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ՕՐԱԿԱՐԳ
1. 24/06/20թ. «Գանձասար-Կապան»-«Արարատ-Արմենիա» (ԳԽ019) խաղին
«Գանձասար-Կապան» թիմի ֆուտբոլիստ Դավիթ Տերտերյանի (N 11956) հեռացման
մասին (անհամաձայնություն ցուցաբերելով բարձրաձայն հայհոյեց մրցավարներին)
/զեկուցող Հ. Ռշտունի/
2. 28/06/20թ. «Լոռի ՖԱ»-«Արարատ-Արմենիա» (ԲԽ119) խաղին «Արարատ-Արմենիա»
թիմի ֆուտբոլիստ Ալեքսանդր Դամչևսկու (N 32062) հեռացման մասին (Նույն խաղում
2 զգուշացում ստանալու համար) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
3. 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղին «Անի» թիմի ֆուտբոլիստ Հովհաննես
Վարդանյանի (N 24826) հեռացման մասին (ակնհայտ գոլային հնարավորությունից
զրկելու համար) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
4. 28/06/20թ. «Արարատ-2»-«Շիրակ-2» (ԱԽ259) խաղին «Շիրակ-2» թիմի մարզիչ
Կարեն Ալեքսանյանի (N 207) հեռացման մասին (տեխնիկական գոտում հայհոյելու
համար) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
5. 28/06/20թ. «Վան»-«Մասիս» (ԱԽ256) խաղին «Մասիս» թիմի ֆուտբոլիստ Վարդան
Հակոբյանի (N 27207) հեռացման մասին (ակնհայտ գոլային հնարավորությունից
զրկելու համար) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
6. 27/06/20թ. «Արարատ»-«Շիրակ» (ԲԽ117) խաղի մասին («Արարատ» թիմի 4
ֆուտբոլիստների մարզաշապիկների հետնամասում բացակայում էին
ազգանունները) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
7. 28/06/20թ. «Լոռի ՖԱ»-«Արարատ-Արմենիա» (ԲԽ119) խաղի մասին («ԱրարատԱրմենիա» թիմի ներկայացուցիչ Պողոս Գալստյանը երկրորդ խաղակեսի 62-րդ
րոպեին պլաստմասե շիշ նետեց խաղադաշտ՝ հյուրընկալվող թիմի ֆուտբոլիստի
հեռացվելուց հետո։ Հանդիպմանը օթյակից հետևող Պողոս Գալստյանը երկրորդ
խաղակեսի 62-րդ րոպեից սկսած բարձրաձայն հայհոյախառն արտահայտություններ
էր հնչեցնում հանդիպման գլխավոր մրցավար Զավեն Հովհաննիսյանի հասցեին։
«Արարատ-Արմենիա» թիմի ֆուտբոլիստին հեռացնելուց և շիշ խաղադաշտ նետելուց
հետո, նա չէր դադարում մեղադրել մրցավարին կողմնակալության համար։

Հանդիպման պատվիրակի հետ զրույցում Պողոս Գալստյանը խնդրեց նշել, «իրեն
ամեն ինչ պարզ ա, թե ֆեդերացիայում ոնց ա ու ինչ», սակայն մանրամասնել
ակնարկը չցանկացավ։ Բացի այդ՝ հայտնեց, որ բողոքարկելու է մրցավարի
գործողությունները, չնայած «բան չի փոխվի, մի խաղ կորակազրկեն ու վսյո»։
Սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցին գլխավոր մրցավար Զավեն
Հովհաննիսյանի հասցեին նաև «Արարատ-Արմենիայի» դարպասին նշանակված
տասնմեկ մետրանոց հարվածից, ինչպես նաև խաղի ավարտից անմիջապես հետո։
Նման պահվածը կանխելու նպատակով Գալստյանին նկատողություն արեց նաև
հանդիպմանը ներկա ոստիկաններից մեկը։ «Արարատ-Արմենիա»-ի ներկայացուցիչը
պարզաբանեց, թե՝ էմոցիաներ են միայն։ Խաղի ավարտից հետո ևս մեկ անգամ
մրցավարին հայհոյելուց հետո, Պողոս Գալստյանին սթափվելու կոչ արեց ՀՖՖ
գործկոմի անդամ Տիգրան Հակոբյանը, ումից Գալստյանը ներողություն խնդրեց, բայց
ասաց, որ «ֆուտբոլ կյանքում չի զարգանալու ստեղ»։ Այնուհետև Պողոս Գալստյանը
գնաց դեպի թիմերի և մրցավարի հանդերձարաններ տանող աստիճանավանդակ,
որտեղ կրկին փորձեց մեղադրել Զավեն Հովհաննիսյանին վատ մրցավարության
համար։ Ոստիկանության ներկայացուցիչների վերահսկողությամբ՝ մրցավարական
բրիգադը մտավ հանդերձարան։) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
8. 24/06/20թ. «Դիլիջան ՖԱ»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ244) խաղի մասին
(Նախախաղային խորհրդակցությունից «Դիլիջան ՖԱ» թիմի պատասխանատուն
ուշացել է 10 րոպե: Նախավարժանքը 17:45-ի փոխարեն ավարտեցին 17:50-ին:
«Դիլիջան ՖԱ» թիմի ֆուտբոլիստ Բոնդարենկո Դենիսը հայհոյել է գնդակ
մատակարարող երեխային:) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
9. 25/06/20թ. «Վեստ Արմենիա»-«Տորպեդո» (ԱԽ251) խաղի մասին (Նախախաղային
խորհրդակցությանը ներկա չէր անվտանգության պատասխանատուն։
Կարգադրիչներ չկային ողջ խաղի ընթացքում, իսկ անվտանգությունն ապահովում
էին ոստիկանության երկու աշխատակից։ Նախավարժանքից և առաջին խաղակեսի
ավարտից հետո գնդակները չեն ախտահանվել, թեև դրա մասին հատուկ
տեղեկացվել էր Դաշտի տեր ակումբի կազմակերպչական հարցերով
պատասխանատուն) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
10. 25/06/20թ. «Վեստ Արմենիա»-«Տորպեդո» (ԱԽ251) խաղի մասին (Նախախաղային
խորհրդակցությանը «Տորպեդո» թիմի ներկայացուցիչը չէր տիրապետում Խաղի
համար անհրաժեշտ ողջ ինֆորմացիային) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
11. 24/06/20թ. «Անի»-«Վան» (ԱԽ250) խաղի մասին (Խաղի համար ապահոված չէր 10
գնդակ։ Գնդակ մատակարարող երեխաների մարզիչը ներկա չէր նախախաղային
խորհրդակցությանը։ Խաղի ընթացքում ընդհանրապես չկային գնդակ
մատակարարող երեխաներ, սակայն խաղի ընթացքը դրանից չտուժեց և ուշացումներ
գրեթե չեղան) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
12. 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղի մասին (Մարզադաշտի
բուժաշխատողը բացակայում էր: Բոլոր ֆուտբոլիստները, մարզիչները,
պաշտոնյաները և հանդիպման պատվիրակը մուտք էին գործել առանց ջերմությունը
ստւգելու։ Բժշկական սենյակը չէր համապատասխանում պահանջներին։
Սանհանգույցները և լոգարանները շտապ վերանորոգման կարիք ունեն: Տեղի
ունեցան դեպքեր, երբ մարզադաշտ անցան մարդիկ, որոնք իրավունք չունեին

մարզադաշտում գտնվելու: Մի քանի հոգու դուրս ուղեկցեցին, բայց որոշ ժամանակ
հետո մարզադաշտում կրկին հայտնվել էին կողմնակի անձինք: Երկու թիմերն էլ ոչ
լիովին էին պահպանում դիմակների ճիշտ կրելու ձևը) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
13. 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղի մասին (Նախախաղային
խորհրդակցության ժամանակ «Անի» թիմի ներկայացուցիչը չհայտնեց, որ իրենց մոտ
բժիշկ չկա և «Տորպեդո» թիմի բժիշկը, ըստ իրենց պայմանավորվածության,
կսպասարկի երկու թիմերին էլ: Հետագայում «Անի» թիմի ներկայացուցիչը ասել է 4րդ պաշտոնյային, որ իբր տեղյակ է պահել այդ մասին պատվիրակին: «Անի» թիմի
նախախաղային արձանագրությունում ինքնուրույն որոշմամբ փոփոխություն
անելուց հետո, ցուցակը վերադարձվել է ոչ համապատասխան վիճակում) /զեկուցող
Հ. Ռշտունի/
14. 28/06/20թ. «Արարատ-2»-«Շիրակ-2» (ԱԽ259) խաղի մասին («Արարատ-2» թիմի
ֆուտբոլիստների մարզաշապիկների հետնամասում բացակայում էին
ազգանունները:) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
15. 27/06/20թ. «Արարատ-Արմենիա-2»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ261) խաղի մասին
(Մարզադաշտում բացակայում էր ռադիոհանգույցը) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
16. 27/06/20թ. «Արարատ-Արմենիա-2»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ261) խաղի մասին
(«Լեռնային Արցախ» թիմի կողմից հանդիպումը չի տեսագրվել) /զեկուցող Հ.
Ռշտունի/
17. ՀՖՖ ՄԿԱ բաժնի պետ Խ․ Զարգարյանի 26/06/2020թ․ ծառայողական գրության
քննարկում, 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղի մասին («Անի» թիմի կազմում
հանդես է եկել որակազրկված ֆուտբոլիստ՝ Հրաչյա Յարդումյանը (13221)) /զեկուցող
Հ. Ռշտունի/
18. ՀՖՖ ՄԿԱ բաժնի պետ Խ․ Զարգարյանի 26/06/2020թ․ ծառայողական գրության
քննարկում, 24/06/20թ. «Սևան»-«Արարատ-2» (ԱԽ247) խաղի մասին («Սևան» թիմի
կազմում հանդես է եկել որակազրկված ֆուտբոլիստ՝ Արեգ Ազատյանը (2269))
/զեկուցող Հ. Ռշտունի/
19. ՀՖՖ ՄԿԱ բաժնի պետ Խ․ Զարգարյանի 26/06/2020թ․ ծառայողական գրության
քննարկման մասին, 2019-2020 մրցաշրջանում «Սևան» թիմը ստացել է երեք
տեխնիկական պարտություն /զեկուցող Հ. Ռշտունի/

1. 24/06/20թ. «Գանձասար-Կապան»-«Արարատ-Արմենիա» (ԳԽ019) խաղին
«Գանձասար-Կապան» թիմի ֆուտբոլիստ Դավիթ Տերտերյանի (N 11956) հեռացման
մասին (անհամաձայնություն ցուցաբերելով բարձրաձայն հայհոյեց մրցավարներին)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
1. 24/06/20թ. «Գանձասար-Կապան»-«Արարատ-Արմենիա» (ԳԽ019) խաղին
«Գանձասար-Կապան» թիմի ֆուտբոլիստ Դավիթ Տերտերյանի (N 11956) հեռացման
(մրցավարներին հայհոյելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի
կանոնակարգի 32-րդ հոդվածի 13-րդ կետի համաձայն` ֆուտբոլիստ Դավիթ

Տերտերյանին որակազրկել 5 խաղով, «Գանձասար-Կապան» ՖԱ-ին տուգանել 150000
ՀՀ դրամ

2. 28/06/20թ. «Լոռի ՖԱ»-«Արարատ-Արմենիա» (ԲԽ119) խաղին «Արարատ-Արմենիա»
թիմի ֆուտբոլիստ Ալեքսանդր Դամչևսկու (N 32062) հեռացման մասին (նույն խաղում
2 զգուշացում ստանալու համար)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
2. 28/06/20թ. «Լոռի ՖԱ»-«Արարատ-Արմենիա» (ԲԽ119) խաղին «Արարատ-Արմենիա»
թիմի ֆուտբոլիստ Ալեքսանդր Դամչևսկու (N 32062) հեռացման (նույն խաղում 2
զգուշացում ստանալու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի
32-րդ հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն` ֆուտբոլիստ Ալեքսանդր Դամչևսկուն
որակազրկել 1 խաղով, «Արարատ-Արմենիա» ՖԱ-ին տուգանել 25000 ՀՀ դրամ

3. 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղին «Անի» թիմի ֆուտբոլիստ Հովհաննես
Վարդանյանի (N 24826) հեռացման մասին (ակնհայտ գոլային հնարավորությունից
զրկելու համար)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
3. 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղին «Անի» թիմի ֆուտբոլիստ Հովհաննես
Վարդանյանի (N 24826) հեռացման (ակնհայտ գոլային հնարավորությունից զրկելու)
համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 32-րդ հոդվածի 9-րդ կետի
համաձայն` ֆուտբոլիստ Հովհաննես Վարդանյանին որակազրկել 1 խաղով, «ՖԱ Անի
ՀԿ» -ին տուգանել 30000 ՀՀ դրամ

4. 28/06/20թ. «Արարատ-2»-«Շիրակ-2» (ԱԽ259) խաղին «Շիրակ-2» թիմի մարզիչ
Կարեն Ալեքսանյանի (N 207) հեռացման մասին (տեխնիկական գոտում հայհոյելու
համար)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
4. 28/06/20թ. «Արարատ-2»-«Շիրակ-2» (ԱԽ259) խաղին «Շիրակ-2» թիմի մարզիչ
Կարեն Ալեքսանյանի (N 207) հեռացման (տեխնիկական գոտում հայհոյելու) համար,
ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 32-րդ հոդվածի 13-րդ կետի
համաձայն` մարզիչ Կարեն Ալեքսանյանին որակազրկել 5 խաղով, «Շիրակ» ՖԱ-ին
տուգանել 150000 ՀՀ դրամ

5. 28/06/20թ. «Վան»-«Մասիս» (ԱԽ256) խաղին «Մասիս» թիմի ֆուտբոլիստ Վարդան
Հակոբյանի (N 27207) հեռացման մասին (ակնհայտ գոլային հնարավորությունից
զրկելու համար)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
5. 28/06/20թ. «Վան»-«Մասիս» (ԱԽ256) խաղին «Մասիս» թիմի ֆուտբոլիստ Վարդան
Հակոբյանի (N 27207) հեռացման (ակնհայտ գոլային հնարավորությունից զրկելու)
համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 32-րդ հոդվածի 9-րդ կետի

համաձայն՝ ֆուտբոլիստ Վարդան Հակոբյանին որակազրկել 1 խաղով, «Մասիս ՖԱ »
ՍՊԸ-ին տուգանել 30000 ՀՀ դրամ

6. 27/06/20թ. «Արարատ»-«Շիրակ» (ԲԽ117) խաղի մասին («Արարատ» թիմի 4
ֆուտբոլիստների մարզաշապիկների հետնամասում բացակայում էին
ազգանունները)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
6. 27/06/20թ. «Արարատ»-«Շիրակ» (ԲԽ117) խաղին («Արարատի» ֆուտբոլիստների
մարզաշապիկների հետնամասում ազգանունների բացակայության) համար, ՀՖՖ
կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 51-րդ կետի համաձայն`
«Արարատ» ՖԱ-ին տուգանել 20000 ՀՀ դրամ

7. 28/06/20թ. «Լոռի ՖԱ»-«Արարատ-Արմենիա» (ԲԽ119) խաղի մասին («ԱրարատԱրմենիա» թիմի ներկայացուցիչ Պողոս Գալստյանը երկրորդ խաղակեսի 62-րդ
րոպեին պլաստմասե շիշ նետեց խաղադաշտ՝ հյուրընկալվող թիմի ֆուտբոլիստի
հեռացվելուց հետո։ Հանդիպմանը օթյակից հետևող Պողոս Գալստյանը երկրորդ
խաղակեսի 62-րդ րոպեից սկսած բարձրաձայն հայհոյախառն արտահայտություններ
էր հնչեցնում հանդիպման գլխավոր մրցավար Զավեն Հովհաննիսյանի հասցեին։
«Արարատ-Արմենիա» թիմի ֆուտբոլիստին հեռացնելուց և շիշ խաղադաշտ նետելուց
հետո, նա չէր դադարում մեղադրել մրցավարին կողմնակալության համար։
Հանդիպման պատվիրակի հետ զրույցում Պողոս Գալստյանը խնդրեց նշել, «իրեն
ամեն ինչ պարզ ա, թե ֆեդերացիայում ոնց ա ու ինչ», սակայն մանրամասնել
ակնարկը չցանկացավ։ Բացի այդ՝ հայտնեց, որ բողոքարկելու է մրցավարի
գործողությունները, չնայած «բան չի փոխվի, մի խաղ կորակազրկեն ու վսյո»։
Սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցին գլխավոր մրցավար Զավեն
Հովհաննիսյանի հասցեին նաև «Արարատ-Արմենիայի» դարպասին նշանակված
տասնմեկ մետրանոց հարվածից, ինչպես նաև խաղի ավարտից անմիջապես հետո։
Նման պահվածը կանխելու նպատակով Գալստյանին նկատողություն արեց նաև
հանդիպմանը ներկա ոստիկաններից մեկը։ «Արարատ-Արմենիա»-ի ներկայացուցիչը
պարզաբանեց, թե՝ էմոցիաներ են միայն։ Խաղի ավարտից հետո ևս մեկ անգամ
մրցավարին հայհոյելուց հետո, Պողոս Գալստյանին սթափվելու կոչ արեց ՀՖՖ
գործկոմի անդամ Տիգրան Հակոբյանը, ումից Գալստյանը ներողություն խնդրեց, բայց
ասաց, որ «ֆուտբոլ կյանքում չի զարգանալու ստեղ»։ Այնուհետև Պողոս Գալստյանը
գնաց դեպի թիմերի և մրցավարի հանդերձարաններ տանող աստիճանավանդակ,
որտեղ կրկին փորձեց մեղադրել Զավեն Հովհաննիսյանին վատ մրցավարության
համար։ Ոստիկանության ներկայացուցիչների վերահսկողությամբ՝ մրցավարական
բրիգադը մտավ հանդերձարան։)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
7. 28/06/20թ. «Լոռի ՖԱ»-«Արարատ-Արմենիա» (ԲԽ119) խաղին («Արարատ-Արմենիա»
թիմի ներկայացուցիչ Պողոս Գալստյանի խաղը սպասարկող անձնակազմի հասցեին
հայհոյանքներ հնչեցնելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի
31-րդ հոդվածի 26-րդ կետի համաձայն`«Արարատ-Արմենիա» թիմի ներկայացուցիչ
Պողոս Գալստյանին որակազրկել 01.07.2020թ-ից մինչև 14.07.2020թ.՝ սահմանելով

փորձաշրջան հուլիսի 7-ից 14-ը, «Արարատ-Արմենիա ՖԱ» ԲԲԸ-ին տուգանել 300000
ՀՀ դրամ

8. 24/06/20թ. «Դիլիջան ՖԱ»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ244) խաղի մասին
(նախախաղային խորհրդակցությունից «Դիլիջան ՖԱ» թիմի պատասխանատուն
ուշացել է 10 րոպե: Նախավարժանքը 17:45-ի փոխարեն ավարտեցին 17:50-ին:
«Դիլիջան ՖԱ» թիմի ֆուտբոլիստ Բոնդարենկո Դենիսը հայհոյել է գնդակ
մատակարարող երեխային:)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
8․1. 24/06/20թ. «Դիլիջան ՖԱ»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ244) խաղին (նախախաղային
խորհրդակցությանը ուշանալու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի
կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 28-րդ կետի համաձայն` «ԴՖԱ» ՓԲԸ-ին տուգանել
30000 ՀՀ դրամ
8․2. 24/06/20թ. «Դիլիջան ՖԱ»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ244) խաղին (գնդակ
մատակարարող երեխային հայհոյելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի
կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 24-րդ կետի համաձայն` ֆուտբոլիստ Դենիս
Բոնդարենկոյին որակազրկել 3 խաղով, «ԴՖԱ» ՓԲԸ-ին տուգանել 100000 ՀՀ դրամ

9. 25/06/20թ. «Վեստ Արմենիա»-«Տորպեդո» (ԱԽ251) խաղի մասին (Նախախաղային
խորհրդակցությանը ներկա չէր անվտնգության պատասխանատուն։ Կարգադրիչներ
չկային ողջ խաղի ընթացքում, իսկ անվտանգությունն ապահովում էին
ոստիկանության երկու աշխատակից։ Նախավարժանքից և առաջին խաղակեսի
ավարտից հետո գնդակները չեն ախտահանվել, թեև դրա մասին հատուկ
տեղեկացվել էր Դաշտի տեր ակումբի կազմակերպչական հարցերով
պատասխանատուն)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
9.1․ 25/06/20թ. «Վեստ Արմենիա»-«Տորպեդո» (ԱԽ251) խաղին (անվտանգության
պատասխանատուի նախախաղային խորհրդակցությանը բացակայելու) համար, ՀՖՖ
կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 28-րդ կետի համաձայն`
«ՖԱ Վեստ Արմենիա» -ին տուգանել 30000 ՀՀ դրամ
9.2․ 25/06/20թ. «Վեստ Արմենիա»-«Տորպեդո» (ԱԽ251) խաղին (կարգադրիչների
բացակայության) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ
հոդվածի 41-րդ կետի համաձայն` «ՖԱ Վեստ Արմենիա» -ին տուգանել 100000 ՀՀ
դրամ
9.3․ 25/06/20թ. «Վեստ Արմենիա»-«Տորպեդո» (ԱԽ251) խաղին (Նախավարժանքից և
առաջին խաղակեսի ավարտից հետո գնդակները չախտահանելու) համար, ՀՖՖ
կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 51-րդ կետի համաձայն`
«ՖԱ Վեստ Արմենիա» -ին տուգանել 50000 ՀՀ դրամ

10. 25/06/20թ. «Վեստ Արմենիա»-«Տորպեդո» (ԱԽ251) խաղի մասին (Նախախաղային
խորհրդակցությանը «Տորպեդո» թիմի ներկայացուցիչը չէր տիրապետում Խաղի
համար անհրաժեշտ ողջ ինֆորմացիային)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
10. 25/06/20թ. «Վեստ Արմենիա»-«Տորպեդո» (ԱԽ251) խաղին (Նախախաղային
խորհրդակցությանը «Տորպեդո» թիմի ներկայացուցչի կողմից խաղի համար
անհրաժեշտ ինֆորմացիան չտիրապետելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և
Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 51-րդ կետի համաձայն՝ «Տորպեդո» ՖԱ-ին
հայտարարել նկատողություն

11. 24/06/20թ. «Անի»-«Վան» (ԱԽ250) խաղի մասին (Խաղի համար ապահոված չէր 10
գնդակ։ Գնդակ մատակարարող երեխաների մարզիչը ներկա չէր նախախաղային
խորհրդակցությանը։ Խաղի ընթացքում ընդհանրապես չկային գնդակ
մատակարարող երեխաներ, սակայն խաղի ընթացքը դրանից չտուժեց և ուշացումներ
գրեթե չեղան)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
11.1․ 24/06/20թ. «Անի»-«Վան» (ԱԽ250) խաղին (նախախաղային խորհրդակցությանը
գնդակ մատակարարող երեխաների մարզչի բացակայության) համար, ՀՖՖ
կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 28-րդ կետի համաձայն`
«ՖԱ Անի ՀԿ» -ին տուգանել 30000 ՀՀ դրամ
11.2․ 24/06/20թ. «Անի»-«Վան» (ԱԽ250) խաղին (խաղի ընթացքում գնդակ
մատակարարող երեխաներ չլինելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի
կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 51-րդ կետի համաձայն` «ՖԱ Անի ՀԿ»-ին տուգանել
20000 ՀՀ դրամ

12. 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղի մասին (Մարզադաշտի
բուժաշխատողը բացակայում էր: Բոլոր ֆուտբոլիստները, մարզիչները,
պաշտոնյաները և հանդիպման պատվիրակը մուտք էին գործել առանց ջերմությունը
ստւգելու։ Բժշկական սենյակը չի համապատասխանում պահանջներին։
Սանհանգույցները և լոգարանները շտապ վերանորոգման կարիք ունեն: Տեղի
ունեցան դեպքեր, երբ մարզադաշտ անցան մարդիկ, որոնք իրավունք չունեին
մարզադաշտում գտնվելու: Մի քանի հոգու դուրս ուղեկցեցին, բայց որոշ ժամանակ
հետո մարզադաշտում կրկին հայտնվել էին կողմնակի անձինք: Երկու թիմերն էլ ոչ
լիովին էին պահպանում դիմակների ճիշտ կրելու ձևը)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
12.1 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղին (դաշտի տեր ակումբի
անվտանգության աշխատակիցների ոչ պատշաճ աշխատանքի) համար, ՀՖՖ
կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 41-րդ կետի համաձայն`
«ՖԱ Տորպեդո» -ին տուգանել 50000 ՀՀ դրամ

12.2 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղին (մարզադաշտի բուժաշխատողի
բացակայության) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ
հոդվածի 51-րդ կետի համաձայն`«ՖԱ Տորպեդո» -ին տուգանել 50000 ՀՀ դրամ

13. 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղի մասին (Նախախաղային
խորհրդակցության ժամանակ «Անի» թիմի ներկայացուցիչը չհայտնեց, որ իրենց մոտ
բժիշկ չկա և «Տորպեդո» թիմի բժիշկը, ըստ իրենց պայմանավորվածության,
կսպասարկի երկու թիմերին էլ: Հետագայում «Անի» թիմի ներկայացուցիչը ասել է 4րդ պաշտոնյային, որ իբր տեղյակ է պահել այդ մասին պատվիրակին: «Անի» թիմի
նախախաղային արձանագրությունում ինքնուրույն որոշմամբ փոփոխություն
անելուց հետո, ցուցակը վերադարձվել է ոչ համապատասխան վիճակում)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
13. 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղին (նախախաղային խորհրդակցության
ժամանակ «Անի» թիմի ներկայացուցչի կողմից բժիշկ չունենալու մասին չհայտնելու,
ոչ համապատասխան վիճակում ցուցակը վերադարձնելու) համար, ՀՖՖ
կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 51-րդ կետի համաձայն`
«ՖԱ Անի ՀԿ»-ին հայտարարել նկատողություն

14. 28/06/20թ. «Արարատ-2»-«Շիրակ-2» (ԱԽ259) խաղի մասին («Արարատ-2» թիմի
ֆուտբոլիստների մարզաշապիկների հետնամասում բացակայում էին
ազգանունները:)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
14. 28/06/20թ. «Արարատ-2»-«Շիրակ-2» (ԱԽ259) խաղին («Արարատ-2» թիմի
ֆուտբոլիստների մարզաշապիկների հետնամասում ազգանունների
բացակայության) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ
հոդվածի 51-րդ կետի համաձայն՝ «Արարատ» ՖԱ-ին տուգանել 40000 ՀՀ դրամ

15. 27/06/20թ. «Արարատ-Արմենիա-2»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ261) խաղի մասին
(մարզադաշտում բացակայում էր ռադիոհանգույցը)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
15. 27/06/20թ. «Արարատ-Արմենիա-2»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ261) խաղին
(մարզադաշտում ռադիոհանգույցը բացակայելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և
Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 51-րդ կետի համաձայն` «ԱրարատԱրմենիա ՖԱ» ԲԲԸ-ին հայտարարել նկատողություն

16. 27/06/20թ. «Արարատ-Արմենիա-2»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ261) խաղի մասին
(«Լեռնային Արցախ» թիմի կողմից հանդիպումը չի տեսագրվել)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
16. 27/06/20թ. «Արարատ-Արմենիա-2»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ261) խաղի մասին
(«Լեռնային Արցախ» թիմի խաղը չտեսագրելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և

Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 31-րդ կետի համաձայն` «Լեռնային Արցախ
ՖԱ ՍՊԸ»-ին տուգանել 20000 ՀՀ դրամ

17. ՀՖՖ ՄԿԱ բաժնի պետ Խ․ Զարգարյանի 26/06/2020թ․ ծառայողական գրության
քննարկում, 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղի մասին («Անի» թիմի կազմում
հանդես է եկել որակազրկված ֆուտբոլիստ՝Հրաչյա Յարդումյանը (13221))
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
17. ՀՖՖ ՄԿԱ բաժնի պետ Խ․ Զարգարյանի 26/06/2020թ․ ծառայողական գրության
քննարկում, 28/06/20թ. «Տորպեդո»-«Անի» (ԱԽ255) խաղի մասին («Անի» թիմի կազմում
որակազրկված ֆուտբոլիստ՝Հրաչյա Յարդումյանին խաղացնելու) համար, ՀՖՖ
կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն`
«Անի» թիմին գրանցել տեխնիկական պարտություն, «Տորպեդո» թիմին շնորհել
տեխնիկական հաղթանակ, «ՖԱ Անի ՀԿ»-ին տուգանել 30000 ՀՀ դրամ

18. ՀՖՖ ՄԿԱ բաժնի պետ Խ․ Զարգարյանի 26/06/2020թ․ ծառայողական գրության
քննարկում, 24/06/20թ. «Սևան»-«Արարատ-2» (ԱԽ247) խաղի մասին («Սևան» թիմի
կազմում հանդես է եկել որակազրկված ֆուտբոլիստ՝Արեգ Ազատյանը (2269))
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
18. ՀՖՖ ՄԿԱ բաժնի պետ Խ․ Զարգարյանի 26/06/2020թ․ ծառայողական գրության
քննարկում, 24/06/20թ. «Սևան»-«Արարատ-2» (ԱԽ247) խաղի մասին («Սևան» թիմի
որակազրկված ֆուտբոլիստ՝Արեգ Ազատյանին խաղացնելու) համար, ՀՖՖ
կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն`
«Սևան» թիմին գրանցել տեխնիկական պարտություն, «Արարատ-2» թիմին գրանցել
տեխնիկական հաղթանակ, «Սևան» ՖԱ-ին տուգանել 30000 ՀՀ դրամ

19. ՀՖՖ ՄԿԱ բաժնի պետ Խ․ Զարգարյանի 26/06/2020թ․ ծառայողական գրության
քննարկման մասին, 2019-2020 մրցաշրջանում «Սևան» թիմը ստացել է երեք
տեխնիկական պարտություն,
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
19. ՀՖՖ ՄԿԱ բաժնի պետ Խ․ Զարգարյանի 26/06/2020թ․ ծառայողական գրության
քննարկման մասին (2019-2020 մրցաշրջանում «Սևան» թիմին երեք տեխնիկական
պարտություն գրանցելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի
31-րդ հոդվածի 16-րդ կետի համաձայն` «Սևան» թիմին հանել ՀՀ Առաջին խմբի
առաջնությունից, «Սևան» ՖԱ-ին տուգանել 200000 ՀՀ դրամ

ՆԱԽԱԳԱՀ
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ռ. ՍԻՆՈՅԱՆ
Հ․ ՌՇՏՈՒՆԻ

Հիշեցում՝
ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի հոդված 12-ի համաձայն՝
Կարգապահական և Էթիկայի կոմիտեի որոշումների բողոքարկման կարգ․
Կարգապահական և Էթիկայի կոմիտեի որոշումները Ֆուտբոլային սուբյեկտների կողմից
կարող են բողոքարկվել Բողոքարկման Կոմիտե՝ որոշման մասին պաշտոնական
հրապարակման պահից 7 (յոթ) օրվա ընթացքում:

