkond, kelle koosseisus vaid kuni 20.a mängijad

-50%

* võistkond, kelle koosseisus üle 80% kuni 20.a mängijaid

-25%

*
*
* naiste meistriliiga

1500

* naiste I liiga

100

* noormeeste U20-vanuseklass

850

* noormeeste U18-vanuseklass

580

* noormeeste U16-vanuseklass

400

* poiste U14-vanuseklass

280

* poiste Mini-vanuseklass

Tasuta

* neidude U18-vanuseklass

400

* neidude U16-vanuseklass

300

* tüdrukute U14-vanuseklass
tüdrukute Mini-vanuseklass
* mikro- ja makrokorvpall (tasuta)

270
Tasuta

Litsentsitasu:
* NKML , meeste I ja II liiga mängija

50

* noorte U20 vanuseklass

10

* noorte kuni 18.a. mängija

7

noorte Mini-klass (2008.-2009.a. sündinud mängija)
* mikro- ja makrokorvpall (2010.a. ja hiljem sündinud mängija)

4
2

* Naiste I liiga

20

* kohtunik, treener

30

* lauakohtunik, noorkohtunik

15

Välismängija registreerimine Eesti-Läti Korvpalliliigas, Saku I ja II liigas kuni 4
mängijat
* viienda ja kuuenda registreerimine

600

•

7000
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* NKML ja Naiste I liiga mängijatel (1. ja 2. välismängija)
•

6.

alates 3.mängija

Mängija ülemineku registreerimine kuni 01.detsembrini
* pärast 01. detsembrit

500
1500

20
50

* pärast 01. jaanuari
* pärast 01. veebruari
* Naiste I liiga üleminekutasud – 50%
* Noormängija ülemineku registreerimine

75
95
7

* pärast 01. oktoobrit 2019 (mini vanuseklassis pärast 01.nov.2019)

64

* klubisisene üleminek

32

7.

Võistkonna nime muutus meistrivõistluste käigus

320

8.

Tagatissumma: * kaebuse esitamine peakohtunikule ja Distsiplinaarkomisjonile

120

* apellatsiooni esitamine Õiguskomisjonile

240

9.

Mängupäeva, kellaaja ja koha muutmine mängukalendris

65

10.

Mängust loobumine, trahv

100-3000

11.

Võistlussarjast loobumine, trahv

12.

ESTLAT BL ja KML võistlussarjast loobumine, trahv

100-3000

kuni
10000

EKL-il on õigus nõuda klubidelt maksete mitteõigeaegse tasumise korral viivist 0,1% tasumata summas iga
viivitatud kalendripäeva kohta
Kinnitatud vastavalt EKL juhatuse otsusele EKL peasekretäri poolt
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VIII.
LISA 2 Mängija üleminekuks avalduse vorm
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LISA 3 Kasvatajarahad
Mängija kasvatajaraha punktiarvestus
litsents

Perekonna- ja eesnimi:

Vanus

Hooaeg

Sünniaeg:

Koondises ja EKL-i korraldatavatel

Klubi

võistlustel osalemine *

2019 / 20
2018 / 19

EKL
Koondis
EKL

2017 / 18

Koondis
EKL

2016 / 17

Koondis
EKL
Koondis
EKL

2015 / 16
2014 / 15

Koondis
EKL

2013 / 14

Koondis
EKL

2012 / 13

Koondis
EKL
Koondis
EKL

2011 / 12
2010/ 11
2009 / 10
2008 / 09
2007 / 08
2006 / 07
2005 / 06
2004 / 05
2003 / 04

esmane

64

f

Koondis
EKL
EKL
EKL
EKL
EKL
EKL
EKL
EKL

* Ära märkida koondise puhul koondise klassi tähis - M või N, U20, U18, U16, U14
kml - 1,0

Täidab EKL

Summa:

64

1

64,00

5%

3,20

liiga koef.
M 1 - 0,5

M 2 - 0,25

* koondiste hooaeg 01.oktoobrist - 30.septembrini

* Ära märkida EKL-i võistlustel - EMV koos vanuseklassi (U20, A, B1, B2, C1, C2, D) tähisega
** alates hooajast 2014/2015 uued liigade tähised U19, U18, U16, U14, U13, Mini
*** alates hooajast 2015/2016 uued liigade tähised U20, U18, U16, U14, Mini
* EKL hooaeg 01.juulist - 30.juunini
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LISA 4 Liigas osalemise sooviavalduse vorm – registreerimisleht liigade kaupa (lisatud eraldi
Excel dokumendina)
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LISA 5 Saali nõuded

SPORDISAALIDE TASEMED ja LITSENTSEERIMISNÕUDED
1. EKSTRAKLASSi saal - täielikult FIBA reeglitele vastav saal
● arvutitele peab olema tagatud interneti püsiühendus parameetritega
allalaadimiskiirus (downstream) vähemalt 20 Mb/s ja üleslaadimiskiirus
(upstream) vähemalt 10 Mb/s. Internetiühenduse kanal peab pool tundi enne
mängu ja pool tundi pärast mängu ka reaalselt võimaldama ligilähedale selliseid
kiirusi. Juhul, kui ei kasutata lõpplahendusena wifi ühendust peab sekretariaadilaualt
olema tagatud vähemalt nelja arvuti interneti ligipääsuks vajalik kaabeldus.
2. A-klassi saal:
● mahutab minimaalselt 600 pealtvaatajat;
● vastavalt FIBA nõuetele peab saalis olema puitkattega põrand;
● peab olema mänguaega, mänguseisu ja võistkonna vigu näitav elektrooniline
tabloo;
● peavad olema 24 sekundi näitajad;
● väljaku mõõtmed: 28 x 15 meetrit;
● saal peab vastama minimaalsetele teleülekannete tegemise nõuetele (valgus
minimaalselt 700 - 1000 luxi jne);
● saali lae kõrgus peab olema vähemalt seitse (7) meetrit väljaku põrandapinnast;
● võistlusväljakul ja pealtvaatajate tsoonis peab olema saali temperatuur võistluste
ajal vahemikus 16 C kuni 25 C;
● korvikonstruktsioonid, korvid ja tagalaud peavad vastama FIBA nõuetele;
● saalis peab olema minimaalselt kolm kõigile sanitaarnõuetele vastavat
riietusruumi;
● saali ümbruses peab olema vähemalt 100 autot mahutav parkla;
● saalis peab olema helitehnika kasutamise võimalus;
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);
● Allalaadimise kiirus 10 Mb/s;
● Üleslaadimise kiirus 5 Mb/s (eraldi port);
● Internetiühenduse kasutamine EKL-i ja EKL-i ülekannete partnerite jaoks (LAN);
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3. B-klassi saal:
● mahutab minimaalselt 100 pealtvaatajat
● peab olema statsionaarne tabloo, mis näitab seisu ja aega.
● peavad olema 24-sekundi näitajad.
● väljaku mõõtmed: 28 x 15 meetrit
● saalis peab olema minimaalselt kolm riietusruumi koos pesemise võimalusega.
● korvid ja tagalaud peavad vastama FIBA nõuetele.
● saalis peab olema helitehnika kasutamise võimalus.
● saalis peab olema puit- või PVC kattega põrand
4. C-klassi saal:
● väljaku mõõtmed: 28 x 15 meetrit (võib olla ka 26 x 14 meetrit)
Spordisaalide korvpallivõistluste lubatavus:
Ekstraklassi saal: kõik korvpallivõistlused
➢ A-klassi saal: kõik korvpallivõistlused
➢ B-klassi saal: kõik korvpallivõistlused (v.a rahvuskoondised ja KML ja)
➢ C-klassi saal: sellises saalis võib pidada vaid noorte meistrivõistlusi (v.a finaalturniir) ja
meeste Rahvaliiga mänge ning NKML ja Naiste I liiga mänge.
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LISA 6. Võistkonna liikme deklaratsioon (eesti-, vene- ja inglisekeelne)
Võistkonna liikme
deklaratsioon

Nimi
Roll võistkonnas________________________
Isikukood
E - post
Kontakttelefon
Mängijana/võistkonna liikmena kinnitan, et
• täidan FIBA, MTÜ Eesti Korvpalliliidu (EKL) ja klubi põhikirja, juhendeid, direktiive ning
nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud korvpalli puudutavaid otsuseid;
• olen tutvunud ja kohustun järgima EKL-i mängijate staatust ja üleminekuid reguleerivaid
põhimõtteid;
• olen mängijana regulaarselt käinud tervisekontrollis ja mul ei ole vastunäidustusi spordiga
tegelemiseks;
• olen teadlik dopinguainete ja -meetodite kasutamise keelust ning kinnitan, et nõustun andma
dopinguproove vastavalt Eesti dopinguvastastele reeglitele (EDR);
• võtan mängijana vastutuse hoiduda otsesest või kaudsest osalusest, ise või oma tuttavate
kaudu Eesti korvpalliga seotud mistahes ennustusmängudes või kihlvedudes;
• hoidun igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EKL-i organiseeritud või
korraldatud võistluste ausa mängu põhimõtet vastavalt EKL-i üldjuhendile ja
eetikakoodeksile, ning kohustun tegema EKL-iga täielikku koostööd võitlemaks selliste
tegude vastu.
Isikuandmete kaitse valdkonnas kinnitan, et
• olen nõus, et litsentsi taotlemisel EKL-ile esitatud, sh Rahvastikuregistrist saadud minu
isikuandmeid töötleb EKL tähtajatult seoses korvpallivõistluste administreerimise,
mänguandmete avaldamise ja statistika pidamisega;
• olen nõus, et minu nimi, sünniaeg, kodakondsus, foto ja mängudega seotud andmed
avalikustatakse EKL-i kodulehel;
• annan EKL-ile õiguse mitteärilisel eesmärgil korvpalli arendamiseks ja EKL-i kindlaks
määratud muudel mõistlikel eesmärkidel tasuta kasutada ja volitada kolmandaid isikuid
kasutama minu fotosid ning minu kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale
(kaasa arvatud minu nime, asjassepuutuvat statistikat, andmeid ja kujutisi) koos klubi nime,
embleemi ja mängijasärgiga (sealhulgas särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaamiga);
• olen teadlik, et minu isikuandmeid, mida EKL töötleb, on võimalik näha ja uuendada
keskkonnas is.basket.ee;
• olen teadlik, et saan EKL-ilt minu isikuandmete töötlemise õiguse nõusoleku igal ajal tagasi
võtta ning sellega kaasneb automaatne mängija litsentsi tühistamine.
Saan aru, et juhul, kui ma rikun käesolevas deklaratsioonis sätestatud reegleid, on Eesti
Korvpalliliidu (EKL-i) sekretariaadil, distsiplinaarkomisjonil või õiguskomisjonil õigus rakendada
minu suhtes sanktsioone. Olen teadlik, et võin saada mängukeelu EKL-i korraldatavatel võistlustel,
samuti võin saada keelu esindada Eesti rahvuskoondist.
Rikkumise korral kohustun andma selgitusi kirjalikult ja/või suuliselt EKL-i sekretariaadile,
distsiplinaarkomisjonile või õiguskomisjonile ettenähtud ajal ja/või kohas, selgitamaks välja tõde.
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Rikkumise korral kohustun mitte andma informatsiooni või edastama pressiteateid massimeedia
esindajatele ilma EKL-i sekretariaadi eelneva nõusolekuta.
Alla kirjutades tõendan, et olen lugenud läbi käesoleva deklaratsiooni ja täidan ülalloetletud
reegleid. Allkirjaga kinnitan, et EKL-il on õigus kasutada siin esitatud andmeid minuga
kontakteerumiseks.
Allkiri
Kuupäev (pp.kk.aaaa)
Koht
Alaealiste sportlaste puhul: käesolevaga tõendan, et mina sportlase vanemana/hooldajana
nõustun käesolevas deklaratsioonis esitatud tingimustega.
Lapsevanema/hooldaja allkiri
/ täisnimi trükitähtedega /
Seos sportlasega
Kuupäev (pp.kk.aaaa)
Koht
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ANNEX 6 Declaration of Team Member (in Estonian, Russian and English)
Declaration of Team Member

Name
Role in team
ID code
E-mail
Telephone number
As a player/member of the team, I confirm that:
• I will comply with the statutes, instructions and directives of the FIBA, the Estonian
Basketball Association (EBA) and the club as well as the basketball-related decisions adopted
on the basis of and in accordance with these;
• I have read and undertake to follow the principles of the EBA that regulate the status and
transfer of players;
• as a player, I have had my health regularly checked and there are no contraindications to
practising sports;
• I am aware that the use of doping substances and methods is prohibited and confirm that I
agree to be tested for doping according to the Estonian Anti-doping Rules (EAR);
• as a player, I take responsibility for avoiding any direct or indirect participation, either
personally or via my acquaintances, in any betting related to Estonian basketball;
• I will abstain from any behaviour that damages or may damage the Fair Play principles of
competitions organised by the EBA according to the General Instructions of the EBA and the
Code of Ethics of the EBA, and I undertake to cooperate fully with the EBA to combat such
acts.
Personal data protection
• I agree that the EBA will process the personal data submitted to the EBA upon applying for a
license, incl. my personal data obtained from the Population Register, in relation to the
administration of basketball competitions, publication of game data and keeping statistics for
an unspecified term;
• I agree that my name, date of birth, citizenship, photo and data related to games are published
on the website of the EBA;
• I grant the EBA the right to use and authorise third parties to use my photos and the
audiovisual and visual materials (including my name, relevant statistics, data and images) free
of charge for non-commercial purposes for the development of basketball and for the other
reasonable objectives determined by the EBA with the name, emblem and player’s shirt of
the club (including advertisements of shirt sponsors and equipment manufacturers);
• I am aware that my personal data processed by the EBA can be viewed and updated in the
is.basket.ee environment;
• I am aware that I can withdraw my consent to the EBA for the processing of my personal data
at any time and this results in the automatic cancellation of the player's licence.
I understand that the secretariat of the Estonian Basketball Association (EBA), disciplinary
committee or Legal Committee of EBA have the right to impose sanctions on me if I violate the
rules set forth in this declaration I am aware that I may be prohibited from playing in competitions
organised by the EBA and I may also be prohibited from representing the Estonian national team.
In the event of a violation, I undertake to provide written and/or oral explanations to the secretariat,
disciplinary committee or Legal Committee of the EBA at the prescribed time and/or place in order
to find the truth.

EKL üldjuhend 2019/2020
lk 37 / 41
In the event of a violation, I will not give any information or send press releases to representatives
of mass media without the prior consent of the secretariat of the EBA.
I confirm with my signature that I have read the declaration and will follow the rules set out
herein. I confirm with my signature that the EBA has the right to use the data given herein to
contact me.
Signature
Data (dd.mm.yyyy)
Place
In the case of underage athletes: I hereby confirm that I as the parent/guardian of the athlete
agree with the conditions given in this declaration.
Signature of parent/guardian
/full name in capital letters/
Relationship to athlete
Data (dd.mm.yyyy)
Place
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Декларация члена команды (на русском языке)
Декларация члена команды
Имя _____________________________________
Роль в команде ___________________________
Личный код ______________________________
Эл. почта ________________________________
Контактный телефон_______________________
Как игрок/член команды подтверждаю, что:
• соблюдаю устав, инструкции и директивы FIBA, НКО Эстонский баскетбольный союз
(ЭКЛ) и клуба, а также принятые на их основании и в соответствии с ними решения в
сфере баскетбола;
• ознакомился(-ась) с регулирующими статус и переход игроков ЭКЛ и обязуюсь
соблюдать их;
• как игрок, регулярно прохожу медицинский контроль, и у меня нет противопоказаний
для занятий спортом;
• осведомлен(-а) о запрете на использование допинговых веществ и методов и
подтверждаю, что соглашаюсь сдавать тесты на допинг в соответствии с
действующими в Эстонии антидопинговыми правилами (EDR);
• как игрок, беру на себя ответственность воздерживаться от прямого или
опосредованного участия самому(самой) или через знакомых, в любых связанных с
эстонским баскетболом ставках и пари;
• воздерживаюсь от любого поведения, которое наносит или может нанести вред
Принципу честной игры на организованных ЭКЛ соревнованиях в соответствии с
общей инструкцией и Кодексом этики ЭКЛ, а также обязуюсь вести с ЭКЛ полное
сотрудничество в борьбе против таких действий;
Защита личных данных:
• согласен(-на) с тем, что представленные при ходатайстве о лицензии ЭКЛ, в т.ч.
полученные в Регистре населения мои личные данные, ЭКЛ обрабатывает бессрочно в
связи с администрированием баскетбольных соревнований, публикацией данных об
игре и ведением статистики;
• согласен(-на) с тем, что мое имя, дата рождения, гражданство, фотография и связанные
с игрой данные публикуются на сайте ЭКЛ;
• предоставляю ЭКЛ право бесплатно, в некоммерческих целях для развития баскетбола
и в других поставленных ЭКЛ разумных целях использовать самому и уполномочивать
третьи лица использовать мои фотографии и подготовленные обо мне аудиовизуальные
и визуальные материалы (включая мое имя, соответствующую статистику, данные и
изображения) вместе с названием, эмблемой и майкой игрока клуба (включая рекламу
спонсоров на майке и производителей снаряжения);
• осведомлен(-а) о том, что обрабатываемые ЭКЛ мои личные данные можно видеть и
обновлять в среде is.basket.ee;
• осведомлен(-а) о том, что согласие на право обработки моих личных данных можно
отозвать у ЭКЛ в любой момент, что влечет за собой автоматическое аннулирование
лицензии игрока.
В случае если я нарушу установленные настоящей декларацией правила, я понимаю, что
секретариат, дисциплинарная комиссия или Правовая комиссия Эстонского баскетбольного
союза (ЭКЛ) имеет право применить в отношении меня санкции. Я осведомлен(-а) о том, что
я могу получить запрет на игру в рамках организуемых ЭКЛ соревнований, а также могу
получить запрет представлять национальную сборную Эстонии.
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В случае нарушения обязуюсь дать пояснения в письменной и/или устной форме
секретариату, дисциплинарной комиссии или Правовой комиссии ЭКЛ в предусмотренное
время и/или в предусмотренном месте, чтобы выяснить действительные обстоятельства
дела.
В случае нарушения обязуюсь не предоставлять информацию или не передавать прессрелизы представителям средств массовой информации без предварительного согласия
секретариата ЭКЛ.
Свой подписью подтверждаю, что прочитал(-а) данную декларацию и буду выполнять
установленные правила. Своей подписью подтверждаю, что ЭКЛ имеет право использовать
представленные здесь данные для контакта со мной.
Подпись _________________________________
Число (дд.мм.гггг) _________________________
Место ___________________________________
Если спортсмен несовершеннолетний настоящим подтверждаю, что я как
родитель/опекун спортсмена соглашаюсь с представленными в данной декларации
условиями.
Подпись родителя/опекуна _______________________________
/полное имя заглавными буквами/ __________________________
Связь со спортсменом____________________________________
Число (дд.мм.гггг) _______________________________________
Место _________________________________________________
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Lisa 7 Kohtuniku deklaratsioon
Kohtuniku deklaratsioon
Mina, ……………… (isikukood………………. ), käesoleva deklaratsiooniga kinnitan, et olen
tutvunud allpool loetletud korvpalli kohtuniku üldiste õiguste ja kohustustega ning kohustun neid
täpselt järgima ja täitma:
Kohtuniku õigused:
•

osaleda korvpallikohtunikuna MTÜ Eesti Korvpalliliit (edaspidi EKL) ja EKL-ga kohtunike
koolituse osas koostööd tegevate erinevate liigade ja võistluste mängudel Eestis;
• olla määratud Eesti Korvpalliliidu egiidi all või koostöös EKL-ga toimuvatele korvpalli
mängudele;
• osaleda EKL poolt korraldatavatel koolitustel;
• saada EKL-lt olemasolevaid õppematerjale enese täiendamiseks kohtunikuna;
• loobuda kohtunikuks määramisest teatud mängudele mõjuvatel põhjusel;
• olla lähetatud ja viibida lähetuses seoses korvpalli mängudel kohtunikuna tegutsemiseks
mitte kahjustada korvpalli ja EKL mainet ning propageerida heas usus korvpalli ning selle spordiala
arengut.
Kohtuniku kohustused:
•
•
•
•
•
•
•
•

tunda hästi ja täita nõuetekohaselt EKL üldjuhendis ja vastava liiga või võistluse
võistlusjuhenditest kirjapandut regulatsioone;
järgida EKL Eestikakoodeksis kirjapandut;
järgida ausa ja tervisliku spordi põhimõtteid ja eluviise;
täiendada pidevalt oma korvpallikohtuniku alaseid teadmisi ja osaleda EKL poolt korraldatud
kohustuslikel korvpallikohtunike erialastel täiendkursustel,
koolitustel või seminaridel;
olla heas füüsilises vormis ja vastutada ise oma tervisliku seisundi eest, sealjuures jälgida oma
tervislikku seisundit ning teatada EKL-le koheselt, kui peaks ilmnema mõni tervislik
probleem, mis võib ohustada korvpallikohtunikuna tegutsemist mängul;
kanda Eesti meistrivõistlustel EKL poolt aktsepteeritavat kohtuniku vormirõivastust;
mitte osaleda ega panustada EKL egiidi all või koostöös EKL-ga toimuvatel korvpalli
mängudele kihlveokontorites, totalisaatorites ega mingil muul võimalikul analoogsel viisil.
kehtivast spordiseadusest tulenevalt on vabatahtliku kohtunikuna tegutsev kohtunik ise
kohustatud arvestama oma spordikohtunikuna tegevuse eest talle hüvitatud kulusid ning
kehtestatud hüvitise piirmäära (1040 eurot/aastas) täitumisel informeerima piirmäära koheselt
EKL. EKL-l on õigus rakendada vabatahtliku kohtunikuna tegutsedes eesõigust, et kohtunik
saab oma vabatahtliku kohtuniku hüvitise ainult EKL-st.

Isikuandmete kaitse:
• olen nõus, et litsentsi taotlemisel EKL-le esitatud, sh Rahvastikuregistrist saadud minu
isikuandmeid töötleb EKL seoses korvpallivõistluste administreerimise, mänguandmete
avaldamise ja statistika pidamisega tähtajatult;
• olen nõus, et minu nime, sünniaega, kodakondsust, pilti ja mängudega seotud andmeid
avalikustatakse EKL-i kodulehel;
• annan EKL-le õiguse tasuta mitteärilisel eesmärgil korvpalli arendamiseks ja EKL poolt
kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ja volitada kolmandaid isikuid
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kasutama minu fotosid ja minu kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale
(kaasa arvatud minu nime, asjassepuutuv statistika, andmed ja kujutised) koos klubi nime,
embleemi ja kohtunikusärgiga (sealhulgas särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaamiga);
olen teadlik, et EKL poolt töödeldavaid minu isikuandmeid on võimalik näha ja uuendada
is.basket.ee keskkonnas;
olen teadlik, et EKL-lt minu isikuandmete töötlemise õiguse nõusoleku saab igal ajal tagasi
võtta, sellega kaasneb automaatne kohtuniku litsentsi tühistamine.

Allkirjastatud digitaalselt

_____.____________2019

