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მუხლი 1. მიზნები და ამოცანები 

ტურნირის მიზანია ადვოკატთა კორპუსში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, 

მასობრიობის დანერგვა, სპორტის და კონკრეტულად ფეხბურთის პოპულარიზაცია, 

გამარჯვებული გუნდებისა და საუკეთესო მოთამაშეების გამოვლენა, საქართველოს 

ადვოკატთა ნაკრებისათვის კანდიდატების შერჩევა. 

 

მუხლი 2. ორგანიზატორები 

თასის გათამაშებას ატარებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის კორპორატიული 

ერთობის განვითარების კომიტეტი 

 

მუხლი 3. მონაწილეობა 

1. გათამაშებაში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აქტიური სტატუსის მქონე წევრებს. 

2. განაცხადში შეიძლება მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 12 მოთამაშის შეყვანა. მოთამაშეთა 

იდენტიფიცირება ხდება ადვოკატიის სიითი ნომრის მიხედვით, რომელიც 

მიეთითება განაცხადში. 

3. ყოველი გუნდი ვალდებულია რეგისტრაციისათვის გადაიხადოს თითოეულ 

მოთამაშეზე 10 ლარი. 

4. დაუშვებელია განაცხადში შეყვანილი მოთამაშის დამატება ან ცვლილება. იმ 

შემთხვევაში, თუ გუნდს ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე პრობლემა აქვს 

მინიმუმ 6 მოთამაშის წარმოდგენაზე, ფლეიოფის ეტაპიდან უფლება აქვს განაცხადში 

დაამატოს არაუმეტეს ერთი ადვოკატი, რომელსაც არ უთამაშია არც ერთ გუნდში 

მიმდინარე გათამაშებისას. 

5. ტურნირის მონაწილეს არ აქვს ორ სხვადასხვა გუნდში თამაშის უფლება. 

 

მუხლი 4. ტურნირის ჩატარების დრო და ადგილი 

1. თასის გათამაშების თამაშები ჩატარდება 2019 წლის 12 მაისიდან 26 მაისის ჩათვლით. 

მატჩები გაიმართება თბილისში ღია მოედანზე (გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტისა). 

2. განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 10 მაისი. კენჭისყრა 

გაიმართება  11 მაისს 19 საათზე ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრში. 

3. განაცხადის წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით 

ელექტრონულ მისამართზე ana.jalaghonia@gmail.com განაცხადის შევსებული ფორმის 

გადმოგზავნით (დანართი #1 - განაცხადის ფორმა). 

4. იმ შემთხვევაში, თუ ტურნირი ჩატარდება დებულების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის 

პრინციპით და დარეგისტრირებული გუნდებიდან შესაძლებელი იქნება რეგიონების 

გუნდებით ჯგუფის დაკომპლექტება, გუნდების წარმომადგენელთა თანხმობის 

შემთხვევაში, აღნიშნული ჯგუფის თამაშები შესაძლებელია გაიმართოს რომელიმე 

რეგიონში. მოცემულ შემთხვევაში, თამაშების ზედამხედველობას განახორციელებს 

საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ წარგზავნილი წარმომადგენელი. 

 

მუხლი 5 გათამაშების ჩატარების სისტემა და პირობები 
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1. იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრირებული გუნდების რაოდენობა იქნება ზუსტად 4 ან 8, 

მაშინ გათამაშება ჩატარდება ოლიმპიური წესით, მეოთხედფინალური ეტაპიდან 

შესაბამის ბადეში კენჭისყრით გუნდების გადანაწილებით. 

2. იმ შემთხვევაში, თუ გუნდების რაოდენობა იქნება 5, 6, 7, 9, გუნდები გადანაწილდება 

2 ჯგუფში, სადაც ყველა გუნდი შეხვდება ჯგუფის სხვა წევრებს. 

3. იმ შემთხვევაში, თუ გუნდების რაოდენობა იქნება 10 და მეტი, გუნდები 

გადანაწილდება 4 ჯგუფში, სადაც ყველა გუნდი შეხვდება ჯგუფის სხვა წევრებს.  

4. თუ ტურნირში დარეგისტრირდება რეგიონის 2 და მეტი გუნდი, ისინი მოხვდებიან 

ერთ ჯგუფში, რომელთაგან პირველ ადგილზე გასული ითამაშებს ნახევარფინალში. 

თბილისის გუნდები გადანაწილდებიან 2 ჯგუფში, საიდანაც პირველ ადგილოსანი 

გუნდები მოხვდებიან ნახევარფინალში, ხოლო მეორე ადგილოსანი გუნდები 

ერთმანეთს შეხვდებიან შემდეგი ეტაპის დარჩენილი მეოთხე საგზურისთვის. 

5. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების შესაბამისად გადანაწილების შემთხვევაში, 

თამაშები ჩატარდება ერთ წრედ. ჯგუფური ტურნირის შემდეგ პირველ ადგილზე 

გასული გუნდები გადიან ფინალში ან შემდეგ ეტაპზე (4 ჯგუფის შემთხვევაში). 

6. თუ ჯგუფურ ეტაპზე ორი ან მეტი გუნდი დააგროვებს თანაბარ ქულებს, საუკეთესო 

გამოვლინდება შემდეგი მაჩვენებლებით: 

ა) პირადი შეხვედრის შედეგები; 

ბ) ჯგუფურ ტურნირში ბურთების უკეთესი სხვაობა; 

გ) ჯგუფურ ტურნირში მეტი გატანილი გოლი; 

დ) ნაკლები დისციპლინური დარღვევა. 

7. ჯგუფური ეტაპის შემდეგ, მატჩის ფრედ დასრულების შემთხვევაში, დაინიშნება 5 

წუთიანი დამატებითი ტაიმი, რომლის ფრედ დასრულების შემთხვევაშიც 

დაინიშნება მეორე 5 წუთიანი დამატებითი ტაიმი. საბოლოო ფრის დაფიქსირების 

შემთხვევაში, დაინიშნება 3-3 ექვს მეტრიანი პენალტი. თუ პენლების სერიაშიც არ 

გამოვლინდა გამარჯვებული, გუნდები დაარტყამენ თითო პენალტს პირველ 

გაცუდებამდე. 

8. მატჩი შედგება ორი 20 წუთიანი ტაიმისაგან, 10 წუთიანი შესვენებით. თითოეულ 

გუნდს უფლება აქვს ერთი ტაიმის განმავლობაში ისარგებლოს თითო ერთწუთიანი 

შესვენებით. 

9. გუნდის შემადგენლობაშია 5 მოედნის მოთამაშე და მეკარე. 

10. ცვლილებების რაოდენობა შეუზღუდავია, შეცვლა ხდება მოედნის ცენტრალური და 

აუტის ხაზების გადაკვეთასთან.  

11. გუნდის მიერ ტაიმში ხუთი ჯარიმის მიღების შემდეგ ყოველი შემდეგი ჯარიმა 

ისჯება 10 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმით. 

12. მეკარეს უფლება აქვს ხელით ცენტრის იქეთ ბურთის სროლის. აკრძალულია მეკარის 

მიერ საკუთარი თანაგუნდელის მხრიდან მიწოდებული ბურთის ხელში აღება. 

13. ჯარიმის, კუთხურისა და აუტის შესრულებისას მეტოქე გუნდის ფეხბურთელებს 

შეუძლიათ განლაგდნენს ბურთიდან მინიმუმ 3 მეტრის მოშორებით.  

14. აუტის მოწოდება ხდება გვერდითი ხაზიდან ფეხით. თუ ბურთის თამაშში შემოტანა 

არ ხდება 4 წამის განმავლობაში, ბურთი გადაეცემა მეტოქეს.  

15. ორი ყვითლის ან წითელი ბარათის მიღების შემთხვევაში მოთამაშე გაძევებული 

იქნება მატჩის ბოლომდე, ხოლო მისი გუნდი 2 წუთის განმავლობაში ან გოლის 
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გაშვებამდე ითამაშებს უმცირესობაში. შემდეგ შეეძლება სხვა მოთამაშით შეავსოს 

შემადგენლობა. 

 

მუხლი 6. სადისციპლინო სასჯელი 

1. განაცხადში არ მყოფი ფეხბურთელის თამაშის შემთხვევაში, დამრღვევ გუნდს 

ჩაეთვლება წაგება, განმეორებისას მოიხსნება შეჯიბრიდან. მატჩიდან გაძევებული 

მოთამაშის დისკვალიფიკაციის საკითხს განიხილავს საორგანიზაციო კომიტეტი. 

პროტესტის შეტანა ხდება მატჩის დასრულებიდან 1 საათის განმავლობაში. 

2. მოთამაშის არასპორტული საქციელისათვის მისი დისკვალიფიკაციის საკითხს 

განიხილავს საორგანიზაციო კომიტეტი. 

3. გამოუცხადებლობის ან 20 წუთზე მეტი ხნით დაგვიანების შემთხვევაში, გუნდს 

ჩაეთვლება წაგება 0:3 ანგარიშით. 

 

 

მუხლი 7. ტურნირის ხარჯები 

თასის გათამაშების ხარჯები (მოედნის იჯარა, მსაჯების ანაზღაურება, პრიზები) 

დაიფარება რეგისტრაციის თანხებიდან და ადვოკატთა ასოციაციიდან.  

 

მუხლი 8. დაჯილდოება 

1. საპრიზო ადგილებზე გასული გუნდები, გათამაშების ბომბარდირი და საუკეთესო 

ფეხბურთელი დაჯილდოვდება თასითა და მედლებით. 

2. საუკეთესო მოთამაშესა და ბომბარდირს გამოავლენს საორგანიზაციო კომიტეტი. 

 

მუხლი 9. საორგანიზაციო კომიტეტი 

1. საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობაში შედიან: 

ა) ანა ჯალაღონია 

ბ) ირაკლი წივწივძე 

გ) ზურაბ წკეპლაძე 

დ)  ლენა თოლორაია 

ვ) ნინო კოსტავა 

ზ) ნინო მაისურაძე 

 

 

დებულება დამტკიცებულია ადვოკატთა ასოციაციის 

სპორტისა და კულტურის კომიტეტის მიერ 2018 წლის 12 აპრილს 

 

კომიტეტის თავმჯდომარე                                                                    ანა ჯალაღონია 

 

 


