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АНЫҚТАМАЛАР 

 

ҚФФ  Жарыстардың ұйымдастырушысы болып табылатын 

«Қазақстан футбол федерациясы» қауымдастығы» 

Заңды тұлғалар қауымдастығы UBET-Біріншілігі 

ҚКФЛ  Жарыстарды өткізетін «Қазақстанның кәсіпқой футбол 

лигасы» Заңды тұлғалар қауымдастығы  

Жарыстар  Қазақстан Республикасының футболдан OLIMPBET-

Чемпионаты және OLIMPBET-Кубогы, UBET-Біріншілігі 

OLIMPBET-Чемпионаты ҚКФЛ Премьер-Лига клубтарының арасында өткізетін 

және кәсіби ерлер футбол клубтарының арасындағы 

жарыстардың бірінші (жоғары) деңгейі болып 

табылатын ресми футбол жарысы 

OLIMPBET-Кубогы ҚКФЛ OLIMPBET-Чемпионаты, UBET-Біріншілігі және 

Екінші Лига командалары арасындағы Біріншілік 

қатысушылары арасында өткізетін ресми футбол 

жарысы 

UBET-Біріншілігі ҚКФЛ Бірінші Лига клубтарының арасында өткізетін 

және кәсіби ерлер футбол клубтарының арасындағы 

жарыстардың екінші деңгейі болып табылатын ресми 

футбол жарысы 

Хабар таратушы  Жарыстар матчтарының телевизиялық 

трансляцияларын жүргізуге уәкілетті ұйым  

аккредиттеу  Стадионның белгілі бір аймақтары мен үй-

жайларында, және басқа да рұқсат етілген 

объектілерде Жарыстарды ақпараттық қамту 

жөніндегі жұмыстарды жүргізуге және кіру 

мүмкіндігіне қатысты тұлғаның құқықтары мен 

өкілеттіктерін ресми растау  

аккредиттеу куәлігі 

(картасы)  

Жарыстарды ақпараттық қамту жөніндегі жұмыстарды 

дайындау және жүргізу үшін осы құжатта анықталған 

Стадионның аймақтары мен үй-жайларына, өзге де 

рұқсат етілген объектілерге кіру мүмкіндігіне және 

болуға құқық беретін құжат  

Микст- аймақ  аккредиттелген БАҚ өкілдерінің матч 

қатысушыларымен қарым-қатынас жасауы үшін 

Стадионда жабдықталған орын  

жылжымалы телевизиялық 

станция (ЖТС)  

Стадионнан тікелей трансляция беру немесе 

жазбада студиядан тыс хабарлар өткізу үшін көлік 

құралына орнатылған телевизиялық аппаратура 

кешені  

баспасөз орталығы  аккредиттелген БАҚ өкілдеріне арналған үстелдері 

бар жұмыс орындары ұйымдастырылған үй-жай, 

сондай-ақ баспасөз конференцияларын өткізуге 

арналған жабдықталған орналастыру 
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Жоспар  әрбір стадионға арналған, ҚКФЛ бекіткен және 

Хабар таратушымен және клубпен келісілген 

жабдықтарды орын-орнына қою, камераларды, 

комментаторлық позицияларды, телевизиялық 

студияларды, ойыншылардың және 

жаттықтырушылардың қысқа сұхбаттарын, баспасөз 

конференцияларын өткізу орындарын орналастыру 

жөніндегі жоспар  

Инфрақұрылым жөніндегі 

регламент  

Жарыстар өткізілетін инфрақұрылымдық нысандар 

үшін жалпы және міндетті ережелерді анықтайтын 

құжат  

Регламент OLIMPBET-Чемпионаты, OLIMPBET-Кубогы мен UBET-

Біріншілігінің осы Техникалық регламенті     

 

Регламенттің қағидалары OLIMPBET-Кубогының матчына қатысты қолданылады.   

Регламенттің қағидалары финалдың 1/8 кезеңінен бастап OLIMPBET-Кубогының 

матчына қатысты қолданылады.   

Регламенттің қағидалары сөздер мен сөз тіркестерін таңдауға қарамастан, аналық 

текке де, аталық текке де қатысты қолданылады. 

Регламент мәтінінде көзделген барлық атаулар мен анықтамалар олардың 

мағынасына нұқсан келтірместен жекеше түрде де, көпше түрде де қолданыла алады.  

Регламенттің барлық анықтамалары тек ыңғайлылық үшін тұжырымдалған және 

Регламенттің жекелеген қағидаларының заңды мәнділігіне әсер ете алмайды. 

 

Сілтемелер сондай-ақ Жарыс Регламенттерінің және Стадиондардың 

инфрақұрылымы жөніндегі регламенттің «Анықтамалар» тарауларына жасалады.   
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1-БАП. 

ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР 

1. Жарыстарды өткізу үшін стадионға рұқсат беруді ҚФФ Лицензиялау департаменті 

жүзеге асырады. Клубтар Регламентке сәйкес қажетті жағдайларды қамтамасыз 

етуге және Хабар таратушының әрекеті үшін қолайлы жағдай жасауға жауапты, 

сондай-ақ Хабар таратушыға қатысты, ал кейбір жағдайларда Жарыстарды 

баяндап жариялауға тиісті құқықтары бар басқа да компаниялардың өкілдеріне 

қатысты белгілі бір міндеттемелерді көтереді. 

 

2-БАП. 

АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  

2. Клубтардың өкілдері Жарыс матчының басып шығарылған хаттамасын 

Жарыстардың басталуына дейін 60 минуттан кешіктірмей төрешіге, стадион 

дикторына және Хабар таратушының түсіру бригадасына береді.  

3. Жарыстардың матчы туралы ресми ақпарат (командалардың құрамы, Клубтың 

серіктестері туралы ақпарат, хабарландырулар және т.б.) командалар матч 

алдындағы сап түзеуге шыққанға дейін Стадионда диктормен жариялануы тиіс. 

Ақпарат қазақ тілінде (міндетті түрде), сондай-ақ матч ұйымдастырушысының 

қалауы бойынша орыс және ағылшын тілдерінде жарияланады.  

 

3-БАП. 

МЕДИА-ОФИЦЕР 

4. Футбол клубтарын сертификаттау жөніндегі талаптарға сәйкес, клубтың өз 

штатында Клубтың БАҚ, ҚКФ және ҚКФЛ-мен өзара әрекеттесуіне жауап беретін 

білікті медиа-офицері болуға. 

5. Медиа-офицер клуб ұйымдастырған әрбір матчқа қатысуға міндетті. Медиа-

офицер көшпелі матчта болмаған жағдайда, ол клубтың ойыншылары мен 

жаттықтырушылар штабының матч кезінде, сондай-ақ матчқа дейін және одан 

кейін де БАҚ-пен қашықтықтан өзара әрекеттесуін қамтамасыз етуге міндетті. 

 

4-БАП. 

ЖАРЫСТАРДЫҢ МАТЧТАРЫНА АККРЕДИТТЕУ ШАРТТАРЫ 

6. ҚКФЛ Жарыстарды баяндап жариялауға құқық иеленушісі ретінде, Регламентте 

көзделген мән-жайларды қоспағанда, оның ішінде Жарыстарды ақпараттық 

баяндап жариялау мақсаттары үшін, Жарыстардың жазбасын жүргізетін 

тұлғаларды аккредиттеуді жүзеге асырады. 

7. Баспа және электрондық БАҚ-тың жазатын журналистерін және 

фотокорреспонденттерін қоса алғанда, өзге тұлғаларды аккредиттеуді клубтар 

дербес жүргізеді.  

8. Егер Регламентте өзгеше тікелей көзделмесе, Хабар таратушы аккредиттемеген 

тұлғалардың Жарыстардың жазбасын жүргізуіне тыйым салынады. 

 

5-БАП. 

ХАБАР ТАРАТУШЫНЫ АККРЕДИТТЕУ  

9. ҚКФЛ Жарыстарды түсіруге арналған аккредиттеу түрлерін әзірлейді және 

бекітеді, сондай-ақ оларды бүкіл маусымға қажетті мөлшерде дайындауды 

қамтамасыз етеді.  
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10. Хабар таратушының аккредиттелген тұлғалары тиісті айырымдық кеудешелермен 

қамтамасыз етілуге тиіс. Өзге аккредиттелген тұлғалар «PRESS» деген белгісі бар 

айырымдық кеудешелермен, реттік нөмірмен қамтамасыз етіледі және түсі 

бойынша Хабар таратушының персоналының кеудешелерінен ерекшеленуі тиіс. 

11. Жарыстардың матчы барысында жұмыс істейтін Хабар таратушының өкілі бүкіл 

матч бойы айырымдық кеудешені киіп жүруі тиіс.  

12. Стадионның рұқсат етілген аймақтарына кіру үшін және стадионда жұмыс істеген 

кезде аккредиттелген тұлғалар айырымдық кеудешені киіп жүруге және тұрақты 

сыртқы шолып қарау мен бақылау үшін қолжетімді жерде орналасқан 

аккредиттеу куәлігін (картасын) өзімен бірге алып жүруге міндетті.  

13. Жоғарыда аталған шарттардың кез келгеніне сәйкес келмеу аккредиттелген 

тұлғаны стадионның тиісті аймақтары мен үй-жайларына кіру мүмкіндігінен 

шеттету үшін негіз болып табылады.  

14. Хабар таратушы персоналының Аккредиттеу куәліктері (карталары) түсі бойынша 

басқа тұлғалардың Аккредиттеу куәліктерінен (карталарынан) ерекшеленуі тиіс. 

 

6-БАП. 

ЖАЗАТЫН ЖУРНАЛИСТЕРДІ ЖӘНЕ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТТЕРДІ АККРЕДИТТЕУ  

15. Клуб жазатын журналистерге және фотокорреспонденттерге арналған 

аккредиттеу түрлерін дербес әзірлейді және бекітеді. 

16. Аккредиттелген жазатын журналистерге тек қана баспасөз ложасында болуға, 

баспасөз конференциясына қатысуға және клуб ұсынған аккредиттеу 

аймақтарына сәйкес микст- аймақта жұмыс істеуге рұқсат етіледі. 

17. Футбол клубтарының баспасөз қызметтері матчта басқа да аккредиттелген БАҚ 

өкілдерімен қатар жұмыс істеуге, яғни баспасөз орталығында, баспасөзге 

арналған арнайы секцияда, аралас аймақта, фотографтардың жұмыс 

аймағында жұмыс істеуге құқылы. Клубтардың операторлары өз командасының 

киім ауыстыратын бөлмесінде (матч басталғанға дейін және аяқталғаннан кейін) 

болуға және Хабар таратушының позициясының жанында Аралас аймақта 

белгіленген орынға ие болуға құқылы. 

18. Матч ұйымдастырушысы қонақ клубты фотографтарға, жазатын журналистерге 

және операторларға арналған аккредиттеумен қамтамасыз етуге міндетті. 

 

7-БАП. 

ХАБАР ТАРАТУШЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН ТЕЛЕКОМПАНИЯЛАРДЫ АККРЕДИТТЕУ  

19. Клубтар Хабар таратушы болып табылмайтын телекомпанияларды матчқа 

аккредиттеуді жүзеге асырады, олар өз қалауы бойынша осы 

телекомпаниялардың өкілдеріне Баспасөз ложасындағы орындармен де, 

сондай-ақ баспасөз орталығына, аралас аймаққа кіру мүмкіндігімен де 

аккредиттеу ұсынуға құқылы. Бұл ретте орталық платформаны (2 камерадан 

астамды орналастыру үшін техникалық мүмкіндік болған жағдайда) қоспағанда, 

матчқа дейін, матч кезінде немесе матчтан кейін Хабар таратушы пайдаланатын 

камераларға арналған платформаларды жүгіру жолдарында немесе алаңның 

шетінде пайдалануға тыйым салынады. 

20. Хабар таратушы болып табылмайтын телекомпанияларды аккредиттеу рәсімі 

аяқталғаннан кейін күнтізбелік 7 күннен кешіктірмей клубтар ҚКФЛ баспасөз 

қызметінің мекенжайына осы тармаққа сәйкес аккредиттеу алған 
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телекомпаниялардың тізімін жіберуге міндетті. 

21. Клубтар өздері қатысушылары болып табылатын Жарыстардың матчтарын 

кейіннен жаңалықтар, шолу және аналитикалық мақсаттарда пайдалану үшін 

видеоға түсіруге құқылы. Клубтар Хабар таратушы немесе ҚКФЛ жүзеге асыратын 

Жарыстар матчының (толық және/немесе ішінара) жазбасын (Хабар 

таратушының немесе ҚКФЛ-дың қабаттасқан графикасын міндетті түрде 

пайдалана отырып) пайдалануға құқылы. Жаңалықтар мен шолу 

бағдарламаларында (ұзақтығы 15 минуттан аспайтын) жеке видеожазбаны 

пайдалануды қоспағанда, клубтардың үшінші тұлғалар, оның ішінде клубтардың 

өздері жүзеге асыратын Жарыстардың матчтарын тікелей трансляциялауды 

және/немесе жазуды көрсетіп шығаруына тыйым салынады. 

22. Матч аяқталғаннан кейін 2 сағат ішінде алаң иесі клубы осы матчтың жазбасын 

ҚКФЛ Әкімшілігіне, инспекторға және қонақ клубқа тиісті сұраныс бойынша 

ұсынуға міндетті. 

 

8- БАП. 

СКАУТТАРДЫ АККРЕДИТТЕУ  

23. ҚКФЛ статистикалық ақпаратты жинау жөніндегі скауттар үшін аккредиттеу 

түрлерін әзірлейді және бекітеді, сондай-ақ олардың бүкіл маусым үшін қажетті 

мөлшерде шығарылуын қамтамасыз етеді.  

24. IMG және OLIMPBET компанияларының өкілдері Жарыстардың матчтарында 

ақпарат жинаудың айрықша құқығына ие. 

25. Матч ұйымдастырушысы скауттарға баспасөзге арналған арнайы секциядағы 

орындарды, сондай-ақ Регламенттің 30-тармағының талаптарына сәйкес келетін 

интернетке қол жеткізуін қамтамасыз етуі керек. 

 

9-БАП. 

АККРЕДИТТЕЛГЕН ТҰЛҒАЛАРДЫҢ СТАДИОНҒА КІРУ МҮМКІНДІГІ 

26. Видеокамералары (және/немесе өзге де түсірілім/жазу жабдықтары) бар БАҚ 

өкілдеріне (клубтардың баспасөз қызметтерінің өкілдерін қоспағанда) ҚКФЛ 

немесе клуб берген тану жилеті және аккредиттеу куәлігі (картасы) болған кезде 

ғана стадионның шарасына (футбол алаңын, трибуналарды, трибуна асты үй-

жайларды қамтитын аумаққа) кіруге рұқсат етіледі. 

27. ҚКФЛ Хабар таратушының техникалық және шығармашылық персоналын 

Аккредиттеу куәліктерімен (карталарымен) қамтамасыз етеді.  

28. Клубтар стадион аумағына Хабар таратушының автокөліктерінің өтуі үшін кемінде 

4 дана рұқсаттама беруге міндетті. 

 

10-БАП. 

БАҚ ӨКІЛДЕРІН ОРНАЛАСТЫРУ  

29. Баспасөзге арналған орындар, сондай-ақ баспасөз орталығы, баспасөз 

конференцияларына арналған зал, комментаторлық позициялар электр 

қуатымен және жылдамдығы кемінде 10 Мбит/сек сымсыз Wi-Fi желісі арқылы 

интернетке қол жеткізу мүмкіндігімен жабдықталуы тиіс. Интернетке қол жеткізу 

мүмкіндігіне арналған WI-FI арналары құпия сөздермен қорғалуы тиіс. 
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30. Телевизиялық арналардың және интернет-порталдардың журналистері үстелсіз 

орны бар баспасөз ложасына орналастырылуы мүмкін.  

31. Матч ұйымдастырушысына БАҚ-тан түскен өтінімдерді, Жарыстар матчының 

маңыздылығын және оның деңгейін ескере отырып, баспасөзге арналған 

ложаның сыйымдылығын арттыру мүмкіндігін қарастыру қажет. Мұндай 

орындардың кемінде жартысы үстелдермен жабдықталуы тиіс. 

 

11-БАП. 

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТТЕР  

32. Жарыстардың матчтары кезінде аккредиттелген фотографтар тек қақпа 

сызығының артында 2 метр қашықтықта, ал жарнамалық конструкциялар болған 

жағдайда - олардың артында ғана бола алады. Ерекше жағдайларда, 

стадионның ерекшелігін ескере отырып, фотографтар Жоспармен бекітілген 

басқа арнайы бөлініп берілген орындарда орналасуы мүмкін. Фотографтар өз 

позицияларын тек матч үзілісінде немесе, қажет болған жағдайда, қосымша 

уақыт басталмастан бұрын немесе пенальти сериясын соғудан бұрын өзгерте 

алады. 

33. Матч ұйымдастырушысы матчқа аккредиттелген фотографтар мен 

корреспонденттердің санын дербес анықтайды, сонымен қатар жазатын 

журналистер мен фотожурналистерге арналған аккредиттеу түрлерін дербес 

әзірлейді және бекітеді. 

34. Жарыстар матчының алдында әрбір фотографқа матч ұйымдастырушысы 

белгіленген үлгідегі кеудеше беруі тиіс. Кеудешенің алдыңғы және/немесе артқы 

жағында нақты ажыратылатын реттік нөмір болуы тиіс. Кеудеше бүкіл матч бойы 

киілуі тиіс. Матчтың алдында, матч кезінде және одан кейін фотожурналистердің 

футбол алаңына шығуына тыйым салынады. Матчтың алдында 

фотокорреспонденттер матч ұйымдастырушысы арнайы белгілеген жерде ғана 

орналасады және командалардың матч алдындағы сап түзеуінен бастап 

командалық суретке түсуге дейін фототүсірілім жүргізе алады.  

 

12 - БАП. 

БАҚ ЖҰМЫСЫНЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ  

35. Аккредиттелген БАҚ персоналының жабдықтары матчқа қатысушылар мен 

көрермендер үшін ешқандай қауіп туындамайтындай етіп орналастырылуы және 

жайғастырылуы тиіс. Аккредиттелген БАҚ өкілдері мен персоналдың жабдықтары 

қозғалуды қиындатпауы және матчқа қатысушылар мен көрермендерге кедергі 

келтірмеуі тиіс. Матч кезінде футбол алаңы әрдайым телевизиялық 

камералардан, электр кабельдерінен, сымарқандардан, техникалық 

жабдықтардан және аккредиттелген БАҚ өкілдерінен бос болуы тиіс. 

36. Телекамералар, фотокорреспонденттердің, техникалық персоналдың 

жабдықтары матч қатысушылары мен көрермендерге футбол алаңын көруді 

қиындатпауы тиіс.  

37. БАҚ өкілдері матчтың ресми тұлғаларына және қатысушыларына құрметпен 

қарауы тиіс. Сұхбаттар тек қатаң айқындалған және белгіленген жерлерде 

ұйымдастырылуы мүмкін. Журналистер бүкіл матч барысында сұхбат немесе 

комментарийлер алу үшін матч қатысушыларына жақындамауы тиіс. 

Телевизиялық камералар орналастырылған және фотокорреспонденттер 
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орналасқан орындар матчқа дейін, матч кезінде және матчтан кейін дау немесе 

қарым-қатынасты анықтау тақырыбы боломауы тиіс. 

38. БАҚ өкілдері өз әріптестерін құрметтеуге және өз іс-әрекеттерінде БАҚ қызметін 

реттейтін заңнаманы басшылыққа алуға тиіс.   

 

13 - БАП. 

ХАБАР ТАРАТУШЫ. ПЕРСОНАЛДЫҢ ЖҰМЫСЫ  

39. Клуб медиа-аймақтардың орналасу жоспарларын дайындауы тиіс және 

Жарыстың бірінші матчына дейін күнтізбелік 10 күннен кешіктірмей ҚКФЛ және 

Хабар таратушы бекітуі тиіс.  

40. Өндірістік қажеттілік туындаған жағдайда, маусымның ішінде бойы Жоспарға 

ҚКФЛ, клуб және Хабар таратушы келісуі тиіс өзгерістер мен түзеулер енгізілуі 

мүмкін. 

41. Жоспарға сәйкес клуб: 

41.1. ЖТС-ты қоятын тұрақты, резервтік дизель генераторларын, спутниктік байланыс 

станцияларын және Хабар таратушының басқа да техникасын; 

41.2. телевизиялық техниканы стадион аренасынан тыс және тікелей аренада 

орналастыруға, оның ішінде егер бұл Жоспарда белгіленсе, көрермендер 

орындарын қысқарту есебінен; 

41.3. камераларды орнатуға арналған платформаларды; 

41.4. телестудиялардың, комментаторлық позициялардың және сұхбат өткізілетін 

орындарды орналастыруға; 

41.5. әлсіз токты және күштік кабельдерді кедергісіз төсеуге арналған орындарды 

қамтамасыз етуі тиіс. 

42. ҚКФЛ және Хабар таратушының келісімінсіз Жоспарды өзгертуге жол берілмейді  

43. Матч кезінде стадионда қорғалатын тұлғалардың болуы Жоспардың өзгеруіне 

немесе бұзылуына әкелетін себеп мүмкін. Мұндай жағдайда клуб Хабар 

таратушының өкілін стадионда осындай тұлғалардың бар екендігі туралы алдын 

ала хабардар етуге және трансляция сапасын жоғалтпай Хабар таратушының 

камераларын басқа позицияларға орналастыруға көмектесуге міндетті. 

44. Клубтың трансляцияны ұйымдастыруға қатысты жағдайларды қамтамасыз ету 

жөніндегі өз міндеттемелерін орындауымен байланысты имараттар мен 

конструкцияларды салу шығындарын Хабар таратушының есебінен жабуға 

немесе одан телевизиялық техниканы қосу орындарын пайдаланғаны үшін ақы 

алуға құқығы жоқ. 

45. Стадионның барлық трибуна астындағы үй-жайлары және футбол алаңына 

тікелей іргелес аумақ жөнделуі, ұқыпты көрінуі және Матч Ұйымдастырушысының, 

Жарыстардың және ҚКФЛ символикасы көрсетілген баннерлермен жабылуы. 

46. Телевизиялық камералардың көрерлік аймақтарында көзбен көріп қабылдау 

тұрғысынан қолайсыз объектілер (оның ішінде – жөнделіп жатқан трибуналар, 

сынған орындықтар, боялмаған және бояуы түскен қабырғалар, тоттанған металл 

конструкциялар, дәретхана кабиналары, дүңгіршектер, сауда шатырлары) 

болмауы тиіс. Мұндай объектілер, ең болмағанда, Матч Ұйымдастырушысының, 

Жарыстардың және ҚКФЛ символикасы көрсетілген баннерлермен жабылуы 

тиіс.  

47. Клуб камералардың, ЖТС, телестудиялардың орналасқан жерлерін, сондай-ақ 

комментаторлық позицияларды, қысқа сұхбаттар өткізу орындарын, Баспасөз 
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орталығын және аккредиттеу қолданылатын аймақтарға сәйкес Аралас аймақты 

қоса алғанда, Хабар таратушы персоналының қауіпсіздігі мен барлық 

телевизиялық объектілерге еркін қол жеткізу мүмкіндігі үшін жауапкершілік 

көтереді. 

48. Матчтың ұйымдастырушысы мөлшері 600-ден 800 шаршы метрге дейінгі бір 

учаскедегі тегіс, бос кеңістікті Хабар таратушыға ерекше пайдалануға береді, 

бұл трансляцияға қатысатын ЖТС және басқа да телевизиялық техниканы қоюға 

мүмкіндік береді. Мұндай орынның беттігі Хабар таратушы белгілеген көлік 

құралдарының шегінде техникалық персоналдың кедергісіз қозғалуына қолайлы 

болуы тиіс.  

49. ЖТС тұрағы мүмкіндігінше Стадионға барынша жақын орналасуы тиіс және 

Жарыстар матчын өткізуге дейін 24 сағат бұрын Хабар таратушының пайдалануы 

үшін еркін болуы тиіс. Жылжымалы жерсеріктік станциялары үшін студиядан тыс 

хабар тарату фургондарының тұрағы аймағына жапсарлас оңтүстік бағытта 

ашық көкжиегі бар аумақ бөлінуі тиіс. Мұндай орын дүниенің барлық 

бағыттарында үлкен кедергілерден (ғимараттар, қабырғалар, ағаштар және т.б.) 

бос болуы керек. Хабар таратушының бірінші машинасы тұраққа келген сәттен 

бастап және соңғысы тұрақтан кеткен сәтке дейін Матч ұйымдастырушысы 

қауіпсіздік қамтамасыз етілуі тиіс. Тұрақ аумағы қоршаулармен қоршалуы тиіс.   

50. Хабар таратушының комментаторлық позициялары әрқашан стадионның негізгі 

камералар орналасқан жағында орналасуы және бүкіл футбол алаңына шолу 

жасауды қамтамасыз етуі керек. Комментаторлық позициялардың орналасқан 

жерлері, әдетте, алаңның ортаңғы сызығымен сәйкес келеді.  

51. Комментаторлық позициялардың кіреберісі қауіпсіз және көрермендерге 

арналған кіреберістен бөлек болуы тиіс. Матчты ұйымдастырушының міндеттеріне 

комментаторлық кабиналар орналасқан аумақта бөгде адамдардың толық 

болмауын қамтамасыз ету кіреді.  

52. Позициялардың саны Стадионның ерекшелігіне байланысты болуы мүмкін. 

Комментаторлық позицияны таңдау мүмкіндігі болған жағдайда, Хабар таратушы 

бірінші болып таңдаудың артықшылықты құқығына ие болады. Хабар таратушының 

комментаторлық позициясын орналастыру үшін Матч ұйымдастырушысы кем 

дегенде бір орынды қамтамасыз етуі тиіс. Матчтарды тікелей эфирде жариялап 

баяндауға лицензиясы бар радиокомпаниялар үшін комментаторлық 

позициялардың қажетті саны бөлінуі тиіс. 

53. Әрбір комментаторлық позицияда 3 адамға арналған орын, сондай-ақ 

электрмен жабдықтау, жарықтандыру және Интернетке кіру мүмкіндігі болуы тиіс. 

3 орынның әрқайсысы және ондағы барлық жабдықтар матч кезінде 

комментаторларға ыңғайсыздық келтірмей техникалық персоналға қол жетімді 

болатындай етіп орналастырылуы тиіс.  

54. Клуб немесе/және Стадион Хабар таратушыдан комментаторлық позицияларды 

және олардың жабдықтарын пайдаланғаны үшін қандай да бір ақы ала алмайды.  

55. Хабар таратушының алдын ала сұрау салуы бойынша (күнтізбелік 7 күн бұрын) 

Матчты ұйымдастырушы тікелей стадионда бір телевизиялық студияға арналған 

орынды қамтамасыз етуі тиіс, оны салып жасау қауіпсіздік мүдделеріне қайшы 

келмеген және Стадионның мүмкіндіктерімен шектелмеген жағдайда. Мұндай 

студия оқшауланған болуы керек, бүкіл алаңды және стендтерді шолып қарауға 

мүмкіндік беріп, мөлшері кемінде 15 шаршы метр, төбесінің биіктігі кемінде 2,5 
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метр болуы тиіс. Техникалық жабдықтар және студияны жарықтандыру Хабар 

таратушымен қамтамасыз етіледі.  

56. Матч ұйымдастырушысы Хабар таратушыға талдаушылардың/сарапшылардың 

презентацияларын түсіруі үшін бекітілген Жоспарға сәйкес Жарыстардың 

матчына дейін және одан кейін, сондай-ақ матч таймдары арасындағы үзіліс 

кезінде шамамен 6х4 метр болатын орын ұсынуы тиіс. Матч ұйымдастырушысы 

мұндай учаскелерде телевизия қызметкерлері мен қонақтар үшін қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуі тиіс, сонымен қатар сол жерде қажетті жабдықтарды 

орналастыруға мүмкіндік беруі тиіс.  

57. Матч ұйымдастырушысы ҚФФ реттемелеуші құжаттарына сәйкес футбол алаңын 

жарықтандыруды қамтамасыз етуі тиіс. Хабар таратушы өкілінің талабы бойынша 

Стадион мен алаңды жарықтандыруды күндізгі уақытта да, матч басталғанға дейін 

бір сағаттан кешіктірмей қосылуы және матч бойы және матч аяқталғаннан кейін 

30 минут бойына тиісті деңгейде сақталынуы мүмкін. 

58. Клуб трансляцияны ұйымдастыруға тартылған тұлғаларға FTTB (Fiberto the Building, 

оптикалық интернет) технологиясы бойынша кіріс және шығыс жылдамдығы 

кемінде 100 Мбит/сек болатын сымды интернетке тегін қол жеткізу мүмкіндігін 

қамтамасыз етуге міндетті. Жарыстардың матчтары трансляциясын 

ұйымдастыруға тартылмаған тұлғаларды осы интернет арнаға қосуға жол 

берілмейді. FTTB технологиясы бойынша сымды интернетке қол жеткізу мүмкіндігін 

қамтамасыз ету техникалық түрде мүмкін болмаған жағдайда, матч 

ұйымдастырушысы Жарыстар матчының тікелей интернет трансляциясын тиісті 

түрде жүргізуге мүмкіндік беретін интернетті қосудың өзге де нұсқаларын ҚФЛК-

мен келісуге міндетті.  

 

14 - БАП. 

ФУТБОЛ АЛАҢЫНДАҒЫ ТҮСІРІЛІМ  

59. Футбол алаңында түсірілім жүргізу құқығы Хабар таратушыға ғана беріледі. 

Осындай түсірілім үшін 5 адамға дейін пайдаланылуы мүмкін: камералары бар 2 

оператор және, сымды камералар пайдаланылған жағдайда, 2 көмекші, 

сондай-ақ қармақ микрофоны бар микрофон операторы. Бұл ретте Жарыстар 

матчы басталар алдында камера футбол алаңында болған кезде мынадай 

принциптер орындалуы тиіс: 

59.1. алаңда 2 камерадан артық болмауы тиіс; 

59.2. камераның радиожиілікті (сымсыз) болғаны жөн; 

59.3. оператордың көмекшісі кабельді бақылап отыратын жағдайда ғана сымды 

камераны пайдалануға болады; 

59.4. камера микрофонмен жабдықталуы мүмкін; 

59.5. футбол алаңындағы камераларды тек матч басталғанға дейін жасалатын 

мынадай әрекеттерді баяндап жариялау үшін ғана пайдалануға болады: 

⎯ командалардың сәлемдесуі; 

⎯ екі команданың ойыншыларының қол алысуы; 

⎯ командалардың алаңда орналасуын анықтау үшін жеребе тастау; 

⎯ командаларды суретке түсіру. 

60. Хабар таратушының операторы мен оның көмекшісі еркін қозғалу және 

ойыншыларды жақыннан түсіру үшін матчқа дейін және матч аяқталғаннан кейін 
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футбол алаңына шығуға құқылы. Радиоарнадағы камера пайдаланылған 

жағдайда оператор матч басталғанға дейін алаңның ортасына және айып 

алаңдарына қарай ойыншылардың артынан жүре алады, сондай-ақ 

ойыншылардың сапқа тұруын түсіре алады, матчтан кейін - алаңның ортасынан 

ойыншылардың артынан киім ауыстыратын бөлмелер мен матч ресми 

тұлғаларының бөлмелері аймағының кіреберісіне дейін жүре алады. 

 

15-БАП. 

КИІМ АУЫСТЫРАТЫН БӨЛМЕЛЕРГЕ КІРУ МҮМКІНДІГІ 

61. Барлық аккредиттелген БАҚ өкілдерінің матчтың алдында, матч кезінде және одан 

кейін ойыншылар мен матчтың Ресми тұлғалары үшін анықталған аймақта болуға 

құқығы жоқ. Хабар таратушы матч басталғанға дейін бір жарым сағаттан 

кешіктірмей клубтың медиа-офицерінің қатысуымен бейнетүсірілім жүргізу үшін 

киім ауыстыратын бөлмеге 2 оператордың өтуіне құқылы. Хабар таратушы осы 

аймақта жұмыс істеу құқығын матч делегатымен (ол болмаған жағдайда – 

инспектормен) алдын ала келісуге міндетті. 

 

16-БАП. 

СТАДИОНДАҒЫ СТУДИЯ  

62. Хабар таратушы стадион аумағындағы студияға командалардың бірінің 

жаттықтырушысы мен ойыншыларын шақыруға құқылы, егер мұндай сұхбат 

жүргізу командалардың матчқа дайындығын бұзбаса. Сұхбаттың ұзақтығы 10 

минуттан аспауы керек. Хабар таратушы матчқа дейін күнтізбелік 2 күннен 

кешіктірмей клубтармен сұхбат жүргізуге келісім алады. 

63. Студияның орналасқан жері матч ұйымдастырушысымен келісіледі. 

 

17-БАП. 

FLASH-СҰХБАТ  

64. Клубтармен келісе отырып, Хабар таратушы тікелей эфирде көрсету 

және/немесе жаңалықтар мен аналитикалық бағдарламаларда пайдалану үшін 

бас жаттықтырушының немесе ойыншының (ұзақтығы 1-2 минут) flash-сұхбатын 

матч аяқталғаннан кейін және/немесе үзілісте ұйымдастыруға құқылы. 

65. Матчты ұйымдастырушы Жоспарға сәйкес қажетті орынды ұсынуға және flash-

сұхбат жүргізу мақсатында жабдықтарды қосу үшін жағдай жасауды қамтамасыз 

етуге, сондай-ақ спикерлерді ұсынуға міндетті.  

66. Телевизиялық және жарықтандыру жабдықтарын Хабар таратушы қамтамасыз 

етеді. 

67. Сұхбат түсірілетін орын Жоспармен анықталуы және бекітілуі тиіс. 

68. Сұхбат аймағының мөлшері фонды, жарықтандыруды және түсірілімді жүргізуге 

арналған жабдықтарды орнатуға жеткілікті болуы керек (ең аз мөлшері 3х3 метр). 

69. Матч ұйымдастырушысы flash-сұхбат жүргізу үшін жабдықтарды қосу шарттарын 

қамтамасыз етуге міндетті. Телевизиялық және жарықтандыру жабдықтарын 

Хабар таратушы қамтамасыз етеді.  

 

18 - БАП. 

МИКСТ- АЙМАҚ  
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70. Клуб аккредиттелген БАҚ-тың матч қатысушыларымен тілдесуіне арналған 

жабдықталған орынды ұсынуға міндетті. Бұл орын алдын ала дайындалуы керек. 

Микст аймағының орналасуы бекітілген Жоспарға сәйкес анықталады. Микст 

аймағы ойыншылардың киім ауыстыратын бөлмелерден көлік аймағының орнына 

қарай жүру жолында орналасуы тиіс.  

71. Аккредиттелген БАҚ өкілдері және матчты трансляциялауға құқығы жоқ 

телекомпаниялар ойыншылардан, команда жаттықтырушыларынан және клубтың 

ресми тұлғаларынан сұхбат алуға құқылы. Клуб барлық ойыншылардың микст-

аймақ арқылы жүріп өтуін қамтамасыз етуі, сондай-ақ аккредиттелген БАҚ-тан 

келіп түскен сұхбат жүргізуге сұрауларын жеткізуі тиіс. Ойыншылардың жүріп 

өтетін аймағы түсірілім мен сұхбат жүргізуге кедергі жасамайтын барьерлермен 

қоршалуы тиіс.  

72. Микст- аймақ кем дегенде 10 журналист пен фотокорреспондентке арналған 

болуы керек.  

73. Микст-аймақтағы матчтан кейінгі сұхбаттар үшін матч ұйымдастырушысы Хабар 

таратушы үшін арнайы бөлініп берілген орынды қамтамасыз етуі керек, ол 

ойыншылардың киім ауыстыратын аймақтан көлік аймағына баратын жолының 

басында орналасуы.  

 

19-БАП. 

МАТЧТАН КЕЙІНГІ БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯЛАРЫ 

74. Клуб Жарыстар матчынан кейін бас жаттықтырушылардың баспасөз 

конференциясын өткізуді қамтамасыз етуі керек.  

75. Баспасөз конференциясына арналған зал матчтың соңына дайын болуы керек. 

Баспасөз конференцияларын өткізетін орын бекітілген Жоспарға сәйкес 

анықталады.  

76. Матч ұйымдастырушысы барлық қажетті техникалық инфрақұрылымды 

қамтамасыз етуге міндетті: күшейткіш жабдық, микрофондар, жиһаз. Баспасөз 

конференцияларына арналған залдағы орталық орын Хабар таратушы үшін 

бекітілуі тиіс.  

77. Баспасөз конференциясы матч аяқталғаннан кейін 20 минуттан кешіктірілмей 

басталуы тиіс. Баспасөз конференциясына бірінші болып Қонақ клубтың өкілдері 

шақырылады. 

78. Баспасөз конференциясы барлық аккредиттелген БАҚ өкілдері үшін қол жетімді. 

79. Баспасөз конференциясында медиа-офицерлердің (оның ішінде матчқа 

қатысқан жағдайда қонақ клубтың медиа-офицерінің) және матчқа қатысушы 

клубтардың бас жаттықтырушыларының (бас жаттықтырушылардың м.а.), сондай-

ақ қажет болған жағдайда құзыретті аудармашының болуы міндетті. 

80. Баспасөз конференциясына қатысушылардың орналасуы арнайы подиумда 

және ҚКФЛ бекіткен баспасөз қабырғасының фонында болуы тиіс. Бұл ретте фон 

барлық камералардың жұмыс аймағына толығымен түсуі керек.  

81. БАҚ тарапынан баспасөз конференциясына ең аз қызығушылық болған жағдайда 

(2 баспасөз өкілінен кем) немесе жалпы қызығушылық болмаған жағдайда, матч 

делегатымен (ол болмаған кезде - инспектормен) келісім бойынша матч 

басталғанға дейін бір сағаттан кешіктірмей матч ұйымдастырушысы баспасөз 

конференциясын ҚКФЛ бекіткен баннер фонында өтетінкомандалардың бас 

жаттықтырушыларының flash-сұхбатына ауыстыруға құқылы.  
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20-БАП. 

МАТЧ АЛДЫНДАҒЫ МЕДИА-ІС-ШАРАЛАР  

82. Клубтар матч алдындағы ресми медиа-іс-шараларды ұйымдастыруға құқылы: 

БАҚ үшін ашық жаттығу, матчқа қатысушы командалардың бас 

жаттықтырушыларының қатысуымен матч алдындағы баспасөз конференциясы.  

83. Іс-шараларды өткізу Жарыстар матчы өтетін күнге дейін күнтізбелік 3 күннен 

кешіктірілмей клубтармен дербес келісіледі. Бұл ретте матч ұйымдастырушысы 

қол жеткізілген уағдаластық туралы ҚКФЛ баспасөз қызметіне міндетті түрде 

хабарлайды. 

84. БАҚ өкілдерінің осы медиа іс-шараларға қолжетімділігі Хабар таратушыға 

арналған орындарды міндетті түрде резервтей отырып, клубтық аккредиттеу 

бойынша жүзеге асырылады. 

85. Матч алдындағы іс-шаралар матчтан күнтізбелік 2 күн бұрын, немесе матч 

басталардан бір күн бұрын өткізілуі мүмкін. Егер қонақ клуб матч өтетін жерге 

тікелей ойын күні келсе, онда матч алдындағы медиа-шаралар өткізілмейді. 

 

21-БАП. 

МАТЧТАРДЫҢ БАСТАЛУ УАҚЫТЫ 

86. Қазақстанның OLIMPBET-Чемпионаты, OLIMPBET-Кубогы (финалдың 1/8 кезеңінен 

бастап), сондай-ақ UBET-Біріншілігі матчтарының басталу уақытын ҚКФЛ Әкімшілігі 

айқындайды. 

 

22-БАП. 

СТАДИОН ШАРАСЫНДАҒЫ ЖАРНАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

87. Клубтың демеушілері/серіктестері жарнамасы алаңының периметрі бойынша 

орналастырылатын жарнаманың «Жарнама туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкестігі үшін Клубтар дербес жауапкершілік 

көтереді. 

88. Алаң периметрі бойынша жарнама орналастырудың басым құқығы ҚКФЛ-ға 

тиесілі. 

89. Алаңның периметрі бойынша барлық жарнамалық конструкциялар (оның ішінде 

LED-борттар (жарықдиодты жарнамалық конструкциялар) Регламенттің №1 

қосымшасында көрсетілген параметрлерге қатаң сәйкес орналастырылуы тиіс 

және көрсетілген мөлшемдерден аспауы тиіс.  

90. Жарнамалық баннерлер камералар шолып қарауы үшін бүкіл матч бойы ашық 

болуы тиіс және кез келген заттармен немесе адамдармен жабылмауы немесе 

қоршалмауы тиіс, соның ішінде: 

90.1. футбол ойнауға арналмаған стационарлық немесе жылжымалы 

конструкциялар; 

90.2. полиция қызметкерлері, стадионның қауіпсіздік және күзет қызметінің 

қызметкерлері; 

90.3. журналистер, телевизиялық операторлар, фотографтар; 

90.4. қызмет көрсетуші персонал және доп беретін тұлғалар. 

91. Бір жарнамалық баннерге арналған конструкцияның стандартты мөлшері – 

ұзындығы 6 метр, ені 1 метр. 
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92. Клубтар алаңға орналастырылған жарнамалық конструкциялардың, оның ішінде 

аркалар, фототіреуіштер, доп тұғырлары мен баннерлердің санын ҚФЛ 

Әкімшілігімен келіседі. 

 

23-БАП. 

МАТЧ БАСТАЛАР АЛДЫНДАҒЫ ЖӘНЕ МАТЧ ҮЗІЛІСІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР 

93. Матч ұйымдастырушысының клуб демеушілерінің/серіктестерінің жарнамалық 

және ақпараттық акцияларын ұйымдастыруы және өткізуі мақсатында, 

ойыншылардың алаңдағы дене құрысын жазу жаттығулары және белсенділіктер 

матч басталардан 15 минут бұрын аяқталады. Бұл ретте стадион шарасындағы 

аудио және видео техниканы пайдаланатын барлық іс-шаралар командалар 

алаңға шыққанға дейін аяқталуы тиіс. Командалардың алаңға шығу уақытын матч 

алдындағы кеңесте делегат (ол болмаған жағдайда – инспектор) немесе матчтың 

бас төрешісі (делегат пен инспектор болмаған жағдайда) айқындайды. Матчтың 

тікелей эфирі кезінде стадионның шарасында өткізілетін барлық іс-шаралар матч 

делегатымен алдын-ала келісілуі тиіс. 

94. ҚКФЛ баннерін, аркаларды, фототіреуіштерді және доп тұғырларын (олар болған 

жағдайда) шығару Жарыстар матчы басталғанға дейін 5 минуттан кешіктірілмей 

жүзеге асырылады. 

95. Матчтың үзілісінде алғашқы 10 минут коммерциялық пайдалануға арналады – 

баннерлерді шығару, суретке түсіру, марапаттау, жүлделерді тапсыру, алаңдағы 

белсенділіктер, би ұжымдарының өнер көрсетуі (бұл ретте қосалқы 

ойыншылардың ширату жаттығуы іс-шаралармен қамтылмаған арена 

учаскелерінде ғана жүргізілуі мүмкін).  

 

24-БАП. 

КЛУБТАРДЫҢ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫНА ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕГІ АККАУНТТАРЫНА 

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР  

96. Клубтардың пайдаланушыларға қолжетімді болуы тиіс, қазақ тіліндегі өз интернет-

сайты болуы міндетті. Сонымен қатар, клубтардың қалауы бойынша сайттың тілдік 

нұсқаларын орыс тілінде, еурокубок қатысушылары үшін – ағылшын тілінде 

жүргізуге болады. 

97. Жарыстардың қатысушыларына деген аудиторияның қызығушылығын арттыру 

мақсатында клубтың ресми сайтында және әлеуметтік желілердегі барлық 

аккаунттарында (кемінде 2 әлеуметтік желі) апта сайын клубтың өміріне қатысты 

кемінде 3 жаңалық жариялануы тиіс. Бұдан басқа, матчтардың есептері 

және/немесе нәтижелері, бас жаттықтырушылардың баспасөз 

конференциясының мағынасын ашу және/немесе видеосы, фотоесептер, оның 

ішінде баспасөз қабырғасы фонында жаттықтырушылардың баспасөз 

конференциясынан және өткен Жарыстар матчына қатысушылармен мәтін 

немесе видео форматында матч аяқталғаннан кейін 24 сағаттан кешіктірмей екі 

сұхбат жариялануы міндетті. 

98. Клубтың ресми сайтында клубтың футболшылары, команданың 

жаттықтырушылары, басшылығы (аты-жөні, туған күні, футболшылар үшін – бойы, 

салмағы, ойын позициясы) туралы толық ақпарат берілген «Команда» бөлімі 

міндетті түрде қамтылуы тиіс.  
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99. Клубтың ресми сайтының басты бетінде әлеуметтік желілердегі клубтың ресми 

аккаунттарына белсенді гиперсілтемелер орналастыруды жүзеге асыру қажет.  

100. Клубтар ақпараттық, анонстық, жарнамалық және басқа да мәтіндік және 

аудиовизуалды материалдарда жарыстардың ресми бекітілген атауларын ғана 

пайдалануға міндетті: OLIMPBET-Чемпионаты, OLIMPBET-Кубогы және UBET-

Біріншілігі. 

 

25-БАП. 

КЛУБТАРМЕН ҰСЫНЫЛАТЫН ФОТОСУРЕТТЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

101. KFF Connect жүйесіне жүктелетін клуб ойыншылары мен ресми тұлғалардың 

фотосуреттеріне қойылатын талаптар: 

101.1. ақ фонда түсірілген портреттік фотосуреттердің электрондық нысандары 

(бастапқы файл форматы – «JPEG»). Ойыншылар клубтың жаңа маусымдағы 

ойын формасында суретке түсуі керек. 

102. Негізгі және жастар командасы ойыншыларының press@pflk.kz-ге жолданатын 

фотосуреттеріне қойылатын талаптар:   

102.1. клубтың жаңа маусымдағы ойын формасында жеке-жеке, кем дегенде екі 

фотосурет: 

⎯ тура қарап түскен статикалық фотосурет – белге дейін, дененің тұрысы тура, ақ 

немесе мөлдір фонда, қою көлеңкесіз; 

⎯ толықтай бойымен түскен фотосурет (дене тұрысы өзгертілуі мүмкін – бір жаққа 

қарай бұрылып, доппен, қолдарын қуыстырып және т. б.) ақ немесе мөлдір 

фонда, қалың көлеңкесіз; 

⎯ клубтың жаңа маусымдағы ойын формасында команданың топтық фотосуреті 

(бір қатарда 10 адамнан көп емес, фотосуретте тұрғандардың барлығын 

тізімдейді); 

102.2. маусымның ішінде ойыншыларға қосымша өтінім берілген жағдайда, клубтар 

осы баптың талаптарына сәйкес фотосуреттерді қосымша өтінім берілгеннен 

кейін күнтізбелік 3 күннің ішінде ұсынады. 

103. Клубтың ресми тұлғаларының press@pflk.kz-ге жолданатын фотосуреттеріне 

қойылатын талаптар:   

103.1. тегі, инициалдары және лауазымы көрсетілген бір-бір фотосуреттен.  

104. Стадиондардың (негізгі және резервтік) press@pflk.kz-ге жолданатын 

фотосуреттеріне қойылатын талаптар: 

104.1. әр стадионның кем дегенде алты түрлі фотосуреттері, соның ішінде мынадай 

фотосуреттерді қоса алғанда: 

105. стадионның сыртқы түрі; 

106. спорт имаратының ішкі түрі – қақпаның сыртынан - екі жалпы план және кез 

келген басқа нүктеден. 

107. Осы баптың талаптары маусымның ішінде клубтың ойыншылары мен ресми 

тұлғаларына қосымша өтінім берілген кезде де қолданылады. Клуб 

фотосуреттерді қосымша өтінімнен кейін күнтізбелік 3 күннің ішінде ұсынуы тиіс.  

108. Регламенттің 102-107-тармақтарына сәйкес клубтар ұсынатын фотосуреттер 

«JPEG» форматында ұзын жағында кемінде 3 000 пиксель рұқсатымен болуы тиіс. 

 

26-БАП. 

VAR 

mailto:press@pflk.kz-ге
mailto:press@pflk.kz-ге
mailto:press@pflk.kz-ге
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109. Жарыстардың матчтары Регламенттің №1 қосымшасына сәйкес VAR жүйесін 

пайдалана отырып өткізіледі. 

110. VAR жүйесі OLIMPBET-Кубогының матчтарында, соның ішінде 1/8 финалдан 

бастап қолданылмайды, мұнда матчты ұйымдастырушы UBET-Біріншілігінің 

қатысушы клубы және/немесе Екінші Лига командалары арасындағы 

Біріншіліктің қатысушы командасы болып табылады. 

 

27-БАП. 

ТӘРТІПТІК САНКЦИЯЛАР 

111. ҚФФ заң органдары Регламент қағидаларын бұзуды Тәртіптік регламенттің 

талаптарына сәйкес қарайды. 
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OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТЫ, OLIMPBET-КУБОГЫ   

ЖӘНЕ UBET-БІРІНШІЛІГІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТІНЕ 

№1 ҚОСЫМША  

 

 Жарыстардың ойындарында жарнама құрылыстарының  

және баннерлердің орналасуы  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ - OLIMPBET-Чемпионаты, Қазақстан Кубогы титулдық демеушісінің баннерлері 

______ - ҚКФ және ҚКФЛ баннерлері 

______ - клубтың баннерлері  

______ - Қазақстан UBET-Біріншілігінің титулдық демеушісінің баннерлері  
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OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТЫ, OLIMPBET-КУБОГЫ   

ЖӘНЕ UBET-БІРІНШІЛІГІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТІНЕ 

№2 ҚОСЫМША  

 

 

OLIMPBET-Чемпионаты мен OLIMPBET-Кубогы матчтарында  

VAR жүйесін пайдалану  

 

Терминдер мен анықтамалар 

Төрешінің видеокөмек жүйесі (VAR) – телевизиялық және арнайы камералардың, оның 

ішінде Матчты түсіруді жүзеге асыратын Хабар таратушының тікелей трансляциясын 

жазуға мүмкіндік беретін технологиялық кешен, кейіннен Төрешінің шешімін дайындау 

үшін сертификатталған мамандар мен операторлардың қайта жаңғыртуымен. 

 

Видеооперациялық бөлме (VOR) – Төрешінің видеокөмекшісі (VAR), Төреші 

видеокөмекшісінің ассистенті (АVAR), видеоқайталау операторы (replay operator (RO) 

– РО) және VAR жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін техникалық мамандар 

жұмыс істейтін бөлме. Видеооперациялық бөлме матч өтетін стадионда орналасқан. 

 

Төрешінің видеоқаралым аймағы (RRA) – стадионда белгіленген орын, онда Төреші 

«алаңдағы видеоқаралымды» («on-field review» (OFR) жүзеге асырады. RRA футбол 

алаңының жанындағы бейтарап аймақта орналасқан және минимум мөлшері 2м х 

2м болады. Ол әр команданың орындықтарынан алыс қашықтықта орналасуы керек.  

. 

 

VAR жүйесін пайдалану принциптері 

1. Жүйе (VAR) Төрешіге көмектесу мақсатында ИФАБ Ойын Ережелеріне және 

тиісті ИФАБ хаттамасына сәйкес пайдаланылады. 

2. Матч барысында VAR ұсыныстарын пайдалану туралы шешімді Төреші 

қабылдайды, мұндай шешім түпкілікті болып табылады. 

3. Тек Төреші ғана «видеоқаралымды» бастамалай алады, VAR және AVAR 

Төрешіге «видеоқаралымды» пайдалануды ғана ұсына алады. 

4. Төреші ресми VAR жүйесінен басқа ешқандай әдістер мен жүйелерді матч 

кезінде видеоқаралым үшін пайдалана алмайды. 

5. Кез-келген ақаулық, қолжетімсіздік, VAR технологиясын пайдалану немесе 

пайдаланбау кез-келген жағдайда түпкілікті болып табылатын Төрешінің 

шешімдеріне ешқашан күмән келтірмейді. 

6. Төреші қабылдаған бастапқы шешім өзгертілмейді, тек егер видеоқаралым 

шешімнің «анық және айқын қате» екенін нақты көрсетпесе. 

7. Түпкілікті шешімді әрдайым Төреші: VAR ақпаратының негізінде немесе Төреші 

«алаңдағы видеоқаралымды» пайдаланғаннан кейін қабылдайды. 

8. Видеоқаралым процесі үшін уақыт бойынша шектеу қойылмайды. 

 

VAR құзыреті  

 

9. VAR жүйесін Төрешіге көмек ретінде «анық және айқын қате» немесе «елеулі 

оқиғаны жіберіп алу» жағдайында ғана мынадай жағдаяттарда пайдалануға 

болады: 
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9.1. гол/гол емес; 

9.2. 11 метрден соғуды тағайындау/тағайындамау; 

9.3. тікелей қызыл карта (екінші ескерту емес); 

9.4. ойыншыны қате сәйкестендіру (төреші Ойын ережелерді бұзған команданың 

басқа ойыншысын жаңылысып ескерткен немесе алаңнан қуған жағдайда). 

10. Ықтимал «анық және айқын қате» немесе «елеулі оқиғаны жіберіп алу» 

жағдайында қайта қарауға болатын шешімдердің/эпизодтардың санаттары: 

10.1. гол/гол емес: 

⎯ шабуылдаушы команданың шабуылды үдеткен немесе қақпаны алған кезде 

ережелерді бұзуы (қолмен ойнау, физикалық бұзушылық, «ойыннан тыс» және т. 

б.);; 

⎯ қақпаға кірмес бұрын доптың ойында болмауы; 

⎯ «гол/гол емес» шешімдері; 

⎯ 11 метрден соғуды орындау кезінде қақпашы және/немесе шабуылшы жасаған 

бұзушылық немесе 11 метрден соғуды орындағаннан кейін доп қақпа 

бағанасынан, кермеден немесе қақпашыдан секіріп кетсе, шабуылшының 

немесе ойынға тікелей араласатын қорғаушының белгілеген шекараны соғуға 

дейін кесіп өтуі; 

10.2. 11 метрден соғуды тағайындау/тағайындамау: 

⎯ 11 метрден соғу эпизодына әкеп жеткізген шабуылдаушы команданың 

шабуылды үдеткен кезде Ойын ережелерді бұзуы (қолмен ойнау, физикалық 

бұзушылық, «ойыннан тыс» және т. б.); 

⎯ 11 метрден соғу эпизодынан бұрын доптың ойында болмауы; 

⎯ бұзушылық орны (айып алаңының ішінде немесе одан тыс); 

⎯ 11 метрден соғу дұрыс тағайындалмаған; 

⎯ 11 метрден соғу қателікпен тағайындалмаған; 

10.3. Тікелей қызыл карталар (екінші ескерту емес): 

⎯ гол соғу мүмкіндігінен айыру (әсіресе бұзу орны және басқа ойыншылардың 

орналасуы); 

⎯ Ойын ережелерді елеулі түрде бұзу (немесе парасатсыз іс-әрекеттер); 

⎯ агрессивті мінез-құлық, басқа адамды тістеу немесе түкіру; 

⎯ намысқа тиетін, қорлайтын немесе әдепсіз іс-әрекеттерді қолдану; 

10.4. Ойыншыны қате сәйкестендіру (қызыл немесе сары карта): 

              Егер төреші бұзушылықты анықтаса, ал содан кейін Ережелерді бұзған 

команданың басқа ойыншысына сары немесе қызыл карта шығарса, онда 

ереже бұзушының жеке басын қарап көруге болады. Егер бұл голға, 11 метрден 

соғуға немесе тікелей қызыл картаға қатысты болмаса, бұзушылық фактісін 

қарап көру мүмкін емес. 

 

Төрешінің видеокөмекшісі (VAR), Төреші видеокөмекшісінің көмекшісі (АVAR) 

11. Төрешінің видеокөмекшісі (VAR) матчтың ресми тұлғасы болып табылады, ол 

видеоқайталауларды қолдана отырып, Төрешіге бастапқы шешімді өзгертуге 

көмектеседі, бірақ «анық және айқын қате» немесе «елеулі оқиғаны жіберіп алу» 

жағдайында ғана. 

VAR матчты видеооперациялық бөлмеде (video operation room (VOR) VAR (АVAR) 

көмекшісімен және видеоқайталау операторының (replay operator (RO) 

көмегімен бақылайды. 
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12. VAR-дың телевизиялық трансляциялар мен Хабар таратушының камераларына 

тәуелсіз қол жеткізу мүмкіндігі бар. 

13. VAR төреші, төрешінің көмекшілері және резервтік төреші пайдаланатын 

коммуникация жүйесіне қосылуы тиіс.  

14. VAR кез келген ықтимал немесе болған голды, 11 метрден соғуды, тікелей қызыл 

карта бойынша шешімді, тәртіптік санкция алған ойыншыларды сәйкестендіруді 

автоматты түрде тексереді, бұл үшін ТВ-трансляция үшін қолжетімді барлық 

камераларды пайдаланады. 

15. Егер «тексеру» ықтимал «анық және айқын қатені» немесе «елеулі оқиғаны 

жіберіп алуды» көрсетсе, VAR бұл ақпаратты шешім қабылдаған Төрешіге 

хабарлайды, ол «видеоқаралым» жүргізу немесе жүргізбеу туралы шешім 

қабылдайды. 

16. Төреші видеокөмекшісінің көмекшісі (АVAR) матчтың ресми тұлғасы болып 

табылады, ол Төрешінің видеокөмекшісіне (VAR) көмектеседі, бірінші кезекте: 

16.1. VAR «тексерумен» немесе «видеоқаралыммен» айналысып жатқан кезде 

матчтың ТВ-трансляциясын қарайды; 

16.2. VAR-мен байланысты эпизодтарды және байланыспен немесе техникамен 

байланысты кез келген мәселелерді хаттамалауды жүзеге асырады; 

16.3. VAR-дың Төрешімен келіссөздеріне көмектеседі, әсіресе VAR 

«тексеру»/«видеоқаралым» жүргізген кезде Төрешімен байланыс кезінде, 

мысалы, Төрешіге ойынды тоқтату немесе оны жалғастыруды кідірту қажет екенін 

хабарлау және т. б.; 

16.4. «тексеру» немесе «видеоқаралым» үшін ойын кідіртілген кезде жоғалған уақытты 

есепке алады. 

 

VAR жұмысын қамтамасыз ету  

17. Матч кезінде видеооперациялық бөлмеде тек Төрешінің видеокөмекшісі (VAR), 

Төреші видеокөмекшісінің көмекшісі (AVAR), видеоқайталау операторы (replay 

operator - RO), видеоинспектор және VAR жүйесінің жұмысын қамтамасыз ететін 

техникалық мамандар бола алады. 

              Ойыншылар (оның ішінде қосалқы және ауыстырылған ойыншылар) және 

командалардың ресми тұлғалары видеооперациялық бөлмеге кіру/кіру әрекеті 

үшін қуылумен жазаланады. 

18. Тек төреші ғана қайталауларды RRA-да көруге құқылы. 

19. Видеоқаралым үдерісінде ойыншылар ойын алаңында қалуы керек; қосалқы 

ойыншылар мен командалардың ресми тұлғалары алаңнан тыс қалуы керек. 

20. Ойыншылар (оның ішінде қосалқы және ауыстырылған ойыншылар) және 

жаттықтырушылар RRA-ға кіру / кіру әрекеті үшін, сондай-ақ «ТВ-монитор» 

сигналын шамадан тыс көрсеткені үшін ескертумен жазаланады. 

21. Клуб видеооперациялық бөлмеде (VOR) жұмыс істейтін барлық адамдардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. Клуб және тиісті стадионның 

иесі/пайдаланушысы VAR жүйесінің, сондай-ақ оған қатысты жабдықтардың 

қауіпсіздігі мен қол сұғылмаушылығын қамтамасыз етуге міндетті. 

 

VAR жүйесін техникалық қамтамасыз ету  
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22. Клуб ҚКФЛ мақұлдаған тиісті жүйені үй Стадионында орналастыруда, орнатуда 

және пайдалануда ҚКФЛ-ға жәрдемдесуге, оның ішінде қажетті құрал-

жабдықтармен қамтамасыз етуге міндетті. 

 

Ерекше шарттар  

23. Матчта жұмыс істей алмайтын немесе жұмысын жалғастыра алмайтын VAR, 

AVAR немесе видеоқайталау операторын тек осы рөлде жұмыс істеу үшін 

қажетті біліктілігі бар адамдарға ауыстыруға болады. 

Егер VAR немесе видеоқайталау операторы* үшін ауыстыратын білікті адам 

табылмаса, матч VAR пайдаланбай өтуі/жалғасуы керек. 

Егер AVAR* үшін ауыстыратын білікті адамды табу мүмкін болмаса, матч VAR 

пайдаланбай өтуі/жалғасуы керек, ерекше жағдайда екі команда да матчтың 

тек ВАР-мен және видеоқайталау операторымен өтуі/жалғасуы үшін жазбаша 

келісім берген жағдайда ғана. 

* Егер матчта бірдан астам AVAR/видеоқайталау операторы болса, бұл ереже 

қолданылмайды. 

24. Матчта VAR жүйесін кез-келген себептермен пайдалану мүмкін еместігі 

(жабдықтың ақаулықтары, VAR мен AVAR-дың өз міндеттерін орындай алмауы 

және т.б.) Матчты болдырмауға немесе ауыстыруға негіз болмайды. 

25. Матчтың нәтижесін: 

25.1. VAR технологиясының істен шығуына; 

25.2. VAR-мен байланысты қате шешімге; 

25.3. эпизодты қарамау туралы шешімге; 

25.4. Ойын ережелеріне сәйкес VAR құзыретіне жатпайтын эпизодты қарауға 

шешімге бола жою мүмкін емес.  

 

VAR жүйесін тасымалдау 

26. VAR жүйесін негізгі стадионнан резервтік стадионға немесе резервтіден негізгі 

стадионға ауыстыру жүйені дайындаушы аккредиттелген компаниямен шарт 

жасасу арқылы бастамашы клубтың есебінен жүзеге асырылады. 

27. UBET-Біріншілігіне қатысушы клуб OLIMPBET-Чемпионатына қатысу құқығын алған 

кезде, стадионда VAR жүйесін бастапқы орнатуды клуб жүйені дайындаушы 

аккредиттелген компаниямен шарт жасасу жолымен дербес жүзеге асырады. 

 


