
 

 სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაცია 

დანართი # 4 

(მსოფლიო რაგბის სანქციები თამაშის წესების დარღვევებზე საფესტივალო და ჭაბუკთა დონის 

შეჯიბრებებისთვის) 

*შენიშვნა : ნებისმიერი თამაშის წესის დარღვევა გამოწვეული კონტაქტით თავის და/ან კისრის არეში 

განიხილება მინიმუმ "შუა ზღვარის" შესაბამისი სანქციით. 
 

9.11 მოთამაშის ქმედება არ უნდა იყოს გაუფრთხილებელი ან სახიფათო სხვებისთვის, მოიცავს იდაყვით ან 

მკლავით წინ, კონტაქტს 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 1 თამაში  2 თამაში 4+ თამაში U15 

 2 თამაში 4 თამაში 6+ თამაში U16-U18 

9.12  მოთამაშემ არავინ არ უნდა შეურაცხყოს ფიზიკურად, ფიზიკური შეურაცხყოფა ითვალისწინებს (და არ 

არის ლიმიტირებული) შემდეგს : 

  ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

კბენა   4 თამაში 8 თამაში 12+ თამაში U15 

კბენა   8 თამაში 10 თამაში 14+ თამაში U16-U18 

შეგნებული 

კონტაქტი თვალში  
4 თამაში 8 თამაში 12+ თამაში U15 

შეგნებული 

კონტაქტი თვალში  
8 თამაში 10 თამაში 14+ თამაში U16-U18 

გაუფრთხილებელი 

კონტაქტი თვალში  
2 თამაში 4 თამაში 8+ თამაში U15 

გაუფრთხილებელი 

კონტაქტი თვალში  
4 თამაში 6 თამაში 12+ თამაში U16-U18 

კონტაქტი თვალის 

არეში   
2 თამაში 4 თამაში 6+ თამაში U15 

კონტაქტი თვალის 

არეში   
4 თამაში 6 თამაში 10+ თამაში U16-U18 



 

მუშტის დარტყმა, 

დარტყმა ხელის 

მტევნით ან ხელით 

(მოიცავს გაშლილი 

ხელით ბოჭვას)  

1 თამაში 2 თამაში 4+ თამაში U15 

მუშტის დარტყმა, 

დარტყმა ხელის 

მტევნით ან ხელით 

(მოიცავს გაშლილი 

ხელით ბოჭვას)  

2 თამაში 4 თამაში 6+ თამაში U16-U18 

მხრით დარტყმა  
1 თამაში 2 თამაში 4+ თამაში U15 

მხრით დარტყმა  2 თამაში 6 თამაში 8+თამაში U16-U18 

თავით დარტყმა  2 თამაში 4 თამაში 6+ თამაში U15 

თავით დარტყმა  4 თამაში 6 თამაში 10+თამაში U16-U18 

მუხლით დარტყმა  
2 თამაში 4 თამაში 6+ თამაში U15 

მუხლით დარტყმა  
4 თამაში 6 თამაში 8+თამაში U16-U18 

წაქცეულზე 

დაბიჯება ან 

გათელვა   

1 თამაში 2 თამაში 4+ თამაში U15 

წაქცეულზე 

დაბიჯება ან 

გათელვა   

2 თამაში 4 თამაში 10+თამაში U16-U18 

ფეხის 

დადება(გამოდება)  
1 თამაში 2 თამაში 4+ თამაში U15 

ფეხის 

დადება(გამოდება)  
2 თამაში 4 თამაში 6+ თამაში U16-U18 

ფეხის დარტყმა  2 თამაში 4 თამაში 6+ თამაში U15 

ფეხის დარტყმა  
4 თამაში 6 თამაში 10+თამაში U16-U18 

  

 

 

 

9.12 მოთამაშემ არავინ არ უნდა შეურაცხყოს სიტყვიერად, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოიცავს შეურაცხყოფას  



 
რელიგიის, კანის ფერის, ეროვნული ან ეთნიკური წარმოშობის, სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით. 

 
 

 

9.13  მოთამაშემ არ უნდა შებოჭოს მოწინააღმდეგე ადრე, გვიან ან სახიფათოდ 

სახიფათო ბოჭვა მოიცავს (და არ არის ლიმიტირებული) ბოჭვას ან ბოჭვის მცდელობას  

  მხრების ხაზს მაღლა, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ბოჭვა იწყება მხრების ხაზს დაბლა 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 1 თამაში 2 თამაში 4+ თამაში U15 

 2 თამაში 6 თამაში 8+თამაში U16-U18 

 

9.14  მოთამაშემ არ უნდა შებოჭოს უბურთო მოწინააღმდეგე 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 1 თამაში 2 თამაში 4+ თამაში U15 

 2 თამაში 6 თამაში 8+თამაში U16-U18 

 

9.15   შერკინების, რაქის ან მოლის გარდა, უბურთო მოთამაშემ არ უნდა შეაჩეროს, უბიძგოს,  

დაეჯახოს ან წააქციოს უბურთო მოწინააღმდეგე. 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 1 თამაში 2 თამაში 4+ თამაში U15 

 2 თამაში 4 თამაში 6+თამაში U16-U18 

 

9.16  მოთამაშე არ უნდა დაეჯახოს ან დაბლა დააგდოს ბურთიანი მოწინააღმდეგე   

მასზე ხელების მოხვევის  მცდელობის გარეშე 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 1 თამაში 2 თამაში 4+ თამაში U15 

 2 თამაში 6 თამაში 8+თამაში U16-U18 

 

9.17  მოთამაშემ არ უნდა შებოჭოს, დაეჯახოს, მოქაჩოს,  

უბიძგოს ან ხელები მოხვიოს მოწინააღმდეგეს რომლის ფეხები არ არის მიწაზე 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი მაქსიმალური 

 2 თამაში 4 თამაში 6+ თამაში U15 

 4 თამაში 6 თამაში 10+თამაში U16-U18 

 

19.18   მოთამაშემ არ უნდა აწიოს მიწიდან მოწინააღდეგე და დააგდოს ან დაყვეს მას ისე,  

რომ მისი თავი ან სხეულის ზედა ნაწილი(მხარი, კისერი) პირველი შეეხოს მიწას. 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

        2 თამაში 4 თამაში 6+ თამაში U15   

4 თამაში 8 თამაში 12+ თამაში U16-U18      



 

 2 თამაში 4 თამაში 6+ თამაში U15 

 4 თამაში 6 თამაში 10+თამაში U16-U18 

 

 

 

9.19  სახიფათო თამაში შერკინებაში 

ა)  შერკინების პირველი ხაზი არ უნდა ჩამოყალიბდეს მოწინააღმდეგებისგან  

მოშორებულ დისტანციაზე და სწრაფად ეძგეროს მათ. 

ბ) პირველი ხაზის მოთამაშემ არ უნდა დაქაჩოს მოწინააღმდეგე. 

გ) პირველი ხაზის მოთამაშემ არ უნდა აწიოს მოწინააღმდეგე ზევით ან მიწოლა არ უნდა იყოს  

მიმართული ზევით. 

დ) პირველი ხაზის მოთამაშემ არ უნდა ჩააქციოს შერკინება შეგნებულად. 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 გაფრთხილება  1 თამაში 2+ თამაში U15 

 1 თამაში 2 თამაში 4+თამაში U16-U18 

 

9.20  სახიფათო თამაში რაქში ან მოლში. 

ა) მოთამაშე არ უნდა შევარდეს რაქში ან მოლში, შევარდნა გულისხმობს ნებისმიერ კონტაქტს  

სხვა მოთამაშესთან ბმის გარეშე. 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 1 თამაში 2 თამაში 4+თამაში U15 

 2 თამაში 4 თამაში 6 თამაში U16-U18 

ბ)  მოთამაშე არ უნდა შევიდეს კონტაკტში მოწინააღმდეგის მხარის ხაზს ზემოთ  

გ) მოთამაშემ შეგნბებულად არ უნდა ჩაშალოს/ჩააქციოს ჩამოყალიბებული რაქი ან მოლი 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 1 თამაში 2 თამაში 4+თამაში U15 

 2 თამაში 4 თამაში 6+თამაში U16-U18 

 

9.25  მოთამაშე შეგნებულად არ უნდა დაეჯახოს ან შეაფერხოს მოწინააღმდეგე,  

მის მიერ ფეხის დარტყმის შემდეგ. 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 1 თამაში 2 თამაში 4+თამაში U15 

 2 თამაში 6 თამაში 8+თამაში U16-U18 

 



 
 

 

 

9.27  მოთამაშე არ უნდა მოიქცეს არასპორტულად,  

არასპორტული საქციელი მოიცავს (და არ არის ლიმიტირებული) შემდეგს : 

  ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

თმის მოქაჩვა 1 თამაში 2 თამაში 4+თამაში U15 

თმის მოქაჩვა 2 თამაში 4 თამაში 6+თამაში U16-U18 

ვინმეს 

შეფურთხება 
2 თამაში 4 თამაში 6+თამაში U15 

ვინმეს 

შეფურთხება 
4 თამაში 6 თამაში 10+თამაში U16-U18 

გენეტალიების 

(ქალი 

მორაგბეების 

შემთხვევაში 

მკერდის) მოქაჩვა, 

მოგრეხვა, 

მოჭყლეტა 

4 თამაში 6 თამაში 12+თამაში U15 

გენეტალიების 

(ქალი 

მორაგბეების 

შემთხვევაში 

მკერდის) მოქაჩვა, 

მოგრეხვა, 

მოჭყლეტა 

6 თამაში 12 თამაში 18+თამაში U16-U18 

სხვა 2 თამაში 4 თამაში 6+თამაში U15 

სხვა 
4 თამაში 6 თამაში 10+თამაში U16-U18   

 

9.28 მოთამაშემ არ უნდა გამოიჩინოს უპატივისმცემლობა მატჩის ოფიციალურ პირთა ავტორიტეტის მიმართ 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 1 თამაში 2 თამაში 4+თამაში U15 

 1 თამაში 2 თამაში 4+ თამაში U16-U18 

 

 

9.28  მოთამაშემ  არ უნდა შეურაცხყოს სიტყვიერად მატჩის ოფიციალური პირები  

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი მაქსიმალური 

 2 თამაში 4 თამაში 6+თამაში U15 



 

 4 თამაში 6 თამაში 10+თამაში U16-U18 

 

9.28  მოთამაშე ფიზიკურად არ უნდა შეეხოს მატჩის ოფიციალურ პირებს 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 2 თამაში 4 თამაში 6+თამაში U15 

 4 თამაში 6 თამაში 10+თამაში U16-U18 

 

9.28  მოთამაშემ არ უნდა გამოიყენოს მუქარის შემცავი ქმედება მატჩის ოფიციალური პირების მიმართ. 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 4 თამაში 6 თამაში 12+თამაში U15 

 6 თამაში 12 თამაში 24+თამაში U16-U18 

9.28  მოთამაშემ არ უნდა მიაყენოს ფიზიკური შეურაცხყოფა მატჩის ოფიციალურ პირებს. 

 ქვედა ზღვარი შუა ზღვარი ზედა ზღვარი  

 6 თამაში 12 თამაში 24+თამაში U15 

 12 თამაში 24 თამაში 48+თამაში U16-U18 

 

 

 


