EESMÄRK
1.Pakkuda Tallinnas harrastusgruppidele võistlemise võimalust.
2. Selgitada Connection Liiga tugevaim korvpallimeeskond 2017/2018 hooajal. Liigas osalevate
meeskondade ja korvpallurite meisterlikuse tõstmine, korvpalli arendamine ja populariseerimine.
3.Mängitakse rändkarikale.
AEG JA KOHT
3. Võistlused tomuvad november 2017 kuni märts 2018 aastal Tallinnas, Kristiine Spordimajas.
4. Mängude täpne ajagraafik selgub jooksvalt ning teavitatakse meeskondadele 1-2 nädalat enne
toimumisaega.
REGISTREERIMINE
5. Võitlusteks osavõtuks on vajalik hiljemalt 1.november 2017.a. teostada eelregistreerimine.
6. Võistkonna suuruseks on maksimaalselt 16 mängijat. Korraga võib välja panna 12 mängijat.
7. Liigas ei või osaleda  Eesti esimeses liigas registreeritud ja vähemalt korra väljakul käinud mängijad.
10. Võistkond loetakse registreerituks ning ta paigutatakse turniiritabelisse ainult juhul kui ta on
25.septembriks teatanud oma osavõtust.
11. Hooajal 2017/2018 osaleb liigas maksimaalselt 8 meeskonda.
VÕISTLUSSÜSTEEM
Võistlused korraldatakse vastavalt FIBA mängureeglitele.
11. Liiga võistlused algavad november 2017 ja koosnevad põhiturniirist, play off mängudest. Play off
mängud koosnevad, kaheksandik- ,veerand-, poolfinaalist ning finaalist ja kohamängudest.
a) põhiturniiril mängivad kuni 8 meeskonda omavahel 1 ringi.
b) play-offi pääsevad põhiturniiri 8  meeskonda,
c) põhiturniiri I ja II saavad otse poolfinaali. põhiturniiri III ja IV saavad otse veerandfinaali
d) veerand- ja poolfinaalmängudes selgitatakse võitja ühe mängu alusel,
e) play-offi esimese ringis e. kaheksandikfinaalis kohtuvad omavahel põhiturniiri 5 ja 8 ning 6 ja 7, kes
selgitavad veerandfinalistid samuti ühe mängu alusel.
f)  play-offi mängudes võivad kaasa lüüa mängijad, kes on osalenud vähemalt ühes põhiturniiri mängus
mängijana (s.t. käinud ka väljakul).
g) kohamängud, kus kohtuvad poolfinaalide võitjad finaalis ja kaotajad 3-4 koha mängus toimuvad
märtsis Kristiine Spordimajas, võitja selgub ühes mängus.

MAJANDAMINE
12. Võistkonna osavõtumaks Liigas osalemiseks hooajal 2015/2016 on 500.- eurot, millele ei lisandu
käibemaksu. Osavõtumaks, mis sisaldab ka kõiki kohtunikekulusid, peab olema tasutud enne põhiturniiri
algust.
13. Võitja meeskonda autasustatakse rändkarikaga. Kolme parema meeskonna liikmeid autasustatakse
medalite ja auhindadega. Finaalimängude järgselt toimub ka hooaja pidulik lõpetamine kõikide
meeskondade osavõtul.
ÜLDISELT
14. Protestid esitatakse vastavalt FIBA määrustele Liiga juhatusele. Protestide, vaidlusete, sanktsioonide
vms. osas langetab otsused Liiga juhatus, kuhu kuuluvad Liiga asutanud meeskondade esindajate poolt
valitud isikud koos peakohtunikuga.
15. Mängule mitteilmunud meeskond peab tasuma 65.- eurot Liiga kulutuse katteks enne järgmist
mängu.
16. Kõik määratlemata küsimused lahendab BC Connection juhatus lähtudes FIBA reeglitest.
17. BC Connection ei vastuta mängijate, treenerite või kaasaelajate tervisliku seisundi ja tekkida võivate
vigastuste eest.
18. Võistkonna vorm peab olema ühesugune numbritega varustatud ja kahe värviga (hele ja tume)
19. Võistkond vastutab oma meeskonna ja kaasaelajate korrektse käitumise eest võistlusmängudel.
Ebakorrektse käitumise eest on Liiga juhatusel õigus võistkonda karistada rahatrahviga kuni 300.- eurot,
korduvate rikkumiste korral ka Liigast eemaldamisega. Liigast eemaldatud võistkonnale osalemistasu ei
tagastata.
22. Küsimuste korral helistada numbrile 52 48 155 või saata kiri e-mailiga aadressile info@connection.ee
23. Võistluspaus 21. detsember 2015. kuni 03. jaanuar 2016. jõulurahu.

