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1.

Üldsätted

1.1

Eesti Korvpalliidu (edaspidi EKL) mängija üleminekureeglistik reguleerib mängija
liikumist ühest EKL’i liikmesorganisatsioonist ja EKLi võistlustel osalevast klubist
või spordikoolist (edaspidi Omanikklubi) teise (edaspidi Uus klubi).
Üleminekureeglistik kehtib EKL’i poolt korraldatavatel Eesti-sisestel võistlustel
(edaspidi võistlus) osalevatele klubidele/koolidele ja mängijatele.
Mängijate liikumine on võimalik võistlushooaja vältel alates 01. juulist
(noormängijatel, kes osalevad noorte meistrivõistlustel alates 01. septembrist) kuni
mängijate registreerimise lõpptähtajani, mis kehtestatakse vastavalt EKL’i
üldjuhendiga.
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2.

Mängija üleminek

2.1

Mängija Omanikklubiks on klubi, kelle nimekirjas mängija oli viimati võistlustele
registreeritud.
Omanikklubiga lepingut mitte omav mängija, kes hooaja jooksul ei ole osalenud
ühelgi võistlusel, saab vaba mängija staatuse ja talle ei laiene üleminekureeglistik.
Omanikklubiga lepingut omava mängija üleminekul tuleb lisaks käesolevale
üleminekureeglistikule arvestada mängija ja Omanikklubi vahelist lepingut.
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3.

Mängija kasvatajaraha

3.1

Mängija kasvatajaraha (edaspidi kasvatajaraha) on raha, mis Uus klubi peab maksma
Omanikklubile mängija õiguste saamiseks.
Kasvatajaraha rakendub mängija 6-aastaseks saamisel ja lõpeb mängija 23-aastaseks
saamisel.
Kasvatajaraha summa koosneb baaspunktide ja koondises mängimise eest antavast
punktide summast.
Kasvatajaraha punktid kinnitab EKL’i juhatus (vt üleminekureeglistiku lisa).
Kasvatajaraha baaspunkte antakse mängijale iga korvpalliga tegeletud aasta eest.
Korvpalliga tegelemiseks loetakse mängija ülesandmist EKL’i korraldatavatel või
mängija osalemist Eesti rahvuskoondise osavõtul toimuvatest võistlustel.
Kasvatajaraha koondises mängimise summa koguneb mängijale igal hooajal, kui ta
kuulus Eesti ametlikku noortekoondisesse. Ühel hooajal saab mängija punkte vaid ühe,
kõrgemaid punkte andva koondise eest. Ametlikuks noortekoondiseks loetakse kuni
U14 vanuseklassini kuulumist Balti Matšil osalevasse võistkonda. Alates U15
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vanuseklassist loetakse ametlikuks noortekoondiseks Euroopa Meistrivõistlustel
osalevat võistkonda.
Mängija elukoha muutusel lähevad arvesse vaid selleks ajaks kogutud koondise
punktid.
Kui hooaja jooksul ei ole mängija punkte kogunud, siis eelnevalt kogutud punktid
nullitakse.
Kasvatajaraha arvestamine toimub võistlushooaja vältel alates 01. juulist kuni
mängijate registreerimise lõpuni.
Kasvatajaraha summade ülekanded toimuvad läbi EKL’i ning EKL’il on õigus igast
kasvatajaraha summast maha arvata 5% EKL’i treenerite koolituse ja noorteprojektide
tarbeks.
Osapooled võivad leppida kokku EKL’i poolt kinnitatud kasvatajaraha algsest
summast väiksemas või suuremas summas. Sel juhul arvestatakse EKL’ile jääv 5%
kasvatajaraha algsest summast.

4.

Rakendamise kord

4.1

Mängija üleminekuks peab Uus klubi esitama EKL’i sekretariaati täidetud
üleminekuavalduse koos mängija kasvatajaraha punktiarvestus tabeliga, mille vormid
kinnitab EKL’i juhatus.
Mängija ülemineku puhul on mängija kohustatud täitma Omanikklubi ees oma
võimalikud kohustused vastavalt nendevahelisele lepingule või kokkuleppele.
EKL’il on aega üleminekuavalduse menetlemiseks 7 tööpäeva alates vastavasisulise
avalduse ja võimalike materjalide laekumisest EKL’i. Üleminekutega seotud
vaidlused lahendatakse vastavalt EKL üldjuhendile.
Kuni 23-aastase mängija puhul realiseerub üleminek pärast kasvatajaraha laekumist
EKL’i arvelduskontole.
Käesolev üleminekureeglistik muudab kehtetuks kõik eelnevad samasisulised EKL
regulatsioonid üleminekute kohta.
Muudetud tingimustel üleminekureeglistik rakendub alates 01.09.2011.
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