სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება

მატჩი

ბათუმის „ბათუმი“ - ბოლნისის „ყოჩები“

გუნდი

ბათუმის „ბათუმი“

შეჯიბრი

მატჩის თარიღი

05/06/2022

მატჩის ადგილი

რეგულაცია

სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაციები.

თბილისი, დინამო არენა

დარღვევის აღწერა
დაბადების
თარიღი

მოთამაშე/პიროვნება მოთამაშე
სახელი, გვარი
მომჩივანი
დარღვევა

ვანო ფუტკარაძე
მატჩის საითინგ კომისარი,
გიორგი ვენეცკი
სრკ-ს სადისციპლინო
რეგულაცია, დანართი #1 9.12
მოთამაშემ არავინ არ უნდა
შეურაცხყოს ფიზიკურად,



საჩივარი
ეთანხმება

უარყოფს


წითელი ბარათი

საითინგი

სხვა

თუ „სხვა“ აღწერეთ :

განხილვის დეტალები
განხილვის თარიღი

09/06/2022

თავმჯდომარე

მირიან თავზარაშვილი

სადისციპლინო
კომისიის წევრები
დამრღვევის დასწრება

ირაკლი ჩიქავა, ვახტანგ სამხარაძე

სრკ-ს ოფისი

სხვა დამსწრეები :

დისტანციური
კი

დამრღვევის
წარმომადგენელი
განხილვამდე
დამრღვევისთვის
მიწოდებული
დოკუმენტები/მასალები

განხილვის ადგილი

არა

1. მატჩის საითინგ კომისრის,
გიორგი ვენეცკის, საითინგი
06/06/2022
2. ინციდენტის ამსახველი
ვიდეომასალა

კი
აღნიშნეთ
ვინ

არა

დარღვევასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია და დამხმარე მასალები (მატჩის
ოფიციალური პირების და/ან პიროვნებების მოხსენებები, აუდიო/ვიდეო მასალა).
1. მატჩის საითინგ კომისრის, გიორგი ვენეცკის, საითინგი 06/06/2022
2. ბოლნისის „ყოჩები“-ს მოთამაშის, ნიკოლოზ კუპრაშვილის განცხადება 06/06/2022
3. ინციდენტის ამსახველი ვიდეომასალა
დარღვევის სხვა მხარდამჭერი მასალები (მათ შორის სამედიცინო პირის მოხსენება)
არა
დამრღვევის/წარმომადგენელის განცხადება
ბათუმის „ბათუმი“-ს მოთამაშემ, ვანო ფუტკარაძემ აღიარა დარღვევა. დარღვევის მიზეზად
დაასახელა მეტოქის მხრიდან, მისთვის მოულოდნელი მოძრაობა. კერძოდ, იმის შემდეგ, რაც
მოწინააღმდეგემ ლელოს ჩათვლის ზონაში მისი თანაგუნდელი შებოჭა, მბოჭავმა მოთამაშემ
მისთვის მოულოდნელად დაიწყო წამოდგომა, რაც მიზეზი გახდა მისი მხრიდან, მხრის
ზონაში შეჯახებისა. როგორც ვანო ფუტკარაძე აღნიშნავს, მოწინააღმდეგის მხრიდან
მოულოდნელმა წამოდგომამ განაპირობა მისი მხრის ზონაში კონტაქტი და მხრიდან, ყელისა
და სახის არეში ასხლეტა. ვანო ფუტკარაძის თქმით, მაღალი სისწრაფის გამო, მან ვერ მოასწრო
რეაგირება მსაჯის ჟესტზე (ლელოს ჩათვლა). ვანო ფუტკარაძე არ დაეთანხმა საითინგ
კომისირის მიერ, ზემოაღნიშნული დარღვევის, წითელი ბარათით შეცვლის რეკომენდაციას.
მან წუხილი გამოთქვა და მოიბოდიშა მომხდარი ინციდენტის გამო.
ფაქტობრივი მოცემულობა
1. 05/06/2022 გაიმართა დიდი 10-ს ფინალური მატჩი ბათუმის „ბათუმი“-სა და ბოლნისის
„ყოჩებს“ შორის;
2. თამაშის 28-ე წუთზე ბათუმის „ბათუმი“-ს მოთმაშე, ვანო ფუტკარაძე მოწინააღმდეგე
გუნდის ლელოს ჩათვლის ზონაში, მაღალ სისწრაფეზე ყელისა და სახის არეში მხრით
შეეჯახა ბოლნისის „ყოჩები“-ს #9, რომელიც წაქცეულ მდგომარეობაში იყო იმ
მომენტში(ბოჭავდა მოწინააღმდეგეს). მატჩის მსაჯმა, დარღვევის ვიდეორეფერისთან
განხილვის შემდეგ, ყვითელი ბარათით გააძევა ვანო ფუტკარაძე.
3. 06/06/2022 - ში მატჩის საითინგ კომისარმა გიორგი ვენეცკიმ, წერილობით(საითინგი)
მომართა სრკ-ს სადისციპლინო სამსახურს. მომართვაში საითინგ კომისარი არ დაეთანხმა
მსაჯის გადაწყვეტილებას, დარღვევის ყვითელი ბარათით შეფასების შესახებ და
რეკომენდაციას იძლევა დარღვევა განხილული იქნას, როგორც წითელი ბარათის
სიმძიმის ტოლფასი;
4. კომისიის სხდომაზე საითინგ კომისრის მხრიდან, წარმოდგენილი იქნა ბოლნისის
„ყოჩები“-ს მოთამაშის ნიკოლოზ კუპრაშვილის განცხადება, სადაც მოთამაშე აღნიშნავს
(ციტირება) : თამაშის 28-ე წუთზე, არასათამაშო სიტუაციაში, როდესაც მატჩის არბიტრს,
ნიკოლოზ ამაშუკელს, დაფიქსირებული ჰქონდა ლელო, „ბათუმი“-ს მოთამაშემ # 6-მა

(ვანო ფუტკარაძე), გამიზნულად მომაყენა მხრით და იდაყვით დარტყმა ყელის და სახის
არეში“ ;
5. ინციდენტის ამსახველ ვიდეომასალაში მკაფიოდ ჩანს ვანო ფუტკარაძის( ბათუმი“-ს #6)
მხრიდან, მოწინააღმდეგის მიმართ „ყოჩები“-ს # 9 მხრით კონტაქტი, სახისა და ყელის
არეში;

გადაწყვეტილება
დარღვევის
სტატუსი:


მიღებულია

უარყოფილია

სხვა (აღწერეთ)

სანქცირების პროცედურა
დარღვევის სიმძიმის შეფასება
სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაციებით განსაზღვრული

შეგნებული/წინასწარ განზრახული

წინდაუხედავი/გაუფრთხილებელი

დარღვევის გამომწვევი მიზეზი

დამრღვევის მოქმედების სიმძიმე:
საშუალო სიმძიმის

მოთამაშის ქმედების ბუნება, მ.შ. რით მოქმედებდა მოამაშე (მუშტი, თავი, იდაყვი, მხარი,
მუხლი, ფეხი):
მხრით
ჰქონდა თუ არა ადგილი პროვოცირებას:
არა
სურდა თუ არა მოთამაშეს თავისი ქმედებით სამაგიეროს გადახდა და როგორ იყო ეს
დროში განაწილებული:

არა
მოთამაშის მხრიდან ჰქონდა თუ არა ადგილი თავდაცვას (ანუ, მოუწია თუ არა მას
გარკვეული ძალის გამოყენებით საკუთარი თავის დაცვა):
არა

რაგავლენამოახდინამოთამაშისქმედებებმადაშავებულზე (მაგ. ტრავმისსიმძიმე,
დაშავებულიმეტოქისმოედნიდანგაყვანა):
არა
დარღვევის გავლენა მატჩის მსვლელობაზე

დაშავებულის დაცულობის ხარისხი
დაშავებულ მოთამაშეს არ შეეძლო შეჯახების თავიდან აცილება
დარღვევისფაქტშიჩართულობისდონედაწინასწარგანსჯისუნარი;
დამრღვევს გააჩნდა წინასწარი განსჯის უნარი
შესრულდამოთამაშისმიერგანზრახულიქმედებათუმცდელობითშემოიფარგლა;
შესრულდა
დარღვევასთანდაკავშირებულიმოთამაშისქცევისსხვანებისმიერიასპექტი.
არა

დარღვევის ხარისხის შეფასება. სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაციების დანართი 1 -ის და/ან
დანართი 4-ის მიხედვით
ზედა ზღვარი *

კვირა.

შუა ზღვარი 6(ექვსი)კვირა

ქვედა ზღვარი

კვირა

*ზედა ზღვარით შეფასების დროს სადისციპლინო კომისია კვირების რაოდენობას განსაზღვრავს ზედა და
მაქსიმალურ ზღვარს შორის.

შესაბამისი შემამსუბუქებელი ფაქტორები:

დამრღვევისმიერდანაშულის/შეცდომისაღია
რებადააღიარებისდრო;
სადისციპლონო კომისიის სხდომაზე,
დამრღვევმა წუხილი გამოთქვა და
მოიბოდიშა მომხდარი დარღვევის გამო.

დადებითისადისციპლინოისტორიადა/ან
დადებითირეპუტაცია;
სუფთა სადისციპლინო ისტორია

მოთამაშისახალგაზრდობადაგამოუცდელობა
;
არა

ქცევაგანხილვამდედაგანხილვისპროცესში
;
სამაგალითო

დამრღვევისმიერჩადენილისაქციელისგამოსი ნებისმიერისხვაშემამსუბუქებელიგარემოე
ნანულისგრძნობისე.წ.
ბა
მსხვერპლისთვისდემონსტრირებადაამდემონ
სტრაციისდრო;
თამაშის შემდეგ, დამრღვევმა მოუბოდიშა
დაშავებულ მოწინააღმდეგეს.
დაკლებული კვირების რაოდენობა: 3 (სამი) კვირა

კვირების დაკლების მიზეზის მოკლე აღწერა :

სუფთა სადისციპლინო ისტორია, დამრღვევმა მოთამაშემ წუხილი გამოთქვა და
მოიბოდიშა დარღვევის გამო, სამაგალითო ქცევა განხილვამდე და განხილვის პროცესში.

შესაბამისი დამატებითი დამამძიმებელი ფაქტორები:
მოთამაშის / პიროვნებისუარყოფითი სადისციპლინო ისტორია;
არა
დარღვევისგან თავის შეკავების ვალდებულება;
არა
ნებისმიერისხვადამამძიმებელიგარემოება;
არა

დამატებითი კვირების რ-ბა: არა

სანქცია

დისკვალიფიკაცია
(კვირა/პერიოდი)

3 (სამი) კვირა

დისკვალიფიკაციის
დაწყების თარიღი
დისკვალიფიკაციის
დამთავრების თარიღი
სხვა
შეზღუდვები/გაფრთხილება

11/06/2022

წითელი ბარათი
საკმარისია

სრკ-ს საშეჯობრო გრაფიკით უცნობია
დისკვალიფიკაციის პერიოდში, დისკვალიფიცირებულ
მოთამაშეს ეკრძალება რაიმე აქტივობა სათამაშო არეალში
ნებისმიერ დონეზე

თავმჯდომარე მირიან თავზარაშვილი
ხელმოწერა



10/06/2022
თარიღი

გადაწყვეტილებისგასაჩივრებაშესაძლებელიასრკ-ს სააპელაციოსაბჭოში,
გადაწყვეტილებაზედაფიქსირებულითარიღიდან 72 (სამოცდათორმეტი)
საათისგანმავლობაში.

