
 

 

 

Българска IT джаги лига 2017 
 
Българската IT Джаги лига e състезание, което се провежда всяка година между отборите на 
компаниите от IT сектора. Второто му издание ще се проведе на 18 март  и в него ще вземат 
участие първите 16-32 записали се отбори от по 4-ма участника – подбрани и регистрирани от 
всяка компания.  

Всеки отбор ще получи екип /тениски/ в определен цвят, изработени от организаторите на 
събитието. За победителите ще има медали и трофей – КУПА, както и безплатни едномесечни 
тренировки в Спортен клуб по джаги. Предвиждат се и награди от спонсорите на събитието 
/при предоставянето на такива/. 



 
 
За Лигата: 
 
Кога: 18 март 2017 

Къде: Бул. Тодор Александров 64 /Сградата на Кино Арена Запад – Спортна база Академия 
„Спорт“ – ниво -2/ 

Формат на игра: Състезанието ще представлява отборен турнир по двойки. Ако приемем, 
че в отбора участват състезатели A, B, C & D - ще се играе по двойки на следния принцип: AB, 
CD, AC, BD - като AB на единия отбор играе срещу AB на другия отбор, CD срещу CD на другия и 
т.н. Всяка двойка играе до 5 вкарани гола (НЕ една игра до 5, а до 5 вкарани гола, т.е. 
възможните резултати са 5:0, 4:1 или 3:2). След това играе другата двойка и така до 4-тата. 
Играе се до 20 (който пръв вкара 20 гола) и ако след изиграването на всички първи двойки AB, 
CD, AC, BD не са стигнали до 20, започват да се въртят отново - AB, После CD, AC и т.н. 

При реализиране на равенство - отборите печелят по една точка за ранкинга. При победа -2, а 
при загуба - 0. 
След края на Квалификациите първите два отбора се класират за А дивизия, а вторите два - за Б 
дивизия (при равенство в точките се гледа директния двубой между тимовете). 

Важно: Играчите могат да се сменят във всяка двойка (позициите си напред-назад) след 
реализирането на гол. Играчите не могат да се сменят след като е направено и предадено на 
опонента разпределението за предстоящия мач. 

Таймаут: Състезателите нямат право на таймаути по време на мачовете си. 
 

Схема на игра: Схемата на игра ще представлява 2 кръга - Квалификационен /Q/ и 
Елиминационен /SKO/. 

Маси: На турнира ще има 8 професионални маси Роберто Спорт - по две за всяка група. От 
10:30 ще започне загрявката за отборите, като А1 и А2 ще загряват на маса 1, А3 и А4 - на маса 
2, B1 и B2 - на маса 3, B3 и B4 - на маса 4, C1 и C2 - на маса 5, C3 и C4 - на маса 6, D1 и D2 - на 
маса 7, D3 и D4 - на маса 8. 
Номерата на масите са видни на специалните стикери върху тях. 

На маса 1 ще има постоянен live streaming по Sportal.bg 
 

Програма: 

9:30 - Kапитанска среща, инструктаж и раздаване на материали (тениски, scoresheet-ове за 
игра, кратки правила и т.н.) 

9:45 – Теглене на жребий 



 
10:00 – Откриване и представяне на отборите (снимки) 

10:45 – Предаване на разпределението за всички мачове от Квалификационния кръг 
(Капитанска среща) 

11:00 – Квалификации 

14:00 - Почивка 

15:00 - Елиминации 

16:00 - Полуфинали 

18:00 - Финали 

19:00 - Церемония и Награждаване 

Вход: 50 лв. на човек или общо 200 лв. за отбор (с включена безплатна игра,  турнирна такса и 
екип от тениски за всеки отбор). Цената е без ДДС. 

Срок за записване: 10 март 2017. Необходимо е да има заявено желание за участие, 
предоставяне на необходимата информация за записване (попълване на регистрационната 
форма) и да бъде заплатена необходимата такса за участие в турнира. 

Кой има право да участва: Право на участие имат 4-ма представители /служители/ на 
фирмата, която се записва за участие в Българската IT Лига. Допускат се и състезатели  от  
спортните клубове по джаги. 

Правила на турнира: Играе се по официалните правила /съкратена версия/: 

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 

Как да се запиша: Официалната бланка за записване можете да свалите от ТУК и да я 
изпратите на register@jagoars.com или register@itfoosleague.com . 

Бързо и лесно можете да се регистрирате и Online ТУК. 

 

За контакт: 

РЪКОВОДИТЕЛ ТУРНИР 

Екатерина Атанасова 
+359 879 262 949 
info@foosballina.com  
atanasova.ekaterina@gmail.com 
 

http://www.foosball-tables.eu/sites/default/files/files/ITSFRulesBulgarian.pdf
http://www.foosball-tables.eu/sites/default/files/files/ITSFRulesBulgarian.pdf
http://www.table-soccer.org/rules/documents/ITSF_RULES_BG_short_version_A3.pdf
http://www.table-soccer.org/rules/documents/ITSF_RULES_BG_short_version_A3.pdf
http://itfoosleague.com/sites/default/files/Registration%20form%20IT_League_18.03.2017.rtf
mailto:register@jagoars.com
mailto:register@itfoosleague.com
http://www.itfoosleague.com/register


 
ТЕХНИЧЕСКИ & УЕБ МЕНИДЖЪР 

Мито Митов 
+359 879 363 878 
info@jagoars.com  
mito.mitov@gmail.com 
 
КОМУНИКАЦИИ & АДМИНИСТРАЦИЯ 

Светлана Стоянова 
Мениджър Екип 
+359 889 890 575 
СК „Джагоарс“ София 
register@jagoars.com  
www.jagoars.com 

Станислава Атанасова 
Мениджър Комуникации 
+359 889 95 10 69 
СК „Джагоарс“ София 
info@jagoars.com  
www.jagoars.com 

Ирина Михайлова 
Връзки с обществеността 
+359 876 262 949 
СК „Джагоарс“ София 
info@jagoars.com  
www.jagoars.com 
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