Naiste Korvpalli Esiliiga
võistlusjuhend 2019/2020 hooajaks

Kinnitatud: 5. juulil 2019
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1.

Üldsätted

1.1.

Käesolev Naiste Korvpalli I liiga (edaspidi ka „Liiga“) võistlusjuhend (edaspidi „Liiga
võistlusjuhend“) reguleerib MTÜ Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka „EKL“) liikmeskonda
kuuluvate juriidiliste isikute (edaspidi vastavalt „Klubi“ või „Klubid“) Eesti naiste
korvpalli võistkondade võistlusi.
Liigas osalemise võimalus on kõikidel Klubide võistkondadel, kes on EKL liikmed ning,
kes selleks soovi avaldavad ning, kes ei osale Naiste Korvpalli Meistriliigas (edaspidi
„NKML“)
Käesoleva Liiga võistlusjuhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse eelkõige
2019/2020 hooajaks kehtestatud EKL üldjuhendi (edaspidi ka „EKL üldjuhend“) sätetest.
EKL üldjuhendis on reguleeritud Liiga juhtimise, klubi naiskonna ja tema liikmetega seotud
küsimused, võistlustest osavõtu tingimused, mängijate liikumise ja ülemineku küsimused,
mängude korraldamise ja läbiviimisega seotud tingimused (mängupäeva, mängude alguse
ajad, mängude kohad ja nende muutmine), mängu korraldava klubi kohustused,
võistlusväljakutele, pallidele ja mängijate varustusele esitatavad nõuded, mängu
teenindavate kohtunikega seonduvad küsimused, pressi ja avalikkusega suhtluse
küsimused, kaebuste ja apellatsioonide esitamise ning nende lahendamisega seonduvaid
küsimused, distsiplinaarkaristused ja sanktsioonid jms üldised küsimused.
Liiga võistlusjuhendi ja EKL üldjuhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse EKL
Eetikakoodeksist, FIBA reeglitest ja muudetest Liigat reguleerivatest EKL juhatuse või
EKL sekretariaadi poolt kinnitatud tingimustest, korvpallireeglitest ja võistlusmäärustikest
ning EKL Eetikakoodeksist jms.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

Liiga ja eesmärk

2.1.
2.2.

Liiga on EKL-i alluvuses olev projekt, mis omab eraldi eelarvet.
Liiga eesmärk on Klubi võistkondadega koostöös arendada Eesti naiste korvpalli, laiendada
tervikuna korvpalli kandepinda ning populariseerida seda üle Eesti.

3. Liiga auhinnad
3.1.

2019/2020 hooajal Liiga korvpallimeistriks tulnud võistkonna mängijaid ja treenereid
autasustatakse meistrimedalite (18 medalit), teisele ja kolmandale kohale tulnud
võistkondade mängijaid ja treenereid autasustatakse vastavalt hõbe- (18 medalit) ja
pronksmedalitega (18 medalit). Kolme esimest võistkonda autasustatakse karikatega ning
võistkonna diplomitega.

4.

Liigas osalemise tingimused
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5.

Klubid peavad EKL-le teatama oma osalemissoovist Liigas hiljemalt 15.
augustiks 2019 kella 17:00-ks. Klubide võistkondade ja võistkonna liikmete
registreerimine toimub läbi EKL-i elektroonilise infosüsteemi is.basket.ee.
Naiste Korvpalli Meistriliigas (NKML) osalevaid mängijad ei ole lubatud
Liigasse registreerida v.a klubipüramiidi (sama juriidilise isiku alla) kuuluvad
U20 mängijad (sünd. 2000.a ja hiljem), kes mängivad Naiste Meistriliigas, Balti
liigas ja/või Eesti-Läti ühisliigas vähem kui 10 minutit keskmiselt mängu kohta.
4.2.1. Juhul kui mängija minutite arv tõuseb kõrgemas liigas üle 10 minuti, siis
pole klubil õigus mängijat kasutada naiste esiliiga mängudes.
4.2.2. Esiliiga play-off’is saavad mängida need mängijad, kes on esiliiga
põhiturniiri ja vahegrupi mängudes mänginud (protokollis märgitud Xiga) vähemalt 50% mängudest.
4.2.3. Audentese Spordigümnaasiumi õpilased mängivad Audentese
Spordigümnaasiumi esindusvõistkonnas ning ei saa mängida üheski
teises täiskasvanute sarjas.
Liigas osaleda soovivad Klubid on kohustatud tasuma EKL-le Liiga osavõtutasu
ja mängijate litsentsi vastavalt Liiga võistlusjuhendi punktile 5.
Mängijate registreerimised ja üleminekud on reguleeritud täpsemalt EKL
üldjuhendiga.

Liiga osalustasud ja nende tasumine
5.1.
5.2.

Liigast osa võtta sooviv Klubi võistkond peab hiljemalt 15. augustiks 2019
naiskonna registreerima Liigasse ja tasuma EKL-le osavõtutasu 100 eurot.
Liigast osa võtta sooviv Klubi võistkond peab hiljemalt 15. septembriks 2019
kirjalikult esitama naiskonna nimelise registreerimislehe.
Liiga võistlussüsteem hooajaks 2019/2020

6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

Liiga võistlused algavad oktoobris 2019 ja kestavad kuni märtsini/aprillini 2020.
Täpne võistlussüsteem selgub pärast võistkondade registreerimist kui on teada
võistkondade koguarv.
Liiga võistlused koosnevad põhiturniirist, vahegrupi turniirist ja play-off
mängudest.
Põhiturniirilmängivad kõik võistkonnad 1x kõigiga läbi (pooled mängud kodus,
pooled mängud võõrsil).
Vahegrupi mängudeks jagunevad võistkonnad 2 tugevusgruppi. Mängitakse 1x
läbi (kellega on kodus juba mängitud, siis mängitakse võõrsil ja vastupidi).
Play-off’i pääsevad 6 paremat võistkonda.
Veerandfinaalis ja poolfinaalis selgitatakse võitjad kahe mängu kokkuvõttes.
Esimene mäng toimub vahegrupiturniiril madalama asetuse saanud Klubi
võistkonna kodusaalis, teine mäng kõrgema asetuse saanud Klubi võistkonna
kodusaalis.
Finaalmängud peetakse EKL poolt määratud päeval ja kohas ja need korraldab
EKL järgmiselt:
6.7.1. pronksmedalimängus
(3.-4.
kohale)
kohtuvad
omavahel
poolfinaalpaaride kaotajad. Võitja selgub 1 mängu tulemusena;

6.7.2. finaalmängus (1.-2. kohale) kohtuvad omavahel poolfinaalpaaride
võitjad. Võitja selgub 1 mängu tulemusena.
7.

Liiga võistlusmängude kalender hooajaks 2019/2020

7.1.

Liiga võistlusmängude kalenderplaan hooajaks 2019/2020 kinnitatakse EKL
poolt hiljemalt 15.septembriks 2019.
Iga Klubi teatab registreerimisega oma kodumängu aja(d), mille alusel
koostatakse võistlusmängude ajakava.
Koduklubil on kohustus vajadusel välja pakkuda vähemalt 1 aeg nädalavahetusel
ja 1 aeg nädala sees.

7.2.
7.3.

8.

Mängu korraldava Klubi kohustused

8.1.

Mängu korraldamise eest vastutab võistluskalendris koduvõistkonnaks märgitud
võistkond (edaspidi Koduklubi).
Koduklubi peab garanteerima, et saalis oleks mänguks kõik vajalik inventar
(sekretariaadi laud, toolid, töövahendid, korvid, vahetusmängijate pingid,
töökorras elektrooniline tabloo jne).
Koduklubi vastutab täiel määral, et mäng saaks läbi viidud vastavalt FIBA
korvpalli- määrustele, käesolevale Liiga juhendile ja EKL-i poolt kehtestatud
teistele nõuetele.
Põhiturniiri, vahegrupi ja play-off mängudes (v.a finaalmängud) tasub Koduklubi
võistlussaali ja lauasekretariaadi kulud. Väljakukohtunikud määrab ja tasustab
EKL.
Finaalpäeval tasub võistlussaali, väljakukohtunike ja lauasekretariaadi eest EKL.
Lauasekretariaadi töös ei tohi kasutada samas võistlusmängus osaleva
Klubiga seotud võistkonna liiget.
Mänguprotokoll või loetav koopia/fotokoopia tuleb üles laadida is.basket.ee
infosüsteemi või saata EKL-i sekretariaadi meiliaadressil info@basket.ee
hiljemalt mängule järgneva tööpäeva jooksul.
Koduklubi peab mängust tegema protokolli põhise statistika ja sisestama selle
aadressil is.basket.ee 24h jooksul.
Mänguprotokolli originaal peab jõudma EKL-i sekretariaati hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul pärast võistkonna viimast mängu. Vajadusel võib EKL-i sekretariaat
nõuda protokolli varasemat saatmist.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

8.8.
8.9.

9.

Võistkonna koosseis

9.1.

Liiga mängudest osavõtu tingimused on reguleeritud EKL üldjuhendiga. Klubi
võistkonna mängijate arv ei ole Liigas piiratud, kuid ühes mängus võib kasutada
kuni 12 mängijat, kellel on kehtiv EKL-i poolt välja antud mängija litsents ja kelle
mänguõigusi ei EKL poolt ole piiratud.

10.

Pallid

10.1.

Mängus osalevad võistkonnad on kohustatud kindlustama mänguks vähemalt
kaks mängukõlbulikku võistluspalli. Mängud peetakse liiga ametliku pallipartneri
palliga. Hooajal 2019/2020 on ametlik pallipartner SPALDING.

10.2.

Mängu vanemkohtunik otsustab ainuisikuliselt palli kõlblikkuse mänguks.

