


სპორტი, ბიზნესი, მენეჯმენტი - სპორტული სააგენტო SBM, რომელიც 2008 წელს დაარსდა და ამავე წელს საფუძველი 
ჩაეყარა SBMLEAGUE-ს.

ლიგა ხელს უწყობს არა მარტო ჯანსაღ ცხოვრებასა და კორპორატიული სულისკვეთების გაღრმავებას კომპანიებში, 
არამედ სპორტისა და ბიზნესის ნაყოფიერ თანამშრომლობას. კომპანია არსებული მიზნების მისაღწევად მზად არის, 
აქტიურად იმუშაოს მეტი ხარისხიანი სპორტული პლატფორმის შექმნის მიმართულებით.

ჩვენი კომპანია ასევე ოფიციალურად წარმოადგენს რამოდენიმე საერთაშორისო სპორტული ეკიპირებისა და სავარჯიშო 
ინვენტარის ბრენდს ადგილობრივ ბაზარზე.

კომპანიის შესახებ



2009 წელს თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალების პირველი შიდა ჩემპიონატი ფეხბურთში;

2009-2011 წლებში MINISTERIAL CUP - გათამაშება სამინისტროებს შორის;

2012 და 2014 წლებში, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ეგიდით ჩატარებული სპორტული 
ფესტივალები - ღონისძიება, რომელიც სპორტის სხვადასხვა სახეობას აერთიანებდა და რომელშიც 15 000 მოყვარული 
სპორტსმენი იღებდა მონაწილეობას;

2014 წელს DIPLOMAT CUP -  ტურნირი მინი ფეხბურთში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ყველა აკრედიტირებული 
დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლობამ;

2013 წლიდან, BP GEORGIA-ს და საქართველოს ბანკის  შიდა კორპორატიული ტურნირები მინი ფეხბურთში;

2016 წლიდან დღემდე, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმის საფუძველზე, საქართველოს ფუტსალის ლიგის და ფუტსალის ლიგა 2-ის ორგანიზება.

ჩვენი პროექტები



ლიგის ფორმატი

მონაწილეობას ღებულობენ:
სხვადასხვა ბიზნეს და სახელმწიფო სექტორის ის გუნდები, რომლებიც პირველად თამაშობენ ბიზნესის ჩემპიონთა 
ლიგაში ან ვერ ხვდებიან რეიტინგის საუკეთესო 16 გუნდში, სადაც თამაშის უფლება ექნება ამ ორგანიზაციების 
თანამშრომლებს*, ვინც 2021 წლის 1 იანვრიდან რეგისტრირებული არ ყოფილა სფფ-ს და მის დაქვემდებარებაში მყოფი 
სუბიექტების ეგიდით გასამართი ნებისმიერი შეჯიბრების (მათ შორის ფუტსალის ლიგა და ფუტსალის ლიგა 2) განაცხადში 
და ამ პერიოდში ნათამაშები არ ექნება ფუტსალის ეროვნულ ნაკრებში. ასევე რეგისტრირებული არ იქნება სტუდენტური 
სპორტის ფედერაციის ეგიდით გამართული შეჯიბრებების (სტუდენტური ლიგა და სტუდენტური თასი ფუტსალში) 
განაცხადში, 2022 წლის 1 სექტემბრიდან, 2023 წლის 30 ივლისის ჩათვლით და ასევე პარალელურად რეგისტრირებული 
არ იქნებიან ბიზნესი ჩემპიონთა ლიგის 2022-2023 წ.წ სეზონის რომელიმე სხვა გუნდის განაცხადში;

ორგანიზაციას უფლება აქვს, იყოლიოს მაქსიმუმ ორი  „ლეგიონერი“ - დამატებული (არათანამშრომელი) მოთამაშე, ვისი 
ასაკიც შეადგენს და აღემატება 28 წელს; 
ლეგიონერად არ ჩაითვლება დამატებული (არათანამშრომელი) მოთამაშე, ვისაც ხუთი სეზონი მაინც უთამაშია ბიზნესის 
ჩემპიონთა ლიგაში და ვინც 2021 წლის 1 იანვრიდან რეგისტრირებული არ ყოფილა სფფ-ს და მის დაქვემდებარებაში 
მყოფი სუბიექტების ეგიდით გასამართი ნებისმიერი შეჯიბრების (მათ შორის ფუტსალის ლიგა და ფუტსალის ლიგა 2) 
განაცხადში.

* ორგანიზაციის თანამშრომლად არ ჩაითვლება სტაჟირებაზე მყოფი პირი ან/და ერთჯერადი კონტრაქტით 
დაქირავებული პირი.
* აღნიშნულ ლიგაში დასაქმებულ მწვრთნელებს, უფლება ექნებათ პარალელურად იმუშაონ GRAND ლიგის ან/და 
სუპერი|ოქრო|ვერცხლი|ბრინჯაოს ლიგის რომელიმე გუნდში.



გაზაფხულის ლიგაში მონაწილეობას მიიღებს 8 გუნდი, რომლებიც ორ ოთხგუნდიან ჯგუფში გადანაწილდებიან. თითო 
ჯგუფში, გუნდები ერთმანეთს წრიული სისტემით, ერთ ეტაპად დაუპირისპირდებიან. წრიული ეტაპის დასრულების შემდეგ, 
სატურნირო ცხრილში დაკავებული  ადგილების მიხედვით  (AI vs BIV, AII vs BIII, AIII vs BII, AIV vs BI), გუნდები ორ მატჩიან 
პლეი-ოფში (1/4 ფინალი, 1/2 ფინალი) განაგრძობენ თამაშს. 
1/2 ფინალში დამარცხებული გუნდები III ადგილისათვის მატჩში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს;
1/2 ფინალში გამარჯვებული გუნდები ერთ მატჩიან ფინალში ითამაშებენ; 

ჩემპიონატი სტარტს 26 თებერვალს აიღებს!

საბონუსე სისტემა

ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის 2021|22 წ.წ სეზონის საბონუსე სისტემას, უზრუნველყოფს ჩემპიონატის ტექნიკური 
პარტნიორი, #sbmstore-ის მაღაზიათა ქსელი.

გუნდური ბონუსი
1 ქულა - 15 ლარი

გამომუშავებული გუნდური ბონუსი, დაირიცხება გუნდის მენეჯერის #sbmcard-ზე, რომლის განაღდება მხოლოდ   
#sbmstore-ის მაღაზიათა ქსელში, სპორტული ეკიპირების შეძენით, უვადოდ იქნება შესაძლებელი.

ლიგის ფორმატი







რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: ხელშეკრულება - არაუგვიანეს 2023 წლის, 26 იანვრისა.
 
სათამაშო ფორმის ფერი - არაუგვიანეს 2023 წლის 12 თებერვლისა (გუნდს უნდა ქონდეს JOMA-ს სათამაშო ეკიპირების 
ერთი კომპლექტი), 

გუნდის სამონაწილეო განაცხადი, ყველა ფეხბურთელის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და აღნიშნულ 
ორგანიზაციაში ბოლო 3 თვის ხელფასის საბანკო ამონაწერი, სადაც მინიმალური ხელფასის ოდენობა განისაზღვრება 
300 (სამასი) ლარის ოდენობით/ - არაუგვიანეს 2022 წლის, 7 ნოემბრისა.

მონაწილეობის პირობები

სამონაწილეო გადასახადი - 2 500 ლარი (დ.ღ.გ-ს ჩათვლით)




