სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება
მატჩი
გუნდი
მატჩის თარიღი

ქუთაისის „აია“ - რუსთავის „ხარები“
რუსთავის „ხარები“
შეჯიბრი
22/10/2021
მატჩის
ადგილი
სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაციები

რეგულაცია

დიდი 10
ქუთაისი „აია არენა“

დარღვევის აღწერა
მოთამაშე/პიროვნება
სახელი, გვარი
მომჩივანი

დარღვევა

რუსთავის „ხარების“
მწვრთნელი
ირაკლი ნატრიაშვილი

დაბადების
თარიღი

მატჩის მთავარი მსაჯი - საბა
აბულაშვილი.
მე-4 მსაჯი გელა ლემონჯავა,
1.სრკ-ს სადისციპლინო
რეგულაცია 5.4 პუნქტი:
აღიაროს მატჩის
ოფიციალური პირების
ავტორიტეტი და
დაემორჩილოს მათ
გადაწყვეტილებებს
5.5 პუნქტი : საჯაროდ არ
გააკრიტიკოს / ხელი არ
შეუწყოს მატჩის
ოფიციალური პირების მიერ
მატჩის დროს მიღებული
გადაწყვეტილებების საჯარო
კრიტიკას
2, .სრკ-ს სადისციპლინო
რეგულაციის დანართი #2
2.სრკ-ს სადისციპლინო
რეგულაციის დანართი #6
პუნქტი 3.

საჩივარი


მიღებულია

უარყოფილია


წითელი ბარათი

საითინგი

სხვა

თუ „სხვა“ აღწერეთ :

განხილვის დეტალები
განხილვის
ადგილი

დისტანციური

განხილვის თარიღი

26/10/2021

თავმჯდომარე

მირიან თავზარაშვილი

სადისციპლინო
კომისიის წევრები
დამრღვევის დასწრება

ვახტანგ სამხარაძე, ედუარდ ნაჭყებია, აკაკი კერესელიძე.
სხვა დამსწრეები
კი

არა

☐
კი

☐
არა

დამრღვევის
წარმომადგენელი
განხილვამდე
დამრღვევისთვის
მიწოდებული
დოკუმენტები/მასალები

აღნიშნეთ ვინ

მატჩის მთავარი და მე-4 მსაჯის ს. აბულაშვილის და გ.ლემონჯავას
საითინგი 23/10/2021.
ვიდეომასალა.

ფაქტობრივი გარემოებები დოკუმენტაცია და დამხმარე მასალები (მატჩის ოფიციალური
პირების და/ან პიროვნებების მოხსენებები, აუდიო/ვიდეო მასალა).
1. 2021 წლის 22 ოქტომბერს, საქართველოს პირველობის დიდი 10-ის მატჩის, ქუთაისის
„აია“-სა და რუსთავის „ხარები“-ს შორის, მატჩის მთვარი მსაჯი საბა აბულაშვილის და
მატჩის მე-4 მსაჯის გელა ლემონჯავას საითინგი 23/10/2021.
2.

2021

წლის

26

ოქტომბერს,

შემადგენლობით) სხდომაზე

სადისციპლინო

კომისიის(ზემოაღნიშნული

კლუბ რუსთავის „ხარები“-ს მწვრთნელის ირაკლი

ნატრიაშვილის განცხადება (დისტანციურად, სატელეფონო საუბარი).
დამრღვევის განცხადება
კლუბ რუსთავის „ხარების“-ს მწვრთნელმა ირაკლი ნატრიაშვილმა აღიარა მატჩის მთავარი
მსაჯის გადაწყვეტილებებზე აპელირება, წუხილი გამოთქვა მომხდარის გამო და თავისი
ქმედება განმარტა როგორც ზედმეტი ემოციურობით გამოწვეული. მან აგრეთვე განაცხადა
რომ მსგავს საქციელს აღარ გაიმეორებდა მომავალში.
ფაქტობრივი მოცემულობა
1. 2021 წლის 22 ოქტომბერს გაიმართა საქართველოს პირველობის დიდი 10 მატჩი,
ქუთაისის „აია“-სა და რუსთავის „ხარები“-ს შორის.
2. 2021 წლის 23 ოქტომბერს ზემოაღნიშნული მატჩის მთავარმა მსაჯმა ს. აბულაშვილმა
და მატჩის მე-4 მსაჯმა გ. ლემონჯავამ, წერილობით მიმართეს სრკ-ს სადისციპლინო
ტრიბუნალს (საითინგი 223/10/2021). საითინგში აღნიშნულია, რომ თამაშის დროს
რუსთავის „ხარები“-ს მწვრთნელი ირაკლი ნატრიაშვილი, აპელირებდა მატჩის
მთავარი მსაჯის გადაწყვეტილებებზე, ხოლო თამაშის დამთავრების შემდეგ მივიდა
მთავარ მსაჯთან და შეეკამათა თამაშის მსვლელობისას შერკინების დროს მიღებულ
გადაწყვეტილებებზე. თმაშის შემდეგ მომხდარი შეკამათება დაფიქსირებულია
მატჩის ვიდეო ჩანაწერზე.
გადაწყვეტილება

დარღვევის
სტატუსი:

 მიღებულია

უარყოფილია☐

სხვა ( აღწერეთ)☐

სანქცია

დისკვალიფიკაცია
(კვირა/პერიოდი)

წითელი ბარათი საკმარისია
☐

დისკვალიფიკაციის
დაწყების თარიღი
დისკვალიფიკაციის
დამთავრების
თარიღი
სხვა შეზღუდვები/
გაფრთხილება

თავმჯდომარე
ხელმოწერა



რუსთავის „ხარები“-ს მწვრთნელს ირაკლი
ნატრიაშვილს მიეცეს
გაფრთხილება(სადისციპლინო ისტორიაში
მოხდეს შესაბამისი ჩანაწერი)
მირიან თავზარაშვილი

თარიღი
26/10/2021

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

