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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№	87

არასამეწარმეო	(არაკომერციული)	იურიდიული	პირის	„წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	სპორტული	კლუბების	გაერთიანების“	მიერ	2020	წელსა

და	2021	წლის	I	–II	კვარტალში	გაწეული	მუშაობის	შესახებ

წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულომ	 მოისმინა	 ანგარიში,	 ა(ა)იპ
„წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	სპორტული	კლუბების	გაერთიანების“	მიერ	2020
წელსა	და	2021	წლის	I	–II	კვარტალში	გაწეული	მუშაობის	შესახებ.

აღინიშნა,	 რომ	 წარმოდგენილი	 ანგარიში	 შესაბამისობაშია
კანონმდებლობასთან	 და	 სათანადო	 დებულებით	 გათვალისწინებულ
მოთხოვნებთან.

ზემოთ	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის
`ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსის~	61-ე	მუხლის	მე-2	ნაწილისა	და
„წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 რეგლამენტის	 დამტკიცების
შესახებ“	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 28	 ნოემბრის
N36	 დადგენილებით	 დამტკიცებული	 რეგლამენტის	 25–ე	 მუხლის	 პირველი
პუნქტის	„ვ“	ქვეპუნქტის	შესაბამისად:
1.	 დამტკიცდეს	 ა(ა)იპ	 “წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 სპორტული	 კლუბების

გაერთიანების“	 ანგარიში	 2020	 წელსა	 და	 2021	 წლის	 I	 –II	 კვარტალში
გაწეული	მუშაობის	შესახებ.

2.	ა(ა)იპ	„წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	სპორტული	კლუბების	გაერთიანების“
მიერ	2020	წელსა	და	2021	წლის	I	–II	კვარტალში	გაწეული	მუშაობა	შეფასდეს
დადებითად.

3.	განკარგულება	ძალაში	შევიდეს	გამოქვეყნებისთანავე.
4.	 განკარგულება	 შეიძლება	 გასაჩივრდეს	 კანონით	 დადგენილი	 წესით,	 მისი

გაცნობიდან	ერთი	თვის	ვადაში,	ქუთაისის	საქალაქო	სასამართლოში	(მის:	ქ.
ქუთაისი,	კუპრაძის	ქ.	№11).

პაატა	ახალაძე

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2021 წლის 24 სექტემბრის №87 განკარგულების  

დანართი №1 

 

 

ანგარიში 

                  ა(ა)იპ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ 
   2020წელსა  და  2021წლის  I - II  კვარტალში  გაწეული მუშაობის შესახებ    

 

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებაში“ 2020 – 2021წლის I - II  

კვარტალში  ირიცხებოდა 53 საშტატო ერთეული; აქედან ადმინისტრაციული აპარატი 24 საშტატო 

ერთეული, მთავარი მწვრთნელი -1; უფროსი მწვრთნელი-6; წამყვანი მწვრთნელ-კოორდინატორი - 1; 

უფროსი მწვრთნელ-კოორდინატორი -2 ; მწვრთნელი -19. ორგანიზაციაში მოწვეული ხელშეკრულებით 

მოთამაშე  24 რაგბისტი სპორტსმენი.სპორტული კლუბების გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 4 კლუბი: 

ხელბურთის, ფრენბურთის, სარაგბო და ფალავანთა კლუბი; ასევე ფუნქციონირებს კალათბურთის, 

მძლეოსნობის, მკლავჭიდის, კრივის, ქართული ჭიდაობის, ძალოსნობის,   მაგიდის ჩოგბურთის და 

ჭადრაკის სექციები.        სპორტულ კლუბებში და სექციებში მომეცადინე სპორტსმენთა რაოდენობა 

ითვლის 420სპორტსმენს. 

  სპორტული საწვრთნელი მეცადინეობები ტარდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა 

დარბაზებსა და სპორტულ მოედნებზე, კერძოდ:  

   შანიძის ქ. #1  -ში მდებარე  დარბაზი - ბ/რ ჭიდაობა, ძიუდო, ქართული ჭიდაობა. 

      სპორტის სასახლე: - კალათბურთი, ხელბურთი, მკლავჭიდი, კრივი, ჭადრაკი, ფრენბურთი,   ძალოსნობა. 

#2 საჯარო სკოლა -  მძლეოსნობა 

მაღლაკის # 1 საჯარო სკოლა - ფრენბურთი 

საყულიის საჯარო სკოლა - ძიუდო 

სასულიერო   გიმნაზია - მაგიდის ჩოგბურთი 

გეგუთის საჯარო სკოლაში  - ფრენბურთი 

   ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ 2020 წელს ბიუჯეტის 

გეგმით გამოყოფილი იყო   405100 სუბსიდია და 4500ლარი არაფინანსური აქტივები;   საკუთარი 

სახსრები  10000ლარი რაგბის ფედერაციიდან ჩამოირიცხა 70000 ლარი; ჯამში - 489600ლარი; 

ფაქტიურად შესრულებამ შეადგინა   465202ლარი. 

ბიუჯეტის ცალკეული მუხლების მიხედვით გეგმის შესრულება არის  შემდეგი: 

1. თანამდებრობრივი სარგო - გეგმა    232620 ლარი,  ფაქტიურად    228262  ლარი; 

2. პრემია  გეგმა  -   600ლარი,        ფაქტიურად    600 ლარი; 

3. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გეგმა 151901 ლარი, ფაქტიური შესრულება 149470 ლარი; 

4. მივლინება ქვეყნის შიგნით  გეგმა   5000 ლარი, ფაქტიურად    4487ლარი; 

5. საკანცელარიო    გეგმით  600 ლარი, ფაქტიური შესრულება  595 ლარი; 

6. კატრიჯის დამუხტვა  გეგმა  200 ლარი, ფაქტიური შესრულება  200  ლარი;  

7. სხვა საოფისე მცირეფასიანი  ინვენტარის შეძენასა და  დამონტაჟება  ხარჯი  გეგმა   3617ლარი  , 

ფაქტი 2117ლარი; 



8. ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა  და საჭირო  მასალების შეძენის ხარჯი  გეგმა     929ლარი, 

ფაქტი 929 ლარი; 

9. რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი  გეგმა -   560 ლარი, ფაქტი   

560ლარი; 

10. შენობა ნაგებობის  და მათი მიმდებარე  ტერიტორიის  მიმდინარე რემონტის  ხარჯი გეგმა 

4900ლარი   ფაქტი 4900ლარი; 

11. ადგილობრივი ტელეფონი და ინტერნეტი გეგმა -    2400 ლ, ფაქტიურად  2362 ლ; 

12. კორპორაციული ქსელის მომსახურეობა გეგმა -  1920 ლ, ფაქტიურად -     1564  ლ; 

13. კომუნალური მომსახურება გეგმა    12400ლარი, ფაქტიურად  8954  ლარი; 

14. სამედიცინო ხარჯი გეგმა     2946ლარი,    ფაქტიური ათვისება  2690 ლარი; 

15. რბილი ინვენტარი და უნიფორმა გეგმა  4685ლარი,  ფაქტი  4660ლარი; 

16. საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი   გეგმა  6735ლარი,  ფაქტიურად  6735 ლარი; 

17. მიმდინარე  რემონტის ხარჯი  გეგმა 2500ლარი,  ფაქტიური ათვისება 2210ლარი; 

18. ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის  ხარჯი  გეგმა 710 

ფაქტიურად  710ლარი; 

19. ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი გეგმა   4550ლარი, ფაქტიურად   4550ლარი; 

20. სპორტული ღონისძიებების ხარჯი გეგმა   26975 ლარი, ფაქტიური    26560ლარი; 

21. კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა დასტაჟირებასთან  

დაკავშირებული ხარჯი გეგმა 1000ლარი, ფაქტი 1000ლარი; 

22. საქმისწარმოების ელ.სისტემის  მომსახურეობა გეგმა -  624 ლარი, ფაქტი    624 ლარი; 

23. სახელშეკრულებო წესით შესრულებული  სამუშაოები გეგმით     750 ლარი; ფაქტი 750ლარი; 

24. სხვადასხვა საამშენებლო-სარემონტო მასალების შეძენა გეგმით     1200 ლ, ფაქტიურად     700ლარი;  

25. მომსახურების გაწევა  (კარების  შეკეთება)    გეგმა 540ლარი, ფაქტი  540ლარი; 

26. სპორტსმენთა  საწვრთნელი შეკრება  4238ლარი, ფაქტი  4233ლარი; 

27. გადასახადები (საკუთარი სახსრები)   გეგმა  1350ლარი,  ფაქტი 500ლარი; 

28. სპორტული  ღონისძიებები (საკუთარი სახსრები) გეგმა  8500, ფაქტი 1940 ლარი; 

 არაფინანსური აქტივები:   

29. პრინტერი, სკანერი და ასლგადამღები გეგმა 850ლარი; 

      30. ფოტოაპარატი   გეგმა 550ლარი; 

      31.ვიდეო-აუდიო აპარატურა  გეგმა 2250ლარი,  ფაქტი 2250ლარი; 

32. სხვა  მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა,  რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  

(ტრენაჟორი)  გეგმა - 800ლარი; 

33. შენობა - ნაგებობები  გეგმა 50ლარი, ფაქტი 50ლარი; 

 

    ა(ა)იპ ,, წყალტუბოს მუნციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებამ“  სუბსიდიის გარდა 

მიიღო სხვა შემოსავალიც, სპორტის სასახლეში არსებული სპორტული მოედნის გაქირავებით 

მიღებულმა  შემოსავალმა 2020წელს შეადგინა  1980  ლარი.     აღნიშნული  თანხიდან 500ლარი 

ჩავრიცხეთ ავანსად ქონების გადასახადი   შემოსავლების სამსახურში  ხოლო 1440 ლარით 

დაფინანსდა  (სპორტსმენები) სპორტული ღონისძიებები.   ა(ა)იპ ,, წყალტუბოს მუნციპალიტეტის 

სპორტული კლუბების გაერთიანების“ სპორტსმენებმა  2020წელს     მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა 

ტურნირებსა და საქართველოს ჩემპიონატებში ხოლო 2020წელს  სპორტსმენებს მონაწილეობა უნდა 

მიეღოთ ფედერაციების მიერ დაგეგმილ  საქართველოს ჩემპიონატებსა  და ტურნირებში, მაგრამ 

მსოფლიოს ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო  გაუქმებული იქნა  აღნიშნული ღონისძიებები.   

    ჩატარებულ ტურნირებსა თუ ჩემპიონატებში შედეგების მიხედვით ჩვენმა სპორტსმენებმა 

მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.  



რაგბის გუნდი ,,დინოზავრი“  გახდა  დასავლეთ საქართველოს  ჩემპიონი  და დაწინაურდა  პირველ 

ლიგაში, სადაც პირველ  საპრიზო  სამეულში  იმყოფება  დღევანდელი  მდგომარეობით. 

ბერძნულ რომაული ჭიდაობა: დ. კირტავა,  კ. ჯიმშელეიშვილი. მ. ჭონიშვილი 

14.02-  16.02.2020 წელი  წყალტუბო 

წყალტუბოს ღია პირველობა ბ/რომაულ ჭიდაობაში 

           I - ადგილი  - ბერელიძე ლუკა -50კგ,  ჩანქსელიანი თორნიკე - 44კგ, ჯიმშელეიშვილი  ნიკა -

60კგ,  

             ჩირგაძე ანზორი - 71კგ,  გედენიძე ჯაბა - 85კგ 

           II - ადგილი   -  ყიფშიძე თემური - 90კგ, თევდორაძე ნიკა - 26კგ,  ჭონისვილი თედო - 29კგ, 

          III - ადგილი   -  ბერელიძე ნიკა - 32კგ 

29.02   - 02.03.2020წ.  ქ. თერჯოლა  

ა.  ქავთარაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი  ჭაბუკებში 

II  ადგილი - ლუკა ბერელიძე  48კგ,     ჯაბა გედენიძე  - 85კგ. 

III ადგილი  - დათო კოპალიანი  41კგ,   თორნიკე  ჩანქსელიანი 44კგ,  თემური  ყიფშიძე  85კგ 

28-30 დეკემბერი  

25-27   ოქტომბერს      ქ. თერჯოლა 

შ. ბერძენიშვილის რესპუბლიკური ტურნირი ჭაბუკებს შორის. 

              I - ადგილი  -       დავით    კოპალიანი       38კგ. 

              II - ადგილი   -     თორნიკე    ჩანქსელიანი    42კგ. 

              III - ადგილი   -    საბა  გეგეჭკორი                 57კგ. 

           28-30   დეკემბერი    ქ. თბილისი 

      საქართველოს პირველობა  დიდებში 

              I - ადგილი  -       ირაკლი ქაჯაია  90კგ 

რაბის  კლუბი - ,,დინოზავრი“  საქართველოს რეგიონალური პირველობა (დასავლეთი) 

მწვრთნელი: ზაზა ჩირგაძე 

                    09.02          ,,დინოზავრო“   ,, ზესტაფონი“   104 : 00 

                    16.02.    ,,დინოზავრო“   ,, ქედა“   33 : 00 

                    28.02          ,,დინოზავრო“   ,,ბორჯომი“   67 : 00 

                    23.02          ,,დინოზავრი“      ,,ვანი“         57 :7 

                    08.03           ,,დინოზავრი“   ,,ჭიათურა“   27:6 



                       I - ლიგა  საქართველოს  პირველობა 

                   04.10         ,,დინოზავრო“   ,, ტაო“ სამცხე ჯავახეთი   6:7 

                    11.10.       ,, ყაზბეგი“   ,,დინოზავრო“    75 : 7 

                    01.11          ,,დინოზავრო“   ,,დევები“   50 : 00 

                    07.11         ,,არწივები“     ,,დინოზავრი“             36:17 

                    14.11           ,,ტაო“     ,,დინოზავრი“   14:29 

                    28.11           ,,დინოზავრი“   ,,ყაზბეგი “     8:19 

 

      ,,ძიუ-დო“: ტ. გველესიანი, ლ. ტვილდიანი, ლ. ბზიკაძე 

        14-15.02.2020წელი კასპი 

       საქართველოს პირველობა  ჭაბუკებს შორის 

       III - ადგილი  -   საბა გველესიანი  73კგ 

                                  ქართული ჭიდაობა:   გ ზურაბიანი 

     27-28.02. 2020წელი  ახმეტა 

 საქართველოს პირველობა 2005-2006  წელს დაბადებულ 2007-2008 წელს  დაბადებულ 

სპორტსმენებს     შორის 

  I - ადგილი  - ლუკა ომანაძე - 38კგ,  საბა  გველესიანი - 73კგ, ლუკა ქუთათელაძე 42კგ  

 II - ადგილი   - მათე გველესიანი - 

 III - ადგილი   - გიორგი შვანგირაძე 

             ძალოსნობა:   გ.  მამიაშვილი,  ი. ჯიმშელეიშვილი 

    28-30 აგვისტო  ქ. საჩხერე 

ოლიმპიური  ჩემპიონის გ. ასანიძის სახელობის  რესპუბლიკური  ტურნირი 

  I - ადგილი            -              მარიამ მაისურაძე  (ქალები)  

  III - ადგილი          -    შოთიკო იობიძე        (ვაჟები) 

25-26   დეკემბერი   ქ. დუშეთი 

საქართველოს პირველობა  (ქალები) 

      II - ადგილი     - მარიამ  მაისურაძე  

ხელბურთი:  ნ. გოგიძე, გ. ჯანელიძე 

საქართველოს პირველობა (გოგონები) 

30 იანვარი  ( გოგონები) 



წყალტუბო  -  მამული   14:35 

31 იანვარი  ( გოგონები) 

 ყვარელი -  წყალტუბო   58:23 

19 თებერვალი ( გოგონები) 

 წყალტუბო  - ფოთი  12:30 

20 თებერვალი ( გოგონები) 

 წყალტუბო  - სამტრედია  11:33 

21 თებერვალი ( გოგონები) 

 წყალტუბო  - აჭარა  21:36 

საქართველოს პირველობა (ვაჟები) 

03 თებერვალი 

სამტრედია  -   წყალტუბო    28:21 

04  თებერვალი 

წყალტუბო  -  ბათუმი    28:48 

05 თებერვალი 

წყალტუბო - ქუთაისი   29:38 

25 ივლისი 

წყალტუბო   -  სამტრედია    0:2 

10 დეკემბერი 

წყალტუბო   - ქარიშხალა    26:27 

წყალტუბო   - თსუ   2:40 

წყალტუბო   - ფოთი   31:27 

 

21 აგვისტო  საქართველოს პირველობა პლიაჟის ხელბურთი 

წყალტუბო  - მაჭახელა    2:0 

წყალტუბო  - ფაკუნდო     0:2 

     ძიუდო:   ტ. გველესიანი,   ლ.  ბზიკაძე 

17-18 ოქტომბერი  ქ. წყალტუბო 

გ.  ქურასბედიანის  ხსოვნის  რესპუბლიკური ტურნირი 



I - ადგილი            ლუკა ომანაძე,  ლუკა ქუთათელაძე,   მათე  აფციაური, ნიკა ამბროლიანი,  მათე                    

გველესიანი,  საბა გველესიანი, გიორგი  შვანგირაძე. 

       II - ადგილი    ლუკა  შვანგირაძე,  დათო  გველესიანი,  ლუკა  არქანია,  დავით  კეთილაძე,         

       III - ადგილი       თენგო  ჭუმბურიძე,  ბექა  არქანია,  მათე  გიორხელიძე    

   ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ 2021 წლის I - II  

კვარტალში ბიუჯეტის გეგმით გამოყოფილი იყო  350139ლარი სუბსიდია,   არაფინანსური აქტივები 

4500ლარი;   საკუთარი სახსრები  2800ლარი, რაგბის ფედერაციიდან ჩამოირიცხა 30000 ლარი;  ჯამში - 

312839 ლარი;  ფაქტიურად შესრულებამ შეადგინა   304745 ლარი. 

ბიუჯეტის ცალკეული მუხლების მიხედვით გეგმის შესრულება არის  შემდეგი: 

1. თანამდებრობრივი სარგო  გეგმა  -  126799 ლარი,  ფაქტიურად    125009  ლარი;   (შესრულება 98%) 

2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გეგმა - 130825ლარი, ფაქტიურად  117756 ლარი; 

(შესრულება 90%) 

3. მივლინება ქვეყნის შიგნით  გეგმა   - 6000 ლარი, ფაქტიურად   5709 ლარი; (შესრულება 95%) 

4. საკანცელარიო    გეგმით - 800 ლარი, ფაქტიურად   530 ლარი; (შესრულება 66%) 

5. კატრიჯის დამუხტვა  გეგმა  - 200 ლარი, ფაქტიურად   200 ლარი; (შესრულება 100%) 

6. სხვა საოფისე მცირეფასიანი  ინვენტარის შეძენასა და  დამონტაჟება  ხარჯი  გეგმა  -  2000ლარი,  

ფაქტიურად   550 ლარი; (შესრულება 27%) 

7. ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა  და საჭირო  მასალების შეძენის ხარჯი  გეგმა   -  600ლარი, 

ფაქტიურად   120 ლარი; (შესრულება 0,2%) 

8. რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი   გეგმა -  600 ლარი,  

9. ადგილობრივი ტელეფონი და ინტერნეტი გეგმა -    741 ლ, ფაქტიურად  662 ლ;  (შესრულება 89%) 

10. კორპორაციული ქსელის მომსახურეობა გეგმა -  1200 ლ, ფაქტიურად    915  ლ;  (შესრულება 76% ) 

11. კომუნალური მომსახურება გეგმა    - 6350 ლარი, ფაქტიურად  5221  ლარი;  (შესრულება  82%) 

12. სამედიცინო ხარჯი გეგმა  -   2900ლარი,    ფაქტიური ათვისება  1659 ლარი;  (შესრულება 57%) 

13. რბილი ინვენტარი და უნიფორმა გეგმა  - 2952ლარი,  ფაქტი  2260 ლარი;   (შესრულება  76%) 

14. საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი   გეგმა - 4480 ლარი,  ფაქტიურად  4323 ლარი;  

(შესრულება 96%) 

15. მიმდინარე  რემონტის ხარჯი  გეგმა -  780 ლარი,  ფაქტიური ათვისება 668 ლარი;  (შესრულება 

86%) 

16. ავტ. ნომრის, პასპორტის, ტექ.დათვალიერების   ხარჯი  გეგმა -100ლარი; 

17. ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი გეგმა  - 7000ლარი, ფაქტიურად   6992ლარი; (შესრულება 99%) 

18. სპორტული ღონისძიებების ხარჯი გეგმა  - 33976 ლარი, ფაქტიური    30783 ლარი;  (შესრულება 

91%) 

19. საწევრო შენატანი (ფედერაცია) გეგმა  - 1000ლარი;  ფაქტიურად   343 ლარი; (შესრულება 34%) 

20. ლიცენზიები (ფედერაცია) გეგმა  - 3000; 

21. საქმისწარმოების ელ.სისტემის  მომსახურეობა გეგმა -  300 ლარი, ფაქტი    240 ლარი;  (შესრულება 

80%) 

22. სახელშეკრულებო წესით შესრულებული  სამუშაოები გეგმით  -   750 ლარი;  

23. სხვადასხვა საამშენებლო-სარემონტო მასალების შეძენა გეგმით  -   1000 ლ, ფაქტი    504 ლარი;  

(შესრულება 50%) 



24. ტენდერის ხარჯი  გეგმა - 100ლარი ფაქტი    50 ლარი;  (შესრულება 50%) 

25. ელექტრო შტამპი  გეგმა - 250ლარი ფაქტი    250 ლარი;  (შესრულება100%) 

26. სპორტსმენთა  საწვრთნელი შეკრება - 4238ლარი,  

27. საინფორმაციო მომსახურება (საინფორმაციო სააგენტო აიპრესი) - 3600ლარი; 

28. გადასახადები (საკუთარი სახსრები)   გეგმა  - 1000ლარი,   

არაფინანსური აქტივები:   

27. პრინტერი, სკანერი და ასლგადამღები გეგმა - 500ლარი; 

      28. სხვა  ნაგებობები, რომელიც არ არის  კლასიფიცირებული  გეგმა -  4000ლარი,  

           ა(ა)იპ ,, წყალტუბოს მუნციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებამ“  

სუბსიდიის გარდა მიიღო სხვა შემოსავალიც, სპორტის სასახლეში არსებული სპორტული 

მოედნის გაქირავებით მიღებულმა  შემოსავალმა 2021წლის I - II  კვარტალში  შეადგინა  6488  

ლარი. რაგბის ფედერაციიდან ჩამოირიცხა  30000 ლარი, აღნიშნული თანხიდან  ნაშთი    

დარჩა 9966 ლარი.    

   ა(ა)იპ ,, წყალტუბოს მუნციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ სპორტსმენებმა   

2021წლის I - II  კვარტალში      მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ტურნირებსა და საქართველოს 

ჩემპიონატებში     ჩატარებულ ტურნირებსა თუ ჩემპიონატებში. შედეგების მიხედვით ჩვენმა 

სპორტსმენებმა მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.  

ბერძნულ რომაული ჭიდაობა: დ. კირტავა,  კ. ჯიმშელეიშვილი. მ. ჭონიშვილი 

10-12. მარტი  2021 წელი  ქ.გურჯაანი 

საქართველოს პირველობა ჭაბუკებს შორის  ბ/რომაულ ჭიდაობაში 

            III - ადგილი   -  თორნიკე ჩარქსელიანი  

              V - ადგილი - დავით კოპალიანი 

                                  ქართული ჭიდაობა:   ლ. ტვილდიანი 

      19-21 მარტი 2021 წელი ქ. საგარეჯო  

      საქართველოს პირველობა ჭაბუკებს შორის 

      II - ადგილი   - თამაზ გულბიანი  

                                  ქართული ჭიდაობა:   გ. ზურაბიანი 

       26-28 მარტი 2021 წელი   ქ. ახმეტა 

   საქართველოს პირველობა ახალგაზრდებს შორის 

  II - ადგილი - მათე გველესიანი 

  III - ადგილი  - ლუკა კვიტია 

                          კრივი:  ი. ქათამაძე , ვ. ხურცია 



27-28 მარტი 2021 წელი ქ. ქუთაისი 

ქ. ქუთაისის ღია პირველობა ჭაბუკებს შორის ( 2005- 2006) 

I-ადგილი- გიორგი კუჭავა 

            ძალოსნობა:   გ.  მამიაშვილი,  ი. ჯიმშელეიშვილი, ა. მამიაშვილი 

    19-21 მარტი 2021 წელი   ქ. წყალტუბო 

გურამ მამიაშვილის სახ. რესპუბლიკური ტურნირი (ჭაბუკებში) 

  I - ადგილი- ჯაბა ტყეშელაშვილი  

 II - ადგილი- ხვიჩა ჯოხაძე 

  III -ადგილი- გიორგი ჩიხლაძე, ზურამ იოსელიანი, მიხეილ ახალაძე. 

 რაბის  კლუბი - ,,დინოზავრი“  მწვრთნელი: ზაზა ჩირგაძე 

06.02.2021 წელი  ქ.ჭიათურა 

 ,,ჭიათურა“ – 30:40- ,,დინოზავრი“ 

14.02.2021 წელი   ქ.თბილისი 

,,დევები“-11:32- ,,დინოზავრი“ 

20.02.2021წელი    ქ.ქუთაისი 

,,დინოზავრი“- 14:26- ,,არწივები“ 

06.03.2021წელი   ქ. თბილისი 

,,დინამო“-14:26-,,დინოზავრი“ 

13.03.2021წელი   ქ.თბილისი 

,,ივერია“-25:12- ,,დინოზავრები“ 

20.03.2021 წელი   ქ.ქუთაისი 

,,ბაგრატი“-13:22- ,,დინოზავრები“ 

 

 

 

 


