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1. Üldsätted
1.1 Käesolev korvpalli meeste Rahvaliiga võistlusjuhend (edaspidi
„Liiga võistlusjuhend“) reguleerib meeste korvpallimeeskondade
Rahvaliiga (edaspidi „Liiga“) võistlusi, mida organiseerivad MTÜ
Eesti Korvpalliliit (edaspidi „EKL“) ja MTÜ Rahvaliiga koostöös
piirkondlike koostööpartneritega.
1.2 Liigas osalemise võimalus on kõikidel korvpalli harrastavatel
meeskondadel, kes juhinduvad Liiga võistlusjuhendist ja EKL poolt
kehtestatud
üldkehtivatest
korvpallireeglitest
ja
EKL
Eetikakoodeksist.
1.3 Liiga võistlusjuhendiga reguleerimata küsimustes juhindutakse
FIBA reeglitest ja EKL sekretariaadi poolt kinnitatud tingimustest
või Liiga korraldaja/koostööpartneri kinnitatud reeglitest.
2. Liiga mõiste ja eesmärk
2.1 „Liiga“ – käesoleva Liiga võistlusjuhendi tähenduses on
spordiklubide, äriühingute, organisatsioonide, asutuste, koolide, jms
korvpalli harrastavate meeste korvpallimeeskondade (edaspidi
vastavalt
„Meeskond“
või
„Meeskonnad“)
Rahvaliiga
meistrivõistlused.
2.2 Liiga tegevuse eesmärgiks on Liigas osalevate Meeskondade hulgast
parimate korvpallimeeskondade väljaselgitamine, meeste korvpalli
jätkusuutlikkuse tagamine Eestis, selles osalevate Meeskondade ja
korvpallurite meisterlikkuse tõstmine, korvpalli arendamine ja
populariseerimine

3. Auhinnad
3.1 2020/2021 hooajal Liiga võitjaks tulnud Meeskondade mängijaid ja
treenereid autasustatakse meistrimedalitega, teisele ja kolmandale
kohale tulnud Meeskondade mängijaid ja treenereid autasustatakse
vastavalt hõbe- ja pronksmedalitega. Kolme esimest Meeskonda
autasustatakse karikatega. Liiga valib hooaja jooksul igakuiselt Liiga
parima mängija.

4. Liigas osalemine
4.1 Liigat korraldatakse piirkondlike/regionaalsete võistlustena. Iga
piirkonnavõistluse korraldaja saab õiguse otsustada Liigas osalevate
võistkondade arvu, registreerimise tähtajad, turniirisüsteemi,
osalustasud, mängupäevad ja mängukohad ning mängude alguse
ajad.
4.2 Liiga piirkonnad/regioonid on:
4.2.1 Põhja regioon – Tallinna, Harjumaa ja Raplamaa Meeskonnad
4.2.2 Lõuna regioon - Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Võrumaa,
Valgamaa, Põlvamaa Meeskonnad
4.2.3 Lääne regioon - Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa
Meeskonnad
4.2.4 Ida regioon - Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Järvamaa
Meeskonnad
5. Liigasse registreerimine
5.1 Iga regioonivõistluse korraldaja määrab hiljemalt 15. septembriks
2020 Liigasse registreerimise tähtajad vastavalt:,
5.1.1 Põhja regiooni Meeskondade registreerimise tähtajad on välja
toodud Võistlusjuhendi Lisas 1. Põhja regiooni Rahvaliiga;
5.1.2 Lõuna regiooni Meeskondade registreerimise tähtajad on välja
toodud Võistlusjuhendi Lisas 2. Lõuna regiooni Rahvaliiga;
5.1.3 Lääne regiooni Meeskondade registreerimise tähtajad on välja
toodud Võistlusjuhendi Lisas 3. Lääne regiooni Rahvaliiga;
5.1.4 Ida regiooni Meeskondade registreerimise tähtajad on välja
toodud Võistlusjuhendi Lisas 4. Ida regiooni Rahvaliiga.
5.2 Meeskonna esindaja peab esitama regioonivõistluse korraldajale
meeskonna liikmete nimekirja koos teiste nõutavate andmetega.
6. Liiga osalustasud ja selle tasumine
6.1 Iga regioonivõistluse korraldaja määrab Meeskonna osalustasu
Liigas osalemiseks hooajal 2020/2021. Samuti määrab
regioonivõistluse korraldaja Meeskonna osalustasu tasumise tähtajad
ja tingimused:
6.1.1 Põhja regiooni Meeskonna osalustasud, maksetähtajad ja
tingimused on välja toodud Võistlusjuhendi Lisas 1. Põhja
regiooni Rahvaliiga;

6.1.2 Lõuna regiooni Meeskonna osalustasud, maksetähtajad ja
tingimused on välja toodud Võistlusjuhendi Lisas 2. Lõuna
regiooni Rahvaliiga;
6.1.3 Lääne regiooni Meeskonna osalustasud, maksetähtajad ja
tingimused on välja toodud Võistlusjuhendi Lisas 3. Lääne
regiooni Rahvaliiga;
6.1.4 Ida regiooni Meeskonna osalustasud, maksetähtajad ja
tingimused on välja toodud Võistlusjuhendi Lisas 4. Ida regiooni
Rahvaliiga.
7. Liigas osalemise piirangud
7.1 Meeskond ei saa osaleda Liigas hooajal 2020/2021, kui Meeskond ei
ole täitnud käesoleva Liiga võistlusjuhendi punktides 5.1, 5.2 ja 6.1,
sätestatud kohustusi.
7.2 Liigas ei saa osaleda 2020/2021 hooajal meeste Eesti-Läti
korvpalliliigas, meeste Saku I liigas ja meeste Saku II liigas osalevad
mängijad. Antud piirang ei kehti (U19) 2002.a. ja hiljem sündinud
(noorematele) mängijatele.
8. Liiga võistlussüsteem 2020/2021 hooajaks
8.1 Liiga täpne võistlussüsteem regioonide põhiselt selgub pärast
Meeskondade registreerimistähtaega. Liiga hooaeg koosneb
põhiturniirist, play-off mängudest ja kohamängudest.
8.1.1 Põhja
regiooni
võistlussüsteemi
esitab
registreeritud
Meeskondadele Põhja regiooni korraldaja.
8.1.2 Lõuna regiooni võistlussüsteemi esitab registreeritud
Meeskondadele Lõuna regiooni korraldaja.
8.1.3 Lääne
regiooni võistlussüsteemi esitab registreeritud
Meeskondadele Lääne regiooni korraldaja.
8.1.4 Ida
regiooni
võistlussüsteemi
esitab
registreeritud
Meeskondadele Ida regiooni korraldaja.
8.2 Rahvaliiga finalistid (2 meeskonda) saavad õiguse tõusta meeste
Saku II liigasse hooajaks 2021/2022, kui Meeskond vastab EKL
kehtestatud Saku II liigas osalemise üldistele eeltingimustele.
8.3 Liiga korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi kõikide
Rahvaliiga regioonide võistlussüsteemides, kui selline vajadus on
tingitud force majeure situatsiooni tõttu. Force majeure
situatsiooniks
loetakse
erakorralisi
ilmastikuolusid,
looduskatastroofi, pandeemiat, sõjaolukorda riigis või teisi
juhtumeid, mille puhul kuulutatakse riigis välja eriolukord ning

Vabariigivalitsus kehtestab piiranguid, mis on tavapärasest
elukorraldusest erinevad.
9. Meeskonna koosseis
9.1 Ühes Meeskonnas võib olla registreeritud kuni 20 mängijat, kuid
ühes mängus võib kasutada 12 mängijat.
9.2 Mängijate lisa – või ümberregistreerimine on lubatud tasuta kuni
15.01.2021 kella 17:00-ni. Peale seda rakendub tasu 20 eurot.
9.3 Iga mängija võib hooaja jooksul Meeskonda tasuta vahetada ühe
korra. Teistkordsel ja igal järgneval üleminekul rakendub
üleminekutasu 20 eurot iga ülemineku kohta.
9.4 Play-off´is osalemiseks peab mängija olema põhiturniiril osalenud
sama Meeskonna eest vähemalt kolmes kohtumises. U18
vanuseklassi ja nooremad mängijad, kes osalevad lisaks Liigale veel
meeste Eesti-Läti Korvpalliliigas, meeste Saku I liigas või meeste
Saku II liigas, saavad Play-off´is osaleda juhul, kui on osalenud Liiga
põhiturniiril 50% mängudest.
9.5 Juhul, kui klubisse (juriidiline isik, EKL liige) kuuluva Meeskonna
mängija registreeritakse Liigas osalevasse Meeskonda (mitte
juriidiline isik ja mitte EKL liige), siis jäävad mängija õigused tema
omanikklubile, kes on EKL liige.

LISA 1. Põhja regiooni Rahvaliiga

Tallinna ja Harjumaa meeskondade Rahvaliiga võistlused 2020/2021
hooajal.
Põhja regiooni Rahvaliiga korraldajateks on MTÜ Rahvaliiga, Vabaduse 174b
Tallinn, info@rahvaliiga.ee ning MTÜ TMKL, Metsa 49-1, Tallinn,
info@basketball.ee

Võistluste toimumisaeg
Võistlused toimuvad ajavahemikul 26.09.2020 kuni 30.05.2020.
Osalemine
Meeskonna sooviavaldus liigaga liitumiseks tuleb esitada Liiga kodulehe kaudu
hiljemalt 15.09.2020. Meeskonna liikmete nimekirjad tuleb esitada Liiga
korraldajale hiljemalt 21.09.2020.
Turniirisüsteem
Liiga jaotub 2020/2021 hooajal kahte formaati: Weekend ja Regular. Iga formaat
jaguneb omakorda kaheks divisjoniks (I ja II divisjon).
Lõplik Liiga võistlussüsteem Põhja regioonis avaldatakse hiljemalt 24.09.2020.
Toimumispaik
Weekend formaadi mängud toimuvad laupäeviti ja pühapäeviti TalTech’i
Spordihoones.
Regular formaadi mängud toimuvad meeskondade kodusaalides Tallinnas,
Harjumaal ning Raplamaal.
Osalevate meeskondade arv
Regular formaadis osalejate arv piiratud ei ole. Parima korralduse nimel piirab
Liiga Weekend formaadis osalevate meeskondade arvu. 2020/2021 hooajal saab
Weekend formaadis osaleda 24 meeskonda.
Finaalipäev
Liiga korraldab Põhja regiooni Rahvaliiga Finaalipäeva ja kannab kõik sellega
seotud kulud. Finaalipäevast võtavad osa Regular ning Weekend formaatide I ja
II divisjoni finalistid. Regular ning Weekend formaatide I divisjonide võtjad
selgitavad omavahel Põhjaregiooni I divisjoni meistrit, teise koha saanud

meeskonnad selgitavad pronksmedalite omaniku. Regular ning Weekend
formaatide II divisjonide võtjad selgitavad omavahel Põhjaregiooni II divisjoni
meistrit, teise koha saanud meeskonnad selgitavad III koha omaniku.
Osalustasud
Regular formaadi osalustasu 2020/2021 hooajal on 195 eurot.
Weekend formaadi osalustasu 2020/2021 hooajal on 990 eurot. Kuni 31.07.2020
liitunud Meeskondadele on osalustasu 940 eurot. Tasu sisaldab mängusaali,
väljaku- ning lauakohtunike kulusid jms. Osalustasu võib tasuda kahes osas, 500
eurot hiljemalt 29.09.2020 ja 490 eurot hiljemalt 15.01.2021.
Osalustasu maksmine toimub arve alusel.
Mängude info
Regular formaadis kindlustab kodumeeskond mängu läbiviimiseks väljaku ning
kannab lauakohtunike ning ühe väljakukohtuniku kulud. Külalismeeskond tasub
ühe väljakukohtuniku kulud. Kõik mängud peavad toimuma Tallinnas, Harju- ja
Rapla maakondade piirides.
Weekend formaadis kannab kõik mänguga seotud kulud Liiga.
Turniiri ja mängude üldinfo
Mängud viiakse läbi vastavalt Liiga võistlusjuhendile ning FIBA
korvpallimäärustele. Regular formaadis võivad mängud toimuda igal
nädalapäeval (v.a. riigipühad). Regular formaadis tohib tööpäeviti olla mängude
algusaeg mitte varem kui 17.30 ning mitte hiljem kui 21.00. Regular formaadis
tohib nädalavahetuse päevadel olla mängude algus mitte varem kui 11.00 ning
mitte hiljem kui 19.00. Weekend formaadis toimuvad mängud laupäeviti ja
pühapäeviti ajavahemikus 11.00 kuni 19.00. Mängude tulemused ning protokollid
avaldatakse Liiga kodulehel mängude toimumise päeval.
Kajastus meedias
Rahvaliiga turniir saab hooaja jooksul igakülgse kajastuse portaalides
korvpall24.ee ning basket.ee (intervjuud, artiklid, reportaažid, pildigaleriid jne).

LISA 2. Lõuna regiooni Rahvaliiga

Lõuna regiooni meeskondade Rahvaliiga võistlused 2020/2021 hooajal.
Lõuna regiooni Rahvaliiga korraldajaks on MTÜ BC Elva, Tartumaa, Elva vald,
Elva linn, Laane 9a, bcelva@bcelva.ee

Võistluste toimumisaeg
Võistlused toimuvad ajavahemikul 26.09.2020 kuni 30.05.2020.
Osalemine
Meeskonna sooviavaldus liigaga liitumiseks tuleb esitada Liiga kodulehe kaudu
hiljemalt 15.09.2020. Meeskonna liikmete nimekirjad tuleb esitada Liiga
korraldajale hiljemalt 21.09.2020.
Turniirisüsteem
Liiga süsteem on 2020/2021 hooajal Weekend formaat.
Lõplik Liiga võistlussüsteem Lõuna regioonis avaldatakse hiljemalt 24.09.2020.
Toimumispaik
Mängud toimuvad laupäeviti ja pühapäeviti Elva Spordihallis.
Osalevate meeskondade arv
Parima korralduse nimel piirab Liiga Weekend formaadis osalevate meeskondade
arvu. 2020/2021 hooajal saab Weekend formaadis osaleda 20 meeskonda.
Finaalipäev
Liiga korraldab Lõuna regiooni Rahvaliiga Finaalipäeva ja kannab kõik sellega
seotud kulud. Finaalipäevast võtavad osa poolfinaalidesse jõudnud meeskonnad.
Osalustasud
Weekend formaadi osalustasu 2020/2021 hooajal on 950 eurot. Kuni 31.08.2020
liitunud Meeskondadele on osalustasu 890 eurot. Tasu sisaldab mängusaali,
väljaku- ning lauakohtunike kulusid jms. Osalustasu võib tasuda ka kahes osas,
500 eurot hiljemalt 29.09.2020 ja 450 eurot hiljemalt 15.01.2021.
Osalustasu maksmine toimub arve alusel.

Mängude info
Weekend formaadis kannab kõik mänguga seotud kulud Liiga.
Turniiri ja mängude üldinfo
Mängud viiakse läbi vastavalt Liiga võistlusjuhendile ning FIBA
korvpallimäärustele. Weekend formaadis toimuvad mängud reeglina laupäeviti
ajavahemikus 12.00 kuni 18.00. Mängude tulemused ning protokollid avaldatakse
Liiga kodulehel mängude toimumise päeval.
Kajastus meedias
Rahvaliiga turniir saab hooaja jooksul igakülgse kajastuse portaalides
korvpall24.ee ning basket.ee (intervjuud, artiklid, reportaažid, pildigaleriid jne).

LISA 3. Lääne regiooni Rahvaliiga

Lisa 3. kinnitatakse juhul kui selgub Lääne regiooni korraldaja.

LISA 4. Ida regiooni Rahvaliiga

Lisa 4. kinnitatakse juhul kui selgub Ida regiooni korraldaja.

