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ՕՐԱԿԱՐԳ
1. 02/07/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Ալաշկերտ» (ԲԽ123) խաղին «Արարատ-Արմենիա» թիմի
ֆուտբոլիստ Ալֆոնսե Կասսեի (N 33429) հեռացման մասին (նույն խաղում 2 զգուշացում
ստանալու համար) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
2. 02/07/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Ալաշկերտ» (ԲԽ123) խաղին «Ալաշկերտ» թիմի
ֆուտբոլիստ Նիկիտա Բառանովի (N 34462) հեռացման մասին (նույն խաղում 2 զգուշացում
ստանալու համար) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
3. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղին «Շիրակ» թիմի ֆուտբոլիստ Հրայր Մկոյանի (N
1483) հեռացման մասին (նույն խաղում 2 զգուշացում ստանալու համար) /զեկուցող Հ.
Ռշտունի/
4. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղին «Շիրակ» թիմի ֆուտբոլիստ Ժիրայր
Մարգարյանի (N 11840) հեռացման մասին (նույն խաղում 2 զգուշացում ստանալու համար)
/զեկուցող Հ. Ռշտունի/
5. 01/07/20թ. «Անի»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ193) խաղի մասին (Հանդիպման մեկնարկից 1520 րոպե առաջ «ՖԱ Անի ՀԿ»-ի ողջ անձնակազմը և ֆուտբոլիստները լքում են մարզադաշտը,
ինչի արդյունքում հանդիպումը չի կայանում:) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
6. 02/07/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Ալաշկերտ» (ԲԽ123) խաղի մասին («Ալաշկերտ» ակումբի
նախագահ Բագրատ Նավոյանի կողմից մրցավարների հասցեին դժգոհություն
հայտնելը)/զեկուցող Հ. Ռշտունի/
7. 02/07/20թ. «Նոա»-«Արարատ» (ԲԽ124) խաղի մասին (VIP հատվածում նստած դաշտի տեր
ակումբի պաշտոնյաների և հյուրերի մեծ մասը ընդհանրապես դիմակ չէր կրում) /զեկուցող Հ.
Ռշտունի/
8. 02/07/20թ. «Նոա»-«Արարատ» (ԲԽ124) խաղի մասին (VIP հատվածում նստած հյուր
ակումբի պաշտոնյաների և հյուրերի մեծ մասը ընդհանրապես դիմակ չէր կրում: «Արարատ»
թիմի 18, ինչպես նաև փոխարինման մտած 29 և 31 համարների տակ հանդես եկող
ֆուտբոլիստների մարզաշապիկներին իրենց անունները կամ ազգանունները նշված չէին:)
/զեկուցող Հ. Ռշտունի/

9. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղի մասին (Ամբողջ խաղի ընթացքում «Շիրակ»
ֆուտբոլային ակումբի պաշտոնյաները պարբերաբար բարձրաձայն հայհոյանքներ էին
հնչեցնում մրցավարական անձնակազմի հասցեին) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
10. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղի մասին (Խաղի 90-րդ րոպեին «Նոա» թիմի
պաշտոնատար անձանց կողմից հնչեցին վիրավորական և սադրիչ արտահայտություններ
«Շիրակի» ֆուտբոլիստների և պաշտոնատար անձանց հասցեին, ինչի արդյունքում
տրիբունայում տեղի ունեցավ մարդկանց կուտակում և հրմշտոց, սակայն ՀՖՖ
ներկայացուցիչների և անվտանգության աշխատակիցների ջանքերով լուծվեց կոնֆլիկտը:)
/զեկուցող Հ. Ռշտունի/
11. 07/07/20թ. «Ալաշկերտ»-«Լոռի ՖԱ» (ԲԽ129) խաղի մասին («Լոռի» ՖԱ-ի ներկայացուցիչը
խաղի մեկնարկից 2 ժամ առաջ հայտնեց, որ Երևանի ճանապարհին՝ ավտոբուսի
անսարքության պատճառով, հյուրընկալվող թիմը չի կարողանա ժամանակին հասնել
«Նաիրի» մարզադաշտ և լիարժեք նախախաղային մարզում անցկացնի: Որոշվեց խաղի
մեկնարկը հետաձգել 20 րոպեով:) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
12. 01/07/20թ. «Շիրակ-2»-«Արագած» (ԱԽ265) խաղի մասին («Շիրակ-2» թիմի
ֆուտբոլիստները ոչ լիովին էին պահպանում դիմակների ճիշտ կրելու ձևը, անգամ
ընդհանրապես չէին կրում: Փոխարինողների նստատեղերին չէին պահպանում 1-մետրանոց
հեռավորությունը: Խաղից առաջ մրցավարները զգուշացրեցին, որ մրցավարի
լուսատախտակը լավ չի աշխատում և նորոգման կամ փոխելու կարիք ունի: Խաղն
ամբողջությամբ անցավ առանց լուսատախտակի:) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
13. 02/07/20թ. «ՈՒրարտու-2»-«Վան» (ԱԽ267) խաղի մասին (Նախախաղային
խորհրդակցության ժամանակ ներկա չէր ոստիկանության ներկայացուցիչը, մարզադաշտ
եկավ խաղի մեկնարկից մեկ ժամ քսան րոպե առաջ:) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
14. ՀՖՖ Հասարակության հետ կապերի և լրատվության բաժնի պետ Հ․Կարապետյանի
զեկուցագրի քննարկում, 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղի մասին (Հանդիպման աջ
կողային տեսախցիկի տեսագրությունը ուշացումով է ներկայացվել ՀՖՖ, իսկ ձախ
տեսախցիկի տեսագրությունը ընդհանրապես չի ներկայացվել ՀՖՖ «Նոա ՖԱ ՀԿ»-ի կողմից)
/զեկուցող Հ. Ռշտունի/
15. ՀՖՖ Հասարակության հետ կապերի և լրատվության բաժնի պետ Հ․Կարապետյանի
զեկուցագրի քննարկում, 07/07/20թ. «Ալաշկերտ»-«Լոռի ՖԱ» (ԲԽ129) խաղի մասին
(Հանդիպման աջ կողային տեսախցիկի տեսագրությունը չի ներկայացվել ՀՖՖ «Ալաշկերտ
ՖԱ»-ի կողմից) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
16. ՀՖՖ ՄԿԱ բաժնի պետ Խ․ Զարգարյանի 08/07/2020թ․ ծառայողական գրության քննարկում,
01/07/20թ. «Մասիս»-«Տորպեդո» (ԱԽ268) խաղի մասին («Մասիս» թիմը խախտել է ՀՖՖ
Պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի մրցումների անցկացման կանոնակարգի 25-րդ հոդվածի 6-րդ կետը՝
չապաhովելով Առաջին խմբի համար նախատեսված 10 ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող
ֆուտբոլիստների քանակը) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/

1. 02/07/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Ալաշկերտ» (ԲԽ123) խաղին «Արարատ-Արմենիա» թիմի
ֆուտբոլիստ Ալֆոնսե Կասսեի (N 33429) հեռացման մասին (նույն խաղում 2 զգուշացում
ստանալու համար)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
1. 02/07/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Ալաշկերտ» (ԲԽ123) խաղին «Արարատ-Արմենիա» թիմի
ֆուտբոլիստ Ալֆոնսե Կասսեի (N 33429) հեռացման (նույն խաղում 2 զգուշացում ստանալու)

համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 32-րդ հոդվածի 7-րդ կետի
համաձայն` ֆուտբոլիստ Ալֆոնսե Կասսեին որակազրկել 1 խաղով, «Արարատ-Արմենիա
ՖԱ» ԲԲԸ-ին տուգանել 25000 ՀՀ դրամ

2. 02/07/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Ալաշկերտ» (ԲԽ123) խաղին «Ալաշկերտ» թիմի
ֆուտբոլիստ Նիկիտա Բառանովի (N 34462) հեռացման մասին (նույն խաղում 2 զգուշացում
ստանալու համար)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
2. 02/07/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Ալաշկերտ» (ԲԽ123) խաղին «Ալաշկերտ» թիմի
ֆուտբոլիստ Նիկիտա Բառանովի (N 34462) հեռացման (նույն խաղում 2 զգուշացում
ստանալու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 32-րդ հոդվածի 7-րդ
կետի համաձայն` որակազրկել 1 խաղով, «Ալաշկերտ» ՖԱ-ին տուգանել 25000 ՀՀ դրամ

3. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղին «Շիրակ» թիմի ֆուտբոլիստ Հրայր Մկոյանի (N
1483) հեռացման մասին (նույն խաղում 2 զգուշացում ստանալու համար)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
3. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղին «Շիրակ» թիմի ֆուտբոլիստ Հրայր Մկոյանի (N
1483) հեռացման (նույն խաղում 2 զգուշացում ստանալու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և
Էթիկայի կանոնակարգի 32-րդ հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն` ֆուտբոլիստ Հրայր
Մկոյանին որակազրկել 1 խաղով, «Շիրակ» ՖԱ-ին տուգանել 25000 ՀՀ դրամ

4. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղին «Շիրակ» թիմի ֆուտբոլիստ Ժիրայր
Մարգարյանի (N 11840) հեռացման մասին (նույն խաղում 2 զգուշացում ստանալու համար)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
4. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղին «Շիրակ» թիմի ֆուտբոլիստ Ժիրայր
Մարգարյանի (N 11840) հեռացման (նույն խաղում 2 զգուշացում ստանալու) համար, ՀՖՖ
կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 32-րդ հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն`
ֆուտբոլիստ Ժիրայր Մարգարյանին որակազրկել 1 խաղով, «Շիրակ» ՖԱ-ին տուգանել 25000
ՀՀ դրամ

5. 01/07/20թ. «Անի»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ193) խաղի մասին (Հանդիպման մեկնարկից 1520 րոպե առաջ «ՖԱ Անի ՀԿ»-ի ողջ անձնակազմը և ֆուտբոլիստները լքում են մարզադաշտը,
ինչի արդյունքում հանդիպումը չի կայանում:)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
5. 01/07/20թ. «Անի»-«Լեռնային Արցախ» (ԱԽ193) խաղին (դաշտի տեր ակումբի մեղքով խաղը
չկայանալու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 14-րդ
կետի համաձայն`«Անի» թիմին գրանցել տեխնիկական պարտություն 0։3 հաշվով, մրցակցին
տեխնիկական հաղթանակ 3։0 հաշվով, «ՖԱ Անի ՀԿ»-ին տուգանել 200000 ՀՀ դրամ

6. 02/07/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Ալաշկերտ» (ԲԽ123) խաղի մասին («Ալաշկերտ» ակումբի
նախագահ Բագրատ Նավոյանի կողմից մրցավարների հասցեին դժգոհություն հայտնելը)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`

6. 02/07/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Ալաշկերտ» (ԲԽ123) խաղին (Մրցավարների հասցեին
«Ալաշկերտ» ակումբի նախագահ Բագրատ Նավոյանի կողմից դժգոհություն հայտնելու)
համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 24-րդ կետի
համաձայն` «Ալաշկերտ» ՖԱ-ին հայտարարել նկատողություն և տուգանել 50000 ՀՀ դրամ

7. 02/07/20թ. «Նոա»-«Արարատ» (ԲԽ124) խաղի մասին (VIP հատվածում նստած դաշտի տեր
ակումբի պաշտոնյաների և հյուրերի մեծ մասը ընդհանրապես դիմակ չէր կրում)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
7. 02/07/20թ. «Նոա»-«Արարատ» (ԲԽ124) խաղին (VIP հատվածում նստած դաշտի տեր
ակումբի պաշտոնյաների և հյուրերի կողմից դիմակ չկրելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական
և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 51-րդ կետի համաձայն` «Նոա ՖԱ ՀԿ»-ին
հայտարարել նկատողություն

8. 02/07/20թ. «Նոա»-«Արարատ» (ԲԽ124) խաղի մասին (VIP հատվածում նստած հյուր
ակումբի պաշտոնյաների և հյուրերի մեծ մասը ընդհանրապես դիմակ չէր կրում: «Արարատ»
թիմի 18, ինչպես նաև փոխարինման մտած 29 և 31 համարների տակ հանդես եկող
ֆուտբոլիստների մարզաշապիկներին իրենց անունները կամ ազգանունները նշված չէին:)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
8. 02/07/20թ. «Նոա»-«Արարատ» (ԲԽ124) խաղին (VIP հատվածում նստած հյուր ակումբի
պաշտոնյաների և հյուրերի դիմակ չկրելու, ֆուտբոլիստների մարզաշապիկներին անունների
կամ ազգանունների չլինելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31րդ հոդվածի 51-րդ կետի համաձայն` «Արարատ» ՖԱ-ին հայտարարել նկատողություն և
տուգանել 30000 ՀՀ դրամ

9. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղի մասին (Ամբողջ խաղի ընթացքում «Շիրակ»
ֆուտբոլային ակումբի պաշտոնյաները պարբերաբար բարձրաձայն հայհոյանքներ էին
հնչեցնում մրցավարական անձնակազմի հասցեին)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
9. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղին (Ամբողջ խաղի ընթացքում Շիրակ ֆուտբոլային
ակումբի պաշտոնյաները պարբերաբար բարձրաձայն հայհոյանքներ էին հնչեցնում
մրցավարական անձնակազմի հասցեին) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի
կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 26-րդ կետի համաձայն` «Շիրակ» ՖԱ-ին տուգանել 150000 ՀՀ
դրամ

10. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղի մասին (Խաղի 90-րդ րոպեին «Նոա» թիմի
պաշտոնատար անձանց կողմից հնչեցին վիրավորական և սադրիչ արտահայտություններ
«Շիրակի» ֆուտբոլիստների և պաշտոնատար անձանց հասցեին, ինչի արդյունքում
տրիբունայում տեղի ունեցավ մարդկանց կուտակում և հրմշտոց, սակայն ՀՖՖ
ներկայացուցիչների և անվտանգության աշխատակիցների ջանքերով լուծվեց կոնֆլիկտը:)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
10. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղին (Խաղի ժամանակահատվածում «Նոա» թիմի
պաշտոնատար անձանց անվայել վարքագծի) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի
կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 24-րդ կետի համաձայն` «Նոա ՖԱ ՀԿ»-ին հայտարարել
նկատողություն և տուգանել 50000 ՀՀ դրամ

11. 07/07/20թ. «Ալաշկերտ»-«Լոռի ՖԱ» (ԲԽ129) խաղի մասին («Լոռի» ՖԱ-ի ներկայացուցիչը
խաղի մեկնարկից 2 ժամ առաջ հայտնեց, որ Երևանի ճանապարհին՝ ավտոբուսի
անսարքության պատճառով, հյուրընկալվող թիմը չի կարողանա ժամանակին հասնել
«Նաիրի» մարզադաշտ և լիարժեք նախախաղային մարզում անցկացնի: Որոշվեց խաղի
մեկնարկը հետաձգել 20 րոպեով:)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
11. 07/07/20թ. «Ալաշկերտ»-«Լոռի ՖԱ» (ԲԽ129) խաղին («Լոռի» ՖԱ-ի թիմին խաղին
ուշանալու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 51-րդ
կետի համաձայն` «Վանաձորի Ֆուտբոլի ակադեմիա ՀԿ»-ին հայտարարել նկատողություն

12. 01/07/20թ. «Շիրակ-2»-«Արագած» (ԱԽ265) խաղի մասին («Շիրակ-2» թիմի
ֆուտբոլիստները ոչ լիովին էին պահպանում դիմակների ճիշտ կրելու ձևը, անգամ
ընդհանրապես չէին կրում: Փոխարինողների նստատեղերին չէին պահպանում 1-մետրանոց
հեռավորությունը: Խաղից առաջ մրցավարները զգուշացրեցին, որ մրցավարի
լուսատախտակը լավ չի աշխատում և նորոգման կամ փոխելու կարիք ունի: Խաղն
ամբողջությամբ անցավ առանց լուսատախտակի:)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
12. 01/07/20թ. «Շիրակ-2»-«Արագած» (ԱԽ265) խաղին («Շիրակ-2» թիմի ֆուտբոլիստների
կողմից դիմակ չկրելու կամ ճիշտ ձևով չկրելու, մրցավարների լուսատախտակն անսարք
լինելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 51-րդ
կետի համաձայն` «Շիրակ» ՖԱ-ին հայտարարել նկատողություն

13. 02/07/20թ. «ՈՒրարտու-2»-«Վան» (ԱԽ267) խաղի մասին (Նախախաղային
խորհրդակցության ժամանակ ներկա չէր ոստիկանության ներկայացուցիչը, մարզադաշտ
եկավ խաղի մեկնարկից մեկ ժամ քսան րոպե առաջ:)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
13. 02/07/20թ. «ՈՒրարտու-2»-«Վան» (ԱԽ267) խաղին (Նախախաղային խորհրդակցությանը
ոստիկանության ներկայացուցչի բացակայության) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի
կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 28-րդ կետի համաձայն` «ՖԱ Ուրարտու ՄՀԿ» -ին տուգանել
20000 ՀՀ դրամ

14. ՀՖՖ Հասարակության հետ կապերի և լրատվության բաժնի պետ Հ․Կարապետյանի
զեկուցագրի քննարկում, 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղի մասին (Հանդիպման աջ
կողային տեսախցիկի տեսագրությունը ուշացումով է ներկայացվել ՀՖՖ, իսկ ձախ
տեսախցիկի տեսագրությունը ընդհանրապես չի ներկայացվել ՀՖՖ «Նոա ՖԱ ՀԿ»-ի կողմից)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
14. 06/07/20թ. «Նոա»-«Շիրակ» (ԲԽ127) խաղին (Հանդիպման տեսագրությունները ուշացումով
կամ ընդհանրապես չներկայացնելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի
կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 31-րդ կետի համաձայն`«Նոա ՖԱ ՀԿ»-ին հայտարարել
նկատողություն և տուգանել 40000 ՀՀ դրամ

15. ՀՖՖ Հասարակության հետ կապերի և լրատվության բաժնի պետ Հ․Կարապետյանի
զեկուցագրի քննարկում, 07/07/20թ. «Ալաշկերտ»-«Լոռի ՖԱ» (ԲԽ129) խաղի մասին

(Հանդիպման աջ կողային տեսախցիկի տեսագրությունը չի ներկայացվել ՀՖՖ «Ալաշկերտ
ՖԱ»-ի կողմից)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
15. 07/07/20թ. «Ալաշկերտ»-«Լոռի ՖԱ» (ԲԽ129) խաղին (Հանդիպման կողային տեսախցիկի
տեսագրությունը չներկայացնելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի
31-րդ հոդվածի 31-րդ կետի համաձայն` «Ալաշկերտ» ՖԱ-ին հայտարարել նկատողություն և
տուգանել 20000 ՀՀ դրամ

16. ՀՖՖ ՄԿԱ բաժնի պետ Խ․ Զարգարյանի 08/07/2020թ․ ծառայողական գրության քննարկում,
01/07/20թ. «Մասիս»-«Տորպեդո» (ԱԽ268) խաղի մասին («Մասիս» թիմը խախտել է ՀՖՖ
Պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի մրցումների անցկացման կանոնակարգի 25-րդ հոդվածի 6-րդ կետը՝
չապաhովելով Առաջին խմբի համար նախատեսված 10 ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող
ֆուտբոլիստների քանակը)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
16. 01/07/20թ. «Մասիս»-«Տորպեդո» (ԱԽ268) խաղին (Պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի մրցումների
անցկացման կանոնակարգի 25-րդ հոդվածի 6-րդ կետի խախտման) համար, ՀՖՖ
կարգապահական և Էթիկայի կանոնակարգի 31-րդ հոդվածի 51-րդ կետի համաձայն`
«Մասիս ՖԱ ՍՊԸ»-ին տուգանել 50000 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:

