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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№	69

არასამეწარმეო	(არაკომერციული)	იურიდიული	პირის	„წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	სპორტული	კლუბების	გაერთიანების“	მიერ	2022	წლის

III–IV	კვარტალში	გაწეული	მუშაობის	შესახებ

წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულომ	 მოისმინა	 ანგარიში,	 ა(ა)იპ
„წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	სპორტული	კლუბების	გაერთიანების“	მიერ	2022
წლის	III	–IV	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	 2022	 წლის	 III	 –IV	 კვარტალში
გაწეული	მუშაობის	შესახებ.

2.	 ა(ა)იპ	 „წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 სპორტული	 კლუბების
გაერთიანების“	 მიერ	 2022	 წლის	 III	 –IV	 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).

თეიმურაზი	ჭეიშვილი

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2023 წლის 31 მარტის  № 69 განკარგულების 

დანართი №1 

 

ანგარიში 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  

სპორტული კლუბების გაერთიანების“ მიერ   2022 წლის  III–IV  კვარტალში გაწეული მუშაობის 

შესახებ 

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებაში“ 2022 წელს III 

- IV კვარტალში  ირიცხებოდა 53 საშტატო ერთეული; აქედან ადმინისტრაციული აპარატის 24 

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

კოორდინატორი - 1; უფროსი მწვრთნელ-კოორდინატორი -2 ; მწვრთნელი -19. ორგანიზაციაში 

მოწვეულია ხელშეკრულებით მოთამაშე  21  მორაგბე  სპორტსმენი და 10 ხელბურთელი 

სპორტსმენი.  სპორტული კლუბების გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 4 კლუბი: ხელბურთის, 

ფრენბურთის, სარაგბო და ფალავანთა კლუბი; ასევე ფუნქციონირებს კალათბურთის, 

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

ტანვარჯიშის და ჭადრაკის სექციები.        სპორტულ კლუბებში და სექციებში მომეცადინე 

სპორტსმენთა რაოდენობა ითვლის 480 სპორტსმენს. 

  სპორტული საწვრთნელო მეცადინეობები ტარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებულ  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,   რაგბის ერთი ჯგუფი 

მაღლაკის # 1 საჯარო სკოლა - ფრენბურთი 

საყულიის საჯარო სკოლა - ძიუდო 

სასულიერო   გიმნაზია - მაგიდის ჩოგბურთი 

გეგუთის საჯარო სკოლაში  - ფრენბურთი 

ქვედა ქვიტირში  -  ტანვარჯიში 

   ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ 2022 წლის  III-

IV  კვარტალში   ბიუჯეტის გეგმით გამოყოფილი იყო: 1.  სუბსიდია 348008ლარი  2.   

არაფინანსური აქტივები 3770ლარი  3. საკუთარი სახსრები  17407ლარი. 



ბიუჯეტის ცალკეული მუხლების მიხედვით გეგმის შესრულება არის  შემდეგი: 

1. თანამდებრობრივი სარგო  გეგმა  -   157730 ლარი,  ფაქტიურად 157730 ლარი;   

2. ჯილდო/ პრე მ ია  – გე გმ ა  18452, ფა ქ ტიურა დ  18452 ლა რი ;  

3. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გეგმა - 176688 ლარი, ფაქტიურად 176688 ლარი;  

4. მივლინება ქვეყნის შიგნით  გეგმა   -  7463 ლარი, ფაქტიურად   7463 ლარი;  

5. საკანცელარიო    გეგმა -  1270 ლარი,  ფაქტიურად    1270 ლარი; 

6. გა მ ა თბობელი   და  გა მ ა გრილებელი  ტე ქ ნ იკ ა  გე გმ ა  – 600ლა რი ,   ფა ქ ტიურა დ 600  

ლა რი ; 

7. სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი  გეგმა - 4391 

ლარი,  ფაქტიურად  4391 ლარი; 

8. ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა  და საჭირო  მასალების შეძენის ხარჯი  გეგმა   -  

1995 ლარი, ფაქტიური  1995 ლარი;  

9. რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი   გეგმა - 795 ლარი;  

ფაქტიურად    795 ლარი; 

10. ადგილობრივი ტელეფონი და ინტერნეტი გეგმა - 1508 ლ. ფაქტიურად 1508 ლ;   

11. კომუნალური მომსახურება გეგმა    -  7087 ლარი, ფაქტიურად  7087 ლარი;   

12. სამედიცინო ხარჯი გეგმა    - 1576 ლარი,    ფაქტიური ათვისება  1576 ლარი;   

13. რბილი ინვენტარი და უნიფორმა გეგმა  - 3320 ლარი,  ფაქტიურად  3320 ლარი  

14. საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი   გეგმა - 4506 ლარი,  ფაქტიურად  4506ლარი;   

15. ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი გეგმა  -  3851ლარი, ფაქტიურად 3851 ლარი;  

16. კადრების მომზადება–გადამზადების ხარჯი  გეგმა  – 500ლარი,  ფაქტი 500ლარი; 

17. სპორტული ღონისძიებების ხარჯი გეგმა  - 29994 ლარი, ფაქტიური  29994 ლარი;   

18. საწევრო ფედერაციებში  –  გეგმა  - 297 ლარი, ფაქტიურად 297 ლარი;  

19. ლიცენზიები   –      გეგმა - 130 ლარი, ფაქტიურად  130 ლარი; 

20. საქმისწარმოების ელ.სისტემის  მომსახურეობა გეგმა -  385 ლარი, ფაქტი  385ლარი;  

21. სპორტსმენთა საწვრთნელი შეკრება გეგმა - 4956 ლარი, ფაქტი 4956ლარი;  

22. სახელშეკრულებო წესით შესრულებული  სამუშაოები გეგმით  - 3632 ლარი; ფაქტი 

3632ლარი;   

23. სხვადასხვა საამშენებლო-სარემონტო მასალების შეძენა გეგმით  - 783ლ,  ფაქტი 783 ლა რი ; 

24. საჯარო რეესტრი –  გეგმა   -  75 ლარი  ფაქტი 75ლარი; 

25. საშობაო განათება გეგმა      –       1650 ლარი,   ფაქტი 1650ლარი 

26. საბუღალტრო პროგრამა   გეგმა –  4000ლარი,   ფაქტი  4000ლარი; 

27. გადასახადები (საკუთარი სახსრები)   გეგმა  - 273 ლარი, ფაქტიურად  - 273ლარი; 

28. სპორტული ღონისძიებები  (საკუთარი სახსრები)      გეგმა 5198 ლარი, ფაქტიურად - 

5198ლარი 

29. წარმატებული სპორტსმენების ჯილდო  –  გეგმა 3000ლარი, ფაქტი 3000ლარი; 

არაფინანსური აქტივები:   

30. პრინტერი, ასლგადამღები   გეგმა  - 907 ლარი,  ფაქტიურად  – 907ლარი;  



31. კომპიუტერი    გეგმა   - 1661ლარი;   ფაქტიურად 1661ლარი; 

32. ტელევიზორი გეგმა  –1200ლარი,    ფაქტიურად  1200ლარი; 

 

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

სუბსიდიის გარდა მიიღო სხვა შემოსავალიც, სპორტის სასახლეში არსებული 

სპორტული მოედნის გაქირავებით მიღებულმა  შემოსავალმა 2022 წლის III-IV  

კვარტალში       შეადგინა  7407 ლარი.  რაგბის ფედერაციიდან ჩამოირიცხა 10000 

ლარი; 

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

სპორტსმენებმა   2022 წლის   III-IV კვარტალში      მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა 

ტურნირებსა და საქართველოს ჩემპიონატებში.  შედეგების მიხედვით ჩვენმა სპორტსმენებმა 

მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.  

                                            ბ/რ  ჭიდაობა 

მწვრთნელები: დ.კირტავა, მ.ჭონიშვილი, ბ.ბალანჩივაძე. 

15-17 ივლისი ქ.ქუთაისი 

გიორგი ლევიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი. 

I ადგილი - ფორჩხიძე მერაბი (68კგ) 

II ადგილი - ქაროსანიძე მიხეილ (52კგ) 

                       ბენიძე ლუკა (42კგ) 

III ადგილი - შალამბერიძე ლუკა (32კგ) 

15-16 ოქტომბერი, ქ.წყალტუბო. 

კედირ ჯიმშელეიშვილის და დავით აფხაძის სახელობის ტურნირი. 

II ადგილი - დემური კირტავა (38კგ) 

III ადგილი - ნიკა თევდორაძე (38კგ) 

I ადგილი - ლუკა ბენიძე (44კგ) 

II ადგილი - თედო  ჭონიშვილი (52კგ) 

II ადგილი - მიშიკო ქაროსანიძე (56კგ) 

I ადგილი - მერაბ ფორჩხიძე (70კგ) 

28-30 ოქტომბერი ქ.ხაშური. 



ნიკოლოზ ხვედელიძის და ვასო ჩოჩაშვილის სახელობის XII რესპ. ტურნირი. 

III ადგილი - ლუკა შალამბერიძე 

                        ნოდარ ნაჭყეპია  

25 დეკემბერი, ქ. ბათუმი. 

საქართველოს ჩემპიონატი ბ/რ ჭიდაობაში. 

I ადგილი - იაკობ ქაჯაია (130კგ)  

                                                          ძიუდო 

მწვრთნელები: ტ.გველესიანი, ლ.ბზიკაძე 

30 სექტემბერი-1-2 ოქტომბერი, ქ.თბილისი. 

საქართველოს ფინალური შეჯიბრი ძიუდოში. 

I ადგილი - მათე გველესიანი (66კგ) 

II ადგილი - მათე გველესიანი (88კგ) 

4 ოქტომბერი, ქ.თბილისი. 

საქართველოს ჩემპიონატი. 

I ადგილი - მათე გველესიანი (66კგ) 

II ადგილი - საბა გველესიანი (81კგ) 

28 ოქტომბერი  სლოვენია. 

ევროპის თასი. 

III ადგილი - მათე გველესიანი (66კგ) 

30 ოქტომბერი, ქ.ფოთი. 

ფოთის მერიის თასი. 

I ადგილი - ლუკა ქუთათელაძე (66კგ) 

II ადგილი - გიორგი ქაშიბაძე (+66კგ) 

III ადგილი - თენგო ჭუმბურიძე (50კგ) 

 



16-17 დეკემბერი, ქ.თბილისი. 

საქართველოს სამბოს ეროვნული ჩემპიონატი. 

II ადგილი - გაბო მუკბანიანი (90კგ) 

15 დეკემბერი, ქ.ქუთაისი. 

გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი სამბოში. 

I ადგილი - ლუკა შვანგირაძე (88კგ) 

20 ნოემბერი. უნგრეთი 

ევროპის თასი ჭაბუკებს შორის. 

I ადგილი - საბა გველესიანი (81კგ) 

                                             ქართული ჭიდაობა 

მწვრთნელი: გურამ ზურაბიანი 

13 ივლისი, ქ.კასპი. 

ივანე გამხიტაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი 

I ადგილი - ლუკა შვანგირაძე (+73კგ) 

 

17 ივლისი, ქ.ლენტეხი. 

გურამ გუგავას ხსოვნის რესპუბლიკური ტურნირი 

III ადგილი - ლუკა შვანგირაძე (+73კგ) 

22-24 ივლისი, ქედა. 

ილია არსენაძის და შალვა ტაბაღუას სახელობის ღია ტურნირი. 

I ადგილი - ლუკა ომანაძე (50კგ) 

I ადგილი - ლუკა შვანგირაძე (81კგ) 

III ადგილი - მათე გველესიანი (66კგ) 

2 აგვისტო, ქ. წყალტუბო. 

ელიაობის დღესასწაული. 



I ადგილი - ლუკა შვანგირაძე (აბს.წონითი კატეგორია) 

5 აგვისტო, საგარეჯო. 

ლევან თუშიშვილისა და უშანგი კუზანაშვილის სახელობის ტურნირი. 

I ადგილი - ლუკა ომანაძე (55კგ) 

I ადგილი - მათე გველესიანი (66კგ) 

I ადგილი - საბა გველესიანი (81კგ) 

II ადგილი - ლუკა შვანგირაძე (+73კგ) 

10-11 სექტემბერი, ქ.კასპი. 

საქართველოს პირველობა ქართულ ჭიდაობაში ჭაბუკებს შორის. 

I ადგილი - მათე გველესიანი (60კგ) 

                      საბა გველესიანი (81კგ) 

II ადგილი - ლუკა შვანგირაძე (81კგ) 

 

26 ოქტომბერი, ქ.ცაგერი. 

კობა ქომეთიანის სახელობის ტურნირი. 

I ადგილი - გაბო მუკბანიანი (მძიმე წონითი კატეგორია) 

I ადგილი - ლუკა შვანგირაძე (81კგ) 

II ადგილი - ლუკა ამბროლიანი (66კგ) 

9 ნოემბერი, დედოფლისწყარო. 

ბიძინა მაზიაშვილის ხსოვნის ტურნირი. 

I ადგილი - ლუკა ომანაძე (50კგ) 

II ადგილი - ლუკა შვანგირაძე (+66კგ) 

12 ნოემბერი, ქ. თერჯოლა. 

ვიტალი გაბიანის და თამაზ სოფრომაძის ხსოვნის ტურნირი. 

I ადგილი - ლუკა ომანაძე (50კგ) 



                     ლუკა შვანგირაძე (+81კგ) 

                     ლუკა ქუთათელაძე (66კგ) 

II ადგილი - დემური ავალიანი (45კგ) 

III ადგილი - ზურა კიკვაძე (60კგ) 

25-27 ნოემბერი, ქ.ბათუმი. 

იუნესკოს მიერ ქართული ჭიდაობის მსოფლიო აღიარების დღისადმი მიძღვნილი 

რესპუბლიკური ტურნირი. 

I ადგილი - მათე გველესიანი (66კგ) 

II ადგილი - ლუკა შვანგირაძე (81კგ) 

III ადგილი - ლუკა ომანაძე (50კგ) 

 

11 დეკემბერი, ქ.ქუთაისი. 

აბსოლიტური ფალავნობა-2022 

II ადგილი - გაბო მუკბანიანი (100კგ) 

                                     მაგიდის   ჩოგბურთი 

მწვრთნელი: გაგა უშვერიძე 

18-19 ივლისი, ქ.ამბროლაური. 

ამბროლაურის ღია ტურნირი. 

II ადგილი - შერმადინ შვანგირაძე. 

                    

                                                    კალათბურთი 

მწვრთნელი: დავით ფაჩუაშვილი 

5 სექტემბერი, ქ.სამტრედია. 

3X3 ქუჩის კალათბურთი. 

II ადგილი - წყალტუბო 

 



                                                       ძალოსნობა 

მწვრთნელები: გ.მამიაშვილი, ა.მამიაშვილი. 

 

10-13 ივლისი, ქ.ზუგდიდი. 

საქართველოს პირველობა 15 და 17 წლამდე სპორტსმენებს შორის. 

I ადგილი - ჯაბა ტყეშელაშვილი (73კგ) 

                     მარიამ მაისურაძე (49კგ) 

II ადგილი - შოთა იობიძე 61კგ) 

III ადგილი - მიხეილ ახალაძე (+102კგ) 

10-18 აგვისტო,  პოლონეთი. 

ევროპის ჩემპიონატი. 

მარიამ მაისურაძე  -   II  ადგილი ატაცი 

                                      III  ადგილი აკვრა 

                                      III  ადგილი ორჭიდი 

27-30 აგვისტო, ქ.საჩხერე. 

ოლიმპიური ჩემპიონის გიორგი ასანიძის სახელობის ტურნირი. 

I ადგილი - ლუკა ქაშიბაძე (96კგ)  შეასრულა სპორტის ოსტატის ნორმატივი  

   შედეგით:  144+181=325კგ 

II ადგილი - შოთა იობიძე (61კგ) 

19-22 სექტემბერი,ქ.დუშეთი. 

ძალოსნობის ეროვნული ჩემპიონატი დიდებში და 20 წლამდე სპორტსმენებს შორის. 

I ადგილი - მარიამ მაისურაძე 

I ადგილი - ლუკა ქაშიბაძე 

II ადგილი - შოთა იობიძე 

 



15 ოქტომბერი, ალბანეთი. 

იუნიორ ძალოსანთა ევროპის ჩემპიონატი. 

II ადგილი - მარიამ მაისურაძე (49კგ) 

3-6 ნოემბერი, ქ.თბილისი. 

თბილისის ღია პირველობა. 

I ადგილი - ჯაბა ტყეშელაშვილი (73კგ) 

II ადგილი - საბა ლილუაშვილი (45კგ) 

                       მიხეილ ახალაძე (102კგ) 

III ადგილი - ივერი კვიციანი (49კგ) 

25-27 ნოემბერი, ქ.ზუგდიდი. 

ჯუმბერ მამფორიას ხსოვნის ტურნირი. 

I ადგილი - გიორგი ჯოხაძე (55კგ) 

I ადგილი - ჯაბა ტყეშელაშვილი (73კგ) 

II ადგილი - გიორგი ჩიხლაძე (61კგ) 

III ადგილი - ივერი კვიციანი (49კგ) 

22-25 დეკემბერი, ქ.თბილისი. 

რაფაელ ჩიმიშკიანის ხსოვნის ტურნირი 17 წლამდე სპორტსმენებს შორის. 

I ადგილი - მარიამ მაისურაძე (ახალი საქართველოს რეკორდი) 

II ადგილი - შოთა იობიძე 

III ადგილი - ჯაბა ტყეშელაშვილი 

                        მიხეილ ახალაძე 

                        მარიამ შეყილაძე 

 

 

 



                                            ხელბურთი 

მწვრთნელები: ნოე გოგიძე, გელა ჯანელიძე. 

22-23 ოქტომბერი, ქ.სამტრედია. 

ვახტანგ ხელისუფალის და მილერი ქიშმარიას სახელობის მე-18 საერთაშორისო 

მემორიალური ტურნირი. 

III ადგილი - წყალტუბო. 

                                  

                           მკლავჭიდი 

მწვრთნელი: ლევან შვანგირაძე. 

13 ივლისი, ქ.ბათუმი. 

აჭარის თასის პირად-გუნდური პირველობა. 

გიგა ბერაძე I ადგილი მარჯვენა მკლავი, III ადგილი მარცხენა მკლავი 

ქრისტინე ჟორჟოლიანი II ადგილი მარჯვენა მკლავი,  

                                            III ადგილი მარცხენა მკლავი (60კგ) 

                                            III ადგილი (მძიმე წონითი კატეგორია) 

2 აგვისტო, ქ.წყალტუბო. 

ელიაობის დღესასწაული. 

I ადგილი - გიგა ბერაძე (+90 კგ  ორივე მკლავი) 

III ადგილი - შაკო ჩაკვეტაძე (80 კგ ორივე მკლავი) 

6 ნოემბერი, ქ.ბათუმი. 

ნაზილბეს თასი. 

II ადგილი - გიგა ბერაძე (მძიმე წონაში მარცხენა მკლავი) 

II ადგილი - შაკო ჩაკვეტაძე (80 კგ მარჯვენა მკლავი) 

25-26 დეკემბერი, ქ.ბათუმი. 

აჭარის ღია პირველობა 18 წლამდე. 

I ადგილი - ქრისტინა ჟორჟოლიანი (+55 და 55კგ ორივე მკლავში) 



I ადგილი - შაკო ჩაკვეტაძე (65 კგ მარჯვენა მკლავი) 

II ადგილი - შაკო ჩაკვეტაძე (65კგ მარცხენა მკლავი) 

I ადგილი - ბიჭიკო ვარდანიძე (+65კგ მარჯვენა მკლავი) 

II ადგილი - შაკო ვარდანიძე (+65 კგ მარცხენა მკლავი) 

 

 

                                      რაგბი 

საქართველოს რეგიონალური ლიგა 2022-2023 სეზონი.       I წრე. 

2 სექტემბერი.        ჩოხატაური - წყალტუბო   0-93 

9 სექტემბერი.        წყალტუბო - სამტრედია    73-0 

23 სექტემბერი.      ვანი - წყალტუბო      3-53 

30 სექტემბერი.      წყალტუბო - ზუგდიდი     123-0 

14 ოქტომბერი.      ქედა - წყალტუბო          0-68 

30 ოქტომბერი.      მეკობრეები - წყალტუბო    5-70 

11 ნოემბერი.          წყალტუბო - ფოთი      24-7 

 

                                     რაგბი 

მწვრთნელი: გია უგლავა       (ბ-ლიგა) 

29 სექტემბერი.     წყალტუბო - ქობულეთი     24-10 

6 ოქტომბერი.       ბათუმი2 - წყალტუბო          8-20 

20 ოქტომბერი.     წყალტუბო - ჩოხატაური     24-0 

3 ნოემბერი.           ჭიათურა - წყალტუბო         0-66 

 

 

 


