
 

s a q a r T v e l o  
ozurgeTis municipalitetis sakrebulo 

 
(q. ozurgeTi kostavas q. #1 tel. 27-45-25) 

q. ozurgeTi                                              25 dekemberi 2013 weli 
 

gankarguleba #100 
 

 
 ozurgeTis municipalitetSi 2014 wels gansaxorcielebeli sportuli 

RonisZiebebis gegmis damtkicebis Sesaxeb 
 

 `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli kanonis me-16 
muxlis meore punqtis `q~ qvepunqtis da 43-e muxlis me-3-e punqtis `b~ qvepunqtis 
Tanaxmad: 
 1. damtkicdes ozurgeTis municipalitetSi 2014 wels gansaxorcielebeli 
sportuli RonisZiebebis gegma, TandarTuli danarTis Tanaxmad. 
 2. gankargulebis Sesrulebaze kontroli daevalos, ozurgeTis municipalitetis 
sakrebulos ganaTlebis, kulturis, sportis, axalgazrdul saqmeTa, janmrTelobisa 
da socialur sakiTxTa komisiis Tavmjdomares irine sajaias. 

3. aRniSnuli gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes ozurgeTis raionul 
sasamarTloSi (mis: q. ozurgeTi, i. sioriZis quCa #14)  misi oficialuri gacnobidan 
erTi Tvis vadaSi. 

4. gankarguleba ZalaSia gamoqveynebisTanave. 
 
 
 

 
 

 
sakrebulos Tavmjdomare:                        avTandil surgulaZe 
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danarTi 

 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ღონისძიებების პროგრამული გეგმა 2014 წ. 

 

# 
ღონისძიების 

დასახელება 

ჩატარების 

დრო 
Tanxa 

სავარაუდო 

თანხა 
anotacia 

1 

ტურნირი მინი 

ფეხბურთში 

დაწესებულებებს 

შორის. 

მარტი 

prizebi:  

1310,00 

ozurgeTis municipalitetSi 
Cempionatis Catareba mini 

fexburTSi დაწესებულებებს 

შორის. 

1 adgili – 500 lari;   

2 adgili – 300 lari; 

mizani: jansaRi cxovrebis 

wesis damkvidreba.სპორტული 

აქტივობის ხელშეწყობა. 

    

2-Tasi (80 lari) 

Sedegi: mini fexburTis 

popularizacia. გამარჯვებული 

გუნდების გამოვლენა. 

2 ბურთი (80 lari)   

20 erTeuli sportuli 
maisuri -  200 lari;  

Sefasebis kriteriumi: Cempioni 

gundis gamovlena, საჯარო 

მოხელეების sportul 
cxovrebaSi aqtiuri 

CarTuloba. 

    

msajebis momsaxureba – 

150 lari; 
  

sul: 1310 lari   

2 

ტურნირი 

კალათბურთში 

(მოყვარულთა 

შორის) 

აპრილი 

prizebi (Tasi) : 

1110,00 

ოზურგეთის municipalitetში,  

მოყვარულთა შორის Cempionatis 

Catareba კალათბურთში. 

1 adgili – 500 lari;   

2 adgili – 300 lari; 

mizani: jansaRi cxovrebis 

wesis danergva. სპორტული 

აქტივობის ხელშეწყობა. 

msajebis momsaxureba – 
150 lari; 

  



2 Tasi – 50+30=80 lari; 
Sedegi: axalgazrdebis 

ჩართულობა,kalaTburTis 
popularizacia. 

2 burTi 80 lari;   

sul: 1110 lari; 

Sefasebis kriteriumi: Cempioni 
gundis gamovlena, 

axalgazrdebis sportul 
cxovrebaSi aqtiuri 

CarTuloba. 

3 

მიხეილ 

გოგუაძის 

ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი 

ტურნირი 

ბერძნულ 

რომაული 

სტილით 

ჭიდაობაში 

დასავლეთ 

საქართველოს 

ეგიდით 

აპრილი 

      

56 თასი : 980 ლარი; 

1488,00 

მიზანი: ღვაწლმოსილი სპოტსმენის 

პატივის მიგება. 

                   56 მედალი :  168 

ლარი; 

ბერძნულ-რომაული სტილის 

ჭიდაობის პოპულარიზაცია. 

                   7 მსაჯი : 280 ლარი;   

                   ვიდეო გადაღება: 

60 ლარი; 

შედეგი: დასავლეთ საქართველოს 

მასშტაბით ბერძნულ რომაული 

სტილით ჭიდაობაში 

გამარჯვებული სპორტსმენების 

გამოვლენა. 

სულ ჯამი: 1488 ლარი; 

Sefasebis kriteriumi: 

ახალგაზრდების აქტივობა ( 18 

წლამდე ასაკი).  

4 

ამხანაგური 

მატჩის გამართვა 

ვეტერან 

რაგბისტთა 

შორის. 

(საქართველოს 

მასშტაბით) 

მაისი 

ტრანსპორტირების ხარჯი: 

1000 ლარი; 

3100,00 

mizani:    ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში რაგბის 

პოპულარიზაცია.სპორტული 

აქტივობის ხელშეწყობა. 

            2 ბურთი ; 100 ლარი; 

Sedegi:    გამარჯვებული ვეტერანი 

რაგბისტების გამოვლენა.ჯანსაღი 

წესის დამკვიდრება. 

სამახსოვრო 

საჩუქრებისათვის: 500 ლარი; 
  

ლაჩი 1500ლარი; 

Sefasebis kriteriumi:  

დასავლეთ და აღმოსავლეთ 

საქართველოს წარმატებულ 

რაგბისტთა ამხანაგური შეხვედრა.  

სულ: 3100 ლარი;   

5 

26 მაისისადმი 

მიძღვნილი 

ღონისძიება 

26 maisi 

1. mklavWidi (4woniTi 
katgoria, 12 Tasi); 

1100,00 

mizani: saqarTvelos 
damoukideblobis dRisadmi 

miZRvnili saxalxo 
dResaswaulis mowyoba Ria cis 
qveS, kulturisa da dasvenebis 

parkSi. 

2. maraToni(6Tasi); Sejibri mklavWidSi, maraToni, 

3. Wadraki(3Tasi); 
gajibreba SaSSi, Wadraksa da 

nardSi, 



4. nardi(3Tasi); Sejibri taikvandoSi. 

5. SaSi(3Tasi);   

6. taikvando    (5woniTi 
kategoria-15Tasi) 

Sedegi: saqarTvelos 
damoukideblobis dRis 

aRniSvna da sazogadoebis 
CarTuloba kulturul-
sportul cxovrebaSi. 

7. პატარების რაგბი: 1 

თასი+30 მედალი:  70 ლარი 
  

erTi saSualo 
Rirebuleba 10-30 lari 

Sefasebis kriteriumi:  
sazogadoebis farTo masebis 
CarTuloba sadResaswaulo 

gaemoSi. 

25 sigeli (erTi sigelis 
Rirebuleba – 3lari) 

  

  sul: 1100 lari   

6 

Cempionati 
frenburTSi 

(მოყვარულებს 

შორის) 

მaisi 

3 cali burTi(erTi burTi 
35 lari) - 105 lari; 

1105,00 

municipalitetis CarTuloba 
safrenburTo CempionatSi. 

prizebi sami 
adgilisaTvis – 

  

1 adgili – 300 lari; 
mizani: jansaRi cxovrebis 

wesis danergva. 

2 adgili – 200 lari;   

msaji (2 msaji)– 300 lari; 
Sedegi: axalgazrdebis 
aqtiuroba, frenburTis 

popularizacia. 

  20 erTeuli sportuli 
maisuri -  

  

   200 lari;  

Sefasebis kriteriumi: Cempioni 
gundis gamovlena, 

axalgazrdebis sportul 
cxovrebaSi aqtiuri 

CarTuloba. 

sul: 1105 lari   

7 
quCis 

kalaTburTi 
ivnisi 

  

810,00 

  

prizebi (Tasi) : 
ubnebis CarTulobiT 

Cempionatis Catareba quCis 
kalaTburTSi. 

1 adgili – 300 lari;   

2 adgili – 200 lari; 
mizani: jansaRi cxovrebis 

wesis danergva. 

msajebis momsaxureba – 
150 lari; 

  



2 Tasi – 50+30=80 lari; 
Sedegi: axalgazrdebis 

aqtiuroba, quCis kalaTburTis 
popularizacia. 

2 burTi 80 lari;   

sul: 810 lari; 

Sefasebis kriteriumi: Cempioni 
gundis gamovlena, 

axalgazrdebis sportul 
cxovrebaSi aqtiuri 

CarTuloba. 

8 
Cempionati mini 

fexburTSi ივლისი 

prizebi:  

1110,00 

ozurgeTis municipalitetSi 
Cempionatis Catareba mini 

fexburTSi. 

1 adgili – 500 lari;   

2 adgili – 300 lari; 
mizani: jansaRi cxovrebis 

wesis danergva. 

2-Tasi (80 lari) 
Sedegi: axalgazrdebis 

aqtiuroba, mini fexburTis 
popularizacia. 

2 ბურთი (80 lari)   

msajebis momsaxureba – 

150 lari; 

Sefasebis kriteriumi: Cempioni 
gundis gamovlena, 

axalgazrdebis sportul 
cxovrebaSi aqtiuri 

CarTuloba. 

sul: 1110 lari   

9 
CempionaTi mini 

fexburTSi აგვისტო 

prizebi:  

810,00 

ozurgeTis municipalitetSi 
Cempionatis Catareba mini 
fexburTSi 40 wels zemoT 

asakSi. 

1 adgili – 300 lari;   

2 adgili – 200 lari; 
mizani: jansaRi cxovrebis 

wesis danergva. 

    

2-Tasi (80 lari) 
Sedegi:   mini fexburTis 

popularizacia. 

2 ბურთი (80 lari)   

msajebis momsaxureba – 

150 lari; 

Sefasebis kriteriumi: Cempioni 
gundis gamovlena, 

municipalitetis mosaxleobis 
sportul cxovrebaSi aqtiuri 

CarTuloba. 

sul: 810 lari   

10 
quCis 

kalaTburTi სექტემბერი 

prizebi (Tasi) : 

810,00 

municipalitetis ubnebis 
CarTulobiT, Cempionatis 

Catareba quCis kalaTburTSi. 

1 adgili – 300 lari;   

2 adgili – 200 lari; 
mizani: jansaRi cxovrebis 

wesis danergva. 



msajebis momsaxureba – 
150 lari; 

  

2-Tasi (80 lari) 
Sedegi: axalgazrdebis 

aqtiuroba, quCis kalaTburTis 
popularizacia. 

2 ბურთი (80 lari)   

sul: 810 lari 

Sefasebis kriteriumi: Cempioni 
gundis gamovlena, 

axalgazrdebis sportul 
cxovrebaSi aqtiuri 

CarTuloba. 

11 ჩოგბურთი seqtemberi 

პრიზები 

580,00 

მიზანი:  ჩოგბურთის 

პოპულარიზაცია. 

1 ადგილი -300   

2 ადგილი-200 

შედეგი:  ახალგაზრდების 

ჩართულობა და ჯანსაღი წესის 

დანერგვა. 

2- თასი  (80ლარი) 

შეფასების კრიტერიუმი: 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები ახალგაზრდების 

აქტივობა. 

სულ: 580 ლარი   

12 

საქართველოს 

ოლიმპიური 

ჩემპიონის 

მანუჩარ 

კვირკველიას 

სახელობის 

ტურნირი 

(ბერძნულ-

რომაულ 

ჭიდაობაში) 

მარტი   2000,00   

13 

წარმატებული 

სპორტსმენების 

წამახალისებელი 

ჯილდო 

2014   14667,00   

14 

ეროვნული 

სპორტის 

(ლელოს და 

ქართული 

ჭიდაობის) 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

2014   15000,00   

15 
დაუგეგმავი 

ღონისძიებები 
    15000,00   

სულ ჯამი 60000,00   
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