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2022 жылғы маусымда  

Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогын  

өткізу жөніндегі қағида 

 

1. Қазақстан футбол федерациясы және Қазақстанның кәсіпқой футбол лигасы Қазақстан 

Республикасының OLIMPBET-Суперкубогы матчтарының ұйымдастырушылары болып 

табылады.  

 

2. Қазақстан Республикасының OLIMPBET-Суперкубогының тиісті 2022 жылғы 

маусымына 2 клуб қатысады: Қазақстан Республикасының Чемпионы және 2021 жылғы 

маусымда Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Кубогының иегері. 

 

3. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының ойындарын өткізу 1 матчтан 

тұрады. Матчтың жеңімпазы Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының 

иегері болады. 

 

4. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогы матчының негізгі уақыты тең 

нәтижемен аяқталған жағдайда, жеңімпаз Футбол ойынының ережелеріне сәйкес матчтан 

кейінгі пенальти сериясында айқындалады. 

 

5. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының өтетін жерін ҚКФЛ басшылығы 

анықтайды.  

 

6. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының матчына қызмет көрсеткені 

үшін төрешілерге, инспекторға, VAR төрешілерге және VAR операторына төленетін 

төлемдердің мөлшері тиісті маусымдағы Қазақстан Республикасы OLIMPBET-

Чемпионатының Регламентіне сәйкес Қазақстан Республикасы OLIMPBET-

Чемпионатының матчы үшін көзделген төлемдерге тең. 

 

7. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының қатысушылары үшін 40 000 

000 (қырық миллион) теңге мөлшерінде жүлде қоры белгіленеді, ол мынадай түрде 

бөлінеді: жеңімпаз – 27 500 000 (жиырма жеті миллион бес жүз мың) теңге, финалист – 12 

500 000 (он екі миллион бес жүз мың) теңге. 

 

8. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының матчын өткізу кезінде матч 

хаттамасына 11 негізгі және 12-ден аспайтын қосалқы ойыншылар енгізіледі. Әрбір клуб 

матч бойы 5-тен аспайтын ауыстыруларды жүргізуге құқылы, бұл үшін 3-тен аспайтын 

матч тоқталысын және/немесе матч үзілісін пайдаланады. 

 

 

9. Осы Қағидада көзделмеген OLIMPBET-Суперкубогын өткізудің барлық шарттары 

тиісті маусымдағы Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Чемпионатының Регламентіне 

сәйкес келеді. 

 

10. Қазақстан Республикасындағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты 

OLIMPBET-Суперкубогының матчтарын ұйымдастыру кезінде қосымша талаптар 

және/немесе шектеулер қолданылуы мүмкін. Қосымша талаптардың және/немесе 



шектеулердің тізбесі осы Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Чемпионаты Регламентінің 

ажырамас бөлігі болып табылатын Матчтарды өткізу жөніндегі хаттамада көрсетіледі. 

 

11. OLIMPBET-Чемпионаты матчына төрешілік ету осы Ережеге №1 қосымшаға сәйкес 

VAR (video assistant referee) жүйесін пайдалана отырып жүзеге асырылады. 

 

12. Командасы OLIMPBET-Суперкубогы матчында жеңіске жеткен клубқа «2022 жылғы 

маусымдағы футболдан Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының иегері» 

атағы беріледі. Клуб ауыспалы жүлдемен және дипломмен марапатталады. Сондай-ақ 

команда ойыншыларына «Футболдан Қазақстан Республикасы OLIMPBET-

Суперкубогының иегері» атағы беріледі, олар медальдармен және дипломдармен 

марапатталады. Команданы сәтті дайындағаны үшін клубтың басшылары мен мамандары 

медальдармен және дипломдармен марапатталады. 

 

 12.1.  OLIMPBET-Суперкубогының финалист клубы дипломмен марапатталады. 

 Клубтың ойыншылары, басшылары мен мамандары медальдармен және 

дипломдармен марапатталады. 

 

 12.2. OLIMPBET-Суперкубогы иегері клубында және OLIMPBET-Суперкубогы 

финалист клубында марапатталатындардың жалпы саны 45 адамнан аспайды (әрбір 

клубта). 

 

 12.3. OLIMPBET-Суперкубогы финалына қатысушы клубтар финалдық матч 

аяқталғаннан кейін өткізілетін марапаттау рәсіміне қатысуға міндетті (тек 

футболшылар, сондай-ақ матч хаттамасына енгізілген команданың бас 

жаттықтырушысы). Клуб персоналына арналған медальдар (басшылық, әкімшілік 

және т.б.) клубқа беріледі және клубпен дербес табысталады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№1 қосымша 

 

OLIMPBET-Чемпионаты матчтарында VAR жүйесін пайдалану 

 

1. 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.  

 

2. VAR жүйесін пайдалану принциптері. 

 

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

тиісті ИФАБ хаттамасына сәйкес пайдаланылады. 

 

2.2. Матч барысында VAR ұсыныстарын пайдалану туралы шешімді Төреші 

қабылдайды, мұндай шешім түпкілікті болып табылады. 

 

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

Төрешіге «видеоқаралымды» пайдалануды ғана ұсына алады. 

 

2.4. Төреші ресми VAR жүйесінен басқа ешқандай әдістер мен жүйелерді матч кезінде 

видеоқаралым үшін пайдалана алмайды. 

 

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

пайдаланбау кез-келген жағдайда түпкілікті болып табылатын Төрешінің шешімдеріне 

ешқашан күмән келтірмейді. 

 

2.6. Төреші қабылдаған бастапқы шешім өзгертілмейді, тек егер видеоқаралым 

шешімнің «анық және айқын қате» екенін нақты көрсетпесе.  

 

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

«алаңдағы видеоқаралымды» пайдаланғаннан кейін қабылдайды.  

 

2.8.  Видеоқаралым процесі үшін уақыт бойынша шектеу қойылмайды.  

  



3. VAR құзыреті. 

 

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

оқиғаны жіберіп алу» жағдайында ғана мынадай жағдаяттарда пайдалануға болады: 

 

- гол/гол емес; 

- 11 метрден соғуды тағайындау/тағайындамау; 

- тікелей қызыл карта (екінші ескерту емес); 

- ойыншыны қате сәйкестендіру (төреші Ережелерді бұзған команданың басқа 

ойыншысын жаңылысып ескерткен немесе алаңнан қуған жағдайда). 

 

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

жағдайында қайта қарауға болатын шешімдердің/эпизодтардың санаттары: 

 

 3.2.1. 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. 

 3.2.2. 11 метрден соғуды тағайындау/тағайындамау: 

 

• 11 метрден соғу эпизодына әкеп жеткізген шабуылдаушы команданың шабуылды 

үдеткен кезде 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. 

 

 3.2.3 Тікелей қызыл карталар (екінші ескерту емес): 

 

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

орналасуы); 

• Ережелерді елеулі түрде бұзу (немесе парасатсыз іс-әрекеттер); 

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

• намысқа тиетін, қорлайтын немесе әдепсіз іс-әрекеттерді қолдану. 

 

 3.2.4. 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. 

 



4. Төрешінің видеокөмекшісі (VAR), 

Төреші видеокөмекшісінің көмекшісі (АVAR). 

4.1. 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 

 

4.2. VAR-дың телевизиялық трансляциялар мен Негізгі хабар таратушының 

камераларына тәуелсіз қол жеткізу мүмкіндігі бар. 

  

 4.2.1. VAR Төреші, Төрешінің көмекшілері және Резервтік Төреші пайдаланатын 

коммуникация жүйесіне қосылуы тиіс. 

          4.2.2. 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. 

 

4.2.3. 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. 

 

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

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

 

• VAR «тексерумен» немесе «видеоқаралыммен» айналысып жатқан кезде 

матчтың ТВ-трансляциясын қарайды; 

• VAR-мен байланысты эпизодтарды және байланыспен немесе техникамен 

байланысты кез келген мәселелерді хаттамалауды жүзеге асырады; 

• 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.; 

• «тексеру» немесе «видеоқаралым» үшін ойын кідіртілген кезде жоғалған 

уақытты есепке алады. 

 

5. VAR жұмысын қамтамасыз ету. 

 

5.1. 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. 

 



5.2. Тек Төреші ғана қайталауларды RRA-да көруге құқылы. 

5.3. Видеоқаралым үдерісінде ойыншылар ойын алаңында қалуы керек; қосалқы 

ойыншылар мен командалардың ресми тұлғалары алаңнан тыс қалуы керек. 

 

5.4. 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. 

 

5.5. 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. 

6. VAR жүйесін техникалық қамтамасыз ету. 

 

Әрбір клуб ҚФФ мақұлдаған тиісті жүйені үй Стадионында орналастыруда, орнатуда 

және пайдалануда ҚФФ-қа жәрдемдесуге, оның ішінде қажетті құрал-жабдықтармен 

қамтамасыз етуге міндетті. 

7. Ерекше шарттар. 

 

7.1. 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. 

 

7.2. 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. 

 

7.3. Матчтың нәтижесін: 

 

• VAR технологиясының істен шығуына; 

• VAR-мен байланысты қате шешімге; 

• эпизодты қарамау туралы шешімге; 

• ИФАБ Ойын ережелеріне сәйкес VAR құзыретіне жатпайтын эпизодты қарауға 

шешімге бола жою мүмкін емес. 

 


