
 

 



 

THE CLASH OF THE FOOSERS III 
28 МАРТ 2015 – МЕЖДУКЛУБЕН СБЛЪСЪК ПО ДЖАГИ: 

„JAGOARS” VS “JARA” 
 

КОГА?  

Събитието ще се проведе на 28.03.2015 от 12:00ч. Загрявка – 11:30ч. 

КЪДЕ?  

Мястото е Спортен Бар „Академията“ – бул. Тодор Александров 64/Сградата 
на Кино Арена Запад– вляво от главния вход на ниво -2/. Залата по джаги е 
тренировъчната база на СК „Джагоарс“– домакин на междуклубните турнири. 

ЗА СК „ДЖАГОАРС“  

СК "ДЖАГОАРС" е един от официалните клубове по Футбол на Маса в България. Основната 
спортна база на клуба се намира в София. Там можете да играете джаги за удоволствие и да 
срещнете много други хора, който правят същото като Вас. Освен това може да се тренира 
Футбол на Маса на професионално ниво, като подготовка за Български и международни 
турнири.  

Ще Ви се отдаде възможност да станете член на Българската Федерация по Футбол на Маса 
/БФФМ/- регулярен член на Международната Федерация по Футбол на Маса /ITSF/, защото 
всички членове на клуба се допускат до участие на официалните турнири на Българската 
Федерацията и до други междуклубни и международни състезания. 

Клубът е най-големият и бързо-развиващ се спортен клуб по джаги в страната. Само за 6 
месеца - активните състезатели/членове са вече над 40! Джагоарс е домакин, основател и 
организатор на първите отборни и междуклубни състезания в цялата страна. Той ще бъде 
домакин и на първата Българска Джаги лига през май 2015-та.  

ЗА СК „JA-RA“ 

“Ja-Ra” е професионален клуб по футбол на маса, основан през 2007г. в гр.Варна. Името на 
клуба е съкращение от думите “Джага Развитие” и именно това е главната цел на 
организацията - развитието и популяризирането на Джагите като спорт в България, както и 
обучението на нови таланти. 

Портфолиото на клуба включва организацията на над 100 турнира, варненска лига, участия 
във фестивала “Fun City” и изпращането на над 20 играча на международни и национални 
турнири. 



 
ФОРМАТ НА ИГРА  

Турнирът ще се проведе на принципа на отборната игра, където сили ще премерят 6 
състезатели на СК ”Jagoars“(домакин) срещу 6 състезатели на „JARA“. Състезателните 
дисциплини ще включват игра по единици и по двойки /мъже/.   
Схемата на игра ще бъде: S-D-S-D – при равенство се бият дузпи. Всеки мач се играе 3 
от 5 игри до 5 гола /при резултат 2:2 се играе до 2 гола разлика до 8/. 

Всички игри ще се реферират от официално лице. 

МАСА  

Турнирът ще се проведе на официалната маса на България – Роберто Спорт 
Адреналин. 

DRESS CODE 

Всички състезатели са длъжни да носят спортно облекло, съобразно официалните изисквания на 
Международната федерация по футбол на маса ITSF: http://www.table-soccer.org/page/dress-code 

ПРАВИЛА 

Турнирът ще се проведе по официалните правила за игра на футбол на маса в 
България: 
ПЪЛНА ВЕРСИЯ - HTTP://WWW.FOOSBALL-
TABLES.EU/SITES/DEFAULT/FILES/FILES/ITSFRULESBULGARIAN.PDF 
КРАТКА ВЕРСИЯ - HTTP://WWW.TABLE-
SOCCER.ORG/RULES/DOCUMENTS/ITSF_RULES_BG_SHORT_VERSION_A3.PDF 

ПРОГРАМА  

В 11:30 започва загрявката, а от 12:00 започват всички мачове, които се играят последователно. 

12:00 -  S1:  

12:30 - D1:  

13:00 –S2:  

13:30 –D2:  

 

Мачовете и опонентите във всяка среща 
ще станат известни 30 мин. преди 

началото на двубоя! 
 

Последните мачове и награждаването ще 
бъдат от 13:30ч. и 14ч. съответно. 

 

СЪСТЕЗАТЕЛИ 
 

http://www.table-soccer.org/page/dress-code
http://www.foosball-tables.eu/sites/default/files/files/ITSFRulesBulgarian.pdf
http://www.foosball-tables.eu/sites/default/files/files/ITSFRulesBulgarian.pdf
http://www.table-soccer.org/rules/documents/ITSF_RULES_BG_short_version_A3.pdf
http://www.table-soccer.org/rules/documents/ITSF_RULES_BG_short_version_A3.pdf


 

ТРЕНЬОР: ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА  
 

ТРЕНЬОР: ИВАН ЕФТИМОВ  
 

1. Мито Митов  /КАПИТАН/ 
2. Делислав Аспарухов 
3. Владимир Атанасов 
4. Никоалй Атанасов 
5. Юлиан Пенев 
6. Александър Тодоров 
7. Станислав Найденов 
8. Иво Пиларски 
9. Симеон Атанасов 
 

1. Иван Ефтимов/КАПИТАН/ 
2. Красимир Димитров  
3. Адриан Николов  
4. Матей Минчев  
5. Николай Делчев  
6. Юлиян Калчев  
7. Явор Андонов  
8. Данаил Иринков  
9. Любен Стоев 
 

СЪСТЕЗАТЕЛИ – ОТБОРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  

ЕДИНИЦИ 1 /S1/: 

………………………………………………………… VS  …………………………………………………………… 

ДВОЙКИ 1 /D1/: 

………………………………………………………… VS  …………………………………………………………… 

ЕДИНИЦИ 2 /S2/: 

………………………………………………………… VS  …………………………………………………………… 

ДВОЙКИ 2 /D2/: 

………………………………………………………… VS  …………………………………………………………… 

OFFICIALS 

Официалните лица на събитието ще бъдат: 

ТРЕНЬОРИ И КАПИТАНИ: 

- Иван Ефтимов /JA-RA / 
- Екатерина Атанасова /Джагоарс/ 

ДОМАКИН И РЪКОВОДИТЕЛ ТУРНИР:  

- Домакин: СК „Джагоарс“, Ръководител: Екатерина Атанасова  
- Пом. Ръководители: Ирина Михайлова, Светлана Стоянова 



 
СЪДИЯ:  

- Станислав Георгиев 

ФОТОГРАФ  И ВИДЕО:  

- Валентин Симеонов 
- Маренела Маркова 

КООРДИНАТОР И PR  

- Светлана Стоянова 

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 

- Юлиан Пенев 
- Владимир Атанасов 

ОФИЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА СЪБИТИЕТО:  

- International Table  Soccer Federation (ITSF) 
- Livestreaming 
- Спортен Бар „Академията“ 
- Българска Федерация по Футбол на Маса (БФФМ) 
- Клуб „JARA“ 
- Клум „Джагоарс“ (Домакин) 

МЕДИИНИ ПАРТЬОРИ: 

- Днес.БГ 
- Спортал. БГ 

КУПАТА ЗА „БИТКАТА НА КЛУБОВЕТЕ“  

 

 

ПАРТНЬОРИ:  
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