
 

  

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება 

 

მატჩი თბ „ივერიელი“ - თბ „ლაშარი“ 

გუნდი თბ „ივერიელი“ შეჯიბრი რეგიონული ლიგა 

მატჩის თარიღი 26/02/2023 მატჩის ადგილი თბილისი, ვაზისუბანი 

რეგულაცია სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაციები.  

 

დარღვევის აღწერა 

მოთამაშე/პიროვნება მოთამაშე დაბადების 

თარიღი 
 

სახელი, გვარი გიორგი ძაგანიშვილი 

მომჩივანი მატჩის მსაჯი, გიორგი 
ირემაშვილი 

დარღვევა ✓  
აღიარებულია     უარყოფილია 

დარღვევა 9.20  სახიფათო თამაში რაქში ან 

მოლში. 

ბ)  მოთამაშე არ უნდა შევიდეს 

კონტაკტში მოწინააღმდეგის 

მხარის ხაზს ზემოთ  

✓  
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 
ედუარდ ნაჭყებია, ვახტანგ სამხარაძე, აკაკი კერესელიძე 

დამრღვევის დასწრება  
კი                                               არა 

სხვა დამსწრეები : 

 

კი                                      არა 

დამრღვევის 

წარმომადგენელი 
კლუბ „ლაშარი“-ს პრეზიდენტი 
თემურ ბაიაშვილი 

აღნიშნეთ 

ვინ  
 

განხილვამდე 

დამრღვევისთვის 

მიწოდებული 

დოკუმენტები/მასალები 

მატჩის მსაჯის, გიორგი 
ირემაშვილის, წითელი ბარათის 
ოქმი 

 

 

 



 

დარღვევასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია და დამხმარე მასალები (მატჩის 

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

1. მატჩის მსაჯის, გიორგი ირემაშვილის, წითელი ბარათის ოქმი 

2. მატჩის მსაჯის, გიორგი ირემაშვილის, განცხადება სადისციპლინო კომისიის სხდომაზე 

(აუდიოჩანაწერი) 

3. მატჩის კიდის მსაჯის, ანა პოღოსიანის, სატელეფონო გამოკითხვის აუდიოჩანაწერი 

დარღვევის სხვა მხარდამჭერი მასალები (მათ შორის სამედიცინო პირის მოხსენება) 

არა 

დამრღვევის/წარმომადგენელის განცხადება 

არა 

ფაქტობრივი მოცემულობა და მსჯელობა 

1. 26/02/2023 გაიმართა რეგიონული ლიგის მატჩი თბ „ივერიელი“-სა და თბ „ლაშარს“ 

შორის. 

2. მატჩის მსაჯის, გიორგი ირემაშვილის, წითელი ბარათის ოქმის მიხედვით (ციტირება) - 

თამაშის 30-ე წუთზე ჩამოყალიბებული რაქიდან გავიდა ბურთი, ამის შემდეგ უბურთოზე 

გიორგი ძაგანიშვილმა გააკეთა მხრით კონტაქტი გადამყრელზე. იყო პირდაპირი მხარი 

თავში კონტაქტი, იყო უხეშობა და არ ყოფილა არანაირი შემამსუბუქებელი გარემოება, 

ამიტომ მიიღო წითელი ბარათი. 

სადისციპლინო კომისიამ მხარეთა მოსმენის, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის 

და კერძო მსჯელობის შემდეგ, დადგენილად ცნო თბ „ივერიელი“-ს მოთამაშის, გიორგი 

ძაგანიშვილის, მხრიდან სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაციის დამართი #1- 9.20  სახიფათო 

თამაში რაქში ან მოლში. ბ)  მოთამაშე არ უნდა შევიდეს კონტაკტში მოწინააღმდეგის მხარის 

ხაზს ზემოთ)  პუნქტის დაღვევა. 

 

 

 

გადაწყვეტილება 

დარღვევის 

სტატუსი: 

✓  

მიღებულია 
 

უარყოფილია 

 

სხვა (აღწერეთ) 

 

 

დარღვევის ხარისხის შეფასება. სრკ-ს სადისციპლინო რეგულაციების დანართი 1 -ის და/ან 

დანართი 4-ის  მიხედვით 
 

ზედა ზღვარი *           კვირა.     შუა ზღვარი   4(კვირა)  კვირა           ქვედა ზღვარი  კვირა 



 
*ზედა ზღვარით შეფასების დროს სადისციპლინო კომისია კვირების რაოდენობას განსაზღვრავს ზედა და 

მაქსიმალურ ზღვარს შორის. 

შესაბამისი შემამსუბუქებელი ფაქტორები: 

დამრღვევის მიერ 

დანაშულის/შეცდომის აღიარება და 

აღიარების დრო; 

დადებითი სადისციპლინო ისტორია და/ან 

დადებითი რეპუტაცია; 

 სუფთა სადისციპლინო ისტორია 

მოთამაშის ახალგაზრდობა და 

გამოუცდელობა; 

ქცევა განხილვამდე და განხილვის პროცესში; 

  

დამრღვევის მიერ ჩადენილი საქციელის 

გამო სინანულის გრძნობის ე.წ. 

მსხვერპლისთვის დემონსტრირება და ამ 

დემონსტრაციის დრო; 

ნებისმიერი სხვა შემამსუბუქებელი გარემოება 

  

დაკლებული კვირების რ-ბა: 2(ორი) კვირა 

შესაბამისი დამატებითი დამამძიმებელი ფაქტორები: 

მოთამაშის / პიროვნების უარყოფითი სადისციპლინო ისტორია; 

 

დარღვევისგან თავის შეკავების ვალდებულება; 

 

ნებისმიერი სხვა დამამძიმებელი გარემოება;                                                                                             

 

დამატებითი კვირების რ-ბა:არა 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სანქცია 

 

დისკვალიფიკაცია 

(კვირა/პერიოდი) 
2 (ორი) კვირა  

წითელი ბარათი 

საკმარისია      

დისკვალიფიკაციის 

დაწყების თარიღი 

03/03/2023 

დისკვალიფიკაციის 

დამთავრების თარიღი 

10/04/2023 

სხვა 

შეზღუდვები/გაფრთხილება 

დისკვალიფიკაციის პერიოდში, დისკვალიფიცირებულ 

მოთამაშეს ეკრძლება რაიმე სახის აქტივობა სათამაშო არეში 

(სათამაშო დღეს) თამაშის ნებისმიერ დონეზე. 

 

 

თავმჯდომარე 

ხელმოწერა 

მირიან თავზარაშვილი 

 

 

თარიღი 

 

07/03/2023 

 

 

• გადაწყვეტილების  გასაჩივრება  შესაძლებელია სრკ-ს სააპელაციო საბჭოში, 

გადაწყვეტილებაზე დაფიქსირებული თარიღიდან 72 (სამოცდათორმეტი) საათის 

განმავლობაში. 
 


