
 

  

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება 

 

მატჩი თბ „წიქარა - ბოლნისის „ყოჩები“ 

გუნდი ბოლნისის „ყოჩები“ შეჯიბრი ჭაბუკთა „ბ“ ლიგა 

მატჩის თარიღი 26/05/2022 მატჩის ადგილი თბილისი 

რეგულაცია სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაციები. 

 

დარღვევის აღწერა 

მოთამაშე/პიროვნება მწვრთნელი დაბადების 

თარიღი 
 

სახელი, გვარი დავით ღუდუშაური 

მომჩივანი ლ.ბუთიაშვილი, ს.ლომსაძე,ს. 

შვანგირაძე, (მატჩის მსაჯები) 
საჩივარი  

მიღებულია     უარყოფილია 

დარღვევა სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაცია -  

5.12 არ მიაყენოს შეურაცხყოფა 

და/ან დაემუქროს მატჩის 

ოფიციალურ პირებს და/ან 

საფესტივალო ასაკის 

სადისციპლინო კომისიის და/ან 

სადისციპლინო და სააპელაციო 

კომისიის წევრებს, იქნება ეს 

სათამაშო სივრცეში თუ მის მიღმა; 

  
წითელი ბარათი       

 

  

საითინგი              სხვა 

 

თუ „სხვა“ აღწერეთ : 

 

 

განხილვის დეტალები 
განხილვის თარიღი 31/06/2022 განხილვის ადგილი სრკ-ს ოფისი 

თავმჯდომარე მირიან თავზარაშვილი 

სადისციპლინო 

კომისიის წევრები 
ედუარდ ნაჭყებია, ირაკლი ჩიქავა 

დამრღვევის დასწრება   
        კი                                               არა 

სხვა დამსწრეები : 

 

კი                                      არა 

დამრღვევის 

წარმომადგენელი 
 აღნიშნეთ 

ვინ  
 



 
განხილვამდე 

დამრღვევისთვის 

მიწოდებული 

დოკუმენტები/მასალები 

1. მატჩის მსაჯის 

ლ.ბუთიაშვილის წითელი 

ბარათის ოქმი და საითინგი 

26/05/2022 

2. მატჩის კიდის მსაჯის ს. 

ლომსაძის საითინგი 26/05/2022 

3. მატჩის კიდის მსაჯის ს. 

შვანგირაძის საითინგი 

26/05/2022 

 

 

დარღვევასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია და დამხმარე მასალები (მატჩის 

ოფიციალური პირების და/ან პიროვნებების მოხსენებები, აუდიო/ვიდეო მასალა). 

4. მატჩის მსაჯის ლ.ბუთიაშვილის წითელი ბარათის ოქმი და საითინგი 26/05/2022 

5. მატჩის კიდის მსაჯის ს. ლომსაძის საითინგი 26/05/2022 

6. მატჩის კიდის მსაჯის ს. შვანგირაძის საითინგი 26/05/2022 

დამრღვევის/წარმომადგენელის განცხადება 

ბოლნისის „ყოჩების მწვრთნელმა აღიარა დისციპლინარული დარღვევა - მატჩის 

ოფიციალური პირების სიტყვიერი შეურაცხყოფა და მის მიერ მსაჯების სიტყვიერი 

შეურაცხყოფის გამომწვევ მიზეზად დაასახელა არაკომპეტენტური მსაჯობა. 

ფაქტობრივი მოცემულობა 

1. 26/05/2022 გაიმართა ჭაბუკთა „ბ“ ლიგის მატჩი თბ “წიქარა“-სა და ბოლნისის „ყოჩებს“ 

შორის. 

2. თამაშის მე-4 წუთზე, მატჩის მსაჯმა ლ. ბუთიაშვილმა, წითელი ბარათით მოედნიდან 

გააძევა ბოლნისის „ყოჩები“-ს მწვრთნელი დავით ღუდუშაური, 

3. თამაშის მეორე ნახევარში მატჩის მსაჯმა მიიღო თამაშის შეწყვეტის გადაწყვეტილება, 

ბოლნისის „ყოჩები“-ს მწვრთნელი დავით ღუდუშაურის გამო რომელიც,  მისი წითელი 

ბარათით გაძევების მიუხედავად, სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა მსაჯებს.   

სადისციპლინო კომისიამ, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვისა და დამრღვევის 

მოსმენის შემდეგ, დაადგინა სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაციის 5.12 პუნქტის დარღვევა 

დამამძიმებელი გარემოებით (თამაშის შეწყვეტა) და მიიღო შემდეგი  

 

 

 

 



 

გადაწყვეტილება 

1. ბოლნისის „ყოჩებს“ ჩაეთვალოს წაგება. 

2.  თბ „წიქარა“-ს ჩაეთვალოს მოგება და ანგარიში დაფიქსირდეს 30:0. 

3. ბოლნისის „ყოჩები“-ს მწვრთნელს, დავით ღუდუშაურს,  2023 წლის 7 ივნისამდე    

აეკრძალოს  რაიმე სახის აქტივობა სათამაშო არეალში, სრკ-ს მიერ გამართულ 

შეჯიბრებებში ნებისმიერ დონეზე. 

 

თავმჯდომარე 

ხელმოწერა 

მირიან თავზარაშვილი 

 

 

თარიღი 

 

06/06/2022 

 

 გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია სრკ-ს სააპელაციო კომისიაში, 

გადაწყვეტილებაზე დაფიქსირებული თარიღიდან 72 (სამოცდათორმეტი) საათის 

განმავლობაში. 
 


