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АНЫҚТАМАЛАР 
 

ҚФФ – Жарыстардың ұйымдастырушысы болып табылатын «Қазақстан футбол 

федерациясы» қауымдастығы» Заңды тұлғалар қауымдастығы.  

ҚКФЛ – Жарыстарды өткізетін «Қазақстанның кәсіпқой футбол лигасы» Заңды тұлғалар 

қауымдастығы. 

Жарыстар – Қазақстан Республикасының футболдан OLIMPBET-Чемпионаты және 

Қазақстан Республикасының OLIMPBET-Кубогы (топтық кезеңнен бастап).  

Клуб немесе футбол клубы – Жарыстарға қатысатын ҚКФЛ мүшесі.  

Матчты ұйымдастырушы (қабылдаушы клуб) – Жарыстардың матчын тікелей 

ұйымдастыруға және өткізуге жауапты футбол клубы. 

Матчтың ресми тұлғасы - футбол төрешісі (төреші), төрешінің көмекшісі, төрешінің 

қосымша көмекшісі, резервтік төреші, инспектор, матчтың делегаты, яғни Жарыстардың 

матчтын ұйымдастыруға жауапты және төрешілер бригадасының әрекеттерін бағалайтын 

тұлғалар, сондай-ақ ҚФФ мен ҚКФЛ өкімі бойынша Жарыстарды өткізумен байланысты 

жауапкершілікті өзіне алатын кез келген басқа да тұлғалар.  

Хабар таратушы – Жарыстар матчтарының телевизиялық трансляцияларын жүргізуге 

уәкілетті ұйым.    

Стадион – Жарыстардың матчтары өтетін спорттық имарат (бүкіл спорт кешені). 

Спорт маусымы (маусым) – бірінші тіркеу кезеңінің бірінші күнінен басталатын және 

ҚКФЛ өткізетін барлық жарыстардың соңғы ресми матчымен аяқталатын кезең.  

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. 

Ойын аймағы – төрешінің көмекшілерін, резервтік төрешіні, доп беретін ұлдарды, Хабар 

таратушының өкілдерін, аккредиттелген фотокорреспонденттерді, медициналық 

қызметкерлерді, күзетшілерді, ресми тұлғаларды орналастыруға арналған футбол 

алаңының айналасындағы аймақ.  

Аралас 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 зал. 

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. 

Ойындар күнтізбесі – ойын күндері мен ойнайтын командалар жұптарының кестесі.  

 



Осы регламенттің қағидалары сөздер мен сөз тіркестерін таңдауға қарамастан, әйел және 

еркек жынысына да қатысты қолданылады. 

 

Осы регламенттің мәтінінде көзделген барлық атаулар мен анықтамалар олардың 

мағынасына нұқсан келтірмей жекеше де, көпше түрде де пайдаланылуы мүмкін. 

 

Осы регламенттің барлық анықтамалары тек ыңғайлылық үшін тұжырымдалған және 

регламенттің жекелеген қағидаларының заңды маңыздылығына әсер ете алмайды.  

 

  



1-БАП. 

ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР 

 

 

1.1. Кіріспе. 

 

Жарыстарды өткізу үшін Стадионға рұқсат беруді ҚФФ Лицензиялау (сертификаттау) 

және аттестаттау департаменті жүзеге асырады. Клубтар осы 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.  

 

1.2. Ақпараттық қамтамасыз ету. 

 

Клубтардың өкілдері Жарыс матчының хаттамасына қосымшаларды Жарыстардың 

басталуына дейін 75 минуттан кешіктірмей төрешіге береді, сондай-ақ protocol@pflk.kz 

электрондық мекенжайына жолдайды.    

 

Жарыстардың матчы туралы барлық ресми ақпарат (командалардың құрамы, Клубтың 

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

түзеуге шыққанға дейін Стадионда диктормен жариялануы тиіс. 

 

1.3. Клубтың медиа-офицері. 

 

Футбол клубтарын сертификаттау жөніндегі талаптарға сәйкес, әрбір Клубтың өз 

штатында Клубтың БАҚ және ҚКФЛ-мен өзара әрекеттесуіне жауап беретін білікті медиа-

офицері болуға міндетті. 

 

Медиа-офицер Клубтың бас жаттықтырушысының қатысуымен матч алдындағы және 

матчтан кейінгі баспасөз конференцияларын ұйымдастыру үшін Клубтың әрбір үй және 

қонақ матчына қатысуы, сондай-ақ Клуб ойыншыларымен матчтан кейінгі сұхбаттарды 

ұйымдастыруда БАҚ өкілдеріне жәрдемдесуі тиіс.  

 

2-БАП. АККРЕДИТТЕУ. БАҚ ӨКІЛДЕРІН ОРНАЛАСТЫРУ   

 

2.1. Жарыстардың матчтарына аккредиттеу шарттары. 

 

ҚКФЛ Жарыстарды баяндап жариялауға айрықша құқықтардың құқық иеленушісі 

ретінде, осы регламентте көзделген мән-жайларды қоспағанда, оның ішінде Жарыстарды 

ақпараттық баяндап жариялау мақсаттары үшін, Жарыстардың жазбасын жүргізетін 

тұлғаларды аккредиттеуді жүзеге асырады. 

 

Баспа және электрондық БАҚ-тың жазатын журналистерін және фотокорреспонденттерін 

қоса алғанда, өзге тұлғаларды аккредиттеуді Клубтар дербес жүргізеді. 

 

Егер осы регламентте өзгеше тікелей көзделмесе, Хабар таратушы аккредиттемеген 

тұлғалардың Жарыстардың жазбасын жүргізуіне тыйым салынады.   

 

2.2. Хабар таратушыны аккредиттеу. 

  

ҚКФЛ Жарыстарды жазуға арналған аккредиттеу түрлерін әзірлейді және бекітеді, 



сондай-ақ оларды бүкіл Маусымға қажетті мөлшерде дайындауды қамтамасыз етеді. 

 

Хабар таратушының аккредиттелген тұлғалары тиісті айырымдық кеудешелермен 

қамтамасыз етілуге тиіс. Өзге аккредиттелген тұлғалар «БАҚ» немесе «PRESS» деген 

белгісі бар айырымдық кеудешелермен, реттік нөмірмен қамтамасыз етіледі және түсі 

бойынша Хабар таратушының персоналының кеудешелерінен ерекшеленуі тиіс. 

 

Жарыстардың матчы барысында жұмыс істейтін Хабар таратушының өкілі бүкіл матч 

бойы айырымдық кеудешені киіп жүруі тиіс. 

 

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.  

 

Аккредиттелген тұлғада жоғарыда көрсетілген кез келген заттың, атап айтқанда 

айырымдық кеудешенің, Аккредиттеу куәлігінің (картасының) болмауы Стадионның 

тиісті аймақтары мен үй-жайларына кіру мүмкіндігін беруден бас тарту үшін негіз 

болады. 

 

Сәйкестендіруді және жұмыс орындарына кіру мүмкіндігін оңайлату үшін Хабар 

таратушы персоналының Аккредиттеу куәліктері (карталары) түсі бойынша басқа 

тұлғалардың Аккредиттеу куәліктерінен (карталарынан) ерекшеленуі тиіс.    

 

2.3. Жазатын журналистерді және фотокорреспонденттерді аккредиттеу. 

 

Клуб жазатын журналистерге және фотокорреспонденттерге арналған аккредиттеу 

түрлерін дербес әзірлейді және бекітеді. 

 

Аккредиттелген жазатын журналистерге тек қана баспасөз ложасында болуға, баспасөз 

конференциясына қатысуға және Клуб ұсынған аккредиттеу аймақтарына сәйкес Аралас 

аймақта жұмыс істеуге рұқсат етіледі. 

 

Фотокорреспонденттер жұмысты осы регламенттің 2.9. тармағына сәйкес жүзеге асыруы 

тиіс.    

 

2.4. Клубтық БАҚ-ты (Клубтардың баспасөз орталықтарын) аккредиттеу 

ерекшеліктері.  

 

Жарыстардың матчына қатысатын футбол клубтарының БАҚ-ы аккредиттелген басқа 

БАҚ өкілдерімен бірге матчта жұмыс істеуге, яғни баспасөз орталығында, баспасөз 

ложасында, Аралас аймақта, фотографтардың жұмыс аймағында жұмыс істеуге құқылы. 

Бұдан басқа, Матчты ұйымдастырушының фотографтары Стадион аумағында жүруге 

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. 

 

Матч ұйымдастырушысы Қонақ клубты фотографтарға (кемінде бір аккредиттеу), 

жазатын журналистерге (кемінде бір аккредиттеу) және операторларға (кемінде бір 

аккредиттеу) арналған аккредиттеумен қамтамасыз етуге міндетті. Қонақ клуб өкілдерінің 

жалпы санын Клубтар келісім бойынша анықтайды. 

 



2.5. Жарыстар матчтарының Клубтармен жүзеге асырылатын бейнетүсірілімі. 

 

Клубтар өздері қатысушылары болып табылатын Жарыстардың матчтарын кейіннен 

жаңалықтар, шолу және талдау мақсаттарында пайдалану үшін бейнетүсірілім жүргізуге 

құқылы. Клубтар Жарыстар матчының тікелей ретрансляциясын немесе (Хабар 

таратушының немесе ҚКФЛ логотипін міндетті түрде пайдалана отырып) Хабар таратушы 

немесе ҚКФЛ жүзеге асыратын (толық және/немесе ішінара) жазбаны пайдалануға 

құқылы.  

 

Жаңалықтар мен шолу бағдарламаларында өзі түсірген (ұзақтығы 15 минуттан аспайтын) 

бейнежазбаны пайдалануды қоспағанда, үшінші тұлғалар, оның ішінде Клубтардың өздері 

жүзеге асыратын Жарыстар матчтарының тікелей трансляциясын және/немесе жазбасын 

Клубтардың көрсетуіне тыйым салынады. 

 

Матч ұйымдастырушысы мен Қонақ клуб Жарыстардың әр матчының жазбасын (FullHD 

форматында) жүргізуге міндетті. Матч ұйымдастырушысы ҚКФЛ Басшылығы бекіткен 

схемаға сәйкес орналасқан кемінде 2 түрлі камерадан матчтардың түсірілімін жүргізуге 

міндетті. Түсірілім ракурсы футбол алаңының екі айып алаңының толық түсірілімін 

қамтамасыз етуі керек. Матч ұйымдастырушысы қажет болған жағдайда ҚКФЛ немесе 

ҚФФ сұрауы бойынша ұсыну үшін матчтың жазбасын 3 (үш) ай бойы сақтауға міндетті. 

Таймер белгісі бар матчтың жазбасы үздіксіз және айқын болуы тиіс. Матчтың 

жазбасында командалардың алаңға шығуынан бастап командалар мен төрешілердің 

алаңнан кетуіне дейінгі бүкіл матч (соның ішінде футбол алаңында және стадион 

трибуналарында қоғамдық тәртіпті бұзу жағдайлары) түсірілуі тиіс. Матч 

ұйымдастырушысы Қонақ клубты жазбаны жүзеге асыру үшін техникалық жағдайлармен 

қамтамасыз етуге міндетті, ал матч аяқталғаннан кейін 2 сағат ішінде инспекторға өткен 

матчтың жазбасын ұсынуға міндетті.   

 

2.6. Матч өткізілетін күндері Хабар таратушы болып табылмайтын 

телекомпанияларды аккредиттеу және олардың жұмыс тәртібі. 

 

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 матчқа дейін, матч кезінде 

немесе одан кейін камераларды Хабар таратушы пайдаланатын платформаларда, 

қақпаның сыртында, жүгіру жолдарында немесе алаң жиегінде пайдалануға тыйым 

салынады. 

 

Хабар таратушы болып табылмайтын телекомпанияларды аккредиттеу рәсімі 

аяқталғаннан кейін күнтізбелік 7 күннен кешіктірмей Клубтар ҚКФЛ баспасөз қызметінің 

мекенжайына осы тармаққа сәйкес аккредиттеу алған телекомпаниялардың тізімін 

жіберуге міндетті. 

 

2.7. Стадионға кіру мүмкіндігі. 

 

БАҚ өкілдеріне (клубтық БАҚ өкілдерін қоспағанда) Стадионның негізгі бөлігіне (футбол 

алаңын, трибуналарды, трибуна астындағы үй-жайларды қамтитын аумақ) 

бейнекамералармен (және/немесе өзге де түсіру/жазу жабдықтарымен) кіру мүмкіндігі 

ҚКФЛ немесе Клуб берген Аккредиттеу куәлігі (картасы), айырымдық кеудешесі болған 

жағдайда ғана рұқсат етіледі. 

 



ҚКФЛ Хабар таратушының техникалық және шығармашылық персоналын алдын ала 

Аккредиттеу куәліктерімен (карталарымен) қамтамасыз етеді. 

 

Клубтар Стадион аумағына Хабар таратушы қызметкерлерінің автокөліктерінің өтуі үшін 

кемінде 4 дана рұқсаттама беруге міндетті.  

  

2.8. БАҚ өкілдерін орналастыру. 

 

Баспасөзге арналған ложада үстелдермен жабдықталған кемінде 20 орын болуы тиіс. Бұл 

үстелдердің мөлшері ноутбук немесе блокнот қою үшін жеткілікті болуы тиіс. 

Үстелдермен жабдықталған баспасөз ложасында электр қуат көзі және сымсыз wi-fi желісі 

арқылы интернетке кіру мүмкіндігі болуы тиіс. 

 

Wi-fi сымсыз интернеті аккредиттелген БАҚ өкілдеріне міндетті түрде ұсынылады. 

 

Телевизиялық арналардың және Интернет-порталдардың журналистері үстелсіз орны бар 

баспасөз ложасына орналастырылуы мүмкін. 

 

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.    

 

2.8.1. Журналистердің жұмыс аймағын сымсыз интернетпен қамтамасыз ету. 

 

Аккредиттелген жазатын журналистердің (интернет-БАҚ, баспа БАҚ), радиожурналистер 

мен комментаторлардың жұмыс аймақтары, атап айтқанда баспасөз орталығы, баспасөз 

конференцияларына арналған зал, баспасөз ложасы, комментаторлық позициялар 

интернетке сымсыз кіру мүмкіндігімен (wi-fi) жабдықталуы тиіс. Бұл арналардың өткізу 

қабілеті секундына кемінде 10 мегабит болуы тиіс. 

 

Интернетке кіру мүмкіндігіне арналған wi-fi арналар парольдермен қорғалуы тиіс.   

 

2.9. Фотокорреспонденттер. 

 

Жарыстардың матчтары кезінде аккредиттелген фотокорреспонденттер тек қана қақпаның 

артында 2 метр қашықтықта, ал жарнамалық құрылымдар болған жағдайда – солардың 

артында ғана бола алады. Айрықша жағдайларда, Стадионның ерекшелігін ескере 

отырып, фотографтар ҚКФЛ және Клуб бекіткен басқа да 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. 

 

Матч ұйымдастырушысы матчқа аккредиттелген фотографтар мен корреспонденттердің 

санын дербес анықтайды, сонымен қатар жазатын журналистер мен фотожурналистерге 

арналған аккредиттеу түрлерін дербес әзірлейді және бекітеді. 

 

Жарыстар матчының алдында әрбір фотографқа Матч ұйымдастырушысы белгіленген 

үлгідегі кеудеше беруі тиіс. Кеудешенің алдыңғы және 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.    

 

3-БАП. БАҚ ЖҰМЫСЫНЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ. СҰХБАТ   

 

3.1. Киім ауыстыратын бөлмелерге кіру мүмкіндігі. 

 

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. ҚКФЛ-мен және Матчтың ұйымдастырушысымен алдын ала 

келісім бойынша Хабар таратушы осы аймақта жұмыс істеу құқығын ала алады.  

 

3.2. Матч басталар алдында және матч үзілісінде іс-шараларды өткізу тәртібі. 

 

Матч ұйымдастырушысының Клуб демеушілерінің/серіктестерінің жарнамалық және 

ақпараттық акцияларын ұйымдастыруы және өткізуі мақсатында, алаңда ойыншылардың 

ширату жаттығуы және белсенділіктер матч басталғанға дейін 15 минут бұрын аяқталады. 

Осы сәттен бастап 10 минут бойы алаң, аудиотехника және видеотехника Клубтың 

акцияларынан басқа іс-шараларға қатыспауы тиіс. 

 

ҚКФЛ баннерін шығару (болған жағдайда) Жарыстар матчы басталғанға дейін 5 минут 

бұрын жүзеге асырылады. 

 

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).   

 

3.3. Футбол алаңындағы түсірілім. 

  

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: 

 

- алаңда 2 камерадан артық болмауы тиіс; 

- камераның радиожиілікті (сымсыз) болғаны жөн; 

- оператордың көмекшісі кабельді бақылап отыратын жағдайда ғана сымды камераны 

пайдалануға болады; 

- камера микрофонмен жабдықталуы мүмкін; 

- 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. 

 



Хабар таратушының операторы мен оның көмекшісі матч аяқталғаннан кейін футбол 

алаңына шығуға құқылы. Оператор алаңның орталығынан бастап киім ауыстыратын 

бөлмелер мен матчтың Ресми тұлғаларының бөлмелері аймағының кіреберісіне дейін 

ойыншыларға ілесіп жүре алады.     

 

3.4. Стадиондағы студия. 

Хабар таратушы команданың жаттықтырушысы мен ойыншыларын Стадион аумағындағы 

студияға шақыру арқылы Жарыстардың кез келген матчын баяндап жариялауды кеңейтуге 

құқылы, осындай сұхбат командалардың матчқа дайындығын бұзбайды деген шартпен. 

Осындай кеңейтілген сұхбаттың ұзақтығы 10 минуттан аспауы тиіс. Хабар таратушы 

осындай сұхбат өткізу үшін матчқа дейін күнтізбелік 2 күннен кешіктірмей Клубтардан 

келісім алады. 

 

Студияның орналасқан жері Матч ұйымдастырушысымен келісіледі. 

 

3.5. Қысқа сұхбат (Флэш-сұхбат) өткізу. 

 

Клубтармен келісім бойынша Хабар таратушы бас жаттықтырушының немесе 

ойыншының флеш-сұхбатын матч аяқталғаннан кейін және/немесе матч үзілісі кезінде 

(ұзақтығы 1-2 минут) ұйымдастыруға құқылы. 

 

Қысқа сұхбатты түсіруге Хабар таратушы ғана құқылы. Матч ұйымдастырушысы 

Жоспарға сәйкес қажетті орынды ұсынуға және жабдықты қосу мен қысқа сұхбат жүргізу 

үшін жағдайлар жасауға міндетті. Телевизиялық және жарықтандыру жабдықтарын Хабар 

таратушы қамтамасыз етеді.   

 

3.6. Қысқа сұхбат жүргізу аймағы. 

 

Осындай сұхбаттың түсірілімілін жүргізуге арналған орын әрбір Стадион үшін бүкіл 

Спорт маусымына арналған Жоспармен анықталып, бекітілуі тиіс. 

 

Сұхбат аймағының мөлшерлері түсірілім жүргізуге арналған фонды, жарықтандыруды 

және жабдықты орнату үшін жеткілікті болуы тиіс (ең аз мөлшері 3х3 метр). 

 

Матч ұйымдастырушысы қысқа сұхбат жүргізуге арналған жабдықтарды қосу   

жағдайларын қамтамасыз етуге міндетті. Телевизиялық және жарықтандыру жабдықтарын 

Хабар таратушы қамтамасыз етеді.    

 

3.7. Аралас аймақ. 

 

Аккредиттелген БАҚ-тың матч қатысушыларымен қарым-қатынас жасауы үшін Клуб 

жабдықталған орын ұсынуға міндетті. Бұл орын алдын ала дайындалуы тиіс. Аралас 

аймақтың орналасуы бекітілген Жоспарға сәйкес анықталады. Аралас аймақ 

ойыншылардың киім ауыстыратын бөлмелерден көлік аймағы орнына баратын жолында 

орналасуы тиіс. Барлық ойыншылар Аралас аймақтан өтуі тиіс (бірақ тоқтап, сұхбат 

беруге міндетті емес). Ойыншылар өтетін аймақ түсірілім және сұхбат жүргізуге кедергі 

келтірмейтін бөгеуілдермен қоршалуы тиіс. 

 

Матчты трансляциялауға құқығы жоқ Аккредиттелген БАҚ және телекомпания өкілдері 

ойыншылардан, команда жаттықтырушыларынан және Клубтың ресми тұлғаларынан 

сұхбат алуға құқылы. Клубтар барлық ойыншылардың осы аймақ арқылы өтуін 

қамтамасыз етуі керек, сондай-ақ ойыншыларға сұхбат алу туралы Аккредиттелген БАҚ-



тың сұраныстарын жеткізуі тиіс. 

 

Аралас аймақ кем дегенде 20 журналист пен фотокорреспондентке арналған болуы керек. 

 

Аралас 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 керек. 

 

3.8. Баспасөз конференциялары. 

 

Клуб Жарыстар матчынан кейін бас жаттықтырушылардың баспасөз конференциясын 

өткізуді қамтамасыз етуі керек. Баспасөз конференциясына арналған зал матчтың соңына 

дайын болуы керек. Баспасөз конференцияларын өткізетін орын бекітілген Жоспарға 

сәйкес анықталады. Баспасөз конференциясы матч аяқталғаннан кейін 20 минуттан 

кешіктірілмей басталуы тиіс. Баспасөз конференциясына бірінші болып Қонақ клубтың 

өкілдері шақырылады. 

 

Матчтан кейінгі баспасөз конференциясы барлық Аккредиттелген БАҚ өкілдері үшін қол 

жетімді. 

 

Матчтан кейінгі баспасөз конференциясында медиа-офицерлердің (оның ішінде Қонақ 

клубтың медиа-офицері) және матчқа қатысушы Клубтардың бас жаттықтырушыларының 

(бас жаттықтырушылардың м.а.), сондай-ақ қажет болған жағдайда құзыретті 

аудармашының қатысуы міндетті. 

 

Баспасөз конференциясының қатысушылары арнайы подиумда және ҚКФЛ бекіткен 

фонда орналасуы тиіс. Бұл жағдайда фон барлық камералардың жұмыс аймағына 

толығымен түсуі тиіс.    

 

3.9. Матчтан кейін баспасөз конференциясын өткізуге арналған үй-жай. 

 

Баспасөз конференцияларына арналған зал кемінде 30 журналистке, теле- және 

радиокорреспонденттерге есептелуі тиіс және телевизиялық камераларды орнатуға 

арналған орын болуы керек. Матч ұйымдастырушысы барлық қажетті техникалық 

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

Баспасөз конференцияларына арналған залдағы орталық орын Хабар таратушы үшін 

бекітілуі тиіс. 

 

3.10. БАҚ жұмысына арналған принциптер. 

 

Аккредиттелген БАҚ персоналының кез келген құрал-жабдығы матч қатысушыларына 

және көрермендерге ешқандай қауіп төндірмейтіндей етіп орналастырылуы тиіс. 

Аккредиттелген БАҚ өкілдерінің және персоналдың жабдықтары қозғалысқа кедергі 

келтірмеуі және матч қатысушылары мен көрермендерге кедергі келтірмеуі тиіс. Матч 

кезінде футбол алаңы телевизиялық камералардан, электр кабельдерінен, сымарқаннан, 

техникалық жабдықтардан және аккредиттелген БАҚ өкілдерінен әрдайым бос болуы тиіс. 

 

Телекамералар, фотокорреспонденттердің, техникалық персоналдың құрал-жабдықтары 

матч қатысушыларына және көрермендерге футбол алаңын шолып қарауды қиындатпауы 

тиіс. 

 



БАҚ өкілдері матчтың ресми тұлғаларына және қатысушыларына құрметпен қарауы тиіс. 

Сұхбат тек қатаң айқындадған және белгіленген жерлерде ғана ұйымдастырылуы мүмкін. 

Журналистер сұхбат немесе түсініктеме алу үшін матч қатысушыларына бүкіл матч бойы 

жақындамауы тиіс. Телевизиялық камералар және фотокорреспонденттер алған орындар 

матчқа дейін, матч кезінде және одан кейін дау-дамай тақырыбы немесе қатынастарды 

анықтау болмауы тиіс. 

 

Барлық БАҚ өкілдері өз әріптестерін құрметтеп, өз іс-әрекеттерінде Қазақстан 

Республикасындағы БАҚ қызметін реттейтін заңнаманы басшылыққа алуы тиіс.    

 

3.11. Матч алдындағы медиа-іс-шаралар. 

 

Жарыстардың матчтарын ақпараттық анонстауды жақсарту мақсатында және 

жанкүйерлер аудиториясының қызығушылығын арттыру үшін Клубтар ресми матч 

алдында БАҚ үшін ашық жаттығу, матчқа қатысушы командалардың бас 

жаттықтырушыларының қатысуымен матч алдындағы баспасөз конференциясы секілді 

медиа-іс-шараларды ұйымдастыруға құқылы. 

 

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. 

БАҚ өкілдерінің осы медиа іс-шараларға қолжетімділігі Хабар таратушыға арналған 

орындарды міндетті түрде резервтей отырып, клубтық аккредиттеу бойынша жүзеге 

асырылады.  

 

Матч алдындағы іс-шаралар матчтан күнтізбелік 2 күн бұрын немесе ойыннан бір күн 

бұрын өткізілуі мүмкін. Егер Қонақ клуб матч өтетін жерге тікелей ойын күні келетін 

болса, онда матч алдындағы медиа-іс-шаралар өткізілмейді.    

 

4-БАП. ХАБАР ТАРАТУШЫ. ПЕРСОНАЛДЫҢ ЖҰМЫСЫ   

 

4.1. Стадионда Хабар таратушының жабдықтарын орналастыру шарттарын 

қамтамасыз ету. 

 

ҚКФЛ, Клуб және Хабар таратушы барлық жоспарларды Жарыстардың бірінші матчына 

дейін күнтізбелік 10 күннен кешіктірмей дайындауы керек. 

 

ҚКФЛ Жарыстардың бірінші матчына жеті күн қалғанда дейін әрбір Стадионға арналған 

Жоспарды бекітеді. Өндірістік қажеттілік туындаған жағдайда Маусым ішінде Жоспарға 

өзгерістер мен толықтырулар енгізуге болады. Мұндай өзгеріске ҚКФЛ, Клуб пен Хабар 

таратушының келісімі алынуы тиіс. 

 

Жоспарға сәйкес Клуб: 

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

станцияларын және Хабар таратушының басқа да техникасын; 

- телевизиялық техниканы Стадион аренасынан тыс және тікелей аренада орналастыруға, 

оның ішінде егер бұл Жоспарда белгіленсе, көрермендер орындарын қысқарту есебінен; 

- камераларды орнатуға арналған платформаларды жасауға; 

- телестудиялардың, комментаторлық позициялардың және сұхбат өткізілетін орындарды 

орналастыруға; 

- әлсіз токты және күштік кабельдерді кедергісіз төсеуге арналған орындарды қамтамасыз 

етуі тиіс. 



 

ҚКФЛ және Хабар таратушының келісімінсіз Жоспарды өзгертуге жол берілмейді.   

 

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. 

 

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.   

 

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 тиіс. 

 

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. 

 

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

комментаторлық позицияларды, қысқа сұхбаттар өткізу орындарын, Баспасөз 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.    

 

4.2. ЖТС пен телевизиялық техниканы тұраққа қою. 

 

Хабар таратушыға ЖТС-ті және трансляцияға жұмылдырылатын басқа да телевизиялық 

техниканы тұраққа қоюға мүмкіндік беретін мөлшері 600-ден 800 шаршы метрге дейінгі 

бір учаскедегі тегіс, бос кеңістік қажет. Мұндай орынның беттігі техникалық персоналдың 

Хабар таратушымен белгіленген көлік құралдарының шегінде кедергісіз жүріп-тұруы 

үшін жарамды болуы тиіс.  

 

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 

қауіпсіздік қамтамасыз етілуі тиіс. Тұрақ аумағы қоршаулармен қоршалуы тиіс. Тұрақ 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Матч ұйымдастырушысы жауапкершілік көтереді.  

 

4.3. Комментаторлық позициялар. 

 

Комментаторлық позициялар бүкіл футбол алаңын көріп бақылау үшін әрдайым 



Стадионның негізгі камералар орналасқан жағында орналасуы тиіс. Комментаторлық 

позициялардың орналасқан жерлері, әдетте, алаңның ортаңғы сызығымен сәйкес келеді. 

 

Комментаторлық позициялардың кіреберісі қауіпсіз және көрермендерге арналған 

кіреберістен бөлек болуы тиіс. Комментаторлық кабиналар орналасқан аумақта бөтен 

адамдардың мүлде болмауын қамтамасыз ету Матч ұйымдастырушысының міндетіне 

жатады.   

 

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. 

 

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. 

 

Клуб немесе/және Стадион Хабар таратушыдан комментаторлық позицияларды және 

олардың жабдықтарын пайдаланғаны үшін қандай да бір ақы ала алмайды.    

 

4.4. Телевизиялық студиялар. 

 

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 метр болуы тиіс. Техникалық 

жабдықтар және студияны жарықтандыру Хабар таратушымен қамтамасыз етіледі.  

 

4.5. Алаңда презентациялар өткізуге арналған талдаушылар / сарапшылар 

аймағы. 

 

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.  

 

4.6. Хабар таратушы үшін стадионды жарықтандыру. 

 

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.    

4.7. Жарнамалық құрылымдарды және баннерлерді орналастыру. 

 



Клубтың демеушілері/серіктестері жарнамасы алаңының периметрі бойынша 

орналастырылатын жарнаманың «Жарнама туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 

сәйкестігі үшін Клубтар дербес жауапкершілік көтереді. 

 

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

 

Алаңның периметрі бойынша барлық жарнамалық конструкциялар (оның ішінде LED-

борттар (жарықдиодты жарнамалық конструкциялар) осы регламентке №1 қосымшада 

көрсетілген параметрлерге қатаң сәйкестікте орналастырылуы тиіс және метрмен 

көрсетілген мәндерден аспауы тиіс.     

 

Жарнамалық баннерлер камералар шолып қарауы үшін бүкіл матч бойы ашық болуы тиіс 

және кез келген заттармен немесе адамдармен жабылмауы немесе қоршалмауы тиіс, 

соның ішінде: 

 

- футбол ойнауға арналмаған стационарлық немесе жылжымалы конструкциялар; 

- полиция қызметкерлері, стадионның қауіпсіздік және күзет қызметінің қызметкерлері; 

- журналистер, телевизиялық операторлар, фотографтар; 

- қызмет көрсетуші персоналы және клубтың футбол мектебінің доп беруші 

тәрбиеленушілері. 

  

Бір жарнамалық баннерге арналған конструкцияның стандартты мөлшері – ұзындығы 6 

метр, ені 1 метр. 

 

Клубтар алаңда орналастырылған жарнамалық конструкциялар мен баннерлердің санына 

ҚКФЛ-дан жазбаша түрде келісім алады. 

 

5-БАП. КЛУБТАРДЫҢ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

5.1. Клуб сайтының жұмыс істеу ерекшеліктері. 

 

Клубтардың қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін өз интернет-сайты болуы 

міндетті. 

 

5.2. Клуб сайтының мазмұнына қойылатын талаптар. 

 

Аудиторияның Жарыстардың қатысушыларына қызығушылығын арттыру мақсатында 

сайттың әрбір тілдік нұсқасында апта сайын клубтың тыныс-тіршілігіне қатысты кемінде 

3 жаңалық жариялануы тиіс. Бұдан басқа, матчтар туралы мәтіндік есептерді, 

фотоесептерді және матч аяқталғаннан кейін 24 сағаттан кешіктірмей өткен матчтың 

қатысушыларымен 2 сұхбатты жариялау міндетті. 

 

Матч ұйымдастырушысы командалардың бас жаттықтырушыларының матчтан кейінгі 

баспасөз конференциясының толық стенограммасын немесе толық бейнежазбасын өз 

сайтында таратуға жауапты.   

 

Чемпионаттың 1-ші турынан бастап клубтың ресми сайтында міндетті түрде клубтың 

футболшылары, команда жаттықтырушылары, басшылығы (аты-жөні, туған күні, 

футболшылар үшін – бойы, салмағы, ойын позициясы) туралы толық ақпарат берілген 

«Команда» бөлімі болуы тиіс. Мұндай бөлімге арналған фотосуреттер ақ фонда жасалуы 

керек және сұраныс бойынша ҚКФЛ мекенжайына түпнұсқа сапада ұсынылуы керек. 

 



Клубтың ресми сайтының басты бетінде әлеуметтік желілердегі клубтың ресми 

аккаунттарына белсенді гиперсілтемелер орналастыруды жүзеге асыру қажет. Осы 

аккаунттарға материалдарды орналастыру клубтың ресми сайтында материалдарды 

жариялаумен теңестіріледі.  

 

6-БАП. ЖАРЫСТАРДЫҢ ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЯЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

6.1. ҚКФЛ ТВ. 

  

ҚКФЛ «ҚКФЛ ТВ» жобасы аясында көрермендер аудиториясын кеңейту үшін ҚКФЛ 

ресми сайтында Жарыстар матчтарының тікелей интернет-трансляциясын жүзеге 

асырады. 

  

Хабар таратушы матчты тікелей трансляциялауды жүзеге асырмаған жағдайда, «ҚКФЛ 

ТВ» түсіру бригадасы, осы регламенттің 3 және 4-баптарына сәйкес топқа барлық 

құқықтар мен өкілеттіктерді бере отырып, Хабар таратушыға теңестіріледі. 

 

6.2. Интернет-трансляцияларды ұйымдастыру үшін қажетті техникалық 

инфрақұрылым. 

 

«ҚКФЛ ТВ» жобасы аясында Жарыстар матчтарының тікелей интернет-трансляциясын 

тиісті түрде ұйымдастыру үшін Матч ұйымдастырушысы:     

 

- интернет-трансляцияны ұйымдастыруға жұмылдырылған тұлғалар үшін жабдықтарын 

орнату және баптау үшін стадионның барлық қажетті үй-жайларына (VIP-ложалардан, 

төрешілер бригадасы мен матч инспекторының бөлмелерінен, допинг-бақылау жүргізуге 

арналған үй-жайлардан басқа) еркін кіру мүмкіндігін қамтамасыз етуге; 

- интернет-трансляцияны ұйымдастыруға жұмылдырылған тұлғалардың автокөліктерін 

тұраққа қою үшін тегін орындар ұсынуға; 

- интернет-трансляцияны ұйымдастыруға жұмылдырылған тұлғаларға FTTB (Fiber to the 

Building, оптикалық интернет) технологиясы бойынша сымды интернетке тегін кіру 

мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті, кіру және шығу жылдамдығы кемінде 40 мбит/сек. 

«ҚКФЛ ТВ» жобасына жұмылдырылмаған тұлғаларды осы интернет арнаға қосуға жол 

берілмейді. FTTB технологиясы бойынша сымды интернетке кіру мүмкіндігін қамтамасыз 

ету техникалық тұрғыдан мүмкін болмаған жағдайда, Матч ұйымдастырушысы Жарыстар 

матчының тиісті тікелей интернет-трансляциясын өткізуге мүмкіндік беретін интернетті 

қосудың өзге де нұсқаларына ҚКФЛ-дан келісім алуға; 

- «ҚКФЛ ТВ» жобасының комментаторы мен техникалық мамандарына стадионның 

орталық трибунасынан қорғаныш қалқасы бар тегін жабдықталған бөлек орын (екі 

орынды үстел, 2 орындық, 220 В-қа арналған электрмен қуат беру желісіне қосылған 

желілік фильтр), немесе осыған ұқсас жабдықталған жабық үй-жай беруге; 

- «ҚКФЛ ТВ» жобасының комментаторынан және техникалық мамандарынан Жарыстар 

матчынан репортаж жүргізетін басқа комментаторлардың тікелей жақын жерде (кемінде 5 

м радиуста) болмауын қамтамасыз етуге; 

- «ҚКФЛ ТВ» жобасының операторларына Жарыстардың матчын түсіру үшін футбол 

алаңының орталығы бойынша футбол алаңынан кемінде 10 м биіктікте орналасқан 

стадионның орталық трибунасынан мөлшері 4х3 м алаңды; алаңның жақтау сызығынан 16 

метр қашықтықта орналасқан камераларға арналған алаңдарды ұсынуға міндетті.  
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