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ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԻՍՏԻ
10 նոյեմբերի 2016թ.

ք. Երևան

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՄԲ՝ Ռ. ՍԻՆՈՅԱՆԻ
ԿԿ-ի անդամներ՝

Ա. Լոպոյան
Ռ.Դալլաքյան
Հ. Բաբայան
Հ. Իգիթյան
Բ. Ղալոյան
Խ. Զարգարյան

Հրավիրված

ՕՐԱԿԱՐԳ
1. 04/11/16թ. «Շիրակ»-«Արարատ» (ԲԽ037) խաղին նվազագույնը 20 ֆուտբոլիստի
փոխարեն 18 ֆուտբոլիստ հայտավորված լինելու մասին /զեկուցող Ա. Լոպոյան/
2. 06/11/16թ. «Սիս-Կիլիկիա-03»-«Փյունիկ-1-03» (14Ա040) խաղին «Փյունիկ-1-03»
թիմի ֆուտբոլիստ Էմիլ Սահակյանի (N 21009) հեռացման (մրցակցին ակնհայտ
գոլային հնարավորությունից զրկելու համար) մասին /զեկուցող Բ. Ղալոյան/
3. 05/11/16թ. «Հավաքական-Մ16»-«Ալաշկերտ ՖԱ-2000» (17047) խաղը չկայանալու
մասին /զեկուցող Բ. Ղալոյան/
4.
06/11/16թ.
«Արարատ-02»-«Գանձասար-Կապան-02»
չկայանալու մասին /զեկուցող Բ. Ղալոյան/

(15Բ2025)

խաղը

5. Մանկապատանեկան բաժանմունքի պետ Բ. Ղալոյանի 08/11/2016թ. զեկուցագրի
քննարկումը /զեկուցող Բ. Ղալոյան/
6. 06/11/16թ. «Արմենիա Թրավել»-«Գյումրի» (ՖԶ022) խաղին «Արմենիա Թրավել»
թիմի ֆուտբոլիստ Նարեկ Վարդանյանի (N 9463) հեռացման (նույն խաղում 2
զգուշացում) մասին /զեկուցող Խ. Զարգարյան/
7. 07/11/16թ. «Չարբախ»-«ՎՊՀ» (ՖԶ024) խաղին «ՎՊՀ» թիմի ֆուտբոլիստ Արա
Բաղդադյանի
(N
20632)
հեռացման
(մրցակցին
ակնհայտ
գոլային
հնարավորությունից զրկելու համար) մասին /զեկուցող Խ. Զարգարյան/
8. 07/11/16թ. «Չարբախ»-«ՎՊՀ» (ՖԶ024) խաղը ուշ սկսելու մասին /զեկուցող Խ.
Զարգարյան/

1. 04/11/16թ. «Շիրակ»-«Արարատ» (ԲԽ037) խաղին 20 ֆուտբոլիստի փոխարեն 18
ֆուտբոլիստ է հայտավորված լինելու մասին
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
04/11/16թ. «Շիրակ»-«Արարատ» (ԲԽ037) խաղին 20 ֆուտբոլիստի փոխարեն 18
ֆուտբոլիստ հայտավորված լինելու համար, ՀՖՖ-ի կարգապահական կանոնակարգի
15-րդ հոդվածի 34-րդ կետի համաձայն` «Արարատ» ֆուտբոլային ակումբին
տուգանել 30000 դրամ:

2. 06/11/16թ. «Սիս-Կիլիկիա-03»-«Փյունիկ-1-03» (14Ա040) խաղին «Փյունիկ-1-03»
թիմի ֆուտբոլիստ Էմիլ Սահակյանի (N 21009) հեռացման (մրցակցին ակնհայտ
գոլային հնարավորությունից զրկելու համար) մասին
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
06/11/16թ. «Սիս-Կիլիկիա-03»-«Փյունիկ-1-03» (14Ա040) խաղին «Փյունիկ-1-03»
թիմի ֆուտբոլիստ Էմիլ Սահակյանի (N 21009) հեռացման, մրցակցին ակնհայտ
գոլային
հնարավորությունից
զրկելու
համար,
ՀՖՖ-ի
կարգապահական
կանոնակարգի 19-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն` որակազրկել 1 խաղով,
«Փյունիկ» ֆուտբոլային ակումբին տուգանել 1000 դրամ:

3. 05/11/16թ. «Հավաքական-Մ16»-«Ալաշկերտ ՖԱ-2000» (17047) խաղը չկայանալու
մասին
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
05/11/16թ. «Հավաքական-Մ16»-«Ալաշկերտ ՖԱ-2000» (17047) խաղին (խաղը
չկայանալու) համար, ՀՖՖ-ի կարգապահական կանոնակարգի 18-րդ հոդվածի 13-րդ
կետի համաձայն` «Հավաքական-Մ16» թիմին գրանցել տեխնիկական պարտություն:

4.
06/11/16թ.
«Արարատ-02»-«Գանձասար-Կապան-02»
չկայանալու մասին

(15Բ2025)

խաղը

ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
06/11/16թ. «Արարատ-02»-«Գանձասար-Կապան-02» (15Բ2025) խաղը չկայանալու
համար, ՀՖՖ-ի կարգապահական կանոնակարգի 18-րդ հոդվածի 13-րդ կետի
համաձայն` «Արարատ-02» թիմին գրանցել տեխնիկական պարտություն,
«Արարատ» ֆուտբոլային ակումբին տուգանել 20000 դրամ:

5. Մանկապատանեկան բաժանմունքի պետ Բ. Ղալոյանի 08/11/2016թ. զեկուցագրի
քննարկումը
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
Խախտվել է 2016-2017թթ. մրցաշրջանի մանկապատանեկան մրցումների Կանոնակարգի Հոդված 12-ի 5-րդ կետի առաջին ենթակետը՝
5.1.1 28/10/2016թ. 14Ա036 Շիրակ-1-03 - Փյունիկ-2-03 խաղին, Շիրակ-1-03 թիմի
մարզիչ՝ Ժորա Բարսեղյանը /1010/ արձանագրությունում նշված երկու
ֆուտբոլիստների խաղաժամանակ չի տրամադրել՝ տուգանք /1 x 10՝ x 500 = 5000դ. և 1
x 5՝ x 500 = 2.500դ./:
«Շիրակ» ֆուտբոլային ակումբին տուգանել 7500 դրամ:
5.1.2 05/11/2016թ. 14Բ2026 Շիրակ-2-03 - ՎՖԴ-1-03 խաղին, Շիրակ-2-03 թիմի մարզիչ՝
Արտակ Ադամյանը /128/ արձանագրությունում նշված չորս ֆուտբոլիստների խաղաժամանակ չի տրամադրել՝ տուգանք /1 x 2՝ x 500 = 1000դ. և 3 x 12՝ x 500 = 18.000դ./:
«Շիրակ» ֆուտբոլային ակումբին տուգանել 19000 դրամ:
5.1.3 05/11/2016թ. 15Բ1020 Շիրակ-1-02 – Նիգ-Ապարան-03 խաղին, Շիրակ-1-02 թիմի
մարզիչ՝ Աշոտ Պետրոսյանը /2461/ արձանագրությունում նշված մեկ ֆուտբոլիստի
խաղաժամանակ չի տրամադրել՝ տուգանք /1 x 1՝x 500 = 500դ./:
«Շիրակ» ֆուտբոլային ակումբին տուգանել 500 դրամ:
5.1.4 30/10/2016թ. 14Ա034 Գանձասար-Երևան-03 - Սիս-Կիլիկիա-03 խաղին, ՍիսԿիլիկիա-03 թիմի մարզիչ՝ Հակոբ Մկրյանը /278/ արձանագրությունում նշված երկու
ֆուտբոլիստների խաղաժամանակ չի տրամադրել՝ տուգանք /2 x 4՝ x 500 = 4000դ./:
"Սիս-Կիլիկիա" ֆուտբոլային ակումբին տուգանել 4000 դրամ:
5.1.5 30/10/2016թ. 14Ա035 Ակադեմիա-03 - Բանանց-03 և 05/11/2016թ. 14Ա038 Փյունիկ2-03 - Ակադեմիա-03 խաղերին, Ակադեմիա-03 թիմի մարզիչ՝ Հենրիկ Բերբերյանը
/25839/ արձանագրություններում նշված հինգ ֆուտբոլիստների խաղաժամանակ չի
տրամադրել՝ տուգանք /2 x 9՝ x 500 = 9000դ., 1 x 11՝ x 500 = 5500դ. և 2 x 2՝ x 500 =
2000դ./:
ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոն-Ակադեմիային տուգանել 16500 դրամ:
5.1.6 05/11/2016թ. 14Բ2026 Շիրակ-2-03 - ՎՖԴ-1-03 խաղին, ՎՖԴ-1-03 թիմի մարզիչ՝
Ռազմիկ Ղազարյանը /2994/ արձանագրությունում նշված երեք ֆուտբոլիստների
խաղաժամանակ չի տրամադրել՝ տուգանք /1 x 2՝ x 500 = 1000դ., 1 x 6՝ x 500 = 3.000դ. և
1 x 12՝ x 500 = 6.000դ./:
Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադպրոցին տուգանել 10000 դրամ:
5.2 Խախտվել է 2016-2017թթ. մրցաշրջանի մանկապատանեկան մրցումների
Կանոնակարգի Հոդված 6-ի 3-րդ կետը՝
Արարատ ՖԱ-ը 08/11/2016թ, կայանալիք 12Ե037 Արարատ-05 - Ակադեմիա-1-05
խաղի հետաձգման գրությունը ներկայացրել է խաղի օրը:
«Արարատ» ֆուտբոլային ակումբին տուգանել 3000 դրամ:

6. 06/11/16թ. «Արմենիա Թրավել»-«Գյումրի» (ՖԶ022) խաղին «Արմենիա Թրավել»
թիմի ֆուտբոլիստ Նարեկ Վարդանյանի (N 9463) հեռացման (նույն խաղում 2
զգուշացում) մասին
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
06/11/16թ. «Արմենիա Թրավել»-«Գյումրի» (ՖԶ022) խաղին «Արմենիա Թրավել»
թիմի ֆուտբոլիստ Նարեկ Վարդանյանի (N 9463) հեռացման (նույն խաղում 2
զգուշացում) համար, ՀՖՖ-ի կարգապահական կանոնակարգի 21-րդ հոդվածի 4-րդ
կետի համաձայն` որակազրկել 1 խաղով, "Արմենիա Թրավել+Մ" ակումբին
տուգանել 7000 դրամ:

7. 07/11/16թ. «Չարբախ»-«ՎՊՀ» (ՖԶ024) խաղին «ՎՊՀ» թիմի ֆուտբոլիստ Արա
Բաղդադյանի
(N
20632)
հեռացման
(մրցակցին
ակնհայտ
գոլային
հնարավորությունից զրկելու համար) մասին
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
07/11/16թ. «Չարբախ»-«ՎՊՀ» (ՖԶ024) խաղին «ՎՊՀ» թիմի ֆուտբոլիստ Արա
Բաղդադյանի
(N
20632)
հեռացման,
մրցակցին
ակնհայտ
գոլային
հնարավորությունից զրկելու համար, ՀՖՖ-ի կարգապահական կանոնակարգի 21-րդ
հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն` որակազրկել 1 խաղով, Վանաձորի Հ.Թումանյանի
անվան Պետական Համալսարանին տուգանել 8000 դրամ:

8. 07/11/16թ. «Չարբախ»-«ՎՊՀ» (ՖԶ024) խաղը ուշ սկսելու մասին
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
07/11/16թ. «Չարբախ»-«ՎՊՀ» (ՖԶ024) խաղը ուշ սկսելու համար, ՀՖՖ-ի
կարգապահական կանոնակարգի 20-րդ հոդվածի 20-րդ կետի համաձայն` "Կոխ"
ազգային մարզաձևի զարգացման բարեգործական հիմնադրամին տուգանել 1000
դրամ:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Ռ. ՍԻՆՈՅԱՆ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ա. ԼՈՊՈՅԱՆ

