
 

  

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება 

 

მატჩი ბოლნისის „ყოჩები“ - თბ „ლელო“ 

გუნდი ბოლნისის „ყოჩები“ შეჯიბრი დიდი 10 

მატჩის თარიღი 14/10/2022 მატჩის ადგილი თბილისი, რაგბი პლატო 

რეგულაცია სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაციები. 

 

დარღვევის აღწერა 

მოთამაშე/პიროვნება მოთამაშე დაბადების 

თარიღი 
27/06/2000 

სახელი, გვარი რომან მახათაძე 

მომჩივანი მატჩის მსაჯი - სულხან ჩიხლაძე საჩივარი   
აღიარებულია     უარყოფილია 

დარღვევა სრკ-ს სადისციპლინო 

რეგულაცია დანართი#1 : 

 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 

  
წითელი ბარათი      საითინგი          სხვა 

 

თუ „სხვა“ აღწერეთ : 

 

 

განხილვის დეტალები 
განხილვის თარიღი 19/10/2022 განხილვის ადგილი სრკ-ს ოფისი 

თავმჯდომარე მირიან თავზარაშვილი 

სადისციპლინო 

კომისიის წევრები 
ვახტანგ სამხარაძე, ედუარდ ნაჭყებია, აკაკი კერესელიძე 

დამრღვევის დასწრება  
კი                                                                            არა 

სხვა დამსწრეები : 

 

კი                                      არა 

დამრღვევის 

წარმომადგენელი 
 აღნიშნეთ 

ვინ  
 



 
განხილვამდე 

დამრღვევისთვის 

მიწოდებული 

დოკუმენტები/მასალები 

მატჩის მსაჯის - სულხან ჩიხლაძის 

წითელი ბარათის ოქმი; 

ინციდენტის ამსახველი 

ვიდეომასალა 

 

დარღვევასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია და დამხმარე მასალები (მატჩის 

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

1. მატჩის მსაჯის - სულხან ჩიხლაძის წითელი ბარათის ოქმი; 

2. ინციდენტის ამსახველი ვიდეომასალა 

დარღვევის სხვა მხარდამჭერი მასალები (მათ შორის სამედიცინო პირის მოხსენება) 

 

დამრღვევის/წარმომადგენელის განცხადება 

 

ფაქტობრივი მოცემულობა 

1. 14/10/2022 გაიმართა დიდი 10-ს VI ტურის მატჩი ბოლნისის „ყოჩები“-სა და თბ „ლელო“-ს 

შორის. 

2. მატჩის მსაჯის, სულხან ჩიხლაძის წითელი ბარათის ოქმის მიხედვით,  (ციტირება) -  

თამაშის 20 წუთზე ყოჩების ნომერმა 13 რომან მახათაძემ გააკეთა გამართული ბოჭვა რა 

დროსაც კონტაქტი იყო თავი თავში,ორივე მოთამაშემ მიიღო მძიმე დაზიანება,მომენტი 

გადამოწმდა ვიდეოზე და ყოჩების 13 დასანქცირდა წითელი ბარათით 

 

 

გადაწყვეტილება 

დარღვევის 

სტატუსი: 

  

მიღებულია 
 

უარყოფილია 

 

სხვა (აღწერეთ) 

 

სადისციპლინო კომისიმ მხარი დაუჭირა მსაჯის გადაწყვეტილებას წითელი 

ბარათის გამოყენების შესახებ, თუმცაღა მსჯელობის შემდეგ თავი შეიკავა 

დამრღვევი მოთამაშის შემდგომი სანქცირებისაგან. 

 

 

 

 

 

 



 

სანქცია 

 

დისკვალიფიკაცია 

(კვირა/პერიოდი) 
არა  

წითელი ბარათი 

საკმარისია      

დისკვალიფიკაციის 

დაწყების თარიღი 

 

დისკვალიფიკაციის 

დამთავრების თარიღი 

 

სხვა 

შეზღუდვები/გაფრთხილება 

ბოლნისის „ყოჩები“-ს მოთამაშეს, რომან მახათაძეს, მიეცეს 

გაფრთხილება და მოთამაშის სადისციპლინო ისტორიაში 

დაფიქსირდეს შესაბამისი ჩანაწერი. 

 

 

თავმჯდომარე 

ხელმოწერა 

მირიან თავზარაშვილი 

 

 

თარიღი 

 

19/10/2022 

 

 

 გადაწყვეტილების  გასაჩივრება  შესაძლებელია სრკ-ს სააპელაციო საბჭოში, 

გადაწყვეტილებაზე დაფიქსირებული თარიღიდან 72 (სამოცდათორმეტი) საათის 

განმავლობაში.  
 


