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Идеята за организацията на събитието е на КСБ в сътрудничество с 
комплекс „Спортна зона“.

СПОРТНА ЗОНА е новоизграден и модерен футболен комплекс, 
менажиран от хора с богат опит в администрирането на спортни 
събития. През последната година, екипът на комплекса е организирал и 
администрирал  едни от най-големите корпоративни спортни изяви в 
София – ежегодния турнир по футбол на Hewlett Packard с участието на 
над 600 служители на компанията, Турнира на Nestle Bulgaria, както и 
детския футболен турнир под егидата на Нова Телевизия с участието 
на 8 водещи професионални футболни клуба от България.

Отборът на Сърцето, (подкрепен от фондация “Димитър Бербатов“) 
също предпочете комплекс СПОРТНА ЗОНА за своите мероприятия.

·

ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ

·
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ИНТЕГРАЦИЯ 
Събитието e прекрасна платформа за  сплотяване на компаниите в 
строителният бранш. То дава възможност за създаване на нови контакти, 
възстановяване на стари познанства и спомага за утвърждаването на 
спортменски дух  в отношенията между фирмите не само на терена, а и 
на професионално ниво.

ЗАБАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ СПОРТ
Футболът, не случайно е признат за най-популярния спорт в света. 
Забавлението, удоволствието, драматизмът и въобще интересът 
в спортен аспект е гарантиран. Да спортуваш е забавно!
Положителните емоции, които са неизменна част от спорта, несъмнено 
правят живота по-хубав. 

ТИЙМ БИЛДИНГ
Шампионатът дава чудесна възможност на терена или на студено питие 
след мач, колегите Ви да се опознаят помежду си и да погледнат един на 
друг от различен ъгъл. Отборните спортове каляват и сплотяват 
колективите. Футболът учи хората как да действат като екип, как 
действията на един член от колектива се отразява на всички останали и 
колко е важно всички членове да работят заедно в името на една обща 
цел. 

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
Съществена част от здравословния начин на живот е двигателната 
активност. Голяма част от здравословните проблеми на хората в активна 
трудоспособна възраст се дължат именно на застоялия начин на живот. 
Провеждането на шампионата дава възможност за редовно физическо 
натоварване и се явява като фактор за преодоляване на натрупаният 
стрес през работното ежедневие.

РЕКЛАМА
Събитието е прекрасна възможност за реклама на Вашата компания. 
Комплекс СПОРТНА ЗОНА разполага с над 900 кв.м. рекламни площи, 
част от които са предоставени на фирмените отбори-участници в 
шампионата. Също така, форумът има широко медийно отразяване.

АСПЕКТИ НА СЪБИТИЕТО:
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ЗА КОМПЛЕКС „СПОРТНА ЗОНА“

СПОРТНА ЗОНА разполага с 3 броя игрища с размери 20 х 40 м., 
оразмерени и разчертани по изискванията FIFA за футбол на малки врати. 

Тревната настилка е последен модел на водещата холандска компания 
EDEL GRASS (http://www.edelgrass.nl/) , един от едва 5-те оторизирани от 
FIFA производители на изкуствени тревни настилки в света, с 31 
сертифицирани с две звезди професионални футболни терена в Европа. 
Моделът на тревата е ЕDEL GRASS FUTURE DS 40, с най-новото U-
образно сечение на нишката. 

Под тревата е положена специална подложка, абсорбираща удари и вода, 
Shockpad EDEL ALVEO. Върху тревната настилка са положени 
висококачествени нетоксични SBR-гранули.

Осветление: Във всяка точка от терените светлинния поток е с 
минимална сила 150 лукса.

Поливна система: Под терена са разположени 8 бр. автоматични 
разпръзквачи Rain Bird, всеки с радиус на действие 22 м. В горещите дни 
5 минути работа на тази система дава невероятно усещане за комфорт и 
автентичност на тревата.

Озвучителна система: Проектирана и изработена ot Dynacord 
(България) с компоненти на TEAC, Bosch, ТОА и Behringer, специално 
пригодена за озвучаване на открити пространства.

На територията на комплекса  ще намерите още:
- покрити трибуни за 250 зрители
- 3 бр. съблекални с едновременен капацитет 54 души
- VIP-ложа
- детски кът
- детско футболно игрище
- заведение за напитки и закуски, бира и скара
- безплатен паркинг
- безплатен WI FI интернет достъп
- 2 бр. HD-TV приемника предаващи всички футболни срещи в Европа на 
живо
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1. 3 броя игрища 20х40 м
    1 брой игрище 40x70 м
2. Съблекални - 3 бр.
3. Трибуни - 4 бр.х 60 души
4. Кафе
5. Детски терен
6. Детски кът
7. Вход / Офис
8. Паркинг - 30 места 3
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ЗА КОМПЛЕКС „СПОРТНА ЗОНА“
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ЗА СЕЗОН 2013 на БСФЛ
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ДВУБОЯ ИГРАЧА ГОЛА ЗРИТЕЛЯ
285072 462139 МИНУТИ

ФУТБОЛ

3600



СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ И РЕГЛАМЕНТ

ВАЖНО !!!  Основна идея на този турнир е той да бъде наистина 
корпоративно събитие на строителният бранш! Като задължително 
условие за това се изисква всички състезатели от отборите да бъдат 
служители на трудов договор в дадената компания.  Целта на това 
задължително условие е да се избегнат ситуации, в които се 
картотекират професионални футболисти или настоящи играчи по 
мини-футбол, което от своя страна би довело до опорочаване на 
основната идея на шампионата.

Игрище: размери 20 х 40 м., оразмерено и разчертано по изискванията на
FIFA за футбол на малки врати

Настилка: изкуствена трева EDEL GRASS FUTURE DS40, с Shock Pad и 
UBR гранули.

Екипировка: Задължителна, с номера на фланелките,препоръчват се 
футболни обувки с бутони /пластмасови или гумени, тип „стоножка“/

Съдии: лицензирани съдии от БАМФ (Българска Асоциация Мини 
Футбол)
Медицинско лице: практикуващ правоспсобен лекар с димлома за 
завършено медицинско образование.
Делегат: оторизиран представител на организаторите 

Съблекални: 3 бр. съблекални с шкафчета,  WC и душове с коеф. на 
едновременност  54 души
Места за зрители: 4 покрити трибуни за 240 човека (2х70 + 2х50) + 
правостоящи
Осветление: 150 лукса във всяка точка на терена.

ПРАВИЛА

Отборите играят в състав от  6 човека: 5 полеви + 1 вратар.

Неограничен брой смени.

Времетраене на срещата – 2 полувремена по 25 минути с 5 минути 
почивка.

Възможност за картотекиране до 16 състезатели, стига всички те да са 
служители на постоянен трудов договор в дадената компания.

На всеки отбор ще бъде даден подробен правилник за провеждане 
на срещи по мини футбол
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СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ И РЕГЛАМЕНТ

Шампионат 2013/2014 на БСФЛ стартира с 16 отбора 
при следнте правила:

С нарастване броя на отборите, ще бъдат образувани дивизии на 
йерахичен принцип, като най-добрите ще се изкачват към горните дивизии, 
а последните ще изпадат в долните дивизии. На всеки полусезон
ще се разглеждат и одобряват кандидатури на нови отбори, желаещи да 
бъдат включени.

Възможно е включването на нов отбор на полусезона. Отборът 
автоматично попада в най-доланата дивизия с точков актив като този на 
отбора, заемащ пета позиция в новото (преизчислено) класиране и без 
голова разлика.

Ако отборите са повеч един един, е възможно преопределяне на отборите 
и в двете дивизии. Като основно правило, новите отбори попадат 
единствено и само в най-долната дивизия.

БСФЛ има право да прави корекции във формата на Шампионата, 
наложени от непредвидени обстоятелства.

                  ПЪРВА фаза – 15 седмици (3 Септември - 10 Декемви 2013)

Играе се „всеки срещу всеки“ по един път. За победа се получават  3 т., за 
равен резултат – 1 т. , за загуба – 0 т. 

            ВТОРА  фаза – 14 седмици (18 Март - 24 Юни 2014)

Класиралите се от 1-во до 8-о място образуват Елитна Дивизия. 
Класиралите се от 9-о до 16-о място образуват Първа Дивизия.

Отборите наследяват точковия си актив от първа фаза, разделен на две. 
Играят “всеки срещу всеки“ в своята дивизия по два мача.

За победа се получават  3 т., за равен – 1 т., за загуба – 0 т. 

Всеки отбор ще играе по един мач в седмицата.

Срещите се провеждат в делнични дни през седмицата с начален час 
след 18:30 часа. Основен ден за провеждане на срещите - ВТОРНИК.

Възможно е Отлагане/Изтегляне на среща, което се извършва по 
правилата, описани в Правилник на БСФЛ.
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Такс ата за участие на ФИРМЕН отбор в БСФЛ е 60 ,00 
лв(без ДДС) /на мач . 
  

Пълен достъп до всички обекти на територията на спортния 
комплекс. Ползване на футболен терен с последен модел изкуствена 
трева, достъп до съблекални с отопление, бани и тоалетни с топла вода, 
достъп до паркинг за леки автомобили, ползване на 10 % отстъпка при 
пазаруване на храни и напитки от заведението към комплекс „Спортна 
Зона“.

Пълна спортно-техническа организация на срещите: 
к артотекиране , проток оли , провеждане на самите дву бои .

Съдии: лицензирани съдии от БАМФ (Българск а Ас оциация 
Мини Футбол)

Медицинско обслу жване: присъствие по време на мачовете 
на прак тик уващ правоспос обен лек ар с димл ома за 
завършено медицинск о образование .

Д ежурни делегати : присъствие по време на мачовете на 
представители на организаторите от „Спортна Зона“ , 
от говарящи за спазване на правилата за к артотекиране и 
провеждане на срещите . 

Озвучаване: за гряваща м узик а , съобщения преди , след и по 
време на срещите .

Награди:
Вк лючват к упи , медали , възпоменателни плак ети , ваучери и 
други предметни награди
За всяк а от дивизиите са предвидени : Голяма к упа за 
Шампиона , златни , сребърни и бронзови медали , Купа за 
Голмайстор , Купа за Най-добър вратар , Купа за Играч на 
т урнира , Плак ет за Fa i r P lay .

Всички награди с а индивид уално гравирани.

Голяма награда за Шампиона

КАКВО ВКЛЮЧВА ТАЗИ ТАКСА?

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
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Церемонии по официално откриване и закриване на 
шампионат , мажоретни състави , забавни артистични 
изпълнения , и гра с публик ата , фойерверки .

Видео и фото-материали от срещите и извън тях .

Пълна статистика на срещитe: ежедневно въвеждане, 
ак туализиране и обработк а на информацията . Публикуване в 
Интернет.

Възможност за ползване на отстъпки при
закупуване и брандиране на футболна екипировка .
Нашите партньори от СПОРТНА ЗОНА имат договорени 
отстъпки в цените с голяма част от водещите производители и 
вносители на футболна екипировк а в България . Също так а се 
предлага и брандиране на екипировк ата с име/лого на 
възможно най-ниските цени на пазара .

КАКВО ОЩЕ ВКЛЮЧВА ТАЗИ ТАКСА?
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МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ, ПАРТНЬОРИ, РЕКЛАМА

Интернет
Създаване и поддържане на интернет страница на лигата. Ежедневно 
актуализаране на информацията. Възможност за поставяне на рекламни 
банери в интернет страницата. Създаване и поддържане на страница на 
шампионата във Facebook, публикуване на видео и снимков материал от 
проведените срещи, с възможности за споделяне и коментари.

Вестник „Строител“
Като официално издание на Камарата на Строителите в България, вестник 
„Строител“ е основен медиен партньор на Българската Футболна 

 Лига /БСФЛ/. 

 - основен медиен партньор.

Осъществяване на пряко телевизионно излъчване на най-интересните и 
решаващи мачове. Комплекс Спортна Зона има оптична връзка с 
националният цифров кабелен оператор и има сключено споразумение с 

Строителна На страниците му ежеседмично се публикуват 
репортажи и снимки за проведените срещи. 

1kam1.com - Българският строителен портал
След всеки кръг подробности и фотографии от срещите можете да 
намерите в новинарския раздел на портала.

blizooTV 

blizooTV за директно предаване на мачове от комплекса по специално 
обособен канал, достъпен за всички абонати.

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ, ПАРТНЬОРИ, РЕКЛАМА

ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ВКЛЮЧВАНЕ! 

ЗА ЗАПИСВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ИНФОРМАЦИЯ:

 ТЕЛ: 0876.330.130

 ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СРОК ДА ЗАЯВИТЕ И ПОТВЪРДИТЕ 
ВАШЕТО УЧАСТИЕ : 15.08.2013
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