EHR Latvijas augstskolu
badmintona komandu līga
2021./2022. mācību gadā
1. ORGANIZATORS:
1.1. Biedrība “Badminton 100” (Badminton100.com), LASS projekta
“Studentu sporta spēļu semestris” ietvaros, sadarbībā ar:
1.1.1. Latvijas Badmintona federāciju - LBF (Badminton.lv);
1.1.2. Latvijas Augstskolu sporta savienību - LASS (Studentusports.lv);
1.1.3. EHR Mediju grupa - EHR (EHRhiti.lv).
1.2. EHR Līgas Direktors: Kristians Rozenvalds
29546666, Kristians@Rozenvalds.lv
1.3. EHR Līgas Tiesnesis: Andrejs Šlikovs,
29352398, a73olaine@gmail.com
2. EHR LĪGAS NORISES VIETA UN DATUMS:
2.1. No 2021.gada 11.decembris līdz 2022.gada 5.jūnijs
3. MĒRĶIS:
3.1. Vecināt Latvijas augstskolu komandu turnīru tradīcijas Latvijā.
3.2. Veicināt Latvijas augstskolu ieinteresētību piesaistīt un atbalstīt
spēcīgākos badmintona spēlētājus.
3.3. Popularizēt badmintona spēli un veicināt tās attīstību Latvijā.
3.4. Popularizēt badmintonu kā komandu sporta veidu
4. PIETEIKUMI:
4.1. Pieteikumi ir jānosūta uz uz e-pastu: pieteikumi@badminton.lv līdz
2021.gada 11.decembra plkst 15:00, pieteikumā norādot turnīra
nosaukumu, komandas nosaukumu, komandas sākotnēju dalībnieku
sastāvu, komandas kapteiņa (koordinatora) vārdu un uzvārdu, telefona
numuru un e-pastu, kā arī iespējamos datumus, laikus un vietas (sporta
zāles nosaukums un adrese) komandas mājas spēlēm.
4.2. Komandas sākotnējā pieteikumā jānorāda vismaz viens spēlētājs.
4.3. Kopā ar pieteikumi tiek nosūtīts arī augstskolas logo, kurš tālāk
izmantojams EHR Līgas reklāmas plakātos.

5. INVENTĀRS:
5.1. EHR Līgas spēles notiek uzņemošās augstskolas organizētā sporta
zālē, sacensību norisei izbrīvējot vienu badmintona kortu uz 90 minūtēm.
5.1.1. Viesu komandai nav jāmaksā jebkādi maksājumi par attiecīgās
spēles sporta zāles, ģērbtuves vai dušu īri.
5.1.2. Ja uzņemošā augstskola nespēj nodrošināt spēles norises vietu, tad
šo spēli organizē Organizators, taču tad uzņemošai augstskolai
jāsamierinās, ka tā nav šīs komandas mājas spēle, tā var notikt arī
pretinieku organizētā sporta zālē, tai skaitā ar viņu līdzjutējiem u.c.
5.2. EHR Līgas spēlēs notiek darba dienās, spēles sākums ne ātrāk kā
16:30 un spēlēs beigas ne vēlāk kā 21:00.
5.3. Komandai ir iespēja uzņemt 2 mājas spēlēs pēc kārtas, tādā gadījumā
1 badmintona laukumam jābūt EHR Līgas rīcībā vismaz 150 minūtes.
5.4. Spēles notiek ar spalvu bumbiņām, kuras nodrošina paši dalībnieki.
5.4.1. Kā oficiālā badmintona spalvu bumbiņa ir Yonex AS20.
5.4.2. Sacensību Sekretariātā varēs iegādāties iepakojumu ar 12 Yonex
AS20 bumbiņām par īpašo cenu €24. Tāpat Sekretariātā būs iespēja
iegādāties arī Yonex AS20 bumbiņas pa vienai par īpašo cenu €2.
5.4.2. Katras spēlēs sākumā notiek izloze, kurā tiek noskaidrota komanda,
kura uzsāk servēt, tā arī nodrošina ar pirmo badmintona bumbiņu.
5.5. Visiem komandas spēlētājiem ir jāspēlē vienādos (vienādas krāsas)
sporta tērpos (kreklos).
5.6. Attiecībā uz reklāmām nav noteikti nekādi ierobežojumi, izņemot
atbilstība LR likumdošanā noteiktajām prasībām (naida kurināšana,
vardarbība, rasisms u.c.).
6. SPĒĻU TABULAS un FORMĀTS:
6.1. EHR Līgas turnīrs notiks divos posmos. Sākotnēji 1.posmā notiks
grupas turnīrs, kurā katra komanda ar katru tiksies vienu reizi.
2.posmā sacensības turpinās tikai 4 komandas, tiekoties izslēgšanas
spēlēs, saskaņā ar 1.posma rezultātiem.
6.1.1. Gadījumā, ja EHR Līgā pieteiksies vismaz 8 komandas, tad 1.posmā
komandas tiks izkārtotas apakšgrupās, bet 2.posmā sacensības turpinās 2
labākas komandas no katras apakšgrupas.
6.1.2. Lai EHR Līga varētu notikt, ir jābūt pieteiktām vismaz 4 komandām.
6.2. EHR Līgas 1.posmā:
6.2.1. komandas tiks izkārtotas grupas turnīrā, katrai komandai spēlējot ar
katru vienu spēli, daļu spēļu mājās, daļu spēļu viesos.
6.2.2. Komandas tiks izkārtotas tabulās un EHR Līgas reitingā, ņemot vērā
četru labāko komandas sākotnēji pieteikto spēlētāju reitinga kopsummu
(par vienspēlēm, dubultspēlēm un jauktajās dubultspēlēm), saskaņā ar
Latvijas badmintona reitingu 2021.gada 6,decembrī.
6.2.3. Ja kādā no apakšgrupām būs nepāra skaits komandu, tad katrai

komandai būs vienāds spēļu skaits mājās un viesos, bet ja apakšgrupā
būs pāra skaits komandu, tad EHR Līgas reitingā pirmā pusē esošās
komandas spēles par vienu spēli vairāk mājās, bet otrā pusē esošās
komandas spēlēs par vienu spēli vairāk viesos.
6.2.4. Komandai, kura ir visaugstāk EHR Līgas reitingā, ir pirmās rokas
tiesības piedāvāt savus ieteikumus izraugoties pretinieku uz spēlēm mājas
vai viesos, kā arī par spēļu datumiem un vietām.
6.3. EHR Līgas 2.posmā:
6.3.1. Ja 1.posmā ir bijusi tikai viena grupa, kas izspēlēja grupas turnīru,
tad 2.posmā sacensības turpina pirmās četras komandas, izslēgšanas
spēlēs pusfinālos 1.komanda atkārtoti tiekas ar 4.komandu, bet 2.komanda
tiekas ar 3.komandu.
6.3.2. Ja 1.posmā ir bijušas 2 apakšgrupas, tad 2.posmā sacensības
turpina pirmās divas komandas no katras apakšgrupas, izslēgšanas spēlēs
pusfinālos 1.komandai tiekoties ar otrās grupas 2.komandu.
6.3.3. Mājas spēļu priekšrocība ir komandai, kas 1.posmā ieņēma
augstāku vietu.
6.4. EHR Līgas spēļu tabulas tiks publicētas TournamentSoftware.com.
6.5. Rezultātus par tiem spēlētājiem, kuri EHR Līgā būs spēlējuši kaut
vienu spēli attiecīgajā disciplīnā, iekļaus Latvijas badmintona reitingā.
7. TIESĀŠANA:
7.1. Spēļu tiesāšanu nodrošina komanda, kura uzņem spēli, tiesāšanā
iesaistot abu komandu spēlētājus, menedžerus vai līdzjutējus.
7.2. Spēlēs tiek tiesātas ar viedierīci (viedpulkstenis vai planšete).
7.3. Spēles beigās uzņemošās komandas kapteinis aizpilda spēles
protokolu (pēc noteikta šablona), kuru apstiprina arī viesu komandas
kapteinis. Uzņemošās komandas kapteinis ir atbildīgs par protokola
nosūtīšanu sekretariātam 24h laikā.
8. SPĒĻU FORMĀTS - BADMINTON 100:
8.1. EHR Līgas spēles notiek “Badminton 100” stafetes formātā. Katra
spēle notiek līdz 100 punktiem, tai skaitā:
1.spēle (sieviešu vienspēle) līdz uzvarošā komanda iegūst 20.punktu;
2.spēle (vīriešu vienspēle) līdz uzvarošā komanda iegūst 40. punktu
3.spēle (sieviešu dubultspēle) līdz uzvarošā komanda iegūst 60.punktu;
4.spēle (vīriešu dubultspēle) līdz uzvarošā komanda iegūst 80.punktu;
5.spēle (jauktā dubultspēle) līdz uzvarošā komanda ieguvusi 100.punktu.
8.1.1. Gadījumā, ja rezultāts ir 99-99, tad 100.punkts ir izšķirošais.
8.2. Kad uzvarošā komanda iegūst 10., 30., 50., 70. un 90.punktu:
8.2.1. spēlētāji mainās ar laukuma pusēm;
8.2.2. spēlētājiem ir iespēja izmantot 1 minūtes garu atpūtas pauzi.
8.3. Viens spēlētājs var piedalīties tikai divās spēlēs vienā komandu mačā.

9. INFORMĀCIJA un REKLĀMA:
9.1. Gadījumā, ja augstskola nodrošina, ka divas mājas spēlēs notiek
viena pēc otras, tiek izmantots badmintona paklājs, spēles tiesā
paaugstinājuma tiesnesis un divi līnijtiesneši, tiek piesaistīti līdzjutēji, tad
LBF sadarbībā ar Sportacentrs TV var nodrošināt šo abu spēļu tiešraidi TV.
9.2. Uzņemošās komandas kapteinis ir atbildīgs par 3 fotogrāfijām no
attiecīgās spēles, kā arī šo foto nosūtīšanu EHR Līgas Direktoram 2h laikā
pēc spēles, nosūtot fotogrāfijas kopā ar spēles protokolu.
9.3. Lai nodrošinātu līdzjutēju iesaistīšanu savas augstskolas komandas
atbalstīšanai, augstskolas informē par gaidāmo mājas spēli savos
informatīvajos resursos, tai skatā internetā un sociālajos tīklos.
9.4. LBF sagatavo reklāmas plakātu A4 un A3 formātā par katru gaidāmo
mājas spēli. Plakāts izvietojams augstskolā redzamā vietā.
9.5. LBF ir tiesības nodrošināt katras spēlēs tiešraidi Youtube kanālā
Badminton LV vai Badminton.lv Facebook profilā.
9.5.1. Spēles tiešraides tiek nodrošinātas tikai no sporta zālēm, kurās ir
iegādātas AKKA/LAA un LAIPA licences mūzikas publiskai atskaņošanai.
10. IZMAKSAS:
10.1. Komandas dalības maksa ir:
€5 par katru pieteikto komandas spēlētāju, kas ir students,
darbinieks vai absolvents
€10 par katru pieteikto pieaicināto spēlētāju.
10.1.1. Komandas kompozīcijā varēs pieteikt tikai spēlētājus, par kuriem ir
apmaksāta dalības maksa.
10.2. Dalības maksu var samaksāt gan augstskola, tās sporta klubs vai
studentu pašpārvalde, kā arī komandas dalībnieki paši, naudu iemaksājot
biedrības “Latvijas Badmintona federācija” (Reģistrācijas numurs:
40008023393) bankas norēķinu kontā bankā Swedbank, (Kods:
HABALV22), konts: LV60HABA0551023860064.
11. BALVAS:
11.1. Komanda - uzvarētāja tiek apbalvota ar kausu,
11.2. Spēlētāji no komandām, kas izcīnījuši pirmās trīs vietas, tiek
apbalvoti ar medaļām.
11.3. SIA “EHR Mediju Grupa” nodrošina balvu fondu €5000 apmērā
reklāmas pakalpojumu veidā, kas izmantojami līdz 2022.gada
31.decembrim, reklamējot augstskolas studentu pašpārvaldes vai sporta
kluba aktivitātes:
1.vieta - reklāmas budžets €2500 apmērā;
2.vieta - reklāmas budžets €1500 apmērā;
3.vieta - reklāmas budžets €1000 apmērā.

12. KOMANDAS un SPĒLĒTĀJI
12.1. Katra Latvijas augstskola uz EHR līgu var pieteikt vienu komandu,
bet ja organizācijā ir apvienotas vairākas organizācijas (koledžas, institūti),
kuras nodarbojas ar augstāko izglītību, tad katra no šādām organizācijām
var pieteikt savu komandu.
12.2. Komandā var pieteikt ne mazāk kā 2 vīriešus un 2 sievietes un ne
vairāk kā 15 spēlētājus kopā.
12.3. Dienu pirms kārtējās spēlēs, komandas sarakstu var papildināt ar
jauniem spēlētājiem, taču komandā nevar iekļaut spēlētājus, kuri iepriekš
jau reģistrēti šajā turnīrā.
12.4. Ja komandas pieteikumā uz konkrēto spēli:
12.4.1. ir 4 spēlētāji, tad vismaz 2 ir jābūt studentiem, 2 var būt darbinieki
un/vai absolventi, vai 1 piesaistītais.
12.4.2. ir 5 spēlētāji, tad vismaz 2 ir jābūt studentiem, 2 var būt darbinieki
un/vai absolventi vai 1 piesaistītais.
12.4.3. ir 6 spēlētāji, tad vismaz 3 ir jābūt studentiem, 2 var būt darbinieki
un/vai absolventi vai 1 piesaistītais.
12.4.4. ir 7 spēlētāji, tad vismaz 3 ir jābūt studentiem, 3 var būt darbinieki
un/vai absolventi un 1 piesaistītais.
12.4.5. ir 8 spēlētāji, tad vismaz 3 ir jābūt studentiem, 3 var būt darbinieki
un/vai absolventi un 2 piesaistītie.
12.5. Piesaistītie spēlētāji, kuri nav ne augstskolas studenti, ne darbinieki,
ne absolventi, nevar būt iesaistīti jauktajā dubultspēlē (izšķirošajā spēlē).
12.5.1. Piesaistītie spēlētāji var būt gan Latvijas, gan ikvienas citas valsts
spēlētāji.
12.6. Par augstskolas studentiem tiek uzskatīti arī tie, kas šajā augstskolā
studijas ir pārtraukuši, bet studēja vēl iepriekšējā mācību gadā.
12.7. Par augstskolas absolventiem tiek uzskatīti arī tie, kas šajā
augstskolā studijas ir pārtraukuši pēc ne mazāk kā 2 gadu studijām.
12.8. par par augstskolas darbiniekiem tiek uzskatīti arī tie, kas darbu šajā
augstskolā ir pārtraukuši, bet darba attiecības ar augstskolu vēl iepriekšējā
mācību gadā.
12.8.1. Par augstskolas darbinieku tiek uzskatīti ikviena fiziska personas,
kam ir darba attiecības augstskolā, tai skaitā līgumdarbinieki, kā arī
personas, kas nesaņem atlīdzību, bet ir ievēlētas augstskolas institūcijās.

13. EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS NOTEIKUMI
13.1. Detalizēti un tā brīža likumiskajām prasībām aktualizēti EHR Līgas
epidemioloģiskās drošības noteikumi tiks publicēti EHR Līgas lapā vietnē
Tournamentsoftware.com, sadaļā “Regulations”.
13.2. Ja komandas spēlētāji, treneri, pavadošās personas vai tehniskais
personāls neievēro EHR Līgas epidemioloģiskās drošības prasības,
Paaugstinājuma tienesim ir pienākums pārtraukt spēli, parādot dzelteno
brīdinājuma kartīti.
13.2.1. Ja pārkāpumi turpinās Paaugstinājuma tiesnesim ir pienākums
parādīt sarkano kartīti, piešķirot pretinieka komandai vienu punktu.
13.2.2. Ja pārkāpumi turpinās arī pēc tam, kad Paaugstinājuma tiesnesis ir
parādījis sarkano kartīti, tiek pieaicināts Tiesnesis vai viņu tobrīd uz vietas
aizvietojošais Inspektors, lai izbeigtu šo spēli, piešķirot vainīgai komandai
tehnisko zaudējumu.
13.3. Gadījumā, ja komandas treniņu laikā un/vai komandai doties uz/no
EHR Līgas spēlēm, netiek ievērotas EHR Līgas epidemioloģiskās drošības
prasības, tādējādi apdraudot visu iesaistīto dalībnieku drošību, Tiesnesim
ir pienākums izteikt komandai brīdinājumu. Atkārtota brīdinājuma gadījumā
Tiesnesim ir pienākums komandu diskvalificēt.

