
 

  

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება 

 

მატჩი რუსთავის „ხარები“ - ქუთაისის „აია“ 

გუნდი რუსთავის „ხარები“ შეჯიბრი ჭაბუკთა „ა“ ლიგა 

მატჩის თარიღი 24/02/2023 მატჩის ადგილი რუსთავი 

რეგულაცია სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაციები. 

 

დარღვევის აღწერა 

მოთამაშე/პიროვნება მწვრთნელი დაბადების 

თარიღი 
 

სახელი, გვარი თემურ ლობჟანიძე 

მომჩივანი მატჩის მსაჯი, რატი რატიანი დარღვევის 

აღიარება 

 
აღიარებულია     

უარყოფილია 

დარღვევა სრკ-ს სადისციპლინო 
რეგულაცია, დანართი #2 
მატჩის ოფიციალურ პირთა 

გადაწყვეტილებებზე საჯაროდ აპელირება  

✓  
წითელი ბარათი      საითინგი          სხვა 

 

თუ „სხვა“ აღწერეთ : 

 

 

განხილვის დეტალები 
განხილვის თარიღი 01/03/2023 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, რატი რატიანის 
საითინგი 

 

 

 



 

დარღვევასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია და დამხმარე მასალები (მატჩის 

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

1. მატჩის მსაჯის, რატი რატიანის საითინგი 

2. მატჩის მსაჯის, რატი რატიანის განცხადება (აუდიოჩანაწერი) 

დარღვევის სხვა მხარდამჭერი მასალები (მათ შორის სამედიცინო პირის მოხსენება) 

 

დამრღვევის/წარმომადგენელის განცხადება 

რუსთავის „ხარები“-ს ჭაბუკთა „ა“ ლიგის გუნდის მწვრთნელმა, თემურ ლობჟანიძემ, აღიარა 

მისი მხრიდან არამართებული ქცევის, კერძოდ მატჩის ოფიციალური პირთა 

გადაწყვეტილებებზე საჯაროდ აპელირება, მოიბოდიშა მომხდარი გამო და საუთარი 

საქციელი  მსაჯის არაკომპეტენტურობის გამო გაღიზიანებით ახსნა. 

ფაქტობრივი მოცემულობა და შეფასება 

1. 24/02/2023 გაიმართა ჭაბუკთა „ა“ ლიგის XIII ტურის მატჩი, რუსთავის „ხარები“-სა და 

ქუთაისის „აია“-ს შორის. 

2. მატჩის მსაჯის, რატი რატიანის საითინგის  და განცხადების მიხედვით  – რუსთავის 

„ხარები“-ს მწვრთნელი, თემურ ლობჟანიძე, აპელირებდა მის გადაწყვეტილებას რის 

გამოც მატჩის ოფიციალურმა პირებმა შეაჩერეს თამაში და თემურ ლობჟანიძეს 

დაატოვებინეს სათამაშო პერიმეტრი არამართებული საქციელის გამო. 

სადისციპლინო კომისიამ მოისმინა მატჩის მსაჯის, რატი რატიანის განცხადება, იმსჯელა 

მომხდარი ინციდენტის შესახებ და სარკ-ს სადისციპლინო რეგულაციის დანართი #2-ს   

მიხედვით, რუსთავის „ხარები“-ს ჭაბუკთა „ა“ ლიგის გუნდის მწვრთნელის, თემურ 

ლობჟანიძის, საქციელი შეაფასა როგორც მატჩის ოფიციალურ პირთა გადაწყვეტილებებზე 

საჯაროდ აპელირების ფაქტი. 

 

გადაწყვეტილება 

დარღვევის 

სტატუსი: 

✓  

მიღებულია 
 

უარყოფილია 

 

სხვა (აღწერეთ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

სანქცია 

დისკვალიფიკაცია 

(კვირა/პერიოდი) 
2 (ორი) კვირა  

წითელი ბარათი 

საკმარისია      

დისკვალიფიკაციის 

დაწყების თარიღი 

02/03/2023 

დისკვალიფიკაციის 

დამთავრების თარიღი 

13/03/2023 (ჭაბუკთა „ა“ ლიგის მიმდინარე ცხრილის  

მიხედვით) 

სხვა 

შეზღუდვები/გაფრთხილება 

დისკვალიფიკაციის პერიოდში, დისკვალიფიცირებულ 

პიროვნებას ეკრძლება რაიმე სახის აქტივობა სათამაშო 

პერიმეტრში (სათამაშო დღეს) თამაშის ნებისმიერ დონეზე. 

 

თავმჯდომარე 

ხელმოწერა 

მირიან თავზარაშვილი 

 

 

თარიღი 

 

02/03/2023 

 

 

• გადაწყვეტილების  გასაჩივრება  შესაძლებელია სრკ-ს სააპელაციო საბჭოში, 

გადაწყვეტილებაზე დაფიქსირებული თარიღიდან 72 (სამოცდათორმეტი) საათის 

განმავლობაში. 
 


