
ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა გაერთიანების 2018 წლის ანგარიში 

სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება აერთიანებს 11 

სასპორტო სკოლას, რომელშიც შედის 20 სპორტის  სახეობა. ესენია: კრივი, ჭადრაკი, 

ძიუდო, სამბო, ბერძნულ- რომაული, თავისუფალი, ქართულიჭიდაობა, ცხენოსნობა, 

კანოეთ ნიჩბოსნობა, აკადემიური ნიჩბოსნობა, კალათბურთი, მძლეოსნობა, 

ძალოსნობა, ძალისმიერი სამჭიდი, ტაიკვანდო WT, კარატე-დო, უშუ, ფეხბურთი, 

აფროსნობა და წყალსათხილამურო. 

გაერთიანებაში მუშაობს 151 თანამშრომელი მათ შორის 31 ქალია. 

 

საბრძოლო ხელოვნებათა სასპორტო სკოლა 

სახეობა ტაეკვანდო WT 

29 აპრილს ქ. ზესტაფონში იმერეთის ღია ჩემპიონატი ტაეკვანდოში. ფოთის 4 

სპორტსმენის შედეგები: I ადგილი ქრისტინე ბუკია 44კგ. წონით კატეგორია. II ადგილი საბა 

გულუა 41კგ. წონით კატეგორია. III ადგილი ლაშა წურწუმია 59კგ. წონით კატეგორია. 

27 მაისს ქ. ზუგდიდში ჩატარდა სამეგრელოს ღია ჩემპიონატი ტაეკვანდოში. ფოთის 

14 სპორტსმენის შედეგებია: I ადგილი ედუარდ წულაია 27 კგ. წონით კატეგორია. I ადგილი 

დავით გუჯაბიძე 33 კგ. წონით კატეგორია.(პინებში) I ადგილი ცეზარ ჯიშკარიანი 40 კგ. 

წონით კატეგორია.(კადეტები) II ადგილი ელენე ბერაია  37 კგ. წონით კატეგორია.(კადეტები) 

II ადგილი დავით მირცხულავა 30 კგ. წონით კატეგორია.(პინები) II ადგილი აკაკი გოგუა 27 

კგ. წონით კატეგორია.(პინები) II ადგილი ლაშა წურწუმია 57 კგ. წონით 

კატეგორია.(კადეტები) II ადგილი დავით ჯიშკარიანი 40 კგ. წონით კატეგორია.(პინები)  III 

ადგილი ზურაბ მაკალათია 33 კგ. წონით კატეგორია (კადეტები) III ადგილი ნიკოლოზ გოგია 

21 კგ. წონით კატეგორია. (პინები) III ადგილი აკაკი კოხრეიძე 27 კგ. წონით კატეგორია. 

(პინები) III ადგილი გურამ გურული 33 კგ. წონით კატეგორია. (კადეტები) 

 

სახეობა კარატე დო 

 

5 თებერვალს ქ. გორში ჩატარდა ღია ტურნირი კარატე - დოში. ფოთის 3 სპორტსმენის 

შედეგები: I ადგილი საბა ცაავა 14 – 15 წელი.II ადგილი ლუკა ბართაია 8-9 წელი. III ადგილი 

თემური ძიძიგური. 

10 თებერვალს თურქეთში ქ. ტრაბზონში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი კარატე - 

დოში. ფოთიდან ერთმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. მოიპოვა II ადგილი ლუკა 

ბართაიამ 8- 9 წელი. 



7 აპრილს ქ. თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი კარატე- დოში. შედეგები: 

II ადგილი ლუკა ბართაია 8 - 9 წელი. II ადგილი ცაავა საბა. 14 – 15 წელი. III ადგილი თემურ 

ძიძიგური. 

 

სახეობა უშუ 

11 – 16 თებერვალს ქ. მოსკოვში ჩატარდა A - კატეგორიის საერთაშორისო ტურნირი 

უშუს ვარსკვლავი 2018. სადაც მონაწილეობა მიიღო ჩვენმა სპორტსმენმა სოფიკო აფხაზავამ, 

მოიპოვა II ადგილი. ის გახლავთ საქართველოს უშუს ეროვნული ნაკრების წევრი. 

9 – 14 მაისის ჩათვლით სოფიკო აფხაზავამ ქ. თბილისში გაიარა უშუს ეროვნულ 

ნაკრებთან ერთად ევროპის ჩემპიონატზე წასასვლელად მოსამზადებელი შეკრება. ევროპის 

ჩემპიონატზე სოფიკო აფხაზავამ დაიკავა IV ადგილი. ის აგრძელებს ნაკრებთან ერთად 

ვარჯიშს. 

12 – 17 სექტემბერს ერევანში ჩატარდა ევრაზიის ვარსკვლავის თასის 

გათამაშება, სადაც სოფიკოაფხაზავაგამოვიდასაჩვენებლ-

ტაოლუშიგრძელიდამოკლეიარაღისდემონსტრირებითსამივეგამოსვლაშეფასდა 3 

ოქროსმედალით.  

საბაგოგიამშესძლოერთიოქროსდაორივერცხლისმედლისმოპოვება. 

რას შეეხება ფოთის უშუს სხვა სპორტსმენებს ემზადებიან საქართველოს უშუს ეროვნულ 

ჩემპიონატზე მონაწილეობის მისაღებად. 

 

საცხენოსნო სკოლა 

ცხენოსნობა 

 

25 – 26 თებერვალითბილისიზამთრის ღია ჩემპიონატი და მარდონ აბაშიას 

სახელობის თასი. I ადგილი გიორგი კვარაცხელია. 

27 – 29 აპრილი კაჭრეთი (საცხენოსნო კომპლექი ამბასადორი) თბილისის მერიის 

თასი. I ადგილი გიორგი კვარაცხელიამ. 

26 – 27 მაისიკაჭრეთი (საცხენოსნო კომპლექსი ამბასადორი) საქართველოს 

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი შეჯიბრი, მე - 4 ადგილი  გიორგი კვარაცხელია. 

28 აგვისტოს სოფ: ერგეთში ჩატარდა ეროვნულ სახეობათა შორის შეჯიბრი. სადაც 

გოგიტა კოდუამ მოიპოვა II ადგილი. 

26-28 ოქტომბერს კაჭრეთში ჩატარდა ღია პირველობა ცხხენოსნობაში სადაც გიორგი 

კოდუამ დაიკავა პირველი ადგილი. 



 

 

წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა 

წყალსათხილამურო 

21 – 22 აპრილიქ. ფოთი  „ოქროს ტბა 2018“ . სლალომი II ადგილი თორნიკე 

სურგულაძე. ფიგურული სრიალი III ადგილი თორნიკე სურგულაძე. 

 

კრივის სასპორტო სკოლა 

კრივი 

31 იანვარი - 4 თებერვალი თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი კრივში 

ახალგაზრდებს შორის. 

5 – 12 მარტი ყაბარდო ბალყარეთის ქ. ნალჩიკი „ა“ კლასის ტურნირი კრივში. იაგო 

კიზირია IIადგილი. 

14 – 18 მარტი ქ. მარნეული საქართველოს ჩემპიონატი კრივში ჭაბუკ მოკრივეთა 

შორის. I ადგილი გიორგი საჯაია. I ადგილი გენო ხავთასი. III ადგილი გიორგი ხუნჯუა. 

11 – 15 აპრილი ქ. ზესტაფონი საქართველოს ჩემპიონატი კრივში მოსწავლე 

მოკრივეთა შორის. III ადგილი ხვიჩა სიჭინავა. 

29 აპრილი - 3 მაისი ქ. რუსთავი ეროვნული ჩემპიონატი კრივში. II ადგილი ბადრი 

ხუციშვილი. II ადგილი იაგო კიზირია. III ადგილი ირაკლი ალანიძე.  

17 – 20 მაისი ქ. ფოთი ზურაბ სარსანიას სახელობის ტურნირი კრივში. I ადგილი რეზი 

კაკულია. I ადგილი თორნიკე დანელია. I ადგილი ალექსანდრე გრევცოვი. II ადგილი მამუკა 

სართანია. III გიორგი თურქია. III ადგილი თაზო გაბელია. 

7 – 10 ივნისი ქ. ქუთაისი აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მე-8 

საერთაშორისო ტურნირი კრივში. III ადგილი შალვა საჯაია. 

26 – 29 ივნის ბათუმში ჩატარდა საერთაშორისო ფესტივალი „ ბათუმის მერიის თასი 

2018 “.I ადგილი  ლადო ლომაია.  I ადგილი  დავით გუჯაბიძე.  II ადგილი გიორგი საჯაია.III 

ადგილი გენი ხავთასი. 

როგორც მოგეხსენებათ დასრულდა დარბაზის რეაბილიტაცია და ფოთს გააჩნია 

თანამედროვე ტიპის სავარჯიშო დარბაზი. 

 

 

 



მოკრივეთა სკოლა ლიდერი 

 

14 – 18 მარტი ქ. მარნეული საქართველოს ჩემპიონატი კრივში. I ადგილი ირაკლი 

კუბლაშვილი, I ადგილი გიორგი გეგეჭკორი, II ადგილი ნიკოლოზ წულაია, III ადგილი 

ნიკოლზ სამეევი, III ადგილი ლუკა გახოკიძე. 

11 – 15 აპრილი ქ. ზესტაფონი საქართველოს ჩემპიონატი მოსწავლეთა შორის კრივში. 

I ადგილი საბა ტყებუჩავა, I ადგილი ირაკლი ჯანელიძე, II ადგილი ლუკა ბასარია. 

11 – 14 მაისი აზერბაიჯანი საერთაშორისო ტურნირი კრივში II ადგილი გიორგი 

გეგეჭკორი. 

17 – 20 მაისი ქ. ფოთი ზურაბ სარსანიას სახელობის ტურნირი კრივში. I ადგილი აკაკი 

ბასარია, I ადგილი საბა გეგუჩაძე, I ადგილი მიხეილ გვასალია, I ადგილი ნიკოლოზ ბარამია, 

I ადგილი მათე ხარაიშვილი, I ადგილი ნიკოლოზ ლაზარია, I ადგილი ტიმოტე გვათუა, II 

ადგილი გიორგი კილასონია, II ადგილი დავით ბუკია, II ადგილი ტატო ბარამია, II ადგილი 

ლუკა კუცია, II ადგილი ზურაბ ლაკია, III ადგილი გიორგი ჯორბენაძე. 

29 აპრილი - 3 მაისი ქ. რუსთავი ეროვნული ჩემპიონატი კრივში. II ადგილი გიორგი 

მანჯავიძე, III ადგილი ფრიდონ პერტაია. 

ბულგარეთის ქ. ალბენი ევროპის ჩემპიონატი. I ადგილი საბა ტყებუჩავა. I ადგილი 

ირაკლი ჯანელიძე. 

26 – 29 ივნის ბათუმში ჩატარდა საერთაშორისო ფესტივალი „ ბათუმის მერიის თასი 

2018 “.I ადგილი  ირაკლი კუბლაშვილი. I ადგილი  გიორგი გეგეჭკორი. II ადგილი ნიკა 

სამეევი. 

სავარჯიშო დარბაზს ჩაუტარდა კოსმეტიკური სამუშაოები. მოხდა აღნიშნული 

დარბაზის გაზიფიცერება.(სპონსორული თანამონაწილეობით) გაზის შეყვანის ღირებლება 

შეადგენს 400 ლარს. 

 

კანოეს სკოლა 

 

16 – 18 მარტი თბილისი საქართველოს თასი პირველი ეტაპი. III ადგილი გია 

გაბედავა. 200მ. C1.  III ადგილი მარლენ გადელია. 1000მ. K1.               III ადგილი ლუკა 

დობორჯგინიძე. 500მ. K1. II ადგილი ზაური გუჯაბიძე. 1000მ. K2. II ადგილი გიორგი გაგუა. 

1000მ. K2. 

23 – 25 აპრილი აზერბაიჯანი ალიევის თასი. I ადგილი გია გაბედავა. 

12 – 14 მაისი ქ. რუსთავი ღია პირველობა. I ადგილი ლუკა დობორჯგინიძე 500მ. K1.  

III ადგილი ლუკა დობორჯგინიძე 200მ. K1. 



III ადგილი ზაური გუჯაბიძე. 500მ. K2. III ადგილი გიორგი გაგუა. 500მ. K2. I ადგილი 

ლიდია სულაბერიძე. 200მ. C1. 

2 – 3 ივნისი ფოთი ვ. კრატასუკის რეგატა I ადგილი გია გაბედავა 200მ. C1. და  III 

ადგილი 500მ. C1. II ადგილი ლიდია სულაბერიძე 500მ. C1. და 200მ. C1. II ადგილი ლუკა 

დობორჯგინიძე 500მ. K1 და III ადგილი 200მ. K1.  II ადგილი ზაური გუჯაბიძე 200მ. K2 და 

III ადგილი 500მ. K2. II ადგილი გიორგი გაგუა 200მ. K2 და III ადგილი 500მ. K2. I ადგილი 

კახა წურწუმია 200მ. K2.  

მიმდინარეწლის 26-29 

ივლისსბულგარეთისქალაქპლოვდივშიჩატარდამსოფლიოჩემპიონატიკანოეთდაბაი

დარებითნიჩბოსნობაშიახალგაზრდებს U23 დაიუნიორებსშორის.  

აღნიშნულჩემპიონატზეიუნიორებსშორის B ფინალში 200 მ. 

დისტანციაზეგაცურვაშიგიაგაბედავამმოიპოვა I ადგილი, 

ხოლომურმანმალანიამშესანიშნავადიასპარეზადაახალგაზრდებს U23 

შორისფინალურგაცურვაშიმოიპოვამე-5 ადგილი,რაცსერიოზულიშედეგია.  

4 სპორტსმენი ლიდია სულაბერიძე, ლუკა დობორჯგინიძე, გია გაბედა და მურმან 

მალანია არის საქართველოს ნაკრებში. 

 

ჭადრაკისა და შაშისსასპორტო სკოლა 

სახეობა ჭადრაკი 

 

27 – 30 იანვარს, ფოთის საჭადრაკო სატურნირო დარბაზში ჩატარდა სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი 7, 9, 11, 13 და 15 წლის მოჭადრაკეთა შორის. 15 წლამდე 

ჭაბუკებს შორის მე-3 ადგილი დაიკავა თეიმურაზ კვიკვინიამ, გოგონათა შორის ნინო 

სოლომონიამ II ადგილი და ლიზი ფოჩხუამ III ადგილი დაიკავეს; 11 წლამდე გოგონათა 

შორის III ადგილი დაიკავა ანა სანიკიძემ; 9 წლის ჭაბუკთა შორის II - III ადგილები გაიყვეს 

გიორგი კვარაცხელიამ და ლუკა წურწუმიამ, 9 წლის გოგონათა შორის I - II ადგილი 

დაიკავეს ლიზი სარიშვილმა და ბარბარე კულუამ, 7 წლის ჭაბუკებს შორის I ადგილი 

მოიპოვა გაგა გვასალიამ. გოგონათა შორის ასევე I ადგილი დაიკავა ნია ჭითანავამ, ხოლო II - 

III ადგილები გაიყვეს გვანცა აფხაზავამ და მარიკა ბართაიამ.     

 28 იანვარი - 5 თებერვალს თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი 20 წლის 

მოჭადრაკეთა შორის, სადაც 13 წლის დიანა ლომაიამ VI - IX ადგილი დაიკავა.  

 3 – 4 თებერვალს, ფოთის საჭადრაკო დარბაზმა უმასპინძლა საკვალიფიკაციო 

ტურნირს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ფოთის, ზუგდიდის, სენაკის, ხობის და 

ჩოხატაურის 70-მა მოჭადრაკემ და საკვალიფიკაციო ნორმატივი შეასრულა 21-მა ფოთელმა 

სპორტსმენმა.            

 6 -14 თებერვალს თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი 7, 9, 11 და 13 

წლამდე მოჭადრაკეთა შორის. 13 წლამდე მოჭადრაკეთა შორის, აბსოლიტური (ჭაბუკები, 

გოგონები) ჩემპიონობა მოიპოვა ელენე წოწონავამ. გოგონათა შორის II - III ადგილი დაიკავეს 

ნინო სოლომონიამ და დიანა ლომაიამ, ჭაბუკებს შორის კი III ადგილი დაიკავა აკაკი 



ყალიჩავამ, 11 წლამდე ჭაბუკებს შორის II ადგილი დაიკავა კახაბერ კიზირიამ, ხოლო 

გოგონათა შორის II - V ადგილები გაიყო ანა სანიკიძემ, 9 წლის ჭაბუკთა შორის III - IV 

ადგილები გაინაწილეს ალექსანდრე გარუჩავამ და გიორგი კვარაცხელიამ, 7 წლის ჭაბუკთა 

შორის I - II ადგილი გაიყო მეტოქესთან გაგა გვასალიამ, ხოლო გოგონათა შორის პირველობა 

მოიპოვა ნია ჭითანავამ.          

 21 – 27 თებერვალს თბილისში ჩატარდა ტიგრან პეტროსიანის მემორიალური 

ტურნირი 10 და 12 წლის მოჭადრაკეთა შორის. 12 წლამდე ჭაბუკებს შორის თანაბარი 

ქულით I - III ადგილი გაინაწილა კახაბერ კიზირიამ.      

 4 – 10 მარტს ფოთის საჭადრაკო სკოლაში ჩატარდა საქართველოს I ლიგის დასავლეთ 

ზონის ჩემპიონატი 8, 10 და 12 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის და მასში მონაწილეობა 

მიიღეს ქუთაისის, ბათუმის, ზუგდიდის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, სენაკის, ხობის, ხონის 

და ფოთის მოჭადრაკეებმა. 12 წლის ჭაბუკთა შორის პირველობა მოიპოვა თეიმურაზ 

კვიკვინიამ, გოგონათა შორის კი გაიმარჯვა ლიზი ფოჩხუამ, 10 წლის ჭაბუკებს შორის I 

ადგილი დაიკავა გიორგი კვარაცხელიამ, ხოლო III - V ადგილები გაინაწილეს ალექსანდრე 

გარუჩავამ, ლუკა წურწუმიამ და გაბრიელ ხუბულავამ, 10 წლის გოგონათა შორის I ადგილი 

დაიკავა ანა სანიკიძემ, III ადგილზე გავიდა ლიზი სარიშვილმა, 8 წლის ჭაბუკთა შორის I 

ადგილი დაიკავა დემეტრე კაკულიამ, ხოლო გოგონათა შორის პირველობა მოიპოვა ბარბარე 

კულუამ, ნია ჭითანავამ და მარიამ ვადაქარიამ II – III ადგილები გაინაწილეს.   

 16 – 29 მარტს, ბათუმმა უმასპინძლა საკმაოდ წარმომადგენლობით, ევროპის 

მამაკაცთა ჩემპიონატს, სადაც გამოცდილების მიღების მიზნით მონაწილეობა მიიღეს აკაკი 

ყალიჩავამ, ელენე წოწონავამ და დიანა ლომაიამ, რომლებმაც საინტერესო პარტიები 

გაითამაშეს გამოცდილ მოჭადრაკეებთნ პაექრობაში.      

 25 – 30 მარტს ფოთის საჭადრაკო სატურნირო დარბაზში ჩატარდა საქართველოს 

სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის და დამსახურებული მუშაკის ოთარ ხომერიკის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი საქალაქო ტურნირი ჭადრაკში 7 და 9 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა 

შორის, მასში მონაწილეობა მიიღო 120-მდე მონაწილემ, გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ 

თასებით, დიპლომებით, მედლებითა და ფასიანი საჩუქრებით.     

 30 მარტი - 1 აპრილს, თბილისში ჩატარდა ევროპის ქალთა ჩემპიონატი რაპიდსა და 

ბლიცში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ფოთელმა მოსწავლეებმა დიანა ლომაიამ და 

ელენე წოწონავამ.          

 11 – 14 აპრილს, სენაკში ჩატარდა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი 8, 

10, 12 და 18 წლის მოჭადრაკეთა შორის. 18 წლამდე გოგონათა შორის გაიმარჯვა 13 წლის 

ელენე წოწონავამ, ხოლო ასევე 13 წლის დიანა ლომაიამ მეორე ადგილი დაიკვა , 12 წლის 

ჭაბუკთა შორის პირველობა მოიპოვა კახაბერ კიზირიამ, ხოლო II ადგილი დაიკავა გიორგი 

სიჭინავამ, გოგონათა შორის კი გაიმარჯვა ლიზი ფოჩხუამ, 10 წლის ჭაბუკთა შორის იმარჯვა 

ალექსანდრე გარუჩავამ, ხოლო II ადგილი დაიკავა დავით ხარშილაძემ. გოგონათა შორის II - 

III ადგილები შესაბამისად დაიკავეს ბარბარე კულუამ და ლიზი სარიშვილმა, 8 წლის 

ჭაბუკთა შორის II ადგილი დაიკავა გაგა გვასალიამ, ხოლო დემეტრე კაკულიამ III ადგილი, 8 

წლის გოგონათა შორის კი  II ადგილი მოიპოვა მარიამ ვადაქარიამ.     

 15 აპრილს ფოთის საჭადრაკო დარბაზში ჩატრდა ქალაქის დღისადმი მიძღვნილი ღია 

ბლიც ტურნირი და მონაწილეობა მიიღეს ფოთის, ზუგდიდის და სენაკის 40-მდე 

მოჭადრაკემ.           

 19 – 25 აპრილს თბილისში ჩატარდა ალექსანდრე ბოკუჩავას თასი 16 წლის 



მოჭადრაკეთა შორის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 10 წლის კახაბერ კიზირიამ და 

პაექრობაში III – V ადგილი გაინაწილა.        

 21 – 22 აპრილს, ფოთის საჭადრაკო სკოლაში ჩატარდა საკვალიფიკაციო ტურნირი, 

რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ფოთის, ზუგდიდის, სენაკის, ხობის, აბაშის, ოზურგეთის და 

ჩოხატაურის 90-მა მოჭადრაკემ და საკვალიფიკაციო ნორმატივი შეასრულა 27-მა ფოთელმა 

სპორტსმენმა.            

 21 – 29 აპრილს ალბანეთში ქ. დურესში ჩატარდა მსოფლიოს სასკოლო ჩემპიონატი 7, 

9, 11, 13, 15 და 17 წლის მოჭადრაკეთა შორის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 13 წლის 

ელენე წოწონავამ და V საპატიო ადგილი დაიკავა.      

 28 აპრილი - 4 მაისს თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი 7 წლის ჭაბუკთა 

და გოგონათა შორის, რომელშიც გაგა გვასალიამ III ადგილი, ხოლო ნია ჭითანავამ II 

ადგილი დაიკავეს.           

 5 – 13 მაისს თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი 10, 14 და 18 წლის 

ჭაბუკთა და გოგონათა შორის, მასში მონაწილეობა სხვადასხვა რეგიონისა და ქალაქების 160-

მდე მოჭადრაკემ, მათ შორის 10-მა ფოთელმა წარმომადგენელმა და I – II ადგილებზე 

გასულებმა მოიპოვეს მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატების საგზურები. 14 წლამდე 

გოგონათა შორის თანაბარი ქულებით (9 დან 7,5) შესაბამისად, პირველი-მეორე  ადგილები 

დაიკავეს დიანა ლომაიამ და ელენე წოწონავამ, რითაც მოიპოვეს მსოფლიოს და ევროპის 

ჩემპიონატის საგზური, 10 წლის ჭაბუკთა ტურნირში მეორე ადგილი და აღნიშნული 

საგზური მოიპოვა კახაბერ კიზირიამ.       

 16 – 19 მაისს ფოთის საჭადრაკო დარბაზში ჩატარდა საქალაქო საჭადრაკო ფესტივალი 

„მაისი-2018“ 7 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის და ასევე ღია ტურნირი, მათში 

მონაწილეობა მიიღო 90-მდე ქალაქის მოჭადრაკემ, გამარჯვებულები და პრიზიორები 

დაჯილდოვდნენ თასებით, მედლებითა და დიპლომებით.     

 22 – 30 მაისს თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ჭადრაკში 8, 12 და 16 

წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის, მასში მონაწილეობა მიიღო 180-მდე სპორტსმენმა, მათ 

შორის 9 ფოთელმა მოჭადრაკემ. 16 წლის გოგონათა შორის II საპრიზო ადგილი დაიკავა 13 

წლის დიანა ლომაიამ და მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატის საგზური.    

 2 – 3 ივნისს, ფოთის საჭადრაკო სკოლაში ჩატარდა საკვალიფიკაციო ტურნირი მე-2, 

მე-3, მე-4 და მე-5 კატეგორიის ნორმატივების შესასრულებლად, რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღო ფოთის, სენაკის, ხობის, აბაშის, ჩხოროწყუს და ლანჩხუთის 90-მა მოჭადრაკემ და 

საკვალიფიკაციო ნორმატივი შეასრულა 18-მა ფოთელმა სპორტსმენმა.    

 12 – 16 ივნისს თბილისში ჩატარდა შოთა ინწკირველის მემორიალი ჭადრაკში, სადაც 

ფოთელმა მოჭადრაკემ ნია ჭითანავამ 7 წლის გოგონათა შორის I  ადგილი დაიკავა, ხოლო 

გაგა გვასალიამ 7 წლის ჭაბუკთა შორის II ადგილი. 

15 – 26 აგვისტო ბათუმში ჩატარდა საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი „ შავი 

ზღვის დელფინი -2018 “. 8 წლის ჭაბუკთა შორის  I  ადგილი დაიკავა გაგა გვასალიამ. 10 

წლის ჭაბუკთა შორის I  ადგილი დაიკავა ლუკა წურწუმიამ. 

10 – 11 აგვისტოს ფოთში ჩატარდა ირაკლი ლოლუას ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

ტურნირი ჭადრაკში. I  ადგილი დაიკავა ნიკა ღვამბერიამ. I  ადგილი დაიკავა თეიმურაზ 

კვიკვინიამ. I  ადგილი დაიკავა დემეტრე კაკულიამ. I I ადგილი დაიკავა კახაბერ კიზირია. I I 

ადგილი დაიკავა გაგა გვასალიამ.  



12-20 ივლისისს ფოთში ჩატარდა ფოთის საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში, 

რომელშიც 13 ქვეყნის 400მდე მოჭადრაკე იღებდა მონაწილეობას.აღნიშნულ ფესტივალზე 

სხვადა სხვა ასაკობრივ ტურნირებში წარმატებას მიაღწიეს ფოთელმა მოჭადრაკეებმა. 

 

ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 

სახეობა სამბო 

12-14 იანვარი  ქ. თბილისი საქართველოს პირველობა დიდებში. I ადგილი გივი 

ნადარეიშვილი. 

16 -17 თებერვალი ქ. თბილისი საქართველოს პირველობა. I ადგილი ელიზბარ თურქია. II 

ადგილი ირაკლი შეყილაძე. III ადგილი დათო დგებია. III ადგილი ლუკა ნაზაროვი. 

15-17 თებერვალი ბელორუსია ქ. მინსკი საერთაშორისო ტურნირი პრეზიდენტის თასზე. III 

ადგილი გივი ნადარეიშვილი. 

12-16 აპრილი ჩეხეთი ევროპის პირველობა ჭაბუკებში. III ადგილი ელიზბარ თურქია. 

17-20 მაისი საბერძნეთი ევროპის პირველობა დიდებში. II ადგილი გივი ნადარეიშვილი. 

18 – 19 აგვისტოს ხაშურში ჩატარდა მსოფიო სალიცენზიო ტურნირი სამბოში სადაც 

ელიზბარ თურქიამ დაიკავაI ადგილი. 

12-14 ოქტომბერს თბილისში ჩატარდა მს. ჩემპიონატი თბილისში სადაც ელიზბარ თურქიამ 

დაიკავა III ადგილი. 

26-27 ოქტომბერს გორში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში სადაც ამირან 

კორკელიამ დაიკავა III ადგილი. 

13-14 ნოემბერს საგარეჯოში ჩატარდა მ. კურდღელაშვილის სახელობის ტურნირი სამბოში 

სადც ლუკა გადელიამ და მარიამ თოდუამ დაიკავა პრველი ადგილი. დათო დგებიამ მეორე 

ადგილი, ანრი ტაკიძემ და მიშკო ჯანჯღავამ დაიკავეს მესამე ადგილი. 

 

სახეობა ძიუდო 

 

19 – 20 იანვარი ქ. ზესტაფონი საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრი 

ჭაბუკებში.4 სპორტსმენმა მოიპოვა ლიცენზია. ელიზბარ თურქია, აკაკი კვატანია, ბექა სანაია 

და ვიტალი ქაქუთია. 

26 – 27 იანვარი ქ. ზესტაფონი საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრი კადეტებში. 

4 სპორტსმენმა მოიპოვა ლიცენზია. დათო კორკელია, ამირან ჯანჯღავა, ლუკა გადელია და 

ანრი ტაკიძე.  



2 – 4 თებერვალი ქ. თბილისი საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში.I ადგილი ელიზბარ 

თურქია. I ადგილი ბექა სანაია. 

28 თებერვალი - 5 მარტი თურქეთი ანტალია. ევროპის თასი ჭაბუკებში. მეხუთე ადგილი 

ბექა სანაია. 

27-28 თებერვალი ქ. ზუგდიდი კოლხეთის თასი. I ადგილი დათო კვინჩია. I ადგილი ლუკა 

გადელია. III ადგილი დათო დგებია. 

6-7 მაისი ქ. საგარეჯო. რესპუბლიკური ტურნირი. I ადგილი ბორის ჩადუნელი. I ადგილი 

ლუკა გადელია. 

12-13 მაისი ქ. გორი. რესპუბლიკური ტურნირი. III ადგილი ლუკა გადელია. 

18- 19 მაისი ქ. თბილისი რესპუბლიკური ტურნირი. II ადგილი ლუკა გადელია. III ადგილი 

თენგო სირაძე. III ადგილი ანრი ტაკიძე. 

6-7 ივნისი წყალტუბო რესპუბლიკური ტურნირი. II ადგილი ლუკა გადელია. III ადგილი 

გიორგი ტყებუჩავა. III ადგილი ლუკა წულაია. 

15 – 17 ივნისი მესტია ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორის ნ. ხერგიანის 

სახელობის IX საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში. I ადგილი გიორგი კვინჩია. III ადგილი 

ლუკა გადელია. III ადგილი ბორის ჩადუნელი. IIIადგილიზურიკო ბებია. IIIადგილი ნიკა 

ხინთიბიძე. 

30 სექტემბერი ზუგდიდში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში სადაც ლუკა 

გადელიამ დაიკავა II ადგილი. 

29 სექტემბერი ზუგდიდში ჩატარდა საერთასორისო ტურნირი ძიუდოში სადაც ლუკა 

წულაიამ დაიკავა II ადგილი, ბორის ჩადუნელმა III ადგილი. 

 

სახეობა ბერძნულ-რომაული 

5 – 6 მარტი ბათუმი საქართველოს პირველობა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში. III 

ადგილიგიაკუჭავა. 

4-5 მაისითერჯოლა რესპუბლიკური ტურნირი. I ადგილი მალხაზ ხელაია. II ადგილი ბესიკი 

შენგელია. 

10 ივნისი ქ. ფოთი რესპუბლიკური ტურნირი. Iადგილი ბესიკი შენგელია. I ადგილი საბა 

კუმარიტოვი. II ადგილი საბა კუჭავა. III ადგილი მათე მესხი. III ადგილიმათე თუნთია. III 

ადგილი დათო კვირაია. III ადგილი იაგო კუხაჯაშვილი. III ადგილი გია ღვინჯილია. 

 

სახეობა თავისუფალი ჭიდაობა 

 



16 – 18 მარტი  ქობულეთი ვ. გოროზაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი. I 

ადგილი ბესო შენგელია. II ადგილი მალხაზი ხელაია. II ადგილი ზვიადი ჯალაღონია. 

23 – 25 მარტი თბილისი ა. მაისურაძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში. 

III ადგილიბესოშენგელიამ.III ადგილიმალხაზხელაიამ.V ადგილიზვიადჯალაღონიამ. 

20-22 აპრილი ლანჩხუთი. რესპუბლიკური ტურნირი. Iადგილი ბესო შენგელია. I ადგილი 

საბა კუმარიტოვი. I ადგილი გია გოგატიშვილი.  II ადგილი ნიკოლოზ შენგელია. II ადგილი 

ედიკა ღვინჯილია. II ადგილი ზვიადი ჯალაღონია. V ადგილი თორნირე ხოჭოლავა. V 

ადგილი დათო კვინჩია. 

13-15 აპრილი გორი. რესპუბლიკური ტურნირი. III ადგილი ბესო შენგელია. III ადგილი საბა 

კუმარიტოვი. 

9-10 მაისი ქუთაისი რესპუბლიკური ტურნირი. I ადგილი ბესო შენგელია. I ადგილი 

მალხაზი ხელაია. II ადგილი ილია გოგატიშვილი. II ადგილი საბა კუმარიტოვი. 

22-23 მაისი თბილისი რესპუბლიკური ტურნირი. I ადგილი ბესო შენგელია. I ადგილი 

მალხაზი ხელაია. 

27 მაისი ფოთი რესპუბლიკური ტურნირი. I ადგილი გია გოგატიშვილი. I ადგილი დათო 

კვირაია. I ადგილი ბესო შენგელია. I ადგილი ილია გოგატიშვილი. I ადგილი საბა 

კუმარიტოვი. I ადგილი ზვიადი ჯალაღონია. II ადგილი მათე თუნთია. IIადგილი თორნიკე 

ხოჭოლავა. II ადგილი ედიკა ჯვინჯილია. III ადგილი გიორგი ლეჟავა.  

16 – 17 ივნისი ქობულეთი ევროპის ვიცე ჩემპიონის კ. კაკალაძის სახელობის მე-5 

საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში.I ადგილი ბესო შენგელია. I ადგილი 

მალხაზ ხელაია. III ადგილი გია გოგატიშვილი. III ადგილი საბა კომარიტოვი. III ადგილი 

თორნიკე ხოჭოლავა. 

13-14 ოქტომბერს ქობულეთში ჩატარდა რ. მელაშევილის სახელობის რესპუბლიკური 

ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, სადაც ბესო შენგელიამ, გია გოგატიშვილი, თორნიკე 

ხოჭოლავამ, საბა კუმარიტოვმა დაიკავა III ადგილი. 

 

 

კომპლექსური სასპორტო სკოლა 

სახეობა მძლეოსნობა 

 

2 – 4 მარტი თბილისი საქართველოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი მძლეოსნობაში. I ადგილი 

საბა ხვიჩავა 3000მ. წინაღობებით. I ადგილი საბა მარღანია 400მ. II ადგილი ნიკო ჩაგანავა 

800მ.  



21 აპრილი ბათუმი. ბათუმის საერთაშორისო მარათონი, ბათუმი ღამის მარათონი. II 

ადგილი ჯეირან ხოფერია 10000მ.  

18 – 20 მაისი თბილისი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი II ადგილი ჯეირან ხოფერია 

200მ.  

27 მაისი სამეგრელო-ზემო სვანეთის პირველობა მძლეოსნობაში. II ადგილი ნიკა გვასალია 

400მ. II ადგილი გიორგი კვირკველია 800მ. 

4 თებერვალი ბულგარეთი ქ. სოფია ბალკანეთის ჩემპიონატი 20-წლამდე. IV ადგილი საბა 

ხვიჩავა 1500მ.  

2 ივნისი უკრაინა ქ. ლუცკი უკრაინის ღია გუნდური ჩემპიონატი 20-წლამდე. III ადგილი 

საბა ხვიჩავა 3000მ.  

მიმდინარეწლის 21-22 

ივნისსთურქეთისქალაქსტამბულშიგაიმართაბალკანეთისთასისგათამაშებამძლეოსნო

ბაში 20 წლამდემძლეოსანთაშორის, სადაცმონაწილეობასღებულობდნენევროპის 15 

ქვეყნისმძლეოსანთანაკრებიგუნდი. 

საქართველოსნაკრებისღირსებასიცავდაფოთელიმძლეოსანისაბახვიჩავა, 

რომელიცასპარეზობდა 3000მ. წინაღობებითგადალახვაში. 

მისასალმებელიაისგარემოება, 

რომსაბამჩინებულადიასპარეზააღნიშნულდისტანციაზედამოიპოვაპირველიადგილი

დროით 9 წუთიდა 05 წამიდაგახდაბალკანეთისთასისგამარჯვებული, 

ამასთანავემოიპოვამსოფლიოჩემპიონატზემონაწილეობისლიცენზია,  

 

სახეობა ძალოსნობა 

3 – 6 აპრილი ქუთაისი საქართველოს პირველობა 15-წლამდე. III ადგილი  ნიკა წიტაიშვილი. 

III ადგილი  გიორგი ნოდია. III ადგილი  ილია კობახიძე. 

15 – 18 თებერვალი თბილისი. თბილისის ღია პირველობა 17-წლამდე. II ადგილი გიორგი 

ნოდია. III ადგილი  ნიკა წიტაიშვილი. III ადგილი  ილია კობახიძე. 

21 – 22 აპრილი ჩაქვი. აჭარის ღია პირველობა. III ადგილი  ნიკა საჯაია. III ადგილი  ნიკა 

წიტაიშვილი. III ადგილი  საბა შონია. III ადგილი  გიორგი ნოდია. 

 

სახეობა კალათბურთი 

17 იანვარი  ქ. თბილისი. 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

18 იანვარი ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

10 თებერვალი ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 



11 თებერვალი ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

17 თებერვალი ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

18 თებერვალიქ. რუსთავი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

1 მარტიქ. ბათუმი  14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

2 მარტიქ. ქუთაისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

10 მარტიქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

11 მარტიქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

24 აპრილი  ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

25 აპრილი ქ. თბილისი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

29 მაისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

3 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

3 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

6 ივნისი ქ. გორი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

6 ივნისი ქ. ბათუმი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

11 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი.მოგება. 

11 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

12 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

13 ივნისი ქ. ბათუმი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

14 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

15 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

15 ივნისი ქ. ბათუმი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

16 ივნისი ქ. ბათუმი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

16 ივნისი ქ. ბათუმი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. წაგება. 

17 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

17 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

18 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

18 ივნისი  ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 



20 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

23 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. მოგება. 

24 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. 

25 ივნისი ქ. ფოთი 14 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი. 

 

 

ფეხბურთის სასპორტო სკოლა 

ფეხბურთი 

ჩვენი სკოლის 5 ჯგუფი U10  დან  U 14 ის ჩათვლით მონაწილეობას ღებულობს 

სამეგრელოს რეგიონის პირველობაზე. სადაც გუნდები დამაკმაყოფილებლად 

გამოდიან და იცავენ ჩვენი ქალაქის ღირსებას. აღსანიშნავია U12 ის ასაკის 2006წ. 

დაბადებული ჭაბუკების გამოსვლა, რომელთაც ითამაშეს ათი თამაში, ათივეში 

მოახერხეს გამარჯვება და ერთპიროვნულად ლიდერობენ ცხრილს. 

როგორც მოგეხსენებათ იტბორებოდა მალანიის მოედანი, პრობლემის 

გადასაჭრელად გაერთიანებამ განახორციელა შემდეგი  ქმედებები: გაიწმინდა 

სტადიონის მიმდებარე არხი და შესრულდა მოზვინითი სამუშაოები. 

წელს პირველად,გაერთიანება ხუთივე ასაკის გუნდებს ტრანსპორტირებას სრულად 

უფინანსებს. 

 

ნიჩბოსნობის სკოლა 

 შევიძინეთ კატარღა 3300 ლარი. აღნიშნულ სპორტულ სახეობაში პრობლემურია 

გასახდელების არქონა და ბაზის კეთილმოუწყობლობა , პრობლემასთან 

დაკავშირებით აქტიურად ვმუშაობთ ქ. ფოთის მერიასა და საკრებულოსთან.გვაქვს 

კონკრეტული გეგმები. 

 

 

 

 

 

გაერთიანების დირექტორი:    ბექა გუგუშვილი 



 


