
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



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 

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. 

მონაწილეობას.

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

ხელშეკრულება - არაუგვიანეს 2018 წლის 28 სექტემბრისა;

სათამაშო ფორმის ფერი - არაუგვიანეს 2018 წლის 28 სექტემბრისა;

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

გუნდის სამონაწილეო განაცხადი, ყველა ფეხბურთელის პირადობის დამადასტურებელი 

მოწმობის ასლი - არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა.



სუპერლიგა
(კორპორატიული ლიგა) - ფორმატი 6/6 

ფუტსალის სამოყვარულო ლიგის გუნდებში დარეგისტრირებულ მოთამაშეებს, ვინც 
პარალელურად რეგისტრირებული არ იქნება სფფ-ს და მის დაქვემდებარებაში მყოფი 

და ამ პერიოდში ნათამაშები არ ექნება ფუტსალის ეროვნულ ნაკრებში. ასაკობრივი 

შტატიან თანამშრომლებად, რომელსაც წარმოადგენს  გუნდი.

- ჩემპიონატის განმავლობაში ფეხბურთელს უფლება აქვს ერთდროულად მხოლოდ, 
კორპორატიულ (სუპერლიგა, ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო) და ფუტსალის სამოყვარულო 
ლიგაში, ორ სხვადასხვა გუნდში ითამაშოს.

ერთჯერადი კონტრაქტით დაქირავებული პირი.

ხანგრძლივობა: 2018 წლის ოქტომბერი -2019 წლის ივნისი.
ჩემპიონატის სისტემა - აღნიშნულ გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებს 8 გუნდი, წრიული 
სისტემით, ერთ ეტაპად. 

მონაწილეობას.

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

სათამაშო ფორმის ფერი - არაუგვიანეს 2018 წლის 28 სექტემბრისა,

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

გუნდის სამონაწილეო განაცხადი, ყველა ფეხბურთელის პირადობის დამადასტურებელი

28 სექტემბრისა,

5 ოქტომბრისა,



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, წრიული ეტაპის 4 საუკეთესო გუნდი ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის თასის 
გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას.

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

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: ხელშეკრულება - არაუგვიანეს 2018 წლის 28 სექტემბრისა; 

სათამაშო ფორმის ფერი - არაუგვიანეს 2018 წლის 28 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 5 ოქტომბრისა.



(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 

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.

სისტემით, ერთ ეტაპად. 

 

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

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: ხელშეკრულება - არაუგვიანეს 2018 წლის 28 სექტემბრისა; 

სათამაშო ფორმის ფერი - არაუგვიანეს 2018 წლის 28 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, 5 ოქტომბრისა.

• პარალელურად, წრიული ეტაპის 3 საუკეთესო გუნდი ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის თასის 
გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას.



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 

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.

სისტემით, ერთ ეტაპად. 

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

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: ხელშეკრულება - არაუგვიანეს 2018 წლის 28 სექტემბრისა;

სათამაშო ფორმის ფერი - არაუგვიანეს 2018 წლის 28 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, 5 ოქტომბრისა.

• პარალელურად, წრიული ეტაპის 1 საუკეთესო გუნდი ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის თასის 
გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას.



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
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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

ფეხბურთელის ბონუსი  - თითო გატანილ გოლზე ან/და შედეგიან გადაცემაზე  - 15 ლარი

ვერცხლის ლიგა

ფეხბურთელის ბონუსი  - თითო გატანილ გოლზე ან/და შედეგიან გადაცემაზე  - 10 ლარი

ბრინჯაოს ლიგა
საპრიზო ფონდი - 1 ქულა - 35 ლარი 

** 

* იგულისხმება წრიული ეტაპის თამაშების შედეგები
**
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 მიმდინარე სეზონის 
დასრულებამდე (2019 წლის 30 ივნისი).  

 

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

ბრენდის ოფიციალურ შოუ რუმში, არაუგვიანეს მიმდინარე სეზონის დასრულებამდე (2019 წლის 30 ივნისი).
(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

*

                  სპეციალური შეთავაზება 

მიიღებ ორ ბილეთს* და დაესწრები ესპანეთის პრიმერა დივიზიონის 2019/20 წ.წ სეზონის ერთ-ერთ 
 

ფეხბურთელის ბონუსი  - თითო გატანილ გოლზე ან/და შედეგიან გადაცემაზე  - 5 ლარი



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
იურიდიული კომპანია McGill მხარს უჭერს ჯანმრთელი ცხოვრების წესს და იზიარებს იმ 
მეგობრულ სულისკვეთებას, რომლითაც ხორციელდება ბიზნეს ჩემპიონთა ლიგის და 

ფუტსალის ტურნირების ორგანიზება და მისი ჩატარება. 

ბიზნეს ჩემპიონთა ლიგის ტურნირის ხელშეწყობის, მისი მიმზიდველობის ამაღლების და 
მონაწილეთა შორის ურთიერთობების განვითარების მიზნით McGill  სთავაზობს 

ტურნირში მონაწილე გუნდებს/ორგანიზაციებს ბიზნეს-სამართლის სფეროში 
 სრული იურიდიული მომსახურების გაწევას  

სპეციალური და მათ საჭიროებაზე მორგებული პირობებით. 
 

დაინტერესების შემთხვევაში McGill-ის ხელმძღვანელობა მზად არის განიხილოს 
თითოეული მონაწილე გუნდის/კომპანიის საჭიროებები და შესთავაზოს საკითხის 

გადაჭრის საუკეთესო გზა. 

ფუტსალის ტურნირთან დაკავშირებით McGill დამატებით მზად არის გამოიყენოს თავისი 
გამოცდილება სპორტულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით ისეთ საკითხებში, 
როგორებიცაა: კონტრაქტები გუნდებსა და მოთამაშეებს/მწვრთნელებს შორის; 
სატრანსფერო საკითხები ქვეყნის როგორც შიგნით, ისე გარეთ; სპონსორებთან 

ურთიერთობები; საბუღალტრო საკითხები და სხვა 

 
 
 

 
 

 
დ.აღმაშენებელის გამზ #61 

0102 თბილისი, საქართველო 

ტელ: 0322 30 30 77 

ელ. ფოსტა: info@mcgill.ge 
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საკონტაქტო ინფორმაცია:

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

ელ-ფოსტა: 013@sbm.ge
001@sbm.ge




