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Що таке 
Регбіліг ?

Регбіліг (або регбі-13) - це спортивна гра, яку культивують на 
всіх континентах земної кулі. Представляючи собою сукупність 
природних рухів (біг, стрибки, кидки і т.п.), широкий арсенал 
техніко-тактичних дій, контактний характер єдиноборства, 
зайняла особливе місце в системі фізичного, морального і 
естетичного виховання таких держав, як: Велика Британія, 
Австралія, Нова Зеландія, Франція та ін.

Датою та місцем народження Регбіліг (Rugby League) 
вважається 29 серпня 1895 року в місті Хаддерсфілд (Англія).

Регбіліг є видовищною грою, в якій поєднуються пристрасті 
любителів різних видів спорту: в ході матчу гравці 
багаторазово роблять спринтерські ривки, стрибають на 
ловлю м'яча у повітрі, беруть участь в сутичках, здійснюють 
кидки м'яча руками, грають ногами і крім всього цього 
постійно вступають в силову боротьбу з суперником.

Грають в регбіліг на стандартному за розмірами футбольному 
полі (можна зі штучним покриттям) 2 тайми по 40 хвилин (або 
міні-формат 9х9 - 2 тайми по 9 хвилин).   Команди 
складаються з 13 гравців основного складу і 4 запасних, 
дозволяється 10 зворотних замін.



Регбіліг - колективна гра, в неї протипоказаний егоїзм. Це пов'язано з філософією гри і 
правилами, які з цього виходять. Наприклад, одне з головних правил забороняє віддавати пас 
вперед, що змушує гравця з м'ячем грати на партнера, а гравця без м'яча - надавати йому 
підтримку.

Регбіліг відрізняє від інших видів спорту також те, що в одній команді збираються досить різні 
індивідууми, і саме це робить регбіліг ні з чим не зрівняною грою. Кожен гравець має свою 
задачу і найсильніші, найшвидші, інтелектуальні й талановиті зобов'язані своїм успіхом 
найскромнішим, які не володіють настільки блискучими природними даними, гравцям, однак, 
які завдяки своїй силі волі та колективному почуттю є відмінними членами команди на своєму 
посту. 

Регбіліг апріорі є виховним видом спорту саме тому, що він вчить гравців поблажливості і 
взаємної поваги. Виховна сила регбіліг полягає в тому, що він змушує відкидати особисті 
інтереси і віддавати перевагу інтересам колективу, що так необхідно в сучасному суспільстві. 
Таким чином, регбіліг є видовищне спортивне дійство і ефективний засіб виховання 
особистості, як у фізичному, так і моральному аспектах.



Регбіліг в Україні
• Перша команда з регбіліг (регбі-13) в Україні була організована в м.Харкові 1 листопада 2006 року 

А.А.Мартиросяном, А.В.Мартиросяном і О.Б.Подолякой. До її складу увійшли студенти харківських ВНЗ, 
команда була названа «Легіон ХIII». Незабаром була створена друга команда – Харківського Національного 
Аграрного Університету (м.Харків). Почали грати в регбіліг в Українській інженерно-педагогічній академії 
(м.Харків) та у м.Донецьку – регбійні клуби «Тигри Донбасу» і «Тайфун».

• У самих витоків зародження регбіліг в Україні стояв і брав активну участь депутат Харківської міської ради 
А.Г.Покроєв, що став першим президентом Української Федерації Регбіліг (УФРЛ), утвореної 22 березня 
2008р. 7 травня 2008р в Міністерстві юстиції України УФРЛ отримала офіційну державну реєстрацію.

• Основним завданням нечисленної тоді групи ентузіастів, було створення повної спортивної інфраструктури 
цього виду спорту, сильних клубів для видовищного національного чемпіонату, а також збірної команди 
України високого рівня, яка зможе гідно представляти країну в міжнародних змаганнях.

• З самого початку розвитку регбіліг в Україні різну допомогу надавала Європейська Федерація Регбіліг, яка у 
2008 році прислала в м.Харків студентську збірну команду Великої Британії «GB Pioneers», з якою харківські 
регбісти провели ряд ігор і тренувань. У цьому ж році команда «Легіон ХIII» взяла участь у Суперлізі 
Відкритого чемпіонату Росії з регбіліг, в якому виступила дуже успішно, несподівано для всіх завоював 3-тє 
місце з 10 найсильніших команд.

• З 2009 року УФРЛ розпочала проводити перші всеукраїнські змагання. В цей же рік дебютувала Національна 
збірна України з регбіліг в Чемпіонаті Європи, де розгромно перемогла збірні Латвії та Естонії.

• 23 березня 2012р у Міністерстві молоді та спорту України регбіліг отримав статус офіційного виду спорту. 

• 16 травня 2013р УФРЛ за свої досягнення в розвитку регбіліг отримала статус повноправного члена 
Європейської Федерації Регбіліг. А 25 жовтня цього ж року УФРЛ отримала найвищий рівень визнання у світі –
статус повноправного члена Міжнародної Федерації Регбіліг.



Мета нового 
проекту:

Створення професійної 
ліги регбіліг Української 
Федерації Регбіліг (УФРЛ) 

при підтримці  
Європейськоі Федерації 
Регбіліг (RLEF), Англійської 
Супер Ліги (Betfred Super 
League) та спонсорів



Зміст проекту:

Задача: Проведення регулярного чемпіонату України з регбіліг серед чоловіків на 
рівні єврейських змагань.

Учасники: 7 українських регбіліг клубів з брендами англійських клубів-партнерів.

Міста: Київ, Харків, Львів, Рівне, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, 
Хмельницький.

Освітлення в ЗМІ: медіа ресурси УФРЛ та її партнерів. Пряма трансляція на 
сторінках Facebook та на Youtube каналі збирає біля 65000 глядачів. 



Список 
змагань

У  Ф  Р  Л 
в Україні:

- Чемпіонати та Кубки серед дітей до 10 років;

- Чемпіонати та Кубки серед дітей до 12 років;

- Чемпіонат серед молодших юнаків до 14 років;

- Чемпіонат серед середніх юнаків до 16 років;

- Чемпіонат серед старших юнаків до 18 років;

- Чемпіонат серед юніорів до 19 років;

- Чемпіонат і Кубок серед студентів від 18 до 21 року;

- Чемпіонат і Кубок серед дорослих команд;

- Міжнародний турнір пам'яті А.В.Мартиросяна;

- Міжнародний турнір «Kyiv Open»;

- Міжнародний турнір «Uzhgorod Open».



Наші 
досягнення:

21 квітня 2018 року вперше 8 
вихованців українського регбіліг
вийшли на регбійне поле у складі 
англійського клубу. 

Ними стали гравці харківського 
регбіліг клубу «Легіон ХІІІ» у 
складі клубу «Milford Marlins» з 
міста Лідс.



Збірна 
України

«УКРАЇНЦІ»

• 3 травня 2014р студентська збірна команда України
стала Чемпіоном Європи серед студентів у 
м.Нантер (Франція).

• 24 червня 2017р Національна збірна команда 
України під керівництвом тренерів Веприка Г.О. та 
Мартиросяна А.А. стала Чемпіоном Європи з 
регбіліг-9 у м.Белград (Сербія).

• 28 серпня 2017р Міністерством молоді та спорту 
України вперше було присвоєно 18 гравцям 
національної збірної команди України звання 
«Майстер спорту міжнародного класу» з регбіліг.

• 24 січня 2018р Міністерством молоді та спорту 
України вперше було присвоєно почесне звання 
«Заслуженого тренера України» з регбіліг
чотирьом вітчизняним тренерам – Веприку Г.О., 
Мартиросяну А.А., Мельничуку В.М. і Родзяку І.Б.



Наші медіа:

• www.Rugby13.org.UA

• facebook.com/UFRL.RugbyLeague

• facebook.com/UkraineRugbyLeague

• instagram.com/Ukraine_Rugby_League

• twitter.com/Ukraine_Rugby13

• youtube.com/UkraineRugbyLeague



Можливі варіанти доходу:
1) Постійна спонсорська підтримка франшиз і ліги;

2) Разова спонсорська підтримка (окремі матчі обраної франшизи);

3) Всебічна рекламна діяльність;

4) Виробництво та продаж спортивного одягу та атрибутики з символікою 
франшиз ліги і логотипами спонсорів;

5) Продаж квитків на матчі ліги;

6) Торгівля під час матчів ліги;

7) Оплата різними фірмами своїх рекламних щитів, які виставляються у час матчів 
ліги;

8) Проведення лотерей під час матчів ліги;

9) Участь франшиз ліги в комерційних матчах і турнірах по регбіліг;

10) Продаж і здача в оренду гравців франшиз ліги;

11) Видання та розповсюдження спільного з Європейською Федерацією Регбіліг
спортивного журналу (або відповідного інтернет видання);

12) Продаж рекламного часу і розміщення логотипів спонсорів в телетрансляції 
матчів ліги, а також в передачі «Клуб Овального М'яча».



Спонсорська
підтримка
(варіанти)



Титульний 
спонсор 
Ukraine 

Super League:

• 1) Пріоритет в розміщенні банера на сайті УФРЛ;

• 2) Пріоритет в розміщенні банера на всіх матчах ліги;

• 3) Пріоритет в розміщенні логотипу на формі команд ліги;

• 4) Пріоритет в розміщенні банера на всіх офіційних заходах 
УФРЛ;

• 5) Пріоритет в розміщенні логотипу на всій друкованої 
продукції ліги (афіші, буклети, флаєри, календарі);

• 6) Участь у всіх офіційних заходах УФРЛ;

• 7) Поїздки представників компанії в складі делегацій УФРЛ 
(матчі ліги, Чемпіонати Європи та світу, товариські матчі, 
комерційні турніри, Конгреси Європейської та Міжнародної 
Федерацій Регбіліг);

• 8) Пріоритет в розміщенні логотипу в прямих трансляціях 
матчів ліги і телепередачі «Клуб Овального М'яча»;

• 9) Використання статусу Титульного спонсора в своїх рекламних 
компаніях.

• Вартість пакету: 1 000 000 грн.

• Термін дії: один ігровий сезон ліги - один рік.

• Всі умови партнерства розглядаються індивідуально!



Транспортний 
спонсор 
Ukraine 

Super League:

• 1) Розміщення банера на сайті УФРЛ;

• 2) Розміщення банерів на всіх матчах ліги;

• 3) Розміщення логотипу на формі команд ліги;

• 4) Розміщення банерів на всіх офіційних заходах 
УФРЛ;

• 5) Розміщення логотипу на всій друкованої продукції 
ліги (афіші, буклети,флаєри, календарі);

• 6) Участь у всіх офіційних заходах УФРЛ;

• 7) Розміщення логотипу в прямих трансляціях матчів 
ліги;

• 8) Використання статусу Транспортного спонсора в 
своїх рекламних компаніях.

• Вартість пакету: 500 000 грн.

• Термін дії: один ігровий сезон ліги - один рік.

• Всі умови партнерства розглядаються індивідуально!



Офіційний 
спонсор 

франшизи 
Ukraine 

Super League:

• 1) Розміщення банера на сайті УФРЛ;

• 2) Розміщення банерів на всіх матчах ліги;

• 3) Розміщення логотипу на формі команди ліги;

• 4) Розміщення банерів на всіх офіційних заходах УФРЛ;

• 5) Розміщення логотипу на всій друкованої продукції 
(афіші, буклети, флаєри,календарі);

• 6) Участь у всіх офіційних заходах УФРЛ;

• 7) Поїздки представників компанії в складі обраної 
команди на матчі ліги;

• 8) Розміщення логотипу в прямих трансляціях матчів 
ліги;

• 9) Використання статусу Офіційного спонсора обраної 
команди Ukraine Super League в своїх рекламних 
компаніях.

• Вартість пакету: 250 000 грн.

• Термін дії: один ігровий сезон ліги - один рік.

• Всі умови партнерства розглядаються індивідуально!



Спонсор 
гравця 

франшизи 
Ukraine 

Super League:

• 1) Розміщення банера на сайті УФРЛ;

• 2) Розміщення банерів на всіх матчах команди обраного 
гравця;

• 3) Розміщення логотипу на формі команди обраного гравця;

• 4) Розміщення логотипу на всій друкованої продукції 
команди обраного гравця (афіші, буклети, флаєри, 
календарі);

• 5) Участь у всіх офіційних заходах команди обраного гравця;

• 6) Поїздки представників компанії в складі команди
обраного гравця на матчі ліги;

• 7) Розміщення логотипу в прямих трансляціях матчів 
команди обраного гравця;

• 8) Використання статусу Офіційного спонсора гравця 
франшизи Ukraine Super League в своїх рекламних компаніях.

• Вартість пакету: 150 000 грн.

• Термін дії: один ігровий сезон ліги - один рік.

• Всі умови партнерства розглядаються індивідуально!



Спонсор 
матчу 

Ukraine 
Super League:

• 1) Розміщення банера на матчі;

• 2) Розміщення логотипу на афішах матчу;

• 3) Розміщення логотипу в прямій трансляції 
матчу;

• 4) Використання статусу спонсора матчу 
Ukraine Super League в своїх рекламних
компаніях протягом двох тижнів до матчу і в 
день його проведення.

• Вартість пакету: 35 000 грн.

• Термін дії: два тижні до обраного матчу, 
день його проведення, тиждень після матчу.

• Всі умови партнерства розглядаються 
індивідуально!



Офіційний 
спонсор 
дитячої 

команди 
франшизи 

УФРЛ:

• 1) Розміщення банера на сайті УФРЛ;

• 2) Розміщення банерів на всіх матчах дитячих 
змагань УФРЛ за участю даної команди;

• 3) Розміщення логотипу на формі дитячої команди 
франшизи УФРЛ;

• 4) Розміщення банерів на всіх офіційних заходах 
УФРЛ;

• 5) Розміщення логотипу на всій друкованої продукції 
(афіші, буклети, флаєри, календарі);

• 6) Участь у всіх офіційних заходах УФРЛ;

• 7) Поїздки представників компанії в складі обраної 
команди на змагання з її участю;

• 8) Використання статусу Офіційного спонсора дитячої 
команди, обраної франшизи УФРЛ, в своїх рекламних 
компаніях.

• Вартість пакету: 100 000 грн.

• Термін дії: один ігровий сезон - один рік.

• Всі умови партнерства розглядаються індивідуально!



НАШІ
ПАРТНЕРИ



Контакти:

Президент УФРЛ - Мартиросян Артур Артурович

+38 097 785 47 47

ArturRugby@hotmail.com

Facebook.com/ArturRugbyUA

Instagram.com/Artur_Rugby_UA


