
ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგა 2018/19 
ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის შესახებ

ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში და სამოყვარულო ფუტსალში, რომელშიც 
წარმატებული ბიზნეს ორგანიზაციებისა და სახელმწიფო უწყებების სამოყვარულო 
გუნდები მიიღებენ მონაწილეობას. 
ახალი 2018/19  წლების სეზონი, რიგით მე-11 იქნება ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის 
ისტორიაში. აღნიშნული გათამაშება მთელი თავისი არსით, ჯანსაღი ცხოვრების 
წესის პროპაგანდას და ორგანიზაციებში კორპორატიული სულისკვეთების 
ამაღლებას  ემსახურება. 
ღონისძიება პირველად 2008 წელს გაიმართა. ბოლო წლების მონაცემების 
მიხედვით, ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში, მასში მონაწილეთა 
სარეკორდო რაოდენობა, 60 გუნდი ფიქსირდება.
ახალი 2018/19 წლების სეზონი, ოქტომბრიდან აიღებს სტარტს და განსხვავებული 
ფორმატით ჩატარდება. 

     ფუტსალის სამოყვარულო ლიგა
     ფუტსალის ლიგის თასი 

  •   კორპორატიული ლიგა: 
           სუპერლიგა (30+) 
           ოქროს ლიგა
           ვერცხლის ლიგა
           ბრინჯაოს ლიგა
           საკვალიფიკაციო ლიგა
           ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის თასი



ფუტსალის სამოყვარულო ლიგა 
ფორმატი 5/5

მონაწილეობას მიიღებენ სამოყვარულო ფუტსალის კლუბები, სადაც თამაშის 
უფლება ექნება ყველა მსურველს, მათ შორის კორპორატიული ლიგის (სუპერლიგა, 
ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო) გუნდებში დარეგისტრირებულ მოთამაშეებს, ვინც 
პარალელურად რეგისტრირებული არ იქნება სფფ-ს და მის დაქვემდებარებაში 
მყოფი სუბიექტების ეგიდით გასამართ ნებისმიერი შეჯიბრების 2017/18 – 2018/19 წ.წ 
განაცხადში.
- ჩემპიონატის განმავლობაში ფეხბურთელს უფლება აქვს ერთდროულად 
მხოლოდ კორპორატიულ (სუპერლიგა, ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო) და ფუტსალის 
სამოყვარულო ლიგაში, ორ სხვადასხვა გუნდში ითამაშოს.
ხანგრძლივობა:  2018 წლის ოქტომბერი - 2019 წლის ივნისი.
ჩემპიონატის სისტემა - აღნიშნულ გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებს 8 გუნდი, 
წრიული სისტემით, ერთ ეტაპად. 
• 8 გუნდი ორ რაუნდიან პლეიოფში (1/4 ფინალი) განაგრძობს თამაშს.
• პარალელურად, გუნდები ფუტსალის ლიგის თასის გათამაშებაში მიიღებენ 
მონაწილეობას.

სამონაწილეო თანხა - 5 500 ლარი (დ.ღ.გ-ს გარეშე)
რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

ხელშეკრულება - არაუგვიანეს 2018 წლის 31 ივლისისა;

სათამაშო ფორმის ფერი - არაუგვიანეს 2018 წლის 21 სექტემბრისა;

(გუნდს უნდა ქონდეს JOMA-ს სათამაშო ეკიპირების ორი კომპლექტი)

გუნდის სამონაწილეო განაცხადი, ყველა ფეხბურთელის პირადობის დამადასტურებელი 

მოწმობის ასლი - არაუგვიანეს 2018 წლის 21 სექტემბრისა.



სუპერლიგა
(კორპორატიული ლიგა) - ფორმატი 6/6 

მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ბიზნეს და სახელმწიფო სექტორის გუნდები, სადაც 
თამაშის უფლება ექნება ამ ორგანიზაციების თანამშრომლებს და მაქსიმუმ 3 „ლეგიონერს“ 
- დამატებულ მოთამაშეს, ვისი ასაკიც შეადგენს და აღემატება 30 წელს, მათ შორის 
ფუტსალის სამოყვარულო ლიგის გუნდებში დარეგისტრირებულ მოთამაშეებს, ვინც 
პარალელურად რეგისტრირებული არ იქნება სფფ-ს და მის დაქვემდებარებაში მყოფი 
სუბიექტების ეგიდით გასამართ ნებისმიერი შეჯიბრების 2017/2018 - 2018/19 წ.წ განაცხადში 
და ამ პერიოდში ნათამაშები არ ექნება ფუტსალის ეროვნულ ნაკრებში. ასაკობრივი 
შეზღუდვა არ გავრცელდება იმ მოთამაშეებზე, რომლებიც ითვლებიან იმ ორგანიზაციის 
შტატიან თანამშრომლებად, რომელსაც წარმოადგენს  გუნდი.
- დაიშვებიან ის მოთამაშეებიც, რომლებსაც 30 წელი უსრულდებათ 2018 წელს;
- ჩემპიონატის განმავლობაში ფეხბურთელს უფლება აქვს ერთდროულად მხოლოდ, 
კორპორატიულ (სუპერლიგა, ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო) და ფუტსალის სამოყვარულო 
ლიგაში, ორ სხვადასხვა გუნდში ითამაშოს.
- ორგანიზაციის თანამშრომლად არ ჩაითვლება სტაჟირებაზე მყოფი პირი ან/და 
ერთჯერადი კონტრაქტით დაქირავებული პირი.
- ორგანიზაციას უფლება აქვს შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე იყოლიოს ერთი 
მოთამაშე-მწვრთნელი, რომლის ასაკიც შეადგენს და აღემატება 35 წელს. 
ხანგრძლივობა: 2018 წლის ოქტომბერი -2019 წლის ივნისი.
ჩემპიონატის სისტემა - აღნიშნულ გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებს 8 გუნდი, წრიული 
სისტემით, ერთ ეტაპად. 
• 8 გუნდი ორ რაუნდიან პლეიოფში (1/4 ფინალი) განაგრძობს თამაშს.
• პარალელურად, გუნდები ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის თასის გათამაშებაში მიიღებენ 
მონაწილეობას.

სამონაწილეო თანხა - 5 000 ლარი(დ.ღ.გ-ს გარეშე)

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: ხელშეკრულება - არაუგვიანეს 2018 წლის 31ივლისისა; 

სათამაშო ფორმის ფერი - არაუგვიანეს 2018 წლის 21 სექტემბრისა,

(გუნდს უნდა ქონდეს JOMA-ს სათამაშო ეკიპირების ორი კომპლექტი);

გუნდის სამონაწილეო განაცხადი, ყველა ფეხბურთელის პირადობის დამადასტურებელი

მოწმობის ასლი და აღნიშნულ ორგანიზაციაში

ბოლო 3 თვის ხელფასის საბანკო ამონაწერი - არაუგვიანეს 2018 წლის 21 სექტემბრისა.



ოქროს ლიგა
(კორპორატიული ლიგა) – ფორმატი 6/6

მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ბიზნეს და სახელმწიფო სექტორის გუნდები, სადაც თამაშის 

უფლება ექნებათ მხოლოდ და მხოლოდ ამ ორგანიზაციების თანამშრომლებს, ვინც პარალელურად 

რეგისტრირებული არ იქნება სფფ-ს და მის დაქვემდებარებაში მყოფი სუბიექტების ეგიდით 

გასამართ ნებისმიერი შეჯიბრების 2017/2018 - 2018/19წ.წ  განაცხადში და ამ პერიოდში ნათამაშები 

არ ექნება ფუტსალის ეროვნულ ნაკრებში.

- ჩემპიონატის განმავლობაში ფეხბურთელს უფლება აქვს ერთდროულად მხოლოდ, 

კორპორატიულ (სუპერლიგა, ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო) და ფუტსალის სამოყვარულო ლიგაში, ორ 

სხვადასხვა გუნდში ითამაშოს.

- ორგანიზაციის თანამშრომლად არ ჩაითვლება სტაჟირებაზე მყოფი პირი ან/და ერთჯერადი 

კონტრაქტით დაქირავებული პირი.

- ორგანიზაციას უფლება აქვს შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე იყოლიოს ერთი 

მოთამაშე-მწვრთნელი, რომლის ასაკიც შეადგენს და აღემატება 35 წელს. 

ხანგრძლივობა: 2018 წლის ოქტომბერი - 2019 წლის ივნისი.

• ჩემპიონატის სისტემა - აღნიშნულ გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებს 8 გუნდი, წრიული 

სისტემით, ერთ ეტაპად. 

•  8  გუნდი ორ რაუნდიან პლეიოფში (1/4 ფინალი) განაგრძობს თამაშს.

• პარალელურად, 8 გუნდები ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის თასის გათამაშებაში მიიღებენ 

მონაწილეობას.

სამონაწილეო თანხა - 4 500 ლარი(დ.ღ.გ.-ს გარეშე)

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: ხელშეკრულება - არაუგვიანეს 2018 წლის 31 ივლისისა; 

სათამაშო ფორმის ფერი - არაუგვიანეს 2018 წლის 21 სექტემბრისა,

(გუნდს უნდა ქონდეს JOMA-ს სათამაშო ეკიპირების ორი კომპლექტი);

გუნდის სამონაწილეო განაცხადი, ყველა ფეხბურთელის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და 

აღნიშნულ ორგანიზაციაში ბოლო 3 თვის ხელფასის საბანკო ამონაწერი

- არაუგვიანეს 2018 წლის 21 სექტემბრისა.



ვერცხლის ლიგა
(კორპორატიული ლიგა) – ფორმატი 6/6

მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ბიზნეს და სახელმწიფო სექტორის გუნდები, სადაც თამაშის 

უფლება ექნებათ მხოლოდ და მხოლოდ ამ ორგანიზაციების თანამშრომლებს, ვინც პარალელურად 

რეგისტრირებული არ იქნება სფფ-ს და მის დაქვემდებარებაში მყოფი სუბიექტების ეგიდით 

გასამართ ნებისმიერი შეჯიბრების 2017/2018 - 2018/19წ.წ  განაცხადში და ამ პერიოდში ნათამაშები 

არ ექნება ფუტსალის ეროვნულ ნაკრებში.

- ჩემპიონატის განმავლობაში ფეხბურთელს უფლება აქვს ერთდროულად მხოლოდ, 

კორპორატიულ (სუპერლიგა, ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო) და ფუტსალის სამოყვარულო ლიგაში, ორ 

სხვადასხვა გუნდში ითამაშოს.

- ორგანიზაციის თანამშრომლად არ ჩაითვლება სტაჟირებაზე მყოფი პირი ან/და ერთჯერადი 

კონტრაქტით დაქირავებული პირი.

- ორგანიზაციას უფლება აქვს შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე იყოლიოს ერთი 

მოთამაშე-მწვრთნელი, რომლის ასაკიც შეადგენს და აღემატება 35 წელს. 

ხანგრძლივობა: 2018 წლის ოქტომბერი - 2019 წლის ივნისი.

• ჩემპიონატის სისტემა - აღნიშნულ გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებს 8 გუნდი, წრიული 

სისტემით, ერთ ეტაპად. 

• 8  გუნდი ორ რაუნდიან პლეიოფში (1/4 ფინალი) განაგრძობს თამაშს.

• პარალელურად, გუნდები ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის თასის გათამაშებაში მიიღებენ 

მონაწილეობას.

 

სამონაწილეო თანხა - 4 000 ლარი(დ.ღ.გ.-ს გარეშე)

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: ხელშეკრულება - არაუგვიანეს 2018 წლის 31 ივლისისა; 

სათამაშო ფორმის ფერი - არაუგვიანეს 2018 წლის 21 სექტემბრისა

(გუნდს უნდა ქონდეს JOMA-ს სათამაშო ეკიპირების ორი კომპლექტი); 

გუნდის სამონაწილეო განაცხადი, ყველა ფეხბურთელის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და 

აღნიშნულ ორგანიზაციაში ბოლო 3 თვის ხელფასის საბანკო ამონაწერი

- არაუგვიანეს 2018 წლის, 21 სექტემბრისა.



ბრინჯაოს ლიგა
(კორპორატიული ლიგა) - ფორმატი 6/6

მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ბიზნეს და სახელმწიფო სექტორის გუნდები, სადაც თამაშის 

უფლება ექნებათ მხოლოდ და მხოლოდ ამ ორგანიზაციების თანამშრომლებს, ვინც პარალელურად 

რეგისტრირებული არ იქნება სფფ-ს და მის დაქვემდებარებაში მყოფი სუბიექტების ეგიდით 

გასამართ ნებისმიერი შეჯიბრების 2017/2018 - 2018/19წ.წ  განაცხადში და ამ პერიოდში ნათამაშები 

არ ექნება ფუტსალის ეროვნულ ნაკრებში.

- ჩემპიონატის განმავლობაში ფეხბურთელს უფლება აქვს ერთდროულად მხოლოდ, 

კორპორატიულ (სუპერლიგა, ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო) და ფუტსალის სამოყვარულო ლიგაში, ორ 

სხვადასხვა გუნდში ითამაშოს.

- ორგანიზაციის თანამშრომლად არ ჩაითვლება სტაჟირებაზე მყოფი პირი ან/და ერთჯერადი 

კონტრაქტით დაქირავებული პირი.

- ორგანიზაციას უფლება აქვს შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე იყოლიოს ერთი 

მოთამაშე-მწვრთნელი, რომლის ასაკიც შეადგენს და აღემატება 35 წელს. 

ხანგრძლივობა: 2018 წლის ოქტომბერი - 2019 წლის ივნისი.

• ჩემპიონატის სისტემა - აღნიშნულ გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებს 8 გუნდი, წრიული 

სისტემით, ერთ ეტაპად. 

•    8 გუნდი ორ რაუნდიან პლეიოფში (1/4 ფინალი) განაგრძობს თამაშს.

• პარალელურად, გუნდები ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის თასის გათამაშებაში მიიღებენ 

მონაწილეობას.

სამონაწილეო თანხა - 3 500 ლარი(დ.ღ.გ.-ს გარეშე)

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: ხელშეკრულება - არაუგვიანეს 2018 წლის 31 ივლისისა;

სათამაშო ფორმის ფერი - არაუგვიანეს 2018 წლის 21 სექტემბრისა

(გუნდს უნდა ქონდეს JOMA-ს სათამაშო ეკიპირების ორი კომპლექტი);

გუნდის სამონაწილეო განაცხადი, ყველა ფეხბურთელის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და 

აღნიშნულ ორგანიზაციაში ბოლო 3 თვის ხელფასის საბანკო ამონაწერი

- არაუგვიანეს 2018 წლის, 21 სექტემბრისა.



მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ბიზნეს და სახელმწიფო სექტორის გუნდები, სადაც თამაშის 

უფლება ექნებათ მხოლოდ და მხოლოდ ამ ორგანიზაციების თანამშრომლებს, ვინც პარალელურად 

რეგისტრირებული არ იქნება სფფ-ს და მის დაქვემდებარებაში მყოფი სუბიექტების ეგიდით 

გასამართ ნებისმიერი შეჯიბრების 2017/2018 - 2018/19წ.წ  განაცხადში და ამ პერიოდში ნათამაშები 

არ ექნება ფუტსალის ეროვნულ ნაკრებში.

- ჩემპიონატის განმავლობაში ფეხბურთელს უფლება აქვს ერთდროულად მხოლოდ, 

კორპორატიულ (სუპერლიგა, ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო, საკვალიფიკაციო) და ფუტსალის 

სამოყვარულო ლიგაში, ორ სხვადასხვა გუნდში ითამაშოს.

- ორგანიზაციის თანამშრომლად არ ჩაითვლება სტაჟირებაზე მყოფი პირი ან/და ერთჯერადი 

კონტრაქტით დაქირავებული პირი.

- ორგანიზაციას უფლება აქვს შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე იყოლიოს ერთი 

მოთამაშე-მწვრთნელი, რომლის ასაკიც შეადგენს და აღემატება 35 წელს. 

ხანგრძლივობა: 2019 წლის აპრილი  - 2019 წლის ივნისი.

სამონაწილეო თანხა - 3 000 ლარი(დ.ღ.გ.-ს გარეშე)

რეგისტრაცია : იანვარი 2019 წელი - მარტი 2019 წელი

საკვალიფიკაციო ლიგა 
(კორპორატიული ლიგა) - ფორმატი 6/6



34, Chavchavadze ave., Tbilisi 0179, Georgia; Phone: (+995 599) 08 88 06 
015@sbm.ge;   www.sbm.ge

ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის 2018/19 წ.წ სეზონის საპრიზო ფონდს, უზრუნველყოფს ჩემპიონატის 
ტექნიკური პარტნიორი, ესპანური სპორტული ბრენდი JOMA

ფუტსალის სამოყვარულო ლიგა
საპრიზო ფონდი - 1 ქულა - 55 ლარი* 
ფეხბურთელის ბონუსი - თითო გატანილ გოლზე ან/და შედეგიან გადაცემაზე  - 25 ლარი** 

სუპერლიგა
საპრიზო ფონდი - 1 ქულა - 50 ლარი* 
ფეხბურთელის ბონუსი - თითო გატანილ გოლზე ან/და შედეგიან გადაცემაზე  - 20 ლარი** 

ოქროს ლიგა
საპრიზო ფონდი - 1 ქულა - 45 ლარი * 
ფეხბურთელის ბონუსი  - თითო გატანილ გოლზე ან/და შედეგიან გადაცემაზე  - 15 ლარი** 

ვერცხლის ლიგა
საპრიზო ფონდი - 1 ქულა - 40 ლარი * 
ფეხბურთელის ბონუსი  - თითო გატანილ გოლზე ან/და შედეგიან გადაცემაზე  - 10 ლარი**  

ბრინჯაოს ლიგა
საპრიზო ფონდი - 1 ქულა - 35 ლარი * 
ფეხბურთელის ბონუსი  - თითო გატანილ გოლზე ან/და შედეგიან გადაცემაზე  - 5 ლარი** 

* იგულისხმება წრიული ეტაპის თამაშების შედეგები

** (დამატებით, მეკარეს შესაბამისი ბონუსი დაერიცხება თითოეულ მოგერიებულ 7 ან/და 10 მეტრიან საჯარიმო 

დარტყმის მოგერიებაზე) (იგულისხმება წრიული ეტაპის თამაშების შედეგები).

! გამომუშავებული საპრიზო ფონდის განაღდება შესაძლებელია მხოლოდ ესპანური სპორტული ბრენდის 

JOMA-ს ეკიპირების შეძენით, ბრენდის ოფიციალურ შოუ რუმში, არაუგვიანეს 2019 წლის  31 აგვისტოსი.  

ბონუსის განაღდება შესაძლებელია მხოლოდ ესპანური სპორტული ბრენდის JOMA-ს ეკიპირების შეძენით, 

ბრენდის ოფიციალურ შოუ რუმში, არაუგვიანეს 2019 წლის  31 აგვისტოსი. (შენიშვნა: აკრძალულია ერთი 

პიროვნების მიერ დაგროვილი ბონუსების სხვა პიროვნებზე გადაცემა)

! იმ შემთხვევაში, თუ გუნდი სხვადსხვა, ობიექტური ან სუბიექტური მიზეზით, მოიხსნება გათამაშებიდან, 

დაგროვილი საპრიზო ფონდი და ინდივიდუალური ბონუსები ანულირდება

* სეზონის განმავლობაში, 20 % ფასდაკლება ორგანიზაციის ყველა თანამშრომელს 

                  სპეციალური შეთავაზება 

- თუ მთელი სეზონის განმავლობაში გაცვია ჯომას სათამაშო ფეხსაცმელი!
- თუ მთელი სეზონის განმავლობაში, განურჩევლად ლიგისა, გაიტან ყველაზე მეტ გოლს!

მიიღებ ორ ბილეთს* და დაესწრები ესპანეთის პრიმერა დივიზიონის 2019/20 წ.წ სეზონის ერთ-ერთ 
მატჩს!   *პრიზი ითვალისწინებს თამაშზე დასაწრებ ორ ბილეთს და ავია ბილეთებს





34, Chavchavadze ave., Tbilisi 0179, Georgia; www.sbm.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ:  +995 577 513 555 
+995 577 742 247

ელ-ფოსტა: 013@sbm.ge
001@sbm.ge


