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ք. Երևան

24 սեպտեմբերի 2020թ.

Նախագահությամբ՝
անդամներ՝

Ռ. Սինոյանի
Հ. Ռշտունի
Ա․ Ալաբերքյան
Վ․ Բերակչյան
Տ․ Իսրաելյան
Բ. Ղալոյան

ՕՐԱԿԱՐԳ
1.21/09/20թ. «Փյունիկ-2»-«Ալաշկերտ-2» (ԱԽ028) խաղին «Ալաշկերտ-2» թիմի
ֆուտբոլիստ Վահագն Գրիգորյանի (N 18283) հեռացման մասին (ակնհայտ գոլային
հնարավորությունից զրկելու համար) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
2. 18/09/20թ. «Վեստ Արմենիա»-«Գանձասար-Կապան» (ԳԽ002) խաղի մասին
(1. 4-րդ մրցավարի լուսատախտակը մեխանիկական էր։ 2. Դաշտի տեր ակումբի
կողմից նախախաղային խորհրդակցությանը ներկա չէր խաղերի կազմակերպման
պատասխանատուն, ներկա անձինք մի շարք հարցերով կոմպետենտ չէին և չկարողացան պատասխանել հանդիպման ՀՖՖ Պատվիրակի որոշ հարցերին։ 3. Դաշտի
տեր ակումբը խաղի համար բեյջեր չէր պատրաստել։ 4. Ռադիոհանգույց չկար։)
/զեկուցող Հ. Ռշտունի/
3. 19/09/20թ. «Արարատ»-«Սևան» (ԳԽ004) խաղի մասին (Խաղի ընթացքում երկու
անգամ, նախ առաջին խաղակեսում, հետո խաղի վերջնամասում, «Արարատ» ՖԱ-ի
երկրպագուների կողմից մարզադաշտի տրիբունայում կիրառվել են ծխարձակող
«ֆայերներ» և ճայթրուկներ: Երկրպագուները ճայթրուկներ են պայթեցրել նաև
խաղավարտից անմիջապես հետո մարզադաշտի հարակից տարածքում:) /զեկուցող
Հ. Ռշտունի/
4. 11/09/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Լոռի ՖԱ» (ԲԽ016) խաղի մասին («ԱրարատԱրմենիա» թիմի երկրպագուները հավաքվել էին մարզադաշտի հարակից տարածքի
ավտոկայանատեղիում և խաղի ընթացքում հնչեցնում էին հայհոյանք պարունակող
վանկարկումներ մրցավարի հասցեին, մարզադաշտի տարածքում գտնվում էին
սահմանված քանակից շատ ավելի թվով անձինք, ովքեր իրավունք չունեին գտնվելու
այնտեղ և ընդգրկված չէին թիմերի ցուցակներում:) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
5. 11/09/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Լոռի ՖԱ» (ԲԽ016) խաղի մասին (Խաղի
ընթացքում «Լոռի ՖԱ» թիմի պահեստայինները կրում էին կարմիր և դեղին գույների
ժիլետներ, սակայն նախախաղային խորհրդակցությանը հաստատվել էր «Լոռի ՖԱ»
թիմի միայն կարմիր գույնի ժիլետները) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/

6. 21/09/20թ. «Շիրակ-2»-«Արարատ-Արմենիա-2» (ԱԽ030) խաղի մասին
(Մարզադաշտի և 4-րդ պաշտոնյայի լուսատախտակները թերի էին աշխատում:
Պահեստայինների նստարանների գլխածածքը դեռ կոտրված է և ոչինչ չի արվել այդ
հարցը լուծելու համար:) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/
7. 20/09/20թ. «Վան ֆզ»-«Ալաշկերտ ֆզ» (ՖԶ018) խաղին «Վան ֆզ» թիմի ֆուտբոլիստ
Արման Դանիելյանի (N 36888) հեռացման մասին (մրցակցին ակնհայտ գոլային
հնարավորությունից զրկելու համար) /զեկուցող Հ. Ռշտունի/

1. 21/09/20թ. «Փյունիկ-2»-«Ալաշկերտ-2» (ԱԽ028) խաղին «Ալաշկերտ-2» թիմի
ֆուտբոլիստ Վահագն Գրիգորյանի (N 18283) հեռացման մասին (ակնհայտ գոլային
հնարավորությունից զրկելու համար)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
1. 21/09/20թ. «Փյունիկ-2»-«Ալաշկերտ-2» (ԱԽ028) խաղին «Ալաշկերտ-2» թիմի
ֆուտբոլիստ Վահագն Գրիգորյանի (N 18283) հեռացման (ակնհայտ գոլային
հնարավորությունից զրկելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և էթիկայի
կանոնակարգի 34-րդ հոդվածի 13-րդ կետի համաձայն` ֆուտբոլիստ Վահագն
Գրիգորյանին որակազրկել 1 խաղով, «Ալաշկերտ» ՖԱ-ին տուգանել 30000 ՀՀ դրամի
չափով

2. 18/09/20թ. «Վեստ Արմենիա»-«Գանձասար-Կապան» (ԳԽ002) խաղի մասին
(1. 4-րդ մրցավարի լուսատախտակը մեխանիկական էր։ 2. Դաշտի տեր ակումբի
կողմից նախախաղային խորհրդակցությանը ներկա չէր խաղերի կազմակերպման
պատասխանատուն, ներկա անձինք մի շարք հարցերով կոմպետենտ չէին և չկարողացան պատասխանել հանդիպման ՀՖՖ Պատվիրակի որոշ հարցերին։ 3. Դաշտի
տեր ակումբը խաղի համար բեյջեր չէր պատրաստել։ 4. Ռադիոհանգույց չկար։)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
2. 18/09/20թ. «Վեստ Արմենիա»-«Գանձասար-Կապան» (ԳԽ002) խաղին
(4-րդ մրցավարի լուսատախտակը մեխանիկական լինելու, դաշտի տեր ակումբի
խաղերի կազմակերպման պատասխանատուի նախախաղային խորհրդակցությանը
չմասնակցելու, հավատարմագրերի բացակայության, ռադիոհանգույց չլինելու)
համար, ՀՖՖ կարգապահական և էթիկայի կանոնակարգի 33-րդ հոդվածի 42-րդ, 60րդ, 62-րդ և 66-րդ կետերի համաձայն` «ՖԱ Վեստ Արմենիա» ՀԿ-ին տուգանել 80000
ՀՀ դրամի չափով

3. 19/09/20թ. «Արարատ»-«Սևան» (ԳԽ004) խաղի մասին (Խաղի ընթացքում երկու
անգամ, նախ առաջին խաղակեսում, հետո խաղի վերջնամասում, «Արարատ» ՖԱ-ի
երկրպագուների կողմից մարզադաշտի տրիբունայում կիրառվել են ծխարձակող
«ֆայերներ» և ճայթրուկներ: Երկրպագուները ճայթրուկներ են պայթեցրել նաև
խաղավարտից անմիջապես հետո մարզադաշտի հարակից տարածքում:)

ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
3. 19/09/20թ. «Արարատ»-«Սևան» (ԳԽ004) խաղին (Խաղի ժամանակահատվածում
«Արարատ» ՖԱ -ի երկրպագուների կողմից պայթուցիկ հրավառություններ,
ճայթրուկներ կիրառելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և էթիկայի կանոնակարգի
33-րդ հոդվածի 26-րդ կետի համաձայն` «Արարատ» ՖԱ-ին տուգանել 50000 ՀՀ դրամի
չափով

4. 11/09/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Լոռի ՖԱ» (ԲԽ016) խաղի մասին («ԱրարատԱրմենիա» թիմի երկրպագուները հավաքվել էին մարզադաշտի հարակից տարածքի
ավտոկայանատեղիում և խաղի ընթացքում հնչեցնում էին հայհոյանք պարունակող
վանկարկումներ մրցավարի հասցեին, մարզադաշտի տարածքում գտնվում էին
սահմանված քանակից շատ ավելի թվով անձինք, ովքեր իրավունք չունեին գտնվելու
այնտեղ և ընդգրկված չէին թիմերի ցուցակներում:)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
4. 11/09/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Լոռի ՖԱ» (ԲԽ016) խաղին («Արարատ-Արմենիա»
թիմի երկրպագուների կողմից մրցավարի հասցեին հայհոյանք պարունակող
վանկարկումներ հնչեցնելու, 2020-21 մրցաշրջանի ՀՖՖ Պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի
մրցումների անցկացման կորոնավիրուսի կանխարգելման քայլերի ուղեցույցի
դրույթները խախտելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և էթիկայի կանոնակարգի 33րդ հոդվածի 24-րդ և 65-րդ կետերի համաձայն` «Արարատ-Արմենիա ՖԱ» ԲԲԸ-ին
տուգանել 100000 ՀՀ դրամի չափով

5. 11/09/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Լոռի ՖԱ» (ԲԽ016) խաղի մասին (Խաղի
ընթացքում «Լոռի ՖԱ» թիմի պահեստայինները կրում էին կարմիր և դեղին գույների
ժիլետներ, սակայն նախախաղային խորհրդակցությանը հաստատվել էր «Լոռի ՖԱ»
թիմի միայն կարմիր գույնի ժիլետները)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
5. 11/09/20թ. «Արարատ-Արմենիա»-«Լոռի ՖԱ» (ԲԽ016) խաղին («Լոռի ՖԱ» թիմի
պահեստային ֆուտբոլիստները՝ չհաստատված գույնի ժիլետներ կրելու) համար, ՀՖՖ
կարգապահական և էթիկայի կանոնակարգի 33-րդ հոդվածի 66-րդ կետի համաձայն`
Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիա ՀԿ-ին հայտարարել նկատողություն

6. 21/09/20թ. «Շիրակ-2»-«Արարատ-Արմենիա-2» (ԱԽ030) խաղի մասին
(Մարզադաշտի և 4-րդ պաշտոնյայի լուսատախտակները թերի էին աշխատում:
Պահեստայինների նստարանների գլխածածքը դեռ կոտրված է և ոչինչ չի արվել այդ
հարցը լուծելու համար:)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`

6. 21/09/20թ. «Շիրակ-2»-«Արարատ-Արմենիա-2» (ԱԽ030) խաղին (Մարզադաշտի և 4րդ պաշտոնյայի լուսատախտակների թերի աշխատելու, պահեստայինների
նստարանների գլխածածքը կոտրված լինելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և
էթիկայի կանոնակարգի 33-րդ հոդվածի 66-րդ կետի համաձայն` «Շիրակ» ՖԱ-ին
հայտարարել նկատողություն

7. 20/09/20թ. «Վան ֆզ»-«Ալաշկերտ ֆզ» (ՖԶ018) խաղին «Վան ֆզ» թիմի ֆուտբոլիստ
Արման Դանիելյանի (N 36888) հեռացման մասին (մրցակցին ակնհայտ գոլային
հնարավորությունից զրկելու համար)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`
7. 20/09/20թ. «20/09/20թ. «Վան ֆզ»-«Ալաշկերտ ֆզ» (ՖԶ018) խաղին «Վան ֆզ» թիմի
ֆուտբոլիստ Արման Դանիելյանի (N 36888) հեռացման (մրցակցին ակնհայտ գոլային
հնարավորությունից զրկելու) համար, ՀՖՖ կարգապահական և էթիկայի
կանոնակարգի 41-րդ հոդվածի 9-րդ կետի համաձայն` ֆուտբոլիստ Արման
Դանիելյանին որակազրկել 1 խաղով, «ՖԱ Վան ՀԿ»ին տուգանել 10000 ՀՀ դրամի
չափով

ՆԱԽԱԳԱՀ

Ռ. ՍԻՆՈՅԱՆ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Հ․ ՌՇՏՈՒՆԻ

Հիշեցում՝
ՀՖՖ կարգապահական և էթիկայի կանոնակարգի համաձայն 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:

