
1 
 

 

 

                               

 

                               

      

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N41 

2022 წლის  29 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტში სპორტის ხელშეწყობისა და განვითარების  

2023 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების  შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 

მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების, მე-19 მუხლის „ბ“ პუნქტისა და 24-ე მუხლის მე-2 და მე-3 

პუნქტების შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტში სპორტის ხელშეწყობისა და განვითარების 2023 

წლის მუნიციპალური პროგრამა თანხამად დანართებისა. 

2. განკარგულება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. №3).  

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ლევან ქავთარაძე 
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დანართი N1 

 

ხობის მუნიციპალიტეტში სპორტის ხელშეწყობისა და განვითარების  

2023 წლის მუნიციპალური პროგრამა  
 

მუხლი 1. პროგრამის რეგულირების სფერო, განსახორციელებელი საქმიანობა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია სპორტის პრიორიტეტული მიმართულებების პოპულარიზაცია, 

მასობრიობა, ხელმისაწვდომობა, მეტი ადამიანის ჩართულობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

დამკვიდრების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება, ასაკობრივი გუნდებისა 

და სპორტსმენების მომზადება და მონაწილეობა მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, 

საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში, მიღწეული წარმატებებისთვის 

ხობელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება; სპორტულ 

ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტში 

ფუნქციონირებადი  სპორტის 12 სახეობისთვის (ჭადრაკი, მძლეოსნობა, ძიუდო, სამბო, ბერძნულ-

რომაული ჭიდაობა,  რაგბი, ბილიარდი, კრივი, მკლავჭიდი, კარატე, ძალოსნობა, ფეხბურთი) 

საჭირო პირობების შექმნა და სხვა სახეობების განვითარება. 
 

მუხლი 2. პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრე 

 პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრეს მიეკუთვნებიან:  

ა)ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანამანათლებლო საზოგადოებრივი 

ცენტრის“ სასპორტო სკოლის სპორტსმენები და მწვრთნელები; 

ბ) ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის  საფეხბურთო კლუბ ,,კოლხეთის’’ ქალთა და ასაკობრივი 

გუნდები და მწვრთნელები. 
 

მუხლი 3. პროგრამის მოქმედების ვადა, მისი დაწყების და დასრულების დრო 

პროგრამა მოქმედებს 2023 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 
 

მუხლი 4. დაფინანსების პერიოდულობა 

პროგრამით განსაზღვრული დაფინანსება განხორციელდება პროგრამის მოქმედების მთელი 

პერიოდის მანძილზე, დაგეგმილი ღონისძიებებისა და პროექტების შესაბამისად. 
 

მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი და მისი დაფინანსების წყარო 

პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 170951.0 (ას სამოცდაათიათას ცხრაასორმოცდათერთმეტი 

ლარი და 0 თეთრი) ლარს და ფინანსდება ხობის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან. 
 

მუხლი 6. პროგრამის განმახორციელებელი სუბიექტი 

პროგრამას ახორცილებენ:  

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის, კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, 

ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური; 

ბ) ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანამანათლებლო საზოგადოებრივი 

ცენტრი“; 
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გ)  ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის  საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი’’. 
  

მუხლი 7. პროგრამის ადმინისტრირების, მისი მართვისა  და კონტროლის წესები და პირობები 

1. პროგრამის ადმინისტრირებას, მართვასა და მონიტორინგს ახორციელებს ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური. 

2. კონტროლის წესები და პირობები რეგულირდება: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებით,  

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა 

და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულებით, 

გ) ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანამანათლებლო საზოგადოებრივი 

ცენტრის“ წესდებით; 

დ) ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის  საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის’’ წესდებით; 

 

მუხლი 8. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 

 

N ღონისძიებების დასახელება ბიუჯეტი შემსრულებელი 
გადანაწილების 

წესი 

1. 
წარმატებულ სპორტსმენთა და 

მწვრთნელთა  დაჯილდოება 
10000 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის კულტურის, 

განათლების, სპორტის, 

ძეგლთა დაცვის, 

ტურიზმისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური 

დანართი N2 

2. 

წარმატებული და პერსპექტიული  

სპორტსმენების  (საქართველოს, 

ევროპის, მსოფლიოსა და სხვა 

საერთაშორისო ტურნირების 

პრიზიორი სპორტსმენებისთვის, 

წასახალისებელი სასაჩუქრე 

პაკეტები 

 

3000.0 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის კულტურის, 

განათლების, სპორტის, 

ძეგლთა დაცვის, 

ტურიზმისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური 

 

3 

საქართველოს პირველობაზე, 

ჩემპიონატებზე, ტურნირებზე, 

რეგიონალურ და ადგილობრივ 

ღონისძიებებზე კვების დღიური 

ხარჯები 

 

1. ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

საზოგადოებრივი 

ცენტრი’’; 

2.ა(ა)იპ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთი’’ 

დანართი N3 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სასპორტო სკოლის სასწავლო 

ჯგუფების კვირეული დატვირთვის 

ნორმატივი აკადემიურ საათებში 

 

 

1.ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

საზოგადოებრივი 

ცენტრი’’; 

2.ა(ა)იპ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთი’’ 

დანართი N4 

4.1 

სასპორტო სკოლის  სასწავლო 

ჯგუფებში სწავლების ეტაპების 

მიხედვით მეცადინეობათა ეტაპები 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

საზოგადოებრივი 

ცენტრი’’ 

დანართი N5 

5 

სპორტული ღონისძიებების 

ხარჯები 

(სასპორტო სკოლა) 

112586.0 

ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

საზოგადოებრივი 

ცენტრი’’ 

 

5.1 ჭადრაკის ჯგუფი 13921.0   

5.2 მძლეოსნობის ჯგუფი 8308.0   

5.3. ძიუდოს ჯგუფი 12852.0   

5.4 სამბოს ჯგუფი 4334.0   

9.5 
ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის 

ჯგუფი 
34255.0   

5.6 რაგბის ჯგუფი 3778.0   

5.7 ბილიარდის ჯგუფი 5450.0   

5.8 კრივის ჯგუფი 19307.0   

5.9 მკლავჭიდის ჯგუფი 5279.0   

5.10 კარატეს ჯგუფი 3382.0   

5.11 ძალოსნობის ჯგუფი 1720.0   

6. 
ადგილობრივი სპორტული  

ღონისძიებები-სასპორტო სკოლა 
20782.0 

ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

საზოგადოებრივი 

ცენტრი’’ 

 

6.1 

სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაში 

ხობის მუნიციპალიტეტის  საჯარო 

სკოლების პირველობა 

4910.0   

6.2 სპორტის საერთაშორისო დღე 420.0   

6.3 

 

მუნიციპალური პირველობა 

მკლავჭიდში ჭაბუკთა შორის 
504.0   

6.4 
მიშა დანელიას ხსოვნის ტურნირი 

მძლეოსნობაში 
349.0   

6.5 საერთაშორისო ოლიმპიადის დღე 420.0   
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6.6 

მიხეილ იოსავას სახელობის თასის 

გათამაშება ბილიარდში 

,,დინამიურ პირამიდაში’’ 

818.0   

6.7 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ჩოგბურთში 
2550.0   

6.8 
კ.ზარანდიას ხსოვნის ტურნირი 

ჭადრაკში 
692.0   

6.9 

სპორტის დამსახურებული 

მოღვაწის ანზორ სანიკიძის 

სახელობის ტურნირი ქართულ 

ჭიდაობაში 

1305.0   

6.10 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ნარდში მიძღვნილი 

გოგი ბუკიას ხსოვნისადმი 

1275.0   

6.11 
რ. გულიაშვილის სახელობის ღია 

ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში 
1550.0   

6.12 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ბაგირის გადაწევაში 
1006.0   

6.13 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ცხენოსნობაში, მარულა 
1992.0   

6.14 

ოლიმპიური პრიზიორი მაია 

აზარაშვილის ტურნირი 

მძლეოსნობაში (კროსი) 

311.0   

6.15 
ხობის მუნიციპალიტეტის  ღია 

ჩემპიონატი კრივში 
4520   

6.16 

საქართველოს დამსახურებული 

მწვრთნელის რომან მორგოშიას 

სახელობის ტურნირი ძიუდოში 

1410.0   

6.17 ხობის ღია ჩემპიონატი კრივში 1270.0   

7. 

სპორტული ღონისძიებები-

გასვლითი ტურნირები 

(ასაკობრივი ჯგუფი ) 

11550.0 

ა(ა)იპ" ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბი 

"კოლხეთი" 

 

7.1 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონალური შეჯიბრებები 
11550.0   

8 

ადგილობრივი სპორტული 

ღონისძიებები- 

(ასაკობრივი ჯგუფი და ქალთა 

გუნდი) 

13033.0 

ა(ა)იპ" ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბი 

"კოლხეთი" 

 

8.1 

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა ხურცილავას 

სახელობის თასის გათამაშება მინი 

ფეხბურთში 

1027.0   

8.2 

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის -გოგა ბერაიას 

სახ.თასის გათამაშება მინი 

ფეხბურთში 

1027.0   
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8.3 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ფეხბურთში, 

მიძღვნილი საქართველოს 

დამოუკიდებლობის აღდგენის 

დღის - 26 მაისისადმი 

 

 

 

3247.0 

  

8.4 
ანრი ჯგერენაიას სახელობის 

ტურნირი მინი ფეხბურთში 

 

977.0 
  

8.5 

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული ზვიად 

დათუაშვილის სახ.თასის 

გათამაშება მინი ფეხბურთში 

 

 

1027.0 

  

8.6 

2004 წელს სამაჩაბლოში 

დაღუპული ჯარისკაცის- კობა 

შუბითიძის სახელობის თასის 

გათამაშება ფეხბურთში 

 

 

1277.0 

  

8.7 

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტების გოგა ჭითანავასა 

და ლევან ტურავას  სახელობის 

თასის გათამაშება მინიფეხბურთში 

 

 

1027.0 

  

8.8 

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზრვისტის ლევან ჭოჭუას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

 

 

1077.0 

  

8.9 

ტრაგიკულად დაღუპული ნორჩი 

ფეხბურთელის ნუგზარ (ნუტი) 

ლემონჯავას  ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი ტურნირი  მინი 

ფეხბურთში 

 

 

1177.0 

  

8.10 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა მინი ფეხბურთში 

წარმოება–დაწესებულებებს შორის 

რამაზ კიტიას სახელობის თასზე 

 

 

1177.0 

  

 ჯამი 170951.0   
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                                                                                                                                                    დანართი N2 
 

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა  დაჯილდოება 

 

 მსოფლიო, ევროპისა და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღებულ შედეგებზე სპორტსმენების 

ერთჯერადი ფულადი პრემიის ზღვრული ოდენობა ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ სახეობებში 

განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით:  
 

1. ოლიმპიური თამაშები: 

ა) პირველი ადგილი -  5000   ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი -      4500   ლარი; 

გ) მესამე ადგილი -     4000    ლარი. 
 

2.  ოლიმპიური სპორტის სახეობებში: 

I. მსოფლიო ჩემპიონატი - დიდებში 

ა) პირველი ადგილი- 3000  ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი  -     2500 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი -      2000 ლარი. 
 

II. მსოფლიო ჩემპიონატი -ახალგაზრდებს შორის 

ა) პირველი ადგილი-   1500  ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი -       1250   ლარი; 

გ) მესამე ადგილი -      1000   ლარი. 
 

III. მსოფლიო ჩემპიონატი - ჭაბუკებს შორის 

ა) პირველი ადგილი-  1000  ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი -      800   ლარი; 

გ) მესამე ადგილი -      600     ლარი. 
 

IV. ევროპის  ჩემპიონატი - დიდებში 

ა) პირველი ადგილი- 2000 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი -    1500    ლარი; 

გ) მესამე ადგილი -     1000   ლარი. 
 

V. ევროპის ჩემპიონატი -ახალგაზრდებს შორის 

ა) პირველი ადგილი-   1500 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი -       1000  ლარი; 

გ) მესამე ადგილი -        800 ლარი.  
 

VI. ევროპის ჩემპიონატი- ჭაბუკებს შორის 

ა) პირველი ადგილი-  1000 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი -      800  ლარი; 

გ) მესამე ადგილი -      600   ლარი. 
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3. არაოლიმპიურ სპორტულ სახეობებში : 

I. მსოფლიო ჩემპიონატი - დიდებში 

ა) პირველი ადგილი -  1500  ლარი; 

 ბ) მეორე ადგილი -    1250   ლარი; 

 გ) მესამე ადგილი -    1000   ლარი. 

 

II. მსოფლიო ჩემპიონატი - ახალგაზრდებს შორის 

ა) პირველი ადგილი-    1200  ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი -        1000   ლარი; 

 გ) მესამე ადგილი -        800     ლარი. 

 

III. მსოფლიო ჩემპიონატი - ჭაბუკებს შორის 

ა) პირველი ადგილი-    800  ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი -        600   ლარი;  

 გ) მესამე ადგილი -        500     ლარი. 

 

IV. ევროპის ჩემპიონატი - დიდებში 

ა) პირველი ადგილი-    1000  ლარი; 

 ბ) მეორე ადგილი -        800    ლარი; 

 გ) მესამე ადგილი -        600      ლარი. 

 

V. ევროპის  ჩემპიონატი -ახალგაზრდებს შორის 

ა) პირველი ადგილი-  800   ლარი; 

 ბ) მეორე ადგილი -       600    ლარი; 

 გ) მესამე ადგილი -       500      ლარი. 

 

VI. ევროპის  ჩემპიონატი -ჭაბუკებს შორის 

ა) პირველი ადგილი-  500   ლარი; 

 ბ) მეორე ადგილი -       400    ლარი; 

 გ) მესამე ადგილი -       300      ლარი. 

 

4. ოლიმპიურ სპორტულ სახეობებში: 

I. საქართველოს ჩემპიონატი- დიდებში 

ა) პირველი ადგილი-    1000 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი -         800  ლარი; 

გ) მესამე ადგილი -        600    ლარი. 

 

II. საქართველოს ჩემპიონატი- ახალგაზრდებს შორის 

 ა) პირველი ადგილი-  800  ლარი; 

  ბ) მეორე ადგილი -       600    ლარი; 

  გ) მესამე ადგილი -       400    ლარი. 

 

III.  საქართველოს ჩემპიონატი- ჭაბუკებს შორის 
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ა) პირველი ადგილი-    600  ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი -        400    ლარი; 

გ) მესამე ადგილი -        300    ლარი. 

 

IV. საქართველოს ჩემპიონატი- გუნდურ პირველობაში 

        ა) პირველი ადგილი-   2000  ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი -       1500 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი -       1000   ლარი. 

 

5. არაოლიმპიური სპორტულ სახეობებში: 

I. საქართველოს ჩემპიონატი- დიდებში 

 ა) პირველი ადგილი-   500  ლარი; 

 ბ) მეორე ადგილი -       400    ლარი; 

 გ) მესამე ადგილი -       300     ლარი. 

 

  II.საქართველოს ჩემპიონატი- ახალგაზრდებს შორის 

  ა) პირველი ადგილი-  300 ლარი; 

  ბ) მეორე ადგილი -      250   ლარი; 

   გ) მესამე ადგილი -      200  ლარი. 
 

III.   საქართველოს ჩემპიონატი- ჭაბუკებს შორის 

ა) პირველი ადგილი-  250 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი -      200   ლარი; 

გ) მესამე ადგილი -      150 ლარი. 

 

IV. საქართველოს ჩემპიონატი- გუნდური პირველობა 

ა) პირველი ადგილი- 1500 ლარი; 

   ბ) მეორე ადგილი -      1000  ლარი; 

   გ) მესამე ადგილი -       800    ლარი. 

 

    სპორტულ შეჯიბრებებში მიღწეული შედეგებისთვის სპორტსმენებზე გასაცემად 

განსაზღვრული საპრემიო განაკვეთების 50% (ორმოცდაათი) პროცენტის შესაბამისი თანხა 

გაიცემა გამარჯვებული სპორტსმენების პირად მწვრთნელებზე. 
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                                                                                                                          დანართი N3 

 

საქართველოს პირველობაზე, ჩემპიონატებზე, ტურნირებზე, რეგიონალურ და ადგილობრივ 

ღონისძიებებზე კვების დღიური ხარჯები 

 
 

საქართველოს პირველობაზე, ჩემპიონატებზე, ტურნირებზე, რეგიონალურ და 

ადგილობრივ ღონისძიებებზე  მონაწილე სპორტსმენების კვების დღიური ხარჯის ნორმები 

განისაზღვროს შემდეგი სახით: 
 

1. სპორტსმენებზე კვების დღიური ნორმა - დღეში 8 ლარი (ერთპირზე- ერთჯერადი კვებით); 

2. სპორტსმენებზე კვების დღიური ნორმა დღეში -15 ლარი (ერთპირზე -სამჯერადი კვებით). 
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                                                                                                                          დანართი N4 

სასპორტო სკოლის სასწავლო ჯგუფების კვირეული დატვირთვის 

 ნორმატივი აკადემიურ საათებში 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის  კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი 

ცენტრის’’ სტრუქტურული ერთეულის- სასპორტო სკოლის სასწავლო ჯგუფების კვირეული 

დატვირთვის ნორმატივი აკადემიურ საათებში განისაზღვროს შემდეგი სახით: 

 

1. დაწყებითი მომზადების სასწავლო ჯგუფებში: 

ა) პირველი წელი - 5 აკადემიური საათი; 

ბ) მეორე წელი - 6 აკადემიური საათი; 

 

2. სასწავლო-საწვრთნელ ჯგუფებში: 

ა) პირველი წელი - 8 აკადემიური საათი; 

ბ) მეორე წელი - 9 აკადემიური საათი; 

გ) მესამე წელი -10 აკადემიური საათი; 

დ) მეოთხე წელი - 11 აკადემიური საათი; 

ე) მეხუთე  წელი - 12 აკადემიური საათი; 

 

3. უმაღლესი სპორტული დახელოვნების ჯგუფებში : 

ა) პირველი წელი  - 13 აკადემიური საათი; 

ბ) მეორე წელი - 14 აკადემიური საათი; 

გ) მესამე წელი - 15 აკადემიური საათი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

                                                                                                                                                                                         

დანართი N5 

 

სასპორტო სკოლის  სასწავლო ჯგუფებში სწავლების ეტაპების მიხედვით 

მეცადინეობათა ეტაპები 

 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი 

ცენტრის“ სტრუქტურული ერთეულის სასპორტო სკოლის  სასწავლო ჯგუფებში სწავლების 

ეტაპების მიხედვით მეცადინეობათა ნორმატივები განისაზღვროს შემდეგი სახით:  

 

                                

                                                 სწავლების ეტაპები 

N 
სპორტის 

სახეობები 

დაწყებითი 

მომზადება 
 სასწალო 

 

საწვრთნ

ელი 

 

ეტაპები    
დახელოვნების 

ეტაპები 
 

 
 I წელი II I წელი II წელი III IV 

 

V I II III 

1 ძალოსნობა 10 10 9 9 8 8 7 5 5 5 

2 მძლეოსნობა 10 10 9 9 8 8 7 5 5 5 

3 ძიუდო 12 12 9 9 8 8 7 5 5 5 

4 სამბო 10 10 9 9 8 8 7 5 5 5 

5 კრივი 15 15 12 12 12 10 10 5 5 5 

6 ტაეკვანდო 10 10 10 10 9 9 9 5 5 5 

7 მკლავჭიდი 10 10 9 9 9 8 8 7 5 5 

8 ჭადრაკი 12 12 10 9 8 8 7 6 5 5 

9 რაგბი 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

10 

ბერძნულ 

რომაული 

ჭიდაობა 

12 10 9 9 8 8 7 5 5 5 

11 ბილიარდი 10 10 9 9 8 8 7 5 5 5 

 


