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2021-2023 жылдардағы маусымдарда  

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 маусымына 4 клуб 

қатысады: Қазақстан Республикасының Чемпионы, Қазақстан Республикасы OLIMPBET-

Кубогының иегері, Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Чемпионатының күміс 

жүлдегері, Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Чемпионатының өткен маусымдағы қола 

жүлдегері. 

 

3. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Чемпионатының тиісті маусымында 1-ші, 2-ші 

немесе 3-ші орын алған клуб Қазақстан Республикасының OLIMPBET-Суперкубогының 

иегері болған жағдайда, Қазақстан Республикасының OLIMPBET-Чемпионатында 4-ші 

орын алған клуб Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының төртінші 

қатысушысы болады.   

 

4. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының ойындарын өткізу 4 матчтан 

тұрады. Алдымен екі жартылай финал өткізіледі. Жартылай финалдық матчтың құрамы 

жеребемен анықталады. Жартылай финалдарда жеңілген клубтар 3-ші орын үшін матчта 

кездеседі. Жартылай финалдардың жеңімпаздары финалдық матчта кездеседі. Финалдық 

матчтың жеңімпазы Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының иегері болады. 

 

5. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогы матчының негізгі уақыты тең 

нәтижемен аяқталған жағдайда, жеңімпаз Футбол ойынының ережелеріне сәйкес матчтан 

кейінгі пенальти сериясында айқындалады. 

 

6. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының өтетін жерін ҚКФЛ басшылығы 

анықтайды.    

 

7. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының матчына қызмет көрсеткені 

үшін төрешілерге және инспекторларға төленетін төлемдердің мөлшері тиісті маусымдағы 

Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Чемпионатының Регламентіне сәйкес Қазақстан 

Республикасы OLIMPBET-Чемпионатының матчы үшін көзделген төлемдерге тең. 

 

8. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының қатысушылары үшін 40 000 000 

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

1-орын – 25 000 000 (жиырма бес миллион) теңге, 2-орын – 10 000 000 (он миллион теңге), 

3-орын – 5 000 000 (бес миллион) теңге.  

 

9. Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Суперкубогының жеңімпазы ауыспалы жүлде 

және алтын медальдармен марапатталады; 2-ші және 3-ші орын алған клубтар тиісінше 

күміс және қола медальдармен марапатталады. Әрбір клубқа арналған медальдар саны – 

45 дана. 



 

10. 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. 

 

11. Осы Қағидада көзделмеген OLIMPBET-Суперкубогын өткізудің барлық шарттары 

тиісті маусымдағы Қазақстан Республикасы OLIMPBET-Чемпионатының Регламентіне 

сәйкес келеді. 

 

12. 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. 
 
 
 


