
ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და 

ტურიზმის ცენტრის 2022 წლის ანგარიში 

 

სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 11 სპორტულ სკოლას, ცენტრალურ 

სტადიონს და ტურიზმის განვითარების ცენტრს.  

2022 წლის განმავლობაში ცენტრმა ჩაატარა სხვადასხვა ღონისძიებები და სპორტული 

ტურნირები.  

2022 წლის აპრილში კრივის ფედერაციასთან თანამშრომლობით ფოთში ჩატარდა 

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკ მოკრივეთა შორის. 

2022 წლის ივლისში ფოთის საცურაო აუზთან მდებარე სპორტულ დარბაზში ჩატარდა 

ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი. 

ასევე 2022 წლის განმავლობაში გაიმართა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში 

ტურნირები,კერძოდ: „ფაზისის თასი“, თემურ ბარქაიას სახელობის ტურნირი,ტურნირი 

ფეხბურთში „ფოთის თასი“,ხათუნა კორკელიას სახელობის ტურნირი და სხვ. 

ცენტრი აქტიურად უწყობს ხელს მწვრთენლთა ლიცენზირების და კვალიფიკაციის 

ამაღლების საკითხს, ჩატარდა მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 

სემინარები.ასევე მოსწავლეებისთვის მასტერკლასები. 

ზაფხულში მალთაყვის სანაპიროზე დამსვენებლებისთვის გაიმართა სხვადასხვა 

აქტივობები,მათ შორის გასართობი ღონისძიებები როგორც დიდებისთვის ასევე 

ბავშვებისთვის. ჩატარდა „ზაფხულის თამაშები 2022“ ქვიშის ფეხბურთში,რაგბში და 

ფრენბურთში. 

20222 წელი წარმატებული იყო ჩვენი სპორტსმენებისვის,წარმოგიდგენთ სპორტულ 

შედეგებს: 

კალათბურთი 

3-5 ივნისი ქ. ბათუმი ღია საკალათბურთო ჩემპიონატი. ფოთის ირაომ მოიპოვა გამარჯვება. 

5-6 ნოემბერი ქ. ფოთი როლანდ გარუჩავას თასი. 1 ადგილი აკადემია(თბილისი), 2 ადგილი 

ირაო (ფოთი), 3 ადგილი აია (ქუთაისი) 

 

კანოე  

 

4-7 მაისი აზერბაიჯანის ქ. მინგეჩაურში საერთაშორისო რეგატა კანოეში. ნიკა სურმავა 

500მ. 1 ადგილი, ნიკა სურმავა 200მ. 2 ადგილი, გიორგი კვერნაძე 500მ და 200მ. 3 ადგილი 

31 მაისი - 7 ივნისი სლოვაკეთში გამართულ კანოეს საერთაშორისო რეგატა. 



1 ადგილი - გია გაბედავა 200მ.   3 ადგილი 500მ. 1 ადგილი - ლიდია სულაბერიძე 200მ. 2 

ადგილი 500მ.  მწ: ზურაბ მალანია 

9-11 სექტემბერი ბათუმი. ბათუმის ღია ფესტივალი ნიჩბოსნობაში. 200 მ. 1 ადგილი 

ერთადგილიანი სანდრო ჭოჭუა, 1 ადგილი ერთადგილიანი საბა მალანია, 1 ადგილი 

ერთადგილიანიანი გრიგოლია, 1 ადგილი ორადგილიანი გაგა გვასალია, 2 ადგილი 

ერთადგილიანი ნიკა ქორქია, 2 ადგილი ერთადგილიანი გაგა გვასალია, 2 ადგილი 

ორადგილიანი საბა მალანია და ნიკა კოკაია, 3 ადგილი ორადგილიანი ბაიდარა ბუთა 

ჭანტურია და ირაკლი შეროზია, 3 ადგილი ორადგილიანი ბაიდარა ლუკა შეროზია და 

გიორგი ზაბოლოცკი 

1000მ. 1 ადილი ერთადგილიანი კანოე ანი რიგოლია, 2 ადგილი ერთადგილიანი კანოე 

სანდრო ჭოჭუა, 2 ადგილი ერთადგილიანი კანოე გაგა გვასალია, 3 ადგილი 

ერთადგილიანი კანოე ნიკა ქორქია 

16-18 სექტემბერს მცხეთაში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი კანოეში. 200 მ. 1 ადგილი 

ერთადგილიანი კანოეა გია გაბედავა, 2 ადგილი ერთადგილიანი კანოე ნიკა სურმავა, 1 

ადგილი ორადგილიანი კანოე მურმან მალანია გია გაბედავა, 2 ადგილი ერთადგილიანი 

კანოე ლიდია სულაბერიძე. 

500მ. 1 ადგილი ერთადგილიანი კანოე გია გაბედავა, 2 ადგილი ერთადგილიანი კანოე ნიკა 

სურმავა, 1 ადგილი ორადგილიანი კანოე ნიკა სურმავა გია გაბედავა 

1000მ. 1 ადგილი ორადგილიანი კანოე გიგი კვერნაზე ნკა სურმავა. 

კვიპროსი საერთაშორისო ჩემპიონატი კანოეში. გია გაბედავა 500მ. და 200მ. 1 ადგილი,  2 

ადგილიანი კანოე, გია გაბედავა მათე ჯაფარიძე 200მ. 

კარატე-დო 

17 ივლისი ბათუმი მე-8 საერთასორისო ტურნირი კარატე დოში. 2 ადგილი - მიხეილ 

კუკავა 35 კგ. 2 ადგილი - მარია ოდიშარია 50 კგ. 3 ადგილი - დათო ხორავა 30 კგ. 3 ადგილი 

- აკაკი არზიანია 40 კგ. 3 ადგილი - ირაკლი ხაჩატუროვი 40 კგ. 3 ადგილი - ნატა ბურჯანაძე 

50 კგ. 3 ადგილი - თამარი სტურუა 50 კგ. 

 

უშუ 

19-20 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს თასის გათამაშება უშუ კუნგფუში. 2 ოქრო და 1 

ბრინჯაო - ილია დანელია, 2 ოქრო და 1 ბრინჯაო - საბა გოგია, 2 ოქრო - ანდრია 

გუგუშვილი, 2 ოქრო - მაკა გაბესკირია, 1 ოქრო და 2 ვერცხლი - გვანცა ქარცავა, 1 ოქრო და 

1 ბრინჯაო - მარი არზიანი, 1 ოქრო და 1 ბრინჯაო -სოფიკო აფხაზავა, 1 ოქრო - მეგი 

აფხაზავა, 1 ოქრო - ანი ხურცილავა, 1 ოქრო - მათე კორთხონჯია, 2 ვერცხლი - საბა ნოზაძე, 

1 ვერცხლი - მარი გველესიანი 

2-6 აგვისტო ქ. ბათუმი საერთაშორისო ტურნირი უშუში. 1 ოქრო მეგი აფხაზავა, 1 ოქრო და 

1 ბრინჯაო ანდრია გუგუშვილი, 2 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო ილია დანელია, 1 ბრინჯაო 

გიორგი გაბელაია, 1 ბრინჯაო საბა ნოზაძე, 1 ოქრო და 3 ბრინჯაო საბა გოგია, 3 ვერცხლი 



გვანცა ქარჩავა, 2 ოქრო მარიამ არზიანი, 2 ოქრო და 1 ბრინჯაო სოფიკო აფხაზავა, 1 ოქრო 

და 1 ვერცხლი მათე კორთხონჯია, 1 ოქრო ანი ხურცილავა 

17-18 დეკემბერი თბილისი საქართველოს უშუს მე-19 ეროვნული ჩემპიონატი. ანდრია 

გუგუშვილი 2 ოქრო, მეგი აფხაზავა 1 ოქრო, მარი გველესიანი 1 ოქრო 1 ვერცხლი, ანამარია 

ჭოჭუა 1 ბრინჯაო, გიორგი გაბელაია 1 ბრინჯაო, ნიკა ფაცია 1 ვერცხლი, საბა ნოზაძე 1 

ბრინჯაო, საბა გოგია 2 ოქრო და 1 ვერცხლი, გვანცა ქარჩავა 3 ოქრო, მარი არზიანი 2  

ვერცხლი, სოფიკო აფხაზავა 3 ოქრო, მათე კორთხონჯია 2 ოქრო 

კრივი 

1-12მარტი  ქ. ქუთაისი მიხეილ კაპატაძის სახელობის ტურნირი კრივში. 

1ადგილინიკოლოზ გაბელია (60კგ), 1 ადგილი მამუკა სართანია (66კგ), 2 ადგილი შოთა 

ქიჯია (70კგ) , 2 ადგილი - გიორგი ნაროუშვილი, 3 ადგილი - დავით კაჭარავა (40კგ), 3 

ადგილი - ნიკოლოზ შარაბიძე (44კგ), 3 ადგილი - რეზი კაკულია (53 კგ). 1 ადგილი - 

ნიკოლოზ ლაზარია, 1 ადგილი - ტიმოთე გვათუა63 კგ, 2 ადგილი - ტარიელ ბარამია, 2 

ადგილი - ნიკოლოზ ბარამია, 1 ადგილი - მათე ხარაიშვილი 57კგ. 

5-10 აპრილი ქ. ფოთი საქართველოს ჩემპიონატი ფოთში. ოქროს მედალი მათე 

ხარაიშვილი -57კგ. ტიმოთე გვათუა - 63 კგ. მამუკა სართანია - 66 კგ. შოთა ჯიქია - 70 კგ. 

ვერცხლის მედალი ანამარია რუხაძე - 50 კგ. საბა გაგუა - 52 კგ. გიორგი ნაროუშვილი - 75 

კგ. 3 ადგილი რეზი კაკულია - 52 კგ. 

3-8 მაისი მარნეული საქარველოს ჩემპიონატი მოსწავლე მოკრივეთა შორის. 

1ადგილითორნიკე დანელია (57 კგ), 14 ადგილი აკაკი ბასარია (50კგ), 1 ადგილი გიორგი 

კილასონია (48კგ), 2 ადგილი დემეტრე გორგოშიძე (75კგ), 3 ადგილი ლიზი ხარბედია 

26-29 ივნისი უნგრეთში გამართული საერთაშორისო ტურნირი. მამუკა სართანია 1 

ადგილი. 

26-29 ივნისი ქ. ჭიათურა თ. ჯაოშვილის და ს. ასანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი 

კრივში. 1 ადგილი - გიორგი კილასონია 50კგ. 1 ადგილი - აკაკი ბასარია 52 კგ. 1 ადგილი - 

დავით ნაცვლიშვილი 54 კგ. 1ადგილი - კობა ჟვანია 30 კგ. 2 ადგილი - ალექსი ჟვანია 50კგ. 

3 ადგილი - ზურაბ ოჩიგავა 46 კგ. 3 ადგილი - შოთა ნაცვლიშვილი 60 კგ. 

 

10-21 აგვისტო თურქეთის ქ. ერზრუმი ევროპის ჩემპიონატი მოსწავლე მოკრივეტა შორის. 

2 ადგილი - აკაკი ბასარია . 

17-20 ნოემბერი ქ. გორი, გიორგი კარელიძის ხსოვნისადმი მი9ძღვნილი ტურნირი ჭაბუკ 

მოკრივეთა შორის. 1 ადგილი აკაკი ბასარია 57 კგ. 1 ადგილი რეზი აკულია 54 კგ. 1 ადგილი 

ნიკოლოზ შარაბიძე 48 კგ. 1 ადგილი მიხეილ გვასალია 46 კგ. 2 ადგილი დავით კაჭარავა 44 

კგ. 

15-18 დეკემბერი ბათუმი. აჭარის ღია პირველობა. 1 ადგილი რეზი კაკულია 54 კგ. 

15-18 დეკემბერი ქუთაისი მიხეილ კაპატაძის სახელობის ტურნირი. 1 ადგილი ბერიშვილი 

ჯაბა 34კგ. 1 ადგილი ანდრია მატარაძე 40კგ. 1 ადგილი ალექსი ალექსანდრია 50კგ. 1 

ადგილი თაზო გაბელია 52კგ. 1 ადგილი რატი ხარბედია 40კგ. 2 ადგილი ლუკა კორძაძე 

42კგ: 2ადგილი გიორგი ჩაჩიბაია 46კგ. 1 ადგილი კობა ჟვანია 32კგ. 1 ადგილი ალექსი ჟვანია 



54კგ. 2 ადგილი ნიკოლოზ ქაქუჩაია 40 კგ. 3 ადგილი ლაზარე სამუშია 54 კგ. 3 ადგილი 

შოთა ბუკია 63კგ. 3 ადგილი ცაავა ბაჩუკი 30 კგ. 

 

მძლეოსნობა 

 

27-29 მაისს ქ. თბილისი საქართველოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი მძლეოსნობაში. საბა 

მარღანია 200 მ. 1 ადგილი, 400მ. 2 ადგილი. ალექს აივაზიან 800მ. 2 ადგილი, 400მ. 3 

ადგილი. დიმიტრი კირეევ 800მ. 3 ადგილია 

11 ივნისი ბათუმი კ. გიორგაძის ხსოვნისადმი მიძღნილი ტურნირი მძლეოსნობაში. 1 

ადგილი ალექს აივაზიან 1000მ. 2 ადგილი ბარბარე თოფურია 400მ. 

24-26 ივნისს ქ. თბილისი საქართველოს ჩემპიონატი მძლეოსნობაში. 3 ადგილი ალექს 

აივაზიანი 800მ. 3 ადგილი ნიკო ჩაგანავა 3000მ. 

ნიჩბოსნები 

16-17 აპრილი ქ. ფოთი საქართველოს თასის 1 ეტაპი. აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. 

1X1000მ. დიმიტრი ქირია - 1 ადგილი. 

1X1000მ. ილია ჯინჯოლია - 2 ადგილი. 

2X1000მ. დიმიტრი ქირია, ნიკუშა ფონიავა - 1ადგილი. 

ფეხბურთი 

28 აპრილი - 1 მაისი  ქ. ფოთი ფაზისის თასი 2022 

I ადგილი - კოლხეთი (ფოთი), II ადგილი - დინამო (ბათუმი), III ადგილი - აკადემია 

(თბილისი) 

26-28 ოქტომბერი ქ. ფოთი პეტრე ზამბახიძის თასი 

1 ადგილი - ფოთი, 2 ადგილი - ზუგდიდი (ბაია), 3 ადგილი - სენაკი (ეგრისი) 

14-16 ოქტომბერი ქ. ფოთი. ბარქაიას თასი 

1 ადგილი - სამტრედია, 2 ადგილი - დინამო ბათუმი, 3 ადგილი - მერანი მარტვილი 

 

სამეგრელოს ჩემპიონატი 2022 

U – 10 მე- ადგილი, U – 11 1-ლი ადგილი, U – 12 მე-3  ადგილი, U – 13 1-ლი ადგილი, U – 14 

მე-2 ადგილი, U – 15 მე-ადგილი, U – 16 მე-2 ადგილი, U – 17 მე-2 ადგილი. 

ძალოსნობა 

1-2 მაისი ხელვაჩაური ქაზიმ ქავთარაძის ღია პირველობა. გიორგი ნოდია 3 ადგილი 55 კგ. 

ლუკა ხვიჩია 2 ადგილი 61 კგ. 

 



წყალსათხილამურო 

7 აგვისტო ფოთი ხათუნა კორკელის თასი. ფიგურული სრიალი გოგონებში უმცროსი 

ჯგუფი 1 ადგილი - მარი ჩაჩიბაია, 2 ადგილი - ანასტასია რევიშვილი, 3 ადგილი - ქეთი 

კარბელაშვილი. ფიგურული სრიალი ბიჭებში უმცროსი ჯგუფი, 1 ადგილი - ლუკა შონია, 

2 ადგილი - გიორგი კარბელაშვილი, 3 ადგილი - ალექსანდრე ჭანტურია. ფიგურული 

სრიალი გოგონებში უფროსი ჯგუფი, 1 ადგილი - გვანცა გორდელაძე, 2 ადგილი - მარი 

რევიშვილი, 3 ადგილი - ლიზი ჩაჩიბაია. ფიგურული სრიალი ბიჭებში უფროსი ჯგუფი 1 

ადგილი - ცოტნე ბერაია, 2 ადგილი - გიორგი შონია, 3 ადგილი - ნიკა კარბელაშვილი. 

სლალომი უფროსი ჯგუფი, 1 ადგილი - ცოტნე ბერაია, 2 ადგილი - გიორგი შონია, 3 

ადგილი - ნიკა კარბელაშვილი 

11-18 აგვისტო ავსტრიის ქალაქ ლინსში ჩატარდა ავსტრიის ღია ჩემპიონატი 

წყალსათხილამუროში. სლალომი  2 ადგილი ცოტნე ბერაია. 3 ადგილკი გიორგი შონია 

ჭიდაობა 

11-13 თებერვალი ქ. თბილისი საქართველოს ჩემპიონატი  ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებს 

შორის ძიუდოში. 1 ადგილი - ლუკა გადელია  64კგ. 3 ადგილი - ლუკა კუკავა 53 კგ. 

15-16 მარტი ქ. ზუგდიდი ღია პირველობა ძიუდოში. 1 ადგილი - საბა კუჭავა 42 კგ. 2 

ადგილი - ნიკო ძაგანია 35 კგ. 2 ადგილი - სანდრო მოდებაძე 46 კგ. 3 ადგილი - ნიკოლოზ 

გორდელაძე 27 კგ. 3 ადგილი - ნიკა ხაინდრავა 32 კგ. 3 ადგილი -  საბა ბაბილუა 32 კგ. 

9-10 აპრილი ქ. ქუთაისი რესპუბლიკური ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში. 1 

ადგილი - ლუკა გაგუა 57 კგ. 1 ადგილი - ალექსანდრე გუჩუა 75 კგ. 2 ადგილი - ლევან 

შენგელია 26 კგ. 2 ადგილი - თაზო კუხიანიძე 44 კგ. 2 ადგილი რეზი კორშია 48 კგ. 

13-15 მაისი თერჯოლა საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის ლევან და შოთა 

ქავთარაძეების ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი ბერძნულ-რომაულ 

ჭიდაობაში. ლევან შენგელია - 1 ადგილი (23კგ), ლუკა გაგუა - 2 ადგილი (52 კგ), რეზო 

კორშია - 3 ადგილი საბა კუჭავა - 3 ადგილი 

11-14 ივნისი ბოლნისი დ. ნავერიანის ხსოვნის მე-7 საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა 

ძიუდოში.  მე-2 ადგილი ბორის ჩადუნელი, მე-3 ადგილი ნიკოლოზ ხინთიბიძე 

17-19 ივნისი ბათუმი გ. ჩხაიძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ბერძნულ-რომაულ 

ჭიდაობაში. 1 ადგილი ლუკა გაგუა 57კგ. 

5-11 ოქტომბერი ყაზახეთი ქ. აქტაუ აზიის ღიაა პირველობა წიდაობა სამბოში. 3 ადგილი - 

ელიზბარ თურქია 71 კგ. 

29-30 ოქტომბერი ქ. ფოთი ღია პირველობა ჭიდაობა ძიუდოში ზურაბ ტუღუშის 

სახელობის თასზე. 1 ადგილი - ნიკოლოზ კვეკვეცია - 50კგ 1ადგილი - ბორის 

ჩადუნელი - 46 კგ მე- 2 ადგილი - ზურიკო ბებია - 60 კგ მე-3 ადგილი - საბა კუკავა - 38 

კგ. მე-2 ადგილი - ლუკა შონია, 34 კგ მე-3 ადგილი - ლუხუმ პატარაია, 34 კგ. მე-3 

ადგილი - რატი მოდებაძე, 42 კგ მე-3 ადგილი - ნიკა დგებუაძე, 66 კგ 

11-13 ნოემბერი ბორჯომი. ბორჯომის ღია პირველობა. 3 ადგილი ზურიკო ბებია, 3 ადგილი 

ლუკა შონია 



3-4 დეკემბერი თბილისი. ლევან ბიგანაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 1 საერთაშორისო 

ტურნირი ძიუდოში. 2 ადგილი ბორის ჩადუნელი 

16-17 დეკემბერი ქ. თბილისი. საქართველოს ჩემპიონატი სამბოში. მე-3 ადგილი დათო 

დგებია. 

 

ჭადრაკი 

9-12 თებერვალი ქ. თბილისი „ნანა იოსელიანის საიუბილეო თასი-2022“. გიორგი წულაია 

მე-3 ადგილი. გაგა გვასალია 1-ლი ადგილი. 

15-17 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს კადეტთა სასკოლო ჩემპიონატის სუპერ ფინალი. 

მე-3 ადგილი გიორგი წულაია. 

24-31 მარტი ქ. თბილისი საქართველოს ჩემპიონატი U2200, U1800, U1400 რეიტინგ 

კატეგორიებში. U2200 კატეგორიაში ქალთა შორის ელენე წოწონავამ დაიკავა პირველი 

ადგილი, ხოლო დიანა ლომაიამ მე-3 ადგილი. 

9-18  აპრილი ქ. თბილისი საქართველოს ჩემპიონატი 14 და 18 წლის მოჭადრაკე ჭაბუკთა 

და გოგონათა შორის. 18 წლამდე ჭაბუკთა შორის საქართველოს ჩემპიონის ტიტული 

მოიპოვა აკაკი ყალიჩავამ. 

27-30 აპრილი ქ. ზუგდიდი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ჩემპიონატი ჭადრაკში 

10 და 14 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის. ოქროს მედლებს დაეუფლნენ: კახაბერ 

კიზირია - 14 წლამდე ჭაბუკთა შორის, ანა სანიკიძე - 14 წლამდე გოგონათა შორის, 

ალექსანდრე თარგამაძე - 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის, ნინო ლიპარტია - 10 წლამდე 

გოგონათა შორის. ვერცხლის მედალი მოიპოვა - გიორგი წულაიამ 10 წლამდე ჭაბუკთა 

შორის. ხოლო ბრინჯაოს მედლებს დაეუფლნენ: ლუკა წურწუმია - 14 წლამდე ჭაბუკთა 

შორის, მარიკა ბართაია - 14 წლამდე გოგონათა შორის, იაკობ რატიანი - 10 წლამდე 

ჭაბუკთა შორის ელენე ჯობავა - 10 წლამდე გოგონათა შორის. 

14-16 ოქტომბერი ქ. სამტრედია ანზორ მაჩიტიძის სახელობის მე-6 საჭადრაკო მემორიალი. 

14წ ჭაბუკებში პირველი ადგილი დაიკავა ლუკა წურწუმიამ, 10წ ჭაბუკებში მე-2 ადგილი 

ალექსანდრე თარგამაძემ და 8წ ჭაბუკებში მე-3 ადგილი დაიკავა გიორგი წულაიამ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


