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Българската IT Джаги лига e състезание, кооето се проввежда всяка
а година меж
жду отборите на
иите от IT сеектора. Пето
ото му изданние ще се пр
роведе на 30 ноември и в него ще
е вземат
компани
участие първите 16‐32 записали се отбори
и от по 4‐ма участници – подбрани и регистрирани от
всяка ко
омпания.
Всеки оттбор ще пол
лучи екип /ттениски/ в о пределен цвят,
ц
изработени от оргаанизаторите
е на
събитиеето. За побед
дителите ще
е има медалли и трофей
й – КУПА, как
кто и безплаатни едноме
есечни
трениро
овки в Спорттен клуб по джаги. Пред
движдат се и награди от
о спонсоритте на събити
ието
/при преедоставянетто на такива
а/.

За Лигата:
Кога: 330 ноември 2019
Къде: Бул. Тодор Александроов 64 /Сграддата на Киноо Арена Запаад – Спортн а база Акаддемия
„Спорт“ – ниво ‐2/

Форма
ат на игр
ра: Състезаннието ще представлява отборен туррнир по двоойки. Ако прриемем,
че в отбора участват състезател
ли A, B, C & D ‐ ще се играе по двой
йки на следнния принцип
п: AB,

BD ‐ като AB
B на единия отбор играее срещу AB на
н другия оттбор, CD среещу CD на другия и
CD, AC, B
т.н. Всякка двойка игграе до 5 вкарани гола (НЕ една игра до 5, а до
о 5 вкарани гола, т.е.
възможните резулттати са 5:0, 4:1
4 или 3:2). След това играе
и
другатта двойка и така до 4‐та
ата.
Играе сее до 20 (който пръв вкара 20 гола) и ако след изиграванет
и
то на всичкии първи двой
йки AB,
CD, AC, B
BD не са сти
игнали до 20
0, започват д
да се въртятт отново ‐ AB
B, После CD,, AC и т.н.
При реаализиране на равенство
о ‐ отборите печелят по една точка за ранкингаа. При побед
да ‐2, а
при загууба ‐ 0.
След края на Квалификациите първите дваа отбора отт всяка група
а се класираат за А дивизия, а
д
(при
и равенство в точките се
е гледа директния двуббой между
вторите два ‐ за Б дивизия
тимоветте).
Важно: Играчите мо
огат сменят позициите си във всяка двойка (на
ападение‐заащита) след
д
ирането на гол.
г
Играчитте не могат д
да сменят местата
м
си в самата схем
ма след като
ое
реализи
направеено и предад
дено на опо
онента разпрределениетто за предстоящия мач ((например, ако
даден играч е playeer A, друг е – player B, тоо player A не
е може да сттане player BB, след като
т
разперееделението на отбора е предаденоо на другия тим).
Таймаутт: Състезатеелите нямат право на тааймаути по време
в
на ма
ачовете си.

Схема
а на игра: Схемата наа игра ще прредставлява 2 кръга ‐ Кввалификаци онен /Q/ и
Елиминаационен /SK
KO/.

Маси: На турнира ще има 8 професионаллни маси. От 10:30 ще започне
з
загррявката за
отборитте, като А1 и А2 ще загряват на мас а 1, А3 и А4 ‐ на маса 2,, B1 и B2 ‐ наа маса 3, B3 и B4 ‐
на маса 4, C1 и C2 ‐ на маса 5, C3
C и C4 ‐ на м
маса 6, D1 и D2 ‐ на масса 7, D3 и D44 ‐ на маса 8.
8
н специалнните стикери
и върху тях.
Номератта на маситее са видни на
На маса 1 ще има постоянен livve streamingg по Sportal..bg.

Прогр
рама:

9:30 ‐ Kапитанскаа среща, инсструктаж и рраздаване на материали (тениски, sscoresheet‐оове за
игра, кратки правил
ла и т.н.)

9:45 – Теглене на жребий
10:00 – Откриванне и предстаавяне на отб
тборите (сни
имки)
10:45 – Предаванне на разпрееделението за всички мачове
м
от Кв
валификациионния кръг
(Капитан
нска среща))

11:00 – Квалификации
14:00 ‐ Почивка
15:00 ‐ Елиминацции
16:00 ‐ Полуфинаали

18:00 ‐ Финали
19:00 ‐ Церемониия и Награж
ждаване
Вход: 50 лв. на чоовек или общ
що 200 лв. заа отбор (с включена безплатна игрра, турнирна
а такса и
екип от тениски за всеки
в
отбор
р). Цената е без ДДС.

Срок зза записв
ване: 15 нооември 20199. Необходиимо е да им
ма заявено ж
желание за участие,
предосттавяне на необходима
н
та информаация за зап
писване (по
опълване наа регистрац
ционната
форма) и да бъде зааплатена не
еобходимат а такса за уччастие в турнира.

Кой им
ма право
о да участ
тва: Право на участие имат
и
4‐ма представителли /служите
ели/ на
фирматаа, която се записва
з
за участие в Бъллгарската ITT Лига. Допускат се и съсстезатели от
о
спортни
ите клубове по джаги.

Прави
ила на тур
рнира: Играе се по оффициалнитее правила /съкратена веерсия/:
ПЪЛНА ВЕРСИЯ ‐ http://www.
h
foosball‐
tables.e u/sites/defaault/files/files/ITSFRuleesBulgarian.pdf
КРАТКА
А ВЕРСИЯ ‐ http://www
h
w.table‐
soccer.o
org/rules/do
ocuments/IT
TSF_RULES_ BG_short_vversion_A3.p
pdf

Как да
а се запиш
ша: Официиалната бланнка за записсване можетте да свалитте от ТУК и да
д я
изпрати
ите на registeer@jagoars.ccom или reggister@itfoossleague.com .
Бързо и лесно можеете да се ре
егистрирате и Online ТУК.

За кон
нтакт:

РЪКОВО
ОДИТЕЛ ТУР
РНИР
Екатери
ина Атанасова
+359 8799 262 949
info@foosballina.com
m
atanasovva.ekaterina@gmail.com
m

ТЕХНИЧЧЕСКИ & УЕБ
Е МЕНИДЖ
ЖЪР
Мито М
Митов
+359 8799 363 878
info@jaggoars.com
mito.mittov@gmail.ccom

КОМУННИКАЦИИ & АДМИНИССТРАЦИЯ
Светлан
на Стоянова
Менидж
жър Екип
+359 8899 890 575
СК „Джаагоарс“ София
register@
@jagoars.com
www.jaggoars.com

Ирина М
Михайлова
Връзки с обществеността
+359 8766 262 949
СК „Джаггоарс“ Софи
ия
info@jag oars.com
www.jagooars.com

