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მატჩი
გუნდი
მატჩის თარიღი

თბ. „ხვამლი“ - თბ „არმია“
თბ „ხვამლი“
27/09/2021

I ლიგა
თბილისი, ხვამლი
არენა

შეჯიბრი
მატჩის
ადგილი
სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაციები

რეგულაცია

დარღვევის აღწერა
მოთამაშე/პიროვნება
სახელი, გვარი
მომჩივანი
დარღვევა

თბ „ხვამლი“ მოთამაშე

დაბადების
თარიღი

8/16/2001

საჩივარი


მიღებულია

ჰამლეტ გოგია
მატჩის მეთვალყურე - თამარ
მანაგაძე
1.სრკ-ს სადისციპლინო
რეგულაციის დანართი #1
9.28 მოთამაშემ არ უნდა
გამოიჩინოს
უპატივისმცემლობა მატჩის
ოფიციალურ პირთა
ავტორიტეტის მიმართ .
2.სრკ-ს სადისციპლინო
რეგულაციის დანართი #6
პუნქტი 3.

უარყოფილია


წითელი ბარათი

საითინგი

სხვა

თუ „სხვა“ აღწერეთ :

განხილვის დეტალები
განხილვის
ადგილი

განხილვის თარიღი

30/09/2021

თავმჯდომარე

მირიან თავზარაშვილი

სადისციპლინო
კომისიის წევრები
დამრღვევის დასწრება

ვახტანგ სამხარაძე, ირაკლი ჩიქავა.
სხვა დამსწრეები
კი

დამრღვევის
წარმომადგენელი
განხილვამდე
დამრღვევისთვის
მიწოდებული
დოკუმენტები/მასალები

არა

სრკ-ს ოფისი,
თბილისი ჭ.
ამირეჯიბის #6

☐
კი

☐
არა

აღნიშნეთ ვინ

სრკ-ს მატჩის მეთავლყურის თამარ მანაგაძის საითინგი 28/09/2021

ფაქტობრივი გარემოებები დოკუმენტაცია და დამხმარე მასალები (მატჩის ოფიციალური
პირების და/ან პიროვნებების მოხსენებები, აუდიო/ვიდეო მასალა).
1. 2021 წლის 27 სექტემბერს , საქართველოს პირველობის I ლიგის მატჩის, თბ „ხვამლი“სა და თბ „არმია“-ს შორის, მატჩის მეთვალყურის თამარ მანაგაძის საითინგი
28/09/2021.
2.

2021

წლის

30

სექტემბერს,

შემადგენლობით) სხდომაზე

სადისციპლინო

კომისიის(ზემოაღნიშნული

კლუბ თბ „ხვამლი“-ს მოთამაშე ჰამლეტ გოგიას

განცხადება (დისტანციურად, სატელეფონო საუბარი).
დამრღვევის განცხადება
კლუბ თბ „ხვამლი“-ს მოთამაშე ჰამლეტ გოგია აღიარებს მატჩის მეთვალყურესთან თამაშის
შემდგომ მისვლას და შელაპარაკებას, მაგრამ არ აღიარებს მეთვალყურის საითინგში
აღწერილ მაღალი ტონით საუბარს და მეთვალყურისადმი უპატივისცემლობის გამოხატვას.
ფაქტობრივი მოცემულობა
1. 2021 წლის 27 სექტემბერს გაიმართა საქართველოს პირველობის I ლიგის მატჩი, თბ
„ხვამლი“-სა და თბ „არმია“-ს შორის.
2. 2021 წლის 28 სექტემბერს საქართველოს პირველობის I ლიგის მატჩის, თბ „ხვამლი“სა და თბ „არმია“-ს შორის, მატჩის მეთვალყურემ თამარ მანაგაძემ წერილობით
მიმართა სრკ-ს სადისციპლინო ტრიბუნალს (საითინგი 28/09/2021). საითინგში
აღნიშნულია, რომ თამაშის დროს შენიშვნა მისცა თბ „ხვამლი“-ს მოთამაშე ჰამლეტ
გოგიას, წამოყვირებული რეპლიკის გამო. ხოლო თამაშის დამთავრების შემდეგ
თბ“ხვამლი“-ს მოთამაშე ჰამლეტ გოგია მივიდა მასთან და მისი თქმით დაუწყო
მაღალი ტონით ლაპარაკი და კამათი, მიღებული შენიშვნის გამო.

გადაწყვეტილება

დარღვევის
სტატუსი:

 მიღებულია

უარყოფილია☐

სხვა ( აღწერეთ)☐

სანქცია

დისკვალიფიკაცია
(კვირა/პერიოდი)

წითელი ბარათი საკმარისია
☐

დისკვალიფიკაციის
დაწყების თარიღი
დისკვალიფიკაციის
დამთავრების
თარიღი
სხვა შეზღუდვები

თბ „ხვამლის მოთამაშე ჰამლეტ გოგიას მიეცეს
გაფრთხილება(სადისციპლინო ისტორიაში
მოხდეს შესაბამისი ჩანაწერი)

სრკ-ს წევრ
სუბიექტზე
დაკისრებული
ფულადი ჯარიმადა
ჯარიმის გადახდის
ვადა
U16-U18 და
მოყვარულთა
დონის
გუნდებისათვის
ფულადი ჯარიმის 7
კალენდარულ
დღეში
გადაუხდელობის
შემთხვევაში დასაკლები
საცხრილო
ქულების
რაოდენობა
თავმჯდომარე
ხელმოწერა



მირიან თავზარაშვილი

თარიღი
30/09/2021

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია სრკ-ს სააპელაციო კომისიაში,
გადაწყვეტილებაზე დაფიქსირებული თარიღიდან 72 (სამოცდათორმეტი) საათის
განმავლობაში.

