Kinnitatud EKLi üldkoosoleku otsusega 13.06.17,
kehtiv alates 13.06.17.

EESTI KÄSIPALLILIIDU KODUKORD
1. ÜLDISED ALUSED
1.1. Eesti Käsipalliliidu (edaspidi EKL) kodukorra kinnitab EKLi üldkoosolek ja see on
täitmiseks kõikidele EKLi liikmetele ja EKLi ametlikel võistlustel osalevatele
mitteliikmetele.
1.2. EKLi hooaeg algab jooksva kalendriaasta 01.juulist ja lõpeb järgmise kalendriaasta
30.juunil.
1.3. EKLi astumisel esitab klubi EKL sekretariaati liikmeks astumise avalduse ja
klubi/ühenduse/seltsi (edaspidi: klubi) asutamise dokumendid ja klubi
kontaktandmed.
1.4.Kõik käsipalli mängivad mängijad on käesoleva kodukorra subjektid.
1.5. Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest ja soovitatakse läbida
igaaastane tervisekontroll. Mängijatel alates B vanuseklassist on kohustuslik läbida
iga-aastane tervisekontroll. Nooremad mängijad läbivad tervise kontrolli vajadusel.
Tervisekontrolli läbimist jälgib/korraldab klubi kelle eest mängija mängib.
1.6.Kõik klubi võistkonna liikmed, ametlikud isikud, kohtunikud on avaliku elu tegelased,
kelle tegevus ja avalikud esinemised ei tohi kahjustada käsipalli mainet, EKLi
võistluste usaldusväärsust ja Ausa mängu põhimõtteid.
2. AUSA MÄNGU PÕHIMÕTETE JÄRGIMINE
2.1. Registreerides ja osaledes EKL ametlikel võistlustel, kohustuvad mängijad,
klubid, kohtunikud ja klubide ametlikud isikud:
2.1.1. kinni pidama Ausa Mängu (Fair Play) põhimõtetest ja lähtuma lojaalsuse,
aususe ja sportlikkuse printsiipidest;
2.1.2. täitma kehtivaid käsipalli- ja rannakäsipallivõistlusmääruseid, mis on
vastu võetud Rahvusvahelise Käsipalliföderatsiooni (IHF) poolt;
2.1.3. järgima IHF ja Euroopa Käsipalliföderatsiooni (EHF) põhikirju,
juhendeid ja otsuseid;
2.1.4. järgima EKLi distsiplinaarmäärustikku, EKLi vahekohtu reegleid,
käesolevat kodukorda ning võistluste juhendeid ning reegleid ja
komisjonide ning juhtorganite otsuseid;
2.1.5. järgima kõikides vaidlustes, mis tõusetuvad seoses EKLi Kodukorras
sätestatud kohustuste täitmisega või seoses EKL ametlikel võistlustel
osalemisega, EKLI distsiplinaarmäärustikku ja EKLi vahekohtu reegleid.
2.2. Käsipalli mainet, võistluste usaldusväärsust ja aususe põhimõtet kahjustav
käitumine on muu hulgas, kuid mitte ainult:
2.2.1. aktiivne või passiivne seotus altkäemaksude või korruptsiooniga
käsipalli või käsipallivõistlustega seotud küsimustes;
2.2.2. käsipallialase tegevuse kaudu mängijale või klubi ametlikule isikule,
kohtunikule teatavaks saanud avalikkusele mitte teadaoleva informatsiooni
kasutamine selliselt, et mängu või võistluse aususe põhimõte saab
kahjustada;
2.2.3. otsene või kaudne mängu või võistluse käigu eelnev fikseerimine
(kokkuleppemäng) või katse seda teha, sõltumata sellest, kas sellise tegevuse
eesmärk on finantsilise kasu saamine või mitte;
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2.2.4. isikliku või kolmandale isikule kasu saamise eesmärgil otseselt või kaudselt
panustamises või sellega sarnases tegevuses osalemine mängu tulemuse või
käigu peale võistlustel, milles osaleb mängija või klubi ametlik isik, kohtunik
või talle lähedaselt tuttav isik või võistkond (kihlveopettus). Mängija või klubi
ametliku isiku või kohtuniku poolt panustamine Eestis toimuvate EKLi
ametlike võistluste peale on keelatud;
2.2.5. käsipallialase tegevuse kaudu mängijale, kohtunikule või klubi
ametlikule isikule teatavaks saanud konfidentsiaalse info loata
kasutamine või meediasse edastamine;
2.2.6. võistlustel või võistlustega seotult provokatsioonilise käitumisele
üleskutsumine;
2.2.7. süüliselt mängu hilinemise või toimumata jäämise, samuti katkemise
põhjustamine;
2.2.8. vägivaldne ja ebasportlik käitumine võistlustel;
2.2.9. dopingu kasutamine või dopingu kasutamise katse, sportlasele dopingu
andmine või sportlase kihutamine dopingut tarvitama;
2.2.10. EKL sekretariaadi viivitamatult teavitamata jätmine mängijale või klubi
ametlikule isikule, kohtunikule teatavaks saanud dopingu tarvitamise juhtumist
või dopingu tarvitamise katsest, eelnevates punktides nimetatud
kokkuleppemängudest ja kihlveopettustest või muudest punktis nimetatud
rikkumistest.
2.3. Tegema EKL juhatuse, sekretariaadi ja komisjonidega koostööd võitlemaks Ausa
mängu põhimõtete peatükis nimetatud tegude ja tegevusetuse vastu.
2.4. Doping kasutamine on keelatud sõltumata dopingu liigist. Keelatud ained ja
meetodid on klassifitseeritud Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) ja World
Anti- Doping Agency (WADA) poolt ning vastavad nimekirjad avaldatakse WADA
veebilehel https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list
2.5. Ausa mängu põhimõtete kohustuste rikkumise uurimiseks, vaidluste
lahendamiseks ning rikkujate karistamiseks teeb EKLi juhatusele ettepanekud
EKLi Distsiplinaarkomisjon, kellel on õigus kaasata oma töösse spetsialiste, kes ei
ole komisjoni liikmed. Menetlusega tegeleb EKLi Distsiplinaarkomisjon. EKL
juhatus määrab nende rikkumiste eest karistused EKLi Distsiplinaarkomisjoni
ettepanekul. EKLi Distsiplinaarkomisjoni teavitab EKLi sekretariaat laekunud
esinduse alusel.
3. VÕISTLUSED
3.1. EKL on ainuõigus korraldada Eesti meistrivõistluseid ja karikavõistluseid käsipallis.
3.2. Ametlikud käsipallivõistlused on need võistlused, mille võistlusjuhendid kinnitatakse
EKLi juhatuse poolt ja nendel võistlustel juhindutakse käesolevast kodukorrast.
3.3. Kõikide ametlike võistluste korraldamise ja läbiviimise eest vastutab EKLi või tema
poolt määratud isik/klubi.
3.4. EKLi liikmed ja mitteliikmed võivad osaleda kõikidel EKLi ametlikel võistlustel kui
nad täidavad kodukorda, distsiplinaarmäärustiku, vahekohtu reegleid ning
võistluste juhendit.
3.5. Võistluste majanduslikud tingimused, erireeglid ja muud detailid, võistlussüsteemid,
osaleda lubatud mängijate täpne vanus, tulemuste arvestamine ja autasustamine
kehtestatakse võistlusjuhendiga.
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3.6. Ametlikel võistlustel tuleb järgida IHF kehtivaid võistlusmääruseid ja reegleid,
käesolevat kodukorda, EKLi distsiplinaarmäärustik, EKLi vahekohtu reegleid ja
vastava võistluse kinnitatud juhendit.
4. EESTI RAHVUSKOONDIS
4.1.Eesti rahvuskoondis käsipallis on Eesti Vabariigi 4.1.1. rahvuskoondise mängijad, kes mängivad täiskasvanute vanuseklassis.
4.1.2. järelkasvukoondise mängijad ehk Eesti noorte ja juunioride koondise
mängijad,
- kes esindavad Eestit rahvuskoondise tasandil kõikidel käsipalliga seotud
treeningkogunemistel, võistlustel ja tiitlivõistlustel (OM,EM ja MM) jne.
4.2. Eesti rahvuskoondisesse käsipallis võib kuuluda ainult Eesti Vabariigi kodanik.
4.3. EKL juhatus kinnitab treenerite nõukogu ettepanekul järelkasvu- ja täiskasvanute
rahvuskoondiste peatreenerid ja treenerid ning vajadusel muu abipersonali.
4.4. Eesti rahvuskoondiste treeningkavad ja koondiste kandidaadid kinnitab EKLi
juhatus koondiste peatreenerite ettepanekul, arvestades treenerite nõukogu
arvamust.
4.5. EKLi sekretariaat võib sõlmida vajadusel koondise kandidaatidega ja klubidega
lepingu, et mängija esindab EKLi võistlustel ja osaleb treeningkogunemistel.
4.6. Klubid on kohustatud vabastama mängijad rahvuskoondiste peatreenerite taotlusel
treeningkogunemisteks ja võistlusteks ning tasuma nende transpordikulud
treeningkogunemisele ja tagasi Eesti piires.
5. KLUBI/ÜHENDUSE/SELTSI ESINDAMINE
5.1. Igal isikul on õigus esindada klubi omal vabal valikul.
5.2. Isik võib mängijana samaaegselt esindada ainult ühte klubi.
5.3. Isik võib mängijana esindada samas vanuseklassis samas võistlussarjas ainult ühte
ühe klubi võistkonda, erandina Audentese võistkonna liikmed, mille osalemise
tingimused sätestatakse eraldi võistluste juhendis, kus Audentes osaleb.
5.4. Võistlustel saab klubi esindada sinna kuuluv mängija.
5.5. EKL ametlikel mängudel saavad osaleda ainult need mängijad, kes ei osale
samaaegselt teise riigi ametlikel mängudel.
6. ÜLDPÕHIMÕTTED MÄNGIJATE KOHTA
6.1.Mängija jagatakse vastavalt staatusele järgnevalt:
6.1.1. lepinguta mängijad;
6.1.2. lepinguga mängijad ehk professionaalsed mängijad;
6.1.3. vabad mängijad.
6.2. Lepinguta mängija - on mängija, kellel puudub kirjalik leping klubi või EKLiga.
6.2.1. Mängija staatus muutub lepinguta mängijaks 12 kuud pärast mängija ja klubi
vahelise lepingu lõppemist.
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6.2.2. Kui mängija ei ole osalenud klubi eest ametlikel käsipalli mängudel Eestis või
teistes riikides 12 kuu jooksul pärast mängija ja klubi vahelise lepingu lõppemist
ja uut lepingut ei ole sõlmitud, muutub mängija staatus vabaks mängijaks.
6.3. Lepinguga mängija on professionaalne mängija, kellel on kirjalik leping klubi või
EKLiga, kus on kirjas poolte kohustused ja õigused, lepingu lõpetamine ning
mängija klubist lahkumise tingimused.
6.3.1. Leping peab olema sõlmitud kindla aja perioodi peale.
6.3.2. Lepingut võib pikendada ja tingimusi muuta vaid poolte kokkuleppel.
6.3.3. Lepingu lõppedes on mängijal õigus edasi mängida klubi eest kui lepinguta
mängija.
6.3.4. Lepinguga mängija võib nõuda üleminekut, ühest klubist teise, ka juhul kui
mängijal on kehtiv leping ja ta suudab tõestada, et klubi kuhu ta kuulub, ei ole
täitnud omale võetud kohustusi mängija ees.
6.4. Vaba mängija on mängija, kes ühel või rohkemal hooajal ei ole osalenud ametlikel
käsipalli mängudel Eestis või teistes riikides ning ei ole lepingulistes suhetes klubi
või EKLiga ning sel juhul talle ei laiene klubivahetuse ehk üleminekureeglid.
6.5. Lepinguga mängijate nimekirja peab klubi esitama EKL sekretariaati kirjalikult iga
aasta EKLi poolt määratud ajal ja korras.
6.6. Kui on erimeelsused klubi või EKLi ja mängija vahel või kerkivad esile olukorrad, mis
nõuavad lepingu sisu avaldamist, siis on EKLil õigus nõuda lepingu osapoolte käest
originaallepingut. Klubi või mängija peab EKLi poolsel nõudmisel esitama
originaallepingu EKLi 7 kalendripäeva jooksul. Kui klubi või mängija 7 kalendripäeva
jooksul EKLi originaallepingut ei esita, siis annab üleminekuõiguse EKLi sekretariaat.
6.7. Kõik klubid peavad informeerima 14 kalendripäeva jooksul EKLi sekretariaati
kirjalikult juhul kui muutub nende klubisse kuuluva mängija või lepinguga mängija
staatus.
7. KLUBIVAHETUSE EHK ÜLEMINEKUREEGLID
7.1. Üleminekureeglitega sätestatakse mängija liikumist ühest klubist (vana klubi) teise
klubisse (uus klubi).
7.2. Ülemineku protseduur
7.2.1. Kui mängija soovib vahetada klubi, peab uus klubi sooritama mängija
klubivahetuse (edaspidi ülemineku).
7.2.2. Uus klubi koos mängijaga peab üleminekuks täitma EKLi mängija
klubivahetuseankeedi (üleminekuankeet) ja esitama originaalankeedi EKLi
sekretariaadile.
7.2.3. Uus klubi alustab läbirääkimisi mängija vana klubiga, et saavutada kokkulepet
mängija ülemineku tingimuste osas.
7.2.4. Vana klubi peab andma mängijale ja üleminekut taotlenud klubile vastuse 15
kalendripäeva jooksul, alates üleminekuankeedi esitamise kuupäevast sellele
klubile.
7.2.5. Vana klubi peab täitma üleminekuankeedi osa, kus on andmed endise klubi
kohta 15 kalendripäeva jooksul, kas andes kirjalikult loa lahkuda või esitades
kirjaliku selgituse nii mängijale kui uuele klubile, miks ta sellest keeldub.
7.2.6. EKLi sekretariaadil on õigus lubada mängija esindama uut klubi, ilma mängija
vana klubi nõusolekuta, juhul kui vana klubi ei ole vastanud mängijale ega uuele
klubile 15 kalendripäeva jooksul, alates üleminekuankeedi esitamise
kuupäevast.
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7.2.7. Lisaks üleminekuankeedi esitamisele peab uus klubi tasuma EKLi
üldkoosoleku poolt kehtestatud üleminekutasu (edaspidi üleminekutasu), mis
laekub EKLi.
7.3. Mängija ülemineku vormistamine EKLis
7.3.1. Mängija üleminek registreeritakse EKLi sekretariaadis kui on:
7.3.1.1.
esitatud korrektselt täidetud üleminekuankeet;
7.3.1.2.
EKLi on laekunud üleminekutasu.
7.3.2. Ülemineku vormistamine toimub EKLi sekretariaadis hiljemalt 3 tööpäeva
jooksul pärast mõlema tingimuse täitmist.
7.3.3. Mängija saab mänguloa hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast ülemineku
registreerimist.
7.4. Üleminekutasu
7.4.1. Tuleb tasuda EKLi uue klubi poolt Eestis toimuvatel üleminekute.
7.4.2. Üleminekutasu suurus kinnitatakse EKLi üldkoosoleku poolt.
7.4.3. Noorte, kuni 19.a. mängijate üleminekul EKLi üleminekutasu tasuma ei pea.
7.4.4. Üleminekutasu ei rakendata juunikuus toimuvate üleminekutel.
7.5. Ülemineku toimumise aeg
7.5.1. Mängijal on õigus hooaja algusest kuni 31.jaanuar vahetada klubi.
7.5.2. Alates 01. veebruar kuni 31.mai ei vormistata mängijate üleminekuid Eestis.
7.5.3. Alates 01.juunist on mängijatel võimalik üleminek vormistada uueks
hooajaks.
7.6. Mängija laenamine
7.6.1. Mängija laenamine on mängija õiguste tasuline või tasuta loovutamine ühelt
klubilt teisele, lepingulistel alustel, kindlaks ajaperioodiks.
7.6.2. Laenates mängijat ühest klubist teise, tuleb täita üleminekuankeet, kus
fikseeritakse laenuaja pikkus ja tasuda üleminekutasu.
7.6.3. Laenata saab ainult lepinguga mängijat, kusjuures laenulepingut ei saa
sõlmida pikemaks perioodiks, kui on sõlmitud originaalleping mängija ja vana
klubi vahel.
7.6.4. Uus klubi ei saa mängijat edasi laenata kui tal ei ole selle mängijaga
originaallepingut.
7.6.5. Laenuleping tuleb koostada kirjalikult ja allkirjastada kõigi osapoolte poolt
ning pärast seda esitada EKLi sekretariaati.
7.6.6. Kehtivat laenulepingut võib pikendada ainult samade klubide vahel. Sel juhul
ei pea sooritama uut üleminekut, küll tuleb EKLi sekretariaati esitada uus
laenuleping 3 tööpäeva enne kehtiva laenulepingu lõpptähtaega. Kui uut
laenulepingut ei esitata eelpooltoodud tingimustel, tuleb sooritada üleminek.
7.6.7. Laenulepingu lõppemisel (järgmisel kalendripäeval) pöördub mängija
automaatselt tagasi vanasse klubisse (seda tagasipöördumist ei loeta
üleminekuks ning üleminekuankeeti täitma ning üleminekutasu tasuma ei pea)
ja saab mängija esindada oma vana klubi.
7.6.8. Laenulepinguga mängija saab tagasi tulla automaatselt ainult oma vanasse
klubisse.
7.7. Mängija klubisisene võistkonnavahetus
7.7.1.Klubisisest võistkonna vahetust ei loeta üleminekuks käesoleva kodukorra järgi,
vaid seda nimetatakse klubisiseseks võistkonna vahetamiseks ning see on
reguleeritud võistluste juhendiga
7.7.2. Liigadevahelised klubisisesed mängijate üleminekud ühest võistkonnast teise
on reguleeritud võistluste juhendiga.
7.8. Mängijate üleminek välismaale ja välismängijate üleminek Eestisse
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7.8.1. Mängijad, kes soovivad siirduda mängima välismaale ja vastupidi, peavad
täitma EHFi ja IHFi mängija üleminekureegleid ja käituma vastavalt nendele:
7.8.1.1.
Mängija siirdumisel välismaale mängima on EKLil õigus nõuda
üleminekutasusid, mille suurus on kehtestatud EHFi ja IHFi poolt.
7.8.1.2.
Kui eelnimetatud üleminekutasu on laekunud EKLi arvele ja muud
tingimused, mis tulenevad EHFi ja IHFi reeglitest on täidetud, annab EKL
mängijale õiguse (limiteerides mänguloa või mitte) esindada uut klubi
välismaal.
7.8.2. Välismängija siirdumisel Eestisse EKL endale materiaalseid kohustusi ei võta,
vaid seda teevad klubid, kes mängija Eestisse toovad.
7.8.3. Välismängija siirdumisel Eestisse on EKLil õigus küsida üleminekutasu, mille
kehtestab EKLi üldkoosolek.
7.8.4. EKLil on õigus limiteerida välismängijate arvu võistkondades ja liigades,
tulenevalt EKLi üldkoosoleku otsustest.
7.9. Reguleerimata punktid mängija ülemineku korral, mis ei ole sätestatud käesolevas
kodukorras, lahendatakse IHFi ja EHFi reeglite kohaselt.
7.10.
EKLi peab elektrooniliselt mängijate klubivahetuse ja klubiseisese
võistkonnavahetuse kohta registrit iga käsipallihooaja kohta.
7.11. Kui mängija kannab distsiplinaarkaristusena mängukeeldu, siis mängukeelu
kehtivuse ajal ei ole võimalik üleminekuid teostada.
8. MÄNGIJATE KASVATAJAKLUBI KOOLITUSTASU
8.1.Mängija kasvatajaklubi koolitustasu (edaspidi koolitustasu) on tasu, mida uus klubi
peab tasuma mängija kasvatajaklubile mängija õiguste saamiseks.
8.2. Kasvatajaklubi on klubi, mille eest mängija mängib C vanuseklassi võistlustel.
8.3. Koolitustasu arvestus algab alates mängija C vanuseklassis kasvatajaklubi eest
mängimisel ja lõpeb mängija üleminekul uude klubisse (mängija õiguste liikumisel
uude klubisse).
8.4. Koolitustasu rakendub alates mängija meistriliigas mängimisel või klubi vahetamisel
pärast C vanuseklassi.
8.5. Koolitustasu summa koosneb baaspunktide ja koondisepunktide (järelkasvukoondistes ning rahvuskoondises mängimise eest antavast punktide) summast.
8.6. Koolitustasu punktid kinnitab EKLi juhatus, tasu EKLi üldkoosolek.
8.7. Koolitustasu baaspunkte antakse mängijale iga käsipalliga tegeletud aasta eest.
Käsipalliga tegelemiseks loetakse klubi poolt mängija registreerimist EKLi ametlikel
võistlustel.
8.8. Koolitustasu koondisepunke koguneb mängijale igal hooajal, kui ta esindab Eestit
järelkasvukoondise või rahvuskoondise tasandil tiitlivõistlustel (mängija nimi OM,
MM või EM mängu protokollis).
8.9. Koolitustasu arvestamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
8.9.1. Mängija ühel tiitlivõistlusel osalemine ühel hooajal ühe järelkasvukoondise/
rahvuskoondise eest 1 koondisepunkt;
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8.9.2. Kasvatajaklubi poolne mängija võistlustele registreerimine alates C
vanuseklassist kuni mängija klubivahetamiseni, iga hooaja eest 1 baaspunkt.
8.10.
Koolitustasu summade ülekanded toimuvad klubide vahel, arvete alusel, mille
tasumist ja laekumist peavad klubid EKLile vajadusel kinnitama, esitades EKLi
poolsele järelepärimisele arve(te) koopia(d) ning maksekorraldus(t)e koopiad.
8.11.
EKLi poolse koolitustasu teemalise kirjaliku päringu saamisest on klubidel
kohustus kolme kalendripäeva jooksul kirjalikult EKLile vastata. Juhul kui klubid ei
ole selle aja jooksul vastanud, loetakse koolitustasu tasumine mittetoimunuks ja
klubile, kes keeldus informatsiooni/dokumentatsiooni esitamast, määratakse
rahatrahv EKLi distsiplinaarkomisjoni poolt. Täiendavalt on EKLi
distsiplinaarkomisjonil õigus otsustada või esitada sellekohane taotlus EKLi
juhatusele, et piirata koolitustasude dokumentatsiooni esitamisest keeldunud klubil
kõik või osa üleminekuid kuni järgmise hooaja lõpuni. Kuni otsuse tegemiseni ei saa
koolitustasude dokumentatsiooni esitamisest keeldunud klubi teostada ühtegi
üleminekut.
8.12.
Osapooled võivad leppida kokku EKLi poolt kinnitatud koolitustasu algsest
summast väiksemas või suuremas summas. Kasvatajaklubi võib koolitasust
loobuda, sel juhul peab ta kirjalikus vormis saatma sellekohase informatsiooni
viivitamatult/ette nähtud ajaks EKLi sekretariaati.
8.13.
EKL peab elektrooniliselt arvestust tiitlivõistlustel osalenud Eesti
järelkasvukoondise ja rahvuskoondise mängijate kohta.
8.14.
Kasvatajaklubidel on võimalik koolitustasu küsida mängija üleminekul uude
klubisse või mängija registreerimisel meistriliiga võistkonda alates 04.07.2013.
8.15.
Erimeelsuste korral tegeleb olukorra lahendamisega EKLi
distsiplinaarkomisjon.
9. VÕISTLUSTEKS REGISTREERIMINE JA MÄNGIJATE LITSENTSID
9.1.Võistkonna registreerimine võistlustele
9.1.1. Võistkonna võistlusteks registreerimine tähendab klubi poolset soovi osaleda
võistlustel.
9.1.2. Klubi peab eel-registreerima ja registreerima ametlikele võistlustele oma
võistkonnad igal aastal EKLi poolt määratud kuupäevaks.
9.1.3. Võistkonna võistlustele registreerimisel esitab klubi kirjalikult oma võistlustel
osalevad võistkonnad, EKLi poolt kehtestatud blanketil ja korras ning EKLi poolt
määratud kuupäevadeks.
9.1.4. Võistkonna võistlustele registreerimisel peab klubi ära märkima iga
võistkonna vähemalt ühe ametliku isiku ja tema kontaktandmed.
9.1.5. Klubi kindlustab ja vastutab, et kõik tema poolt registreeritud võistkonnad ka
võistlustel osalevad.
9.1.6. Klubi poolt registreeritud võistkonna mitte osalemise korral võistlustel on
EKLil õigus määrata klubile rahatrahvi mitteosalemise eest ja kehtestada klubile
rahaline deposiidi nõue käimasolevaks ja kuni kaheks järgmiseks
käsipallihooajaks.
9.2. Mängijate registreerimine võistlustele
9.2.1. Igal võistlusel peab klubi oma igas võistkonnas mängivad mängijad
registreerima vastavalt võistlusjuhendis määratletud ajal ja korras.
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9.2.2. Klubi peab täitma kirjalikult ja korrektselt koos kõikide andmetega võistkonna
mängijate nimelise registreerimislehe ja esitama selle vastavalt
võistlusjuhendile.
9.2.3. Klubi peab esitama mängijate nimelisel registreerimislehel ka ametlike isikute
nimed, kellel on õigus klubi ja seda võistkonda esindada ning kelle poole EKLi
sekretariaat pöördub selle võistkonnaga seotud probleemide või küsimuste
tekkimise korral.
9.2.4. Klubi peab esitama EKLi sekretariaati koos mängijate nimelise
registreerimislehega mängijate ja ametlike isikute individuaalse nõusoleku
vormi alluda EKLi kodukorrale ja reeglitele ning juhatuse ja komisjonide
otsustele ning võtta vastu EKLi vahekohtu otsust kui lõpliku ja siduvat.
Kinnituse peavad kõik klubid andma ja garanteerima oma kõikide mängijate ja
ametlike isikute kohta kirjalikult kas füüsilisel või digitaalsel kujul, alates B
vanuseklassi võistlustest.
9.2.5. Klubi võib lisada võistluste käigus võistkonna mängija nimelisele
registreerimislehele mängijaid, kuid ainult sel juhul kui see on lubatud võistluste
juhendiga.
9.2.6. Mängijate lisaülesandmine ja selle kord võistlustel, reglementeeritakse alati
võistluste juhendiga. Kui lisaülesandmine on võistluste juhendiga määratlemata
ei ole lisaülesandmised lubatud.
9.2.7. Kui mängija lahkub klubi võistkonnast või laenatakse teise klubisse või
toimub üleminek klubi teise võistkonda, siis tema mänguõigus ja mängija
registreerimine võistlusele selle klubi võistkonnas lõppeb ning sellekohane
märge tehakse klubi mängijate nimelisel registreerimise lehel.
9.2.8. Kui mängija liitub klubi võistkonnaga või laenatakse liituma teise võistkonda,
siis tema mänguõiguse algus- (limiteeritud aja korral ka lõpp-) kuupäev
märgitakse selle klubi mängijate nimelisel registreerimise lehel.
9.2.9. Klubi võistkonna ametlik isik vastutab ja kinnitab enne iga mängu algust oma
allkirjaga mängu protokolli, et võistkonda puudutavad andmed on õiged.
9.2.10. Kõik protokolli kantud mängijad loetakse mängus osalenuks.
9.3. Mängijate litsentsid
9.3.1. Klubi mängijate nimeline registreerimisleht võistlusteks ja EKLi poolt
kehtestatud litsentside taotlemise blankett on alusdokumendiks mängijatele
litsentsi väljastamiseks EKLi sekretariaadis EKLi ametlikel võistlustel.
9.3.2. Eestis toimuvatest ametlikest võistlustest võivad osa võtta mängijad, kellel on
EKL mängija litsents.
9.3.3. EKLi mängija litsentsi ja väljaandmise korra kinnitab EKLi juhatus, tasu
suuruse EKLi üldkoosolek.
9.3.4. EKLi mängija litsents väljastatakse üheks käsipallihooajaks. EKLi mängija
litsents kehtib alates selle väljaandmise kuupäevast kuni käsipallihooaja lõpuni.
9.3.5. EKL-i sekretariaat väljastab klubile mängijate nummerdatud EKL-i mängija
litsentsi (või esitab vastavasisulise dokumendi selle kohta), kuhu on märgitud
mängija nimi, sünniaeg ja klubi, keda mängija esindab.
9.3.6. EKL võib klubi mängijale litsentsi andmisest keelduda või selle peatada. Sel
juhul peab EKL teavitama oma otsusest litsentsi taotlenud klubi või selle klubi
mängija litsentsi peatamise korral, hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast otsuse
tegemist.
9.3.7. Igal hooajal koostab EKLi sekretariaat litsentseeritud mängijatest registri, kus
on näidatud:
9.3.7.1.
mängija ees- ja perekonnanimi;
9.3.7.2. sünniaeg;
9.3.7.3. litsentsi number;
9.3.7.4. klubi, keda mängija esindab;
9.3.7.5. litsentsi kehtivuse alguse aeg.
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9.3.8. Kui mängijal on juba sel hooajal kehtiv litsents, siis klubi vahetusel uut litsentsi
talle ei väljastata. Litsentside registrisse tehakse klubi vahetanud mängija kohta
märkus klubivahetusest.
9.4. Mängijate registreerimise protseduur EKLi sekretariaadis
9.4.1. EKLi sekretariaadis toimub mängija registreerimine võistlustele järgnevalt:
9.4.1.1.
kontrollitakse võistlustel osaleva klubi võistkonna mängijate nimelist
registreerimislehte ja selle korrektset täitmist;
9.4.1.2. kontrollitakse kõikide kehtestatud andmete olemasolu;
9.4.1.3. kontrollitakse mängijate klubivahetust;
9.4.1.4. kontrollitakse kõikide kehtestatud tasude laekumist EKLi.
9.4.2. Rikkumise korral määratakse karistus vastavalt võistlusjuhendile või
distsiplinaarkomisjoni/vahekohtu otsusele.
10. KOHTUNIKUD
10.1.
Eesti käsipallikohtunikud on Eestis käsipallivõistlustel tegutsevad
väljakukohtunikud, vaatlejad, lauakohtunikud (sekretär ja ajamõõtja), noorte
võistluste peakohtunikud ja Eestit esindavad rahvusvahelise käsipallikohtuniku
kategooria väljakukohtunikud ning vaatlejad.
10.2.
Eesti käsipallikohtunike üldist tegevust juhib EKL kohtunikekogu.
10.3.
EKLi kohtunikekogu 3-7 liikmeline ja kinnitatakse vähemalt kaheks hooajaks
EKLi juhatuse poolt.
10.4.
EKLi kohtunikekogusse kuuluvad lisaks kohtunikele ja vaatlejatele võimalusel
ka mängijate esindaja ning treenerite esindaja.
10.5.
EKLi kohtunikekogu esimees on üks käsipallikohtunik või vaatleja, kes teeb
EKLi juhatusele ettepaneku EKLi kohtunikekogu koosseisu
moodustamiseks/kinnitamiseks.
10.6.
EKLi kohtunikekogu ülesanded:
10.6.1. Koostöös klubidega vastutab kohtunike ettevalmistuse ja arendamise eest;
10.6.2. Käsipallikohtunike koolitus;
10.6.3. Käsipallikohtunike arendamine rahvusvahelisele tasemele;
10.6.4.
Kindlustab kohtunikud EKLi ametlikele võistlustele kokku lepitud
tingimuste alusel;
10.6.5. Peab registrit käsipallikohtunike kohta;
10.6.6.Esitab edukamaid kohtunikke premeerimiseks EKLi juhatusele;
10.6.7. Esitab kandidaadid EKLi juhatusele iseseisvaks õppeks ja täiendkoolituseks
mõeldud stipendiumile;
10.6.8.
Aitab läbi viia kohtunikega seotud projekt EKLis;
10.6.9.Viib läbi kohtunikele mõeldud teste ja jagab vajadusel kohtunikud testide
tulemuste alusel kategooriatesse;
10.6.10.
Vajadusel esitab EKLi sekretariaati ja juhatusele ettepanekuid
kohtunike töö parendamiseks.
10.7.
Kõik Eesti käsipallikohtunikud (välja arvatud miniliiga vanuseklassi võistluste
väljakukohtunikud ja lauakohtunikud) peavad esitama EKLi kohtunikekogule ja EKLi
sekretariaati hooaja alguses või enne iga algavat võistlust hooaja jooksul
ühekordselt individuaalse nõusoleku vormi alluda EKLi kodukorrale ja kehtestatud
reeglitele ning juhatuse ja komisjonide otsustele ning võtta vastu EKLi vahekohtu
otsust kui lõpliku ja siduvat. Kinnitus peab olema esitatud kirjalikult kas füüsilises või
digitaalses vormis.
10.8.
Käsipallikohtuniku klubiline staatus mängija/ametliku isikuna peatub selleks
hetkeks kui ta tegutseb käsipallikohtunikuna.
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10.9.
Olukorras, kus kohtunik, kes on määratud mängu juhtima, ei ole õigeaegselt
saabunud võistluspaika on teisel määratud kohtunikul õigus otsustada, kas ta juhib
mängu üksinda, palub endale appi kellegi kohal oleva kohtuniku või jääb mäng
pidamata. Sellises olukorras otsust tehes peab kohal olev (teine) kohtunik
arvestama kõiki olukordi, mis võivad mängu käiku/tulemust mõjutada. Kui
võistluspaigas olev kohtunik teeb oma otsuse (võtab teise kohal olnud kohtuniku/
juhib mängu üksinda) ja mõlemad võistkonnad alustavad mängu, siis protesti selle
kohta esitada ei saa.
10.10.
Kui mõlemad määratud kohtunikud ei ole õigeaegselt võistluspaigas, siis
võivad mõlema võistkonna esindajad valida ühe või kaks kohtunikku, kes juhivad
seda mängu. Kui mõlema võistkonna esindajad on üksmeelel kohtunike valiku osas
enne mängu algust, siis hiljem selle kohta protesti esitada ei saa. Kui võistkondade
esindajad ei saavuta kokkulepet, siis mäng jääb pidamata.
10.11.
Mõlemad eelloetletud punktides kirjeldatud eriolukorrad tuleb märkida
mängu protokolli, kas mängu juhtinud kohtunike või nende puudumisel
võistkondade esindajate poolt.
11. TREENERID
11.1. Eesti käsipallitreenerid on Eestis käsipalliga tegutsevad treenerid, kellel on vastav
kutsetunnistus, või kes on alustanud hiljemalt kolmandal tegutsemisaastal
kutsetunnistuse taotlemist.
11.2.
Käsipallitreenerite üldiste tegevust koordineerib EKLi treenerite nõukogu.
11.3.
Treenerite nõukogu ülesanded:
11.3.1. treenerite koolitused;
11.3.2. koostöö EKLi komisjonidega,
11.3.3. EKLi juhatusele ettepanekute tegemine järelkasvukoondiste peatreenerite,
treenerite ja muu abipersonali kinnitamiseks;
11.3.4. Järelkasvukoondiste treeningkavade kinnitamine;
11.3.5. Järelkasvukoondiste koondise kandidaatide jälgimine ja vajadusel
kinnitamine;
11.3.6. Rahvuskoondise treeningkavade osas ettepanekute tegemine, mängijate
jälgimine ja vajadusel kinnitamine;
11.3.7. Rahvuskoondise peatreeneri osas ettepanekute tegemine;
11.3.8. Järelkasvukoondiste kalenderplaani ja võistlusplaani esitamine;
11.3.9. Teeb ettepanekuid Strateegia Päevale võistlussüsteemide, treening
metoodika arendamiseks tulenevalt mängijate arendamisest;
11.3.10. Sisuliste käsipalli arendamiseks vajalike ettepanekute tegemine.
11.4.
Treenerite nõukogu on 3-9 liikmeline.
11.5.
Treenerite nõukogu tööd juhatab treenerite nõukogu esimees, kellele teeb
ettepaneku hakata esimeheks EKLi peasekretär.
11.6.
Treenerite nõukogu koosseisu kinnitab EKLi juhatus.
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