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2013 aasta 
 
 
Eesti meistrivõistlused 
 
1. Meistriliiga mängijad 
 
1.1. Spordimeisterlikkuse punkte saab mängija eest, kes: 
1.1.1 lõppeval 2011/2012 võistlushooajal (seisuga 30.06.2012) on 20-aastane või noorem; ja 
1.1.2. on kuulunud taotluse esitanud klubi või kooli võistkonda; ja 
1.1.3. on saanud 2011/2012 võistlushooajal mänguaega keskmiselt 10 või rohkem minutit 
mängus. 
1.2. Spordimeisterlikkuse punkte saavad mängijad käesolevate põhimõtete punkti 1.1. alusel 
järgnevalt :  

- noormehed: 10 punkti  
- neiud: 5 punkti 

 
2. I liiga 
 
2.1. Eeltingimusel, et klubi meeskonna eest lõppeval 2011/2012 võistlushooajal mänginud 
mängijatest on vähemalt 75% kuni 23-aastased ning 23-aastased ja vanemad mängijad ei 
osalenud hooajal Eesti või mõne muu riigi meistrivõistluste meistriliigas, siis klubi poolt 1.-6. 
koha saavutamine I liigas annab klubile 100 punkti. 
 
3. Noorte meistrivõistlused 
 
3.1. Noorte meistrivõistlustel spordimeisterlikkuse punktiarvestusel lähtutakse järgneva tabeli 
päises toodud klubi võistkonna poolt saavutatud kohtadest 2011/2012 võistlushooajal (seisuga 
30.06.2012) ning vastavad numbrid tähistavad konkreetse võistlussarjas osalevate klubidele ja 
koolidele kaasnevaid spordimeisterlikkuse punkte: 
 
______I  II III IV V VI VII VIII 
-U20 40 40 40 40 30 30 30 30 
-PA 30 30 30 30 20 20 20 20 
-TA 20 20 20 20 10 10 10 10 
-PB 20 20 20 20 10 10 10 10 
-TB 15 15 15 15 5 5 5 5  
 
4. Audentese Spordikooli õpilased 
 
4.1. Audentese Spordikoolis vähemalt 6 kuud õppinud mängijad, kes olid üles antud lõppeval 
2011/2012 võistlushooajal klubi meeskonna nimekirjas Eesti noorte meistrivõistlustel, 
annavad sellele klubile spordimeisterlikkuse punkte järgnevalt: 

- noormehed: 150 punkti   
- neiud: 100 punkti 

 



 
5. Rahvuskoondised 
 
5.1. Rahvuskoondiste mängija punktide saamiseks peab mängija osalema lõppeval 2011/2012 
võistlushooajal vähemalt ühes täiskasvanute koondise ametlikus EM valik- või finaalturniiri 
mängus või mängija kuuluma ametlikku noortekoondisse. Ametlikuks noortekoondiseks 
loetakse kuni U14 vanuseklassini kuulumist Balti Matšil osalevasse võistkonda. Alates U15 
vanuseklassist loetakse ametlikuks noortekoondiseks Euroopa Meistrivõistlustel osalevat 
võistkonda. Juhul, kui U18 või U16 noortekoondis ei osale Euroopa Meistrivõistlustel, 
loetakse ametlikuks noortekoondiseks Balti Matšil osalenud võistkonda. Juhul, kui ei toimu 
ka Balti Matši loetakse ametlikuks koondiseks BSBC turniiril osalenud võistkonda. 
Noortekoondise peatreeneriks loetakse ametliku noortekoondise peatreenerit ja abitreeneriks 
ametliku noortekoondise teist treenerit. 
5.2. Täiskasvanute koondises mängimisel saab omanikklubi raha, kui mängija on lõppenud 
2011/2012 võistlushooajal (seisuga 30.06.2012) 20-aastane või noorem. 
5.3. Täiskasvanute koondise kandidaadiks loetakse mängijat, kes osales lõppeva 2011/2012 
võistlushooajal vähemalt ühes täiskasvanute koondise mängus. U18 ja U16 koondise 
kandidaat on see mängija, kes kuulus lõppeva 2011/2012 võistlushooajal Eesti 
rahvuskoondisse kas Balti Matšil või BSBC turniiril. 
5.4. Ühe mängija kohta arvestatakse vaid ühed (suuremad) spordimeisterlikkuse punktid. 
5.5. Rahvuskoondise peatreeneril on õigus teha EKL Noortekomisjonile ettepanek mängija 
spordimeisterlikkuse punktide vähendamiseks, kui mängija on rikkunud koondise reegleid või 
arvatud koondisest välja. 
5.6. Rahvuskoondises mängimisel arvestatakse 2011/2012 võistlushooaega kuni vastava 
koondise mängude lõpuni. 
5.7. Rahvuskoondise spordimeisterlikkuse punktiarvestusel lähtutakse järgnevas tabelis 
toodust ning vastavad numbrid tähistavad konkreetse taseme ja isikuga kaasnevaid 
spordimeisterlikkuse punkte konkreetsele klubile: 
 
____________mängija kandidaat peatreener  abitreener 
- mehed 150  100  150  100 
- naised 100   50   120    80 
- PU20  80   0  120   80 
- TU20  60   0   90  60 
- PU18  60  30  90  60 
- TU18  40   20   60   40 
- PU16  40   20   60   40 
- TU16  20   10   30   20 
- PU14  20   0   30   20 
- TU14  10   0   15   10 
 
5.8. Boonuseid saavad need koondise mängijad ja treenerid, kes kuuluvad lõppeval 2011/2012 
võistlushooajal turniiril koondisesse alljärgnevalt:  
5.8.1. noortekoondiste boonused (punktiarv korrutatakse vastava koefitsiendiga):  
5.8.1.1. Noorte Euroopa Meistrivõistlustel B-divisjonis saavutatud 1.-2. koht – x2, 3.-4. koht 
– x1,5. 
5.8.1.2. Noorte Euroopa Meistrivõistluste A-divisjonis saavutatud 1.-3. koht – x10; 4.-8. koht 
– x4;  9.-14. koht – x1,5. 
5.8.2. täiskasvanutekoondise boonused (punktiarv korrutatakse vastava koefitsiendiga): 
5.8.2.1. jõudmine Euroopa Meistrivõistluste finaalturniirile – x2;  



5.8.2.2. Euroopa Meistrivõistlustel finaalturniiri 1.-3. koha  saavutamine – x15;  
5.8.2.3  Euroopa Meistrivõistluste finaalturniiri 4.-8. koha saavutamine  x8. 
 
6. Pikad 
 
6.1. Pikkade loetakse A-vanuseklassis P205cm+ ja T190cm+ ning B-vanuseklassis P200cm+ 
ja T185cm+ pikemaid mängijaid. 
6.2. Pikkade spordimeisterlikkus punktiarvestusel klubile lähtutakse järgmisest põhimõtetest: 

- koondise liige - 100 punkti    
- koondise kandidaat - 50 punkti 
- mängija, kes ei ole koondise liige/kandidaat - 10 punkti. 
 

7. Spordimeisterlikkuse saamiseks peavad klubil või koolil olema üheaegselt täidetud 
alljärgnevad tingimused: 
 
7.1. Spordimeisterlikkuse raha saav klubi või kool peab lõppeval 2011/2012 võistlushooajal: 
7.1.1. osalema Eesti noorte meistrivõistlustel vähemalt kolmes erinevas vanuseklassis; ja 
7.1.2. omama hooaja lõpu (30.06.2012) seisuga vähemalt kahte I-V kategooria treenerit. 
 
8. EYBL/EEGBL 
 
8.1. Iga võistkonna osalemine 2011/2012 võistlushooajal EYBL või EEGBL võistlussarjas 
annab vastavas võistlussarjas registreeritud klubile lisaks 50 punkti.  
8.2. Täiendavate boonuspunktide  arvestamisel lähtutakse järgmisest põhimõtetest (punktiarv 
korrutatakse vastava koefitsiendiga):  
8.2.1. kahe divisjoniga EYBL võistlussarja vastavas vanuseklassi A-divisjonis osalemine – 
x1,5;   
8.2.2. A-divisjonis 1.-3. koha saavutamine – x2.  
8.2.3. EEGBL võistlussarjas 1.-3. koha saavutamine – x1,5. 
 
9. Eritingimus 
 
9.1. Audentese Spordigümnaasium ei arvestata spordimeisterlikkuse punktiarvestuses ning 
Audentese Spordigümnaasium ei oma õigus spordimeisterlikkuse rahadele. 


