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Нұр-Сұлтан – 2020 ж. 



Мақсаты мен міндеті 

• Сейдахмет Бердіқұлдың рухын ардақтап, шығармашылығын жас журналистерге 

таныстыру 

• БАҚ қызметкерлері арасында салауатты өмір салтын насихаттау; 

• БАҚ қызметкерлері арасында әріптестік және достық қарым-қатынасты нығайту; 

• Спортпен жүйелі айналысуына ықпал ету; 

• Бұқаралық спорт түрлерін дамыту; 

 

Ұйымдастыру алқасы 

Турнирді басқаруды және қадағалауды ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мойнына 

алады. 

Турнирді ұйымдастыру «БАҚ лига» қоғамдық қорына жүктеледі. 

Турнирді өткізу және және ойындарды қадағалау тікелей төрешілер алқасына жүктеліп, барлық 

ойындар осы Ереже негізінде өткізіледі. 

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 

Барлық қатысушы командалар осы Ережеде көрсетілген талаптарды орындауы міндетті. 

- Жоғары деңгейде ұйымдастырушылық қабілет танытып, қарсыластар мен көрермендерге 

сыйластық көрсету; 

- Қатысушы командаларда біріңғай жейде болу; 

- Турнирге қатысушы ойыншылардың 18-63 жас аралығында болуы; 

 

Турнирге қатысуға құқылы: 

- Бас редакторлар, редакторлар, тілшілер, корректорлар, жауапты хатшылар, электронды және 

баспа басылымдарының корреспонденттері, фото және видеооператорлары. 

- Баспасөз қызметкерлерінен тек бірінші басшылар, Басқарма, Департамент, бөлім басшылары 

ғана қатыса алады. 

- Турнирге Нұр-Сұлтан қаласынан тек БАҚ лиганың ойыншылары және басқа әуесқой/кәсіпқой 

Лигаларда ойнамайтын БАҚ-тың шығармашылық өкілдері ғана қатыса алады.  

- Журналистика мамандығының дипломы немесе осы мамандықтың студенті, сондай-ақ 

аутсорсинг компаниялардың қызметкері болу – Ойыншының турнирге қатысуына құқық 

бермейді. Ойыншы міндетті түрде БАҚ саласының шығармашылық қызметкері болуы керек. 



- Турнирге командаларды іріктеу барысында мәселе туындаған жағдайда Ұйымдастыру 

комитеті БАҚ лига ІХ маусымының Регламентіне жүгінеді. 

- Турнирге қатысатын командалардың максималды саны 16 команданы құрайды. 

- Турнирге Командаларды іріктеу барысында алдымен басымдық аймақтардан келген 

ұжымдарға басымдық беріліп, одан кейін БАҚ лиганың «А», сосын «В» лигаларының 

командаларынан өтініштер қабылданады. 

- Команда құрамы 8 адамнан кем және 12 адамнан артық болмауы тиіс. 

Талап етілетін құжаттар: 

-Дәрігердің анықтамасы (рұқсаттамасы), жеке тұлғаны анықтайтын куәлік, Зейнетақы қорынан 

соңғы 6 (алты) айға анықтама, жұмыс куәлігі (фотосуретпен) және еңбек кітапшасы. 

- Күмән тудырған ойыншылардың зейнетақы қорындағы анықтамаларын тексеру Халыққа 

қызмет ету орталығының мобильдік жүйесі бойынша жүргізіледі. 

Мандаттық комиссия 

Төрешілер алқасын Жарыстың Ұйымдастыру комитеті бекітеді. 

Ұсынылған құжаттар бойынша мандаттық комиссия турнирге қатысуға өтініш берген 

командаларға қатысты рұқсат беру немесе бас тарту туралы шешім шығарады. 

Командалар турнирге қатысу рұқсатын алғаннан кейін төрешілер алқасы турнирді өткізу 

жүйесі туралы шешім қабылдайды. 

Тиісті құжаттар толығымен өткізілмеген жағдайда ойыншыға немесе командаға осы турнирге 

қатысуға рұқсат етілмейді. 

Ескерту: Егер белгілі бір ойыншыға байланысты күдік-күмән туатын болса, онда 

Ұйымдастыру комитеті ойын басталмас бұрын оның журналистикаға қатысы бар екенін 

дәлелдейтін қосымша құжаттар талап ете алады. 

Ойындар кестесі бойынша матч басталар сәтте команданың рұқсат етілген ойыншылар құрамы 

толығымен немесе алаңға шығатын ойыншылар саны талап етілгендей (4+1) болмаса, сол 

командаға техникалық жеңіліс есептеледі, бірақ команда жарыстан шығарылмайды. 

Жеребе және ойын шарты 

Барлық жағдайда турнирге қатысатын командалар екі немесе бірнеше топқа бөлінеді. Бұл 

мандаттық комиссия отырысында «соқыр жеребе» тастау арқылы жасалады. 

Әр топтан екі үздік команда келесі кезеңге шығады, әрі қарай плей-офф бәсекесіне ұласады. 



Жарыстың бірінші кезеңінен шықпаған командалар (топтық кезең) плей-офф бәсекесіне 

қатыстырылмайды. 

Топтық кезеңде екі немесе одан көп команданың ұпай саны бірдей болған жағдайда үздіктер 

ФИФА ережесіне сәйкес анықталады. 

Турнирде төрешілер алқасы бекітілген ресми ережелерге сәйкес барлық ойындар өткізіледі. 

Топтық кезең мен ширек финалда бір тайм уақыты – 10 минут; 

Тайм арасында үзіліс – 5 минут. 

Плей-офф кезеңінде негізгі уақытта матчтың жеңімпазы анықталмаған жағдайда матчтан 

кейінгі пенальтилер сериясы болады (үш-үштен және әрі қарай бірінші мүлт кеткенге дейін). 

Бірінші көрсетілген команда «алаң иесі» атанады және жейде түсін таңдау құқығына ие болады. 

Команда жетекшісі матч басталуына 15 минут қалғанға дейін ойыншылардың аты-жөні мен 

нөмірін хаттамаға енгізуі тиіс. Хаттамада көрсетілген ойыншы нөмірі жейдедегі нөмірмен 

сәйкес келуі міндетті. 

Қақпашының киімі екі команданың ойыншылары мен төрешілердің киімдерінен ерекшеленуі 

шарт. 

Бір матчта екі «сары қағаз» немесе «қызыл қағаз» алған ойыншыға автоматты түрде «қызыл 

қағаз» көрсетіледі және келесі ойынға қатысу құқығынан айырылады. 

Жеңімпаздарды марапаттау 

Турнирде 1, 2 және 3 орын алған командалар ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің 

арнайы дипломдарымен, медаль, кубоктармен, бағалы сыйлықтармен марапатталады. 

Бұдан бөлек, «Үздік ойыншы», «Үздік шабуылшы», Үздік қорғаушы», «Үздік қақпашы» және 

«Үздік сұрмерген» номинацияларының иегерлеріне де арнайы сертификаттар табысталады. 

Жарысты өткізудің қаржылық шарты 

Турнирді өткізу үшін қажетті қаражаттың жалпы сомасын ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 

министрлігі қарастырады және бекітеді. 

Турнирдің ашылу және жабылу салтанаты рәсімін, медициналық қызметін, қауіпсіздік 

қызметін, турнирдің өткізу орнын, спорттық нысанның техникалық жабдықталуын ҚР Ақпарат 

және қоғамдық даму министрлігі басшылыққа алады. 

Қатысушы командалардың іс-сапар шығындарын (келіп-кету жолы, жатын орны) жіберуші 

тараптан болады. 

Жарыстың өткізілетін мерзімі мен орны 



Турнирдің өтетін орны – Нұр-Сұлтан қаласы («Сайран Арена» спорт кешені) 

Турнирдің өтетін күні – 27.06.2021 ж. 

Турнирдің басталуы – сағат 09:00 

Мандаттық комиссия отырысы 2021 жылы 26 маусым күні сағат 19:00-де өтеді. (Өтетін орны 

қосымша хабарланады.) 

(Мандаттық комиссия отырысына турнирге қатысатын командалардың 1 өкілі қатысуы 

міндетті. Команданың тиісті құжаттарын өзімен ала келуі шарт) 

Турнирге қатысуға өтініш қабылдау 2021 жылдың 23 маусым күні сағат 19:00-де аяқталады. 

Өтініштерді қабылдау baqleague@gmail.com электронды адресіне жіберу арқылы жүзеге 

асырылады. 

Жарыстың қатысушылары 

Өтініште атап өтіледі: 

- команда атауы (БАҚ), тегі және ойыншының жасы көрсетіледі; 

- жарысқа қатысуға денсаулығы бойынша дәрігер рұқсаты, медициналық ұйымның мөрі болуы 

тиіс; 

- команда жасақтау бойынша жауапты адамның Т.А.Ә., оның байланыс телефоны; 

- басшының Т.А.Ә., және ұйымның атауы, факс нөмірімен; 

- белгіленген үлгіде атаулы өтініш 2 данада болуы қажет. 
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Қосымша 1 

Өтінім хат 
 

Команда _______________________________________ 
 

№ Аты-жөні ЖСН нөмірі 

 
Қызмет орны БАҚ-тағы 

лауазымы 
Дәрігер 

мөрі 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 
 

Команда капитаны ______________________Т.А.Ә.______________ 

Команда жаттықтырушысы_______________Т.А.Ә.______________ 

Қай жерде және кім болып жұмыс істейді______________________ 

__________________________________________________________ 

М.О. _______________________(қолы) 


