
 

TALLINNA MEESTE KORVPALLI  
MEISTRILIIGA 2010 

  

 ÜLDJUHEND 

  

1.Võistlused toimuvad ajavahemikul 29.03.2010 a. kuni 30.05.2010 a. 

2. Osavõtjad: 

2.1 Võistlustest võivad osa võtta Tallinnas ja Harjumaal elavad,õppivad või töötavad 
korvpallurid. 

2.2 Tallinna Meeste Korvpalliliigast (TMKL) võivad osa võtta kõik soovi avaldavad 
meeskonnad, kelle koosseis vastab üldjuhendis toodud tingimustele. Ülesandmislehed 
TMKL-st  osa võtta soovivatelt võistkondadelt saata hiljemalt 26.03.2010 a. e-mailile 
info@basketball.ee   

2.3 Tallinna Meeste Korvpalliliigas tohib üks mängija esindada ainult ühte meeskonda. 
Kui meeskonna koosseisus on võistlustel osalenud selleks õigust mitte omav mängija, siis 
loetakse nende mängude tulemuseks 0 : 20 üldjuhendi tingimusi mitte täitnud meeskonna 
kahjuks. 

2.4 Kahe loobumiskaotusega ( 0:20 ) meeskond kõrvaldatakse turniirilt. 

3. Turniiri käik: 

3.1 TMKL-s loositakse meeskonnad alagruppidesse. Alagruppide hulk ja nende suurus 
selgub peale osalejate registreerumist ühe töönädala jooksul. Alagrupimängude lõppedes 
jätkatakse turniiri play-off süsteemis.  

3.2 Mänguvoorudes esimesena asetatud võistkond kindlustab mängu läbiviimiseks 
väljaku, sekretariaadi ja ühe väljakukohtuniku. Teisena asetatud võistkond kindlustab 
teise väljakukohtuniku. Väljakukohtunikud peavad omama kehtivat EKL-i 
kohtunikulitsentsi. Soovituslik on kasutada EKL poolt litsenseeritud lauakohtunikke. 

3.3 Osalevatel meeskondadel peab olema võimalus pidada kodumänge Tallinnas, Harju 
maakonna piirides või Kohila valla territooriumil. 
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3.4 TMKL korraldab Tallinnas oma kuludega finaalpäeva, kus toimub finaalmäng ning 3-
koha kohtumine. TMKL autasustab I – III koha saavutanud meeskondi karikatega ning 
mängijaid medalitega ( iga võistkonna13 mängijat). 

4. Majandamine: 

4.1 TMKL-s osalemise tasu hooajal 2010 on 1200 krooni. Mängijatele eraldi 
litsentsitasud puuduvad. Väljakukohtunike ja sekretariaadi tasustamise kindlustab 
neid kutsunud klubi.  

5. Autasustamine: 

5.1 TMKL autasustab I koha saavutanud meeskonda karika ning mängijaid medalitega ( 
iga võistkonna13 mängijat), II ja III koha saavutanud meeskondade liikmeid 
autasustatakse medalitega (13 osalejat). 

6. Lisainfo 

6.1 TMKL lahendab kõik üldjuhendis määratlemata küsimused ja kinnitab liiga 
võistlusjuhendi. 

6.2 TMKL ei vastuta mängijate tervisliku seisundi ja tekkida võivate vigastuste eest. 

6.3 TMKL-i viivad läbi: 

                                           Reimo Luht +37258585885 e-mail reimo@basketball.ee 

                                           Kaido Seil +3725136060 e-mail kaido@basketball.ee 
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