
მსოფლიო რაგბის ახალი წესები
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50:22

თუ შემტევი ღია თამაშის დროს ბურთს საკუთარი ნახევრიდან
დაარტყავს ისე რომ ბურთი ჯერ მიწაზე დაეცემა და შემდეგ
მოწინააღმდეგის 22 მეტრიან ზონაში აუტში გადავა, აუტის
მოწოდების უფლება დამრტყმელ გუნდს ეძლევა-ეს ბურთი
საკუთარ ნახევარზე შეტანილი არ უნდა იყოს (ანუ ფაზა საკუთარ
ნახევარზე უნდა დაიწყოს)

(TS)
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50:22

Ruck

მსგსლითი 1

• რაქი საკუთარ
ნახევარზე
დაიწყო

• ბურთი მოხვდა
მიწას და
გადავიდა 22 
ზონაში

• დამრტყმელისაა
აუტი
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50:22

Ruck

მაგალითი 2

• რაქი საკუთარ
ნახევარზე
დაიწყო

• ბურთი
პირდაპირ
გადადის აუტში

• დამცველი
გუნდის აუტი
დარტყმის
ადგილიდან
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50:22

Ruck

მაგალითი 3

• რაქი იწყება
მოწინააღმდეგი
ს ნახევარზე

• უპასეს საკუთარ
ნახევარზე და
შესრულდა
დარტმა

• სადაც გადავიდა
იქაა დამცველის
აუტი
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50:22

Ruck

მაგალითი 4

• რაქი იწყება
საკუთარ 22 ში

• დარტყმა
სრულდება, 
ბურთი მიწას
ხვდება გადადის
მოწინააღმდეგის
22 ში

• აუტი
დამრტყმელი
გუნდისაა
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50:22
მაგალითი 5

• ბურთს ფლობენ
მოწინააღმდეგის
ნახევარზე

• დაცვა აიძულებს
უკან დახევას

• ბოლო რაქი
ჩამოყალიბდა
საკუთარ ნახევარზე

• დაირტყა, მოხვდა
მიწას გადავიდა 22 ში

• დამტყმელის
დერეფანი

Final 
Ruck

1st 
Ruck

2nd 
Ruck
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50:22

Scrum

მაგალითი 6

• აუტი ან
შერკინება
ცენტრში

• დარყმა მიწას
ხვდება გადადის
22 ში

• დამრტყმელის
აუტი

Li
ne

ou
t
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50:22
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ლელოს ხაზიდან განახლება

თუ ბურთი ჩათვლის მოედანში შეიტანა შემტევმა და იქ ვერ დამიწდა (გაიჭედა/ჩაიხურა და ა.შ) ან
შემტევმა ისეთი დარღვევა ჩაიდინა რაზეც შერკინება უნდა დაინიშნოს მაშინ თამაში ნახლდება ლელოს
ხაზიდან განახლებით, ეს დარტყმა სრულდება არეკნითლელოს ხაზიდან ან მის უკნიდან ნებისმიერ
წერტილზე
უნდა გადაკვეთოს 5 მეტრიანი ზონა (სანქცია მოწინააღმდეგე აირჩევს დარტყმის განმეორება ან
შერკინება)
უნდა დაირტყას გაუჯანჯლებლივ (სანქცია თავისუფალი)
არ უნდა დაირტყას პირდაპირ აუტში (სანქცია მოწინააღმდეგე ირჩევს: დერეფანი, დარტყმის განმეორება, 
შერკინება ან სწრაფად შემოგდება)
თუ ბურთმა გადაკვეთა 5 მეტრიანი ხაზი და ქარმა უკან დააბრუნა თამაში გრძელდება
თუ ბურთმა არ გადაკვეთა 5 მეტრიანი ხაზი უპირატესობა შეიძლება გათამაშდეს
თუ ეს დარტყმული შევა მოწინააღმდეგის ჩათვლის მოედანში მოთამაშეების შეუხებლადდა იქ გახდება
უქმი ან მას უმალ გახდიან უქმად, მოწინაარდეგე ირჩევს დარტმის განმეორებას ან შეკინებას
დამრტყმელის თანაგუნდელები უნდა იყვნენ დამრტყმელზე უკან (სანქცია შერკინება)

(BL)
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მიმყოლი
ძირითადად ხდება ,,აიღე და მიეძალეს,, დროს, როდესაც წინასწარ
შეკრული 3 მოთამაშე მიდის წინ (ანუ 3 მოთამაშე რომ შეიკრას და
ბურთიანად წინ წავიდნენ აიკრძალა) დასაშვებია 2 მოთამაშე
წავიდეს, ოღონდაც ბურთიანის მიმხმარე არ უნდა წაიქცეს (ადრე
თუ ეს მიმხმარე ეგრევე წამოდგებოდა თამაში გრძელდებოდა, ახლა
დაჯარიმდება)

(JJ)
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LATCHERS

თამაშია

ჯარიმაა
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კითხვები
1. თუ მიმყოლო შეეკრება ჩათვლის მოედნის გარეთდა შევა ჩათვლის მოედანში, რის შემდეგაც ზედ

დაეცემა ჯარიმაა? თუ ბურთი ჩათვლის მოედანშია არ არის ჯარიმა

2. შეუძლია თუ არა დამცველს მიმყოლს დაეჯახოს? დიახ თუ მიმყოლი ჩაბმულია ბურთიანზე
3. შეუძლია თუ არა დამცველმა მიმყოლი შებოჭოს? არა უბურთოზე ბოჭვა გამოდის

4. თუ მიმყოლი ძირს დაეცემა და ხელს არ შეუშლის ბურთზე თამაშს ჯარიმაა? შეიძლება არ დაჯარიმდეს
მაგრამ აჯობებს არ წაიქცეს (რისკავს დაჯარიმებას)

5. თუ მიმყოლი საკუთარ ბურთიან თანაგუნდელს ხელს უბიძგებს და მოწინააღმდეგეს შეაჯახებს
ჯარიმაა? დიახ, უხეში თამაშია

6. რას ნიშნავს ჩაბმა? მხრიდან ხელამდე უნდა ჰქონდეს ჩაჭიდებული/გადახვეული
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მღლეტელის დაცვა-გაყვანა

სანქციაა წელს ქვემოთ პირველი კონტაქტი (განსაკუთრებით სახსრებში)
Legal clean out

Illegal cleanout

(JS)
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თუ მღლეტელი ბოჭვაში იღებდა მონაწილეობას, მან სუფთად უნდა
აჩვენოს ხელის გაშვება და მერე ითამაშოს ბურთზე, თუ მღლეტელი
პირველი აღმოჩბდა ბოჭვასთან მას შეუძლია ბურთზე თამაში, ოღონდაც
ფეხზე უნდა იდგეს. ახალი წესის მიხედვით, ასეთი მღლეტელის გადაყრა
ან რაქიდან გაყვანა შეიძლება, ოღონდ მას არ უნდა დააწვნენ და არც
ფეხში ეთამაშონ
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მბოჭავი/ძალით გაკავება
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მბოჭავი-ძალით გაკავება

წესი 14.5 

მბოჭავი უნდა:
ბ) დაუყოვნებლივ გაეცალოს შებოჭილს და ბურთს ან ადგეს ისე რომ არ

შეზღუდოს სივრცე.

Law 9.7

მოთამაშემ არ უნდა
გ) ჩაიდინოს ისეთი რამ, რაც მსაჯს აფიქრებინებს ომ მოწინააღმდეგე

არღვეს წესს (მაგ: შებოჭილის ძალით გაკავება) ჯარიმაა
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TACKLER/TRAPPING
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ვიდეო მსაჯი
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შემდეგი კლიპი გვიჩვენებს თუ როგორ გადააჭარბეს
ვიდეორეფერის გამოყენების ინსტრუქციას მსაჯებმა.

არ შეიძლება ვიდეო რეფერის გამოყენება 2 ფაზის უკან
მომხდარი დარღვევის გადასამოწმებლად
(გამონაკლისია უხეში თამაში)



TMO - PROTOCOL

We must stay within the protocol
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სრკ დამატებითი წესთა ცვლილებები
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წესთა ცვლილებები 2021-2022
ტემპის ასაჩქარებლად , შერკინებების რაოდენობის შესამცირებლად ისე რომ შერკინებას ძალა არ
დაეკარგოს დიდი 10 ითამაშებს დამატებითი აცალი წესებით

1. დერეფანი და შერკინება ზედმეტად იწელება: 
დერეფნის დროს არ შეიძლება შეკრება და მოლაპარაკება. სანქცია თავისუფალი.
დერეფნის მოსაწყობათ გაქვთ 30 წამი სანქცია თავისუფალი. 
2. შერკინების მოსაწყობად გქვთ 30 წამი სანქცია თავისუფალი

3. თუ შერკინება ერთხელ გადაეწყო , მეორედ აღარ გადაეწყობა, მსაჯი გამოიყენებს სანქციას. 

4. შერკინებაში მოპოვებული თავისუფალის ან ჯარიმის ნაცვლად,  შემტევ გუნდს მხოლოდ
ერთხელ შეუძ₾ია ისევ შერკინების მოთხოვნა

5. თუ ბურთი წინთამაშის შემდეგ აუტში გადაგორდება დაინიშნება დერეფანი (შერკინების
შეთავაზება ამოვარდა)

6. მსაჯებმა ნაკლებად უნდა გააჩერონ დრო ტრამვების დროს (მაგ: თუ ერთ მხარეს 15 ნომერი წევს
და აქეთ დერეფანია უნდა გაგრძელდეს)

8. რაქიდან 5 წამიანი ,,გამოიყენე/გაიტანე,, ყურადღება გამახვილდება უფრო მკაცრად. სანქცია
თავისუფალი

9. თუ მოლში ბურთი ვერ გამოვიყენეთ. სანქცია თავისუფალი



თამაშები გაიმართება პარასკევი-შაბათი-კვირა

სამსაჯო განხილვები უნდა დასრულდეს სამშაბათს.

მწვრთნელებს გადავუგზავნით რჩევებს ოთხშაბათს.

გუნდის წარმომადგენლები არ უნდა შევიდნენ
კონტაქტში მსაჯებთან თამაშის დღეს. (გამოიყენეთ
თქვენი კაპიტანი) 



dtmmchugh@gmail.com

00353876457245

+995557206490

Contact Details For Dave McHugh

mailto:dtmmchugh@gmail.com

