ОТБОРНА ДЖАГИ ЛИГА IV
28 ЯНУАРИ 2018

НАЦИОНАЛНО ОТБОРНО СЪСТЕЗАНИЕ С УЧАСТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КЛУБОВЕ ПО

„JAGOARS”, “FAITH“, “MILLENNIUM EAGLES”, “SET
SQUARE”, “THE ACADEMY”, “DILMANI”, THE BLACK KNIGHTS”

ФУТБОЛ НА МАСА:

КОГА?
Събитието ще се проведе на

28.01.2018 от 10:00ч. Загрявка и капитанска среща – 09:00ч.

Официални отборни снимки – 09:30ч.
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 ОТБОРНАТА ДЖАГИ ЛИГА 4 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
М: Състезанието ще се проведе на отборен


принцип:

Формат на отбора – При мъжете всеки отбор се състои от 6 титулярни състезатели и 3
резерви. При жените – 4 титулярни състезатели и 2 резерви За сформиранeто на отбор –
минимумът е от 6 състезатели при мъжете и 4 състезателки при жените.



Клубовете с повече от 40 члена към 31 дек 2018 имат право да участват с два

отбора. В турнира до участие се допускат само членове, регистрирани към Българската
Джаги федерация или друга национална асоциация, член към МФФМ.


Всеки клуб има задължение да обяви имената на състезателите в отбора/‐ите (треньор,
капитан, титулярите и резервите) до 25 януари 2018.



Отборът победител в състезанието има право да вземе участие във финален мач с
победителя от другата регионална лига за спечелване на място в ECL 2018 – European

Champions League 2018. В случай, че клубът първенец не успее да изпрати свой отбор,
който да представлява България, заминава загубилият във финалният мач между
регионалните асоциации.

УЧАСТНИЦИ

УЧАСТИЕ В ТУРНИРА ЩЕ ВЗЕМАТ СЕДЕМ ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛУБА ПО ФУТБОЛ НА МАСА:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

СК „JAGOARS“ /СОФИЯ/ ‐ ДОМАКИН
СК „FAITH” /ПЛОВДИВ/
СК „MILLENNIUM EAGLES” /БЛАГОЕВГРАД/
СК „SET SQUARE“ /ПЕРНИК/
СК „АКАДЕМИЯТА – ЛЕВСКИ СОФИЯ“ /СОФИЯ/
„ДИЛМАНИ“ /СОФИЯ/
КЛУБ „THE BLACK KNIGHTS” /СОФИЯ/

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 Джаги Федерация (БДФ) регулярен
член на Международната Федерация по Футбол на Маса /ITSF/, защото всички членове на клуба се
допускат до участие на официалните турнири на Българската Джаги Федерация и до други
междуклубни и международни състезания.
Клубът е най‐големият и бързо‐развиващ се спортен клуб по джаги в страната. Само за първите 6
месеца ‐ активните състезатели/членове са вече над 40, а в момента над 60! Джагоарс е домакин,
основател и организатор на първите отборни и междуклубни състезания в цялата страна. Той бе
домакин и на високорангови международни първенства с близо 200 състезатели.
ФОРМАТ НА ИГРА
Националното отборно състезание ще се проведе между отборите на седемте професионални
клуба –‐ СК „FAITH”, СК „MILLENNIUM EAGLES”, СК „SET SQUARE“, СК „АКАДЕМИЯТА –

ЛЕВСКИ СОФИЯ“,„ДИЛМАНИ“, КЛУБ „THE BLACK KNIGHTS“ и два отбора за СК „JAGOARS“
(членовете на СК „JAGOARS“ са над 40).
МЪЖЕ


Всеки отбор ще се състои от 6 състезатели и 3 резерви (минимумът е 6 състезатели, за да
се сформира отбор). Състезателите могат да са мъже и жени. Състезателните дисциплини
ще включват игра по единици и по двойки.



Състезанието ще се проведе в два кръга ‐ квалификационен и елиминационен.



Схемата на игра и в Квалификациите, и в Елиминациите ще бъде от типа RACE MATCH
FORMAT:



В този формат се играят сетове, които се състоят от игри. Един сет се състои от
максимум 40 гола. Една игра – от 5 гола. В сетът се играе на следния принцип:
S1* ‐ D1 ‐ D2* ‐ S2* ‐ D1* ‐ S1 – S2* ‐ D2 (* ‐ вида маса, на която се започва играта).



Всеки отбор има право на 2 таймаута по време на целия сет. Точките се акумулират по
време на целия сет, но игрите се провеждат една след друга. ВАЖНО: състезателят,
който предстои да играе трябва да бъде готов да започне играта в рамките на 5
секунди от края на играта, предхождаща неговата.



Топчето се сервира на отбора, който последен е получил гол в предходната игра (и
след края на първия сет /за елиминациите/). Времето, с което състезателите разполагат
между игрите, сетовете и головете е аналогично на времето, определено в
официалните правила към ITSF.



Разпределението на състезателите във всеки сет и мач трябва да бъде изготвено и
предадено на капитана на другия отбор преди началото на мача (включително секцията
за „дузпите“ в елиминациите).



Дузпите се изпълняват от 4‐ма състезатели (всички в отбора могат да изпълняват дузпи,
включително резервите). След изпълнението на 4‐те дузпи, при равенство в резултата,
се играе „Продължение“. В „продължението“ дузпите започват да се изпълняват
наново и първият отбор, който реализира гол и спаси изстрел на противниковия тим, е
победител в мача!



Резервните състезатели могат да влязат в мача само между сетовете. Максимум 2
смени са позволени на отбор. Веднъж сменен, даден състезател няма право да играе
отново в рамките на текущия мач.



Началото на играта започва с мятане на монета за избор на страна. Веднъж избрана,
това е страната за отбора. Когато два отбора се срещнат, капитаните ще хвърлят монета
2 пъти:
1 ‐ За страна на масата и
2 – За топче (или маса – в елиминациите).
Изборът е окончателен и важи за всички маси на игралната зона и всички състезатели в
отбора. Така, този, който избира «топче» има право да реши дали за първия сет
неговият отбор ще има притежание на топчето в началото на играта. При избор на
маса в елиминациите – първият (и третият, ако има такъв) сет ще стартират на
избраната маса, а вторият – на другата маса.



Състезателите трябва да са в спортни, идентични екипи.

Играта ще започне с изтеглянето на отборите, които ще играят съглано изготвения график:

КВАЛИФИКАЦИИ


Играе се един сет до 21 с възможност за равенство от 20:20. Спечелването на мач в
Квалификациите дава 2 точки за ранкинга, равенство – 1, загуба – 0.

‐ ако 2 отбора получат еднакъв брой точки за ранкинга, отборът спечелил повече игри става
пръв;
‐ ако 2 отбора спечелят еднакъв брой игри, отборът, който има по‐голяма голова разлика става
пръв;
‐ ако 2 отбора са с еднаква голова разлика, отборът, който е реализирал повече голове става
пръв;


Всеки отбор се състои от 9 състезатели. Във всеки мач участват точно 6 състезатели, но те
могат да са различни в играта срещу различните отбори в зависимост от опонента.
Формацията на отбора се определя от тези 6‐ма играчи, но е възможно в игра да влязат и
резервите, чрез упражняването на СМЕНИ (виж по‐долу).

ЕЛИМИНАЦИИ


След завършването на Квалификационния кръг предстои да се обработят резултатите и да
излезе Ранкинга за Елиминационния кръг. Към него преминават всички 6 отбора /отбори 1
и 2 във Финалния Ранкинг се класират директно за Полуфиналите/.



В елиминациите се играят 2/3 сета до 21. При резултат 20:20 в първия и втория сет, се играе
6‐та последна топка и достигане на резултат 21:20. При резултат 20:20 в последния трети
сет, се изпълняват дузпи.



По време на мач тренирането е позволено само за състезателите, чиято игра предстои.
Всеки отбор има точно 5 секунди да започне играта си, след приключване на предишната.

ЖЕНИ


Всеки отбор ще се състои от 4 състезатели и 2 резерви (минимумът е 4 състезатели, за да
се сформира отбор). Състезателите могат да са само жени. Състезателните дисциплини ще
включват игра по единици и по двойки.



Състезанието ще се проведе в два кръга ‐ квалификационен и елиминационен.



Схемата на игра ще бъде: D‐D‐S‐S‐D‐. Всяка ще се играе 2 незавсими игри до 5 (10 игри – по
една точка за игра). Всяка игра се играе до 5 гола/при резултат 4:4 до 2 гола разлика до 8/

Пример: D1 играят двойка А&Б срещу двойка В&Г. Те играят една игра до 5 и
А&Б бият с 5:3. Автоматично получават 1 точка. След това играят втора,
независима от първата игра и ако пак А&Б бият – взимат общо 2 точки. Ако В&Г
бият – взимат 1 точка. Окончателно на всеки отбор ще е връчена по една
точка, но няма да се играе 3‐та решаваща игра.



Всеки отбор има право на 1 таймаут по време на игра. В случай на равенство 4:4 гола
автоматично се придобива правото на 2‐ри таймаут и за двата отбора.



Началото на играта започва с мятане на монета за избор на страна. Веднъж избрана, това е
страната за отбора. Когато два отбора се срещнат капитаните ще хвърлят монета 2 пъти:
1 ‐ За страна на масата и
2 – За топче (или маса – в елиминациите).
Изборът е окончателен и важи за всички маси на игралната зона и всички състезатели в
отбора. Така, този, който избира «топче» има право да реши дали за всички срещи от
дадения мач, неговия отбор ще има притежание на топчето в началото на играта (за всяка
първа игра от двете независими игри). За всяка втора независима игра – другият отбор
получава топчето за всички срещи.



Състезателите трябва да са в спортни, идентични екипи.



Всеки отбор се състои от 6 (4 титуляри и 2 резерви) състезатели. Във всеки мач участват
точно 4 състезатели, но те могат да са различни в играта срещу различните отбори в
зависимост от опонента.



Във всеки мач първите 2 срещи D1‐D2 ще се играят от 4‐мата избрани титуляри на отбора.
S1 и S2 ще се играят от различни състезатели. Така, всеки един от 4‐мата титулярни
състезатели от отбора ще играе 2 пъти. Формацията на отбора се определя от тези 4‐ма
играчи, но е възможно в игра да влязат и резервите, чрез упражняването на СМЕНИ (виж
по‐долу). Всички срещи (формата на отбора срещу конкретния противник) в мача се
обявяват предваритело от капитана и се предоставят на капитана на противниковия отбор
най‐късно до 10 минути преди началото на мача.



СМЯНА: Всеки състезател, който е изиграл една независима игра до 5 може да бъде
сменен от някой от 2‐те резерви. Това става чрез уведомяване на капитана на другия
отбор и в рамките на времевите ограничения. Веднъж сменен, даден състезател не може
да взима повторо участие в текущия мач. За всеки мач състезателите имат право на не
повече от 2 смени.



За да реализира победа, отборът трябва да е спечелил минимум 6 точки (независими игри).



ВСИЧКИ МАЧОВЕ СЕ ДОИГРАВАТ, защото имат значение към головата разлика!



В Квалификациите се играе един мач от 10 игри.



При победа (над 6 взети игри) – се печелят 2 точки за ранкинга, при равенство (5:5 игри)
– 1 точка и при загуба – 0 точки.



След завършването на Квалификационния кръг предстои да се обработят резултатите и да
излезе Ранкинга за Елиминационния кръг. Към него преминават всички 6 отбора /отбори 1
и 2 във Финалния Ранкинг се класират директно за Полуфиналите/.



В Елиминациитесе играе един мач от 10 игри. При резултат 5 на 5 се изпълняват дузпи.



Всеки отбор предварително е посочил 4 състезатели от своя отбор, които да изпълняват
дузпите. Те се срещат с 4 състезатели на другия отбор. Всеки двама играчи атакуват и пазят
по един удар от тройката. Правилата са аналогични на тези от регулярната игра.



Ако даден състезател пресрочи времето, изпусне топчето или не се яви навреме за
изпълнение на удара – това се зачита за пропуск. В останалите случаи на регулярен гол по
правилата за игра, той се отброява като един вкаран гол.



В случай, че защитаващият състезател опази голово положение, резултатът не се променя.



Така, ако след изпълението на дузпите, резулатът е равен се играе до тогава докато даден
състезател опази и вкара гол едновременно.

МЪЖЕ И ЖЕНИ – СЛУЖЕБНА ПОБЕДА
Служебната победа е с резултат 5:2.
МАСА
Турнирът ще се проведе на официалната маса на България – Роберто Спорт „Топ Спиид“ и Улрих
„Beast” .
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

Играта ще започне с изтеглянето на отборите, които ще играят съглано изготвения график:

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
Турнирът ще се проведе на 28 януари 2018 от 10:00ч.
9:00 – Загрявка и инструктаж за капитаните (мъже)
9:30 – Официално представяне на отборите и снимки
10:00 – Мъже и жени квалификации
14:00 – Обедна почивка
15:00 – Елиминации
16:45 – Полуфинали
18:30 – Финали и Мач за 3/4 място
20:30 ‐ Награждаване и закриване


Капитаните са длъжни да се срещнат мин. 10 мин. преди началото на всеки мач, за да
информират опонента си за формата на техния отбор и да хвърлят монета за страна и
топче.



При жените мачовете се играят едновременно /с изключение на дузпите и когато
технически е невъзможно това – някой състезател играе друг мач в момента, например/.

OFFICIALS
Официалните лица на събитието ще бъдат:
КАПИТАНИ MЪЖЕ:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Екатерина Атанасова /Jagoars/
Николай Атанасов /Jagoars/
Васил Константинов /Faith/
Мито Митов /Set Square/
Иван Петров /The Black Knights/
Калоян Киров /Millennium Eagles/

КАПИТАНИ ЖЕНИ:
‐
‐
‐
‐

Станислава Стайкова/Jagoars/
Диана Бакалска /Dilmani/
Маренела Маркова /Faith/
Златина Иванова /Set Square/

‐
‐

Мария Митова /The Academy/
Анна Петрова / Millennium Eagles/

ТРЕНЬОРИ MЪЖЕ:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Екатерина Атанасова /Jagoars/
Николай Атанасов /Jagoars/
Васил Константинов /Faith/
Мито Митов /Set Square/
Иван Петров /The Black Knights/
Калоян Киров /Millennium Eagles/

ТРЕНЬОРИ ЖЕНИ:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Екатерина Атанасова /Jagoars/
Диана Бакалска /Dilmani/
Маренела Маркова /Faith/
Златина Иванова /Set Square/
Мария Митова /The Academy/
Анна Петрова / Millennium Eagles/

ДОМАКИН И РЪКОВОДИТЕЛ ТУРНИР:
‐
‐

Домакин и ръководител: Екатерина Атанасова
Пом. Ръководители: Ирина Михайлова, Мито Митов, Станислава Стайкова, Светлана Стоянова

СЪДИИ:
‐
‐
‐
‐

Екатерина Атанасова
Станислав Георгиев
Марио Томов
Юлиан Пенев

ФОТОГРАФ И ВИДЕО:
‐
‐
‐

Преслав Белев
Евтим Янков
Маренела Маркова

IT, WEB & LIVESTREAMING
‐
‐

Мито Митов
Валентин Симеонов

КООРДИНАТОР И PR
‐
‐

Светлана Стоянова
Станислава Стайкова

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

‐
‐

Юлиан Пенев
Владимир Атанасов

ОФИЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА СЪБИТИЕТО:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

International Table Soccer Federation (ITSF)
Ullrich Sport
Table Soccer Manufacturer company Roberto Sport, Italy
Спортен Бар „Академията“
Българска Джаги Федерация (БДФ)Клуб „Jagoars“ (Домакин)
Клуб „Faith“
Клуб „Millennium Eagles”
Клуб „The Academy”
Клуб „Dilmani”
Клуб „The Black Knights”
Клуб „Set Square”
Клуб „BSD”

МЕДИИНИ ПАРТЬОРИ:

Партньори:

