
 დრო ადგილი

1 2 3 4 5

1 აჭარის ჩემპიონატი (დახურული დარბაზი)  იანვარი ბათუმი აჭარის ნაკრები

2 საქართველოს ჩემპიონატები (სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებში დანიშვნით თბილისი აჭარის ნაკრები

3 საქართველოს თასის ეტაპები დანიშვნით დებულებით აჭარის ნაკრები

4 აჭარის ჩემპიონატი დანიშვნით ბათუმი აჭარის ნაკრები

5 ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირი ,,ოქროს შემოდგომა" სექტემბერი ლვოვი აჭარის ნაკრები

6 XXVII-ე ტრადიციული საერთასორისო ტურნირი ოქტომბერი ბათუმი აჭარის ნაკრები

7 საერთაშორისო ტურნირები დანიშვნით დებულებით აჭარის ნაკრები

8 საქართველოს თასი (დახურული დარბაზი) ნოემბერი მარნეული აჭარის ნაკრები

9 ხათუნა ნარიმანიძის სახელობის რეგიონალური ტურნირი დეკემბერი ბათუმი აჭარის ნაკრები

1 საქართველოს ასაკობრივი ჩემპიონატი ვაჟები თებერვალი თბილისი აჭარის ნაკრები

2022 წლის სპორტის სფეროს ღონისძიებების კალენდარული გეგმა  

N დასახელება
ჩატარების 

შემადგენლობა

მშვილდოსნობის ფედერაცია

სულ მშვილდოსნობის ფედერაცია

ფრენბურთის ფედერაცია



2 საქართველოს ასაკობრივი ჩემპიონატი გოგონები მარტი-აპრილი დანიშვნით აჭარის ნაკრები

3
აჭარის ღია ჩემპიონატი ,,შავი ზღვის ვარსკვლავები" (საპლაჟო 
ფრენბურთი გოგონები, ვჟები)

ივნისი ბათუმი საქართველოს სხვადასხვა 
ქალაქები და რეგიონები

4 საერთაშორისო ტურნირი აგვისტო დანიშვნით აჭარის ნაკრები

5 აჭარის ღია ჩემპიონატი ,,ოქროს ბურთი"'(საპლაჟო ფრენბურთი) სექტემბერი ბათუმი საქართველოს სხვადასხვა 
ქალაქები და რეგიონები

6 საპლაჟო ფრენბურთი ,,კორტის მეფე'' სექტემბერი ბათუმი საქართველოს სხვადასხვა 
ქალაქები და რეგიონები

1
საქართველოს ჩემპიონატები და პირველობები (საგზატკეცილო, 
ველოტრეკი, ბილიკი) დებულებით დებულებით აჭარის ნაკრები

2
სასწავლო-საწვრთნო შეკრება ყველა ასაკი   (საგზატკეცილო, 
ველოტრეკი, ბილიკი) დებულებით დებულებით აჭარის ნაკრები

სულ ველოსპორტის ფედერაცია

1 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება და აჭარის ჩემპიონატი (ყველა ასაკი) იანვარი ბათუმი აჭარის ნაკრები

2
საქართველოს ღია ეროვნული ჩემპიონატები და პირველობები, 
საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატები და პირველობები

დებულებით დებულებით აჭარის ნაკრები

3 ღია ჩემპიონატები და პირველობები დებულებით დებულებით აჭარის ნაკრები

4 სასწავლო-საწვრთნო შეკრებები სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებში დანიშვნით დებულებით აჭარის ნაკრები

5 კარლო გიორგაძის სახელობის მძლეოსნური გარბენი ივნისი ბათუმი აჭარის ნაკრები

სულ მძლეოსნობის ფედერაცია

1 სასწავლო-საწვრთნო შეკრებები დანიშვნით ბაკურიანი აჭარის ნაკრები

სულ ფრენბურთის ფედერაცია

ველოსპორტის ფედერაცია 

მძლეოსნობის ფედერაცია

კარატეს ფედერაცია



2 საერთაშორისო ტურნირი შარჟა ოფენ მარტი გაერთიანებული 
ემირატები

აჭარის ნაკრები

3 საქართველოს ჩემპიონატები (სხვადასხვა ასაკი) დანიშვნით დებულებით აჭარის ნაკრები

4 ევროპის ჩემპიონატი შოტოკან კარატეში (WKF) აპრილი ბულგარეთი აჭარის ნაკრები

5 საერთაშორისო ტურნირი ოფენ ბათუმი ივნისი ბათუმი აჭარის ნაკრები

6 პანამერიკის ჩემპიონატი ივნისი აშშ აჭარის ნაკრები

7 საერთაშორისო ტურნირი ,,შავი ზღვის თასი" აგვისტო თურქეთი აჭარის ნაკრები

8 მსოფლიოს ჩემპიონატი შოტოკან კარატეში (WKF) სექტემბერი ჩეხეთი აჭარის ნაკრები

9 მსოფლიო თასი ნოემბერი აზერბაიჯანი აჭარის ნაკრები

10 საახალწლო ტურნირი დეკემბერი ბათუმი აჭარის ნაკრები

სულ კარატეს ფედერაცია

1 ბავშვთა საფეხბურთო ტურნირი ,,რიზეს თასი 2022" იანვარი რიზე, თურქეთი აჭარის ნაკრები

2
აჭარის ნაკრების გუნდის მონაწილეობა საერთაშორისო ტურნირზე 

დებულებით დებულებით აჭარის ნაკრები

3
აჭარის ჩემპიონატი 2013 წლამდელთა შორის

დებულებით დებულებით აჭარის მუნიციპალიტეტები

4
აჭარის ჩემპიონატი 2014 წლამდელთა შორის

დებულებით დებულებით აჭარის მუნიციპალიტეტები

5
ბავშვთა საფეხბურთო ტურნირი ,,შოთას თასი 2022" 

დებულებით დებულებით აჭარის მუნიციპალიტეტები

6
გ. ზედანიას ტურნირი

დებულებით დებულებით
საქართველოს სხვადასხვ 
ქალაქები და რეგიონები

7
ბავშვთა საფეხბურთო ტურნირი ,,ბათუმის თასი 2022" 

დებულებით ბათუმი
საქართველოს სხვადასხვ 
ქალაქები და რეგიონები

8
ვეტერანთა საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალი ,,ბათუმის თასი 
2022" დებულებით დებულებით

საქართველოს სხვადასხვ 
ქალაქები და რეგიონები

სულ ფეხბურთის ფედერაცია

ფეხბურთის ფედერაცია



1

საქართველოს ეროვნული და ახალგაზრდული ჩემპიონატი, 
პირველობა ქალთა და გოგონათა გუნდებს შორის სხვადასხვა 
ასაკობრივ ჯგუფებში

იანვარ-დეკემბერი დანიშვნით აჭარის ნაკრები

2

საქართველოს ეროვნული და ახალგაზრდული ჩემპიონატი, 
პირველობა ვაჟთა და ჭაბუკთა  გუნდებს შორის სხვადასხვა ასაკობრივ 
ჯგუფებში

იანვარ-დეკემბერი დანიშვნით აჭარის ნაკრები

3
აჭარის ჩემპიონატი (ჭაბუკები ,გოგონები)

დეკემბერი დანიშვნით აჭარის მუნიციპალიტეტები

სულ ხელბურთის რეიონალური  ფედერაცია

1 საქართველოს ჩემპიონატები სხვადასხვა ასაკობრივ  ჯგუფებში დანიშვნით დანიშვნით
აჭარის ნაკრები და მოწვეული 

გუნდები

2
სასწავლო-საწვრთნო შეკრებები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში

დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

3
აჭარის ღია პირველობა

დანიშვნით დანიშვნით
აჭარის ნაკრები და მოწვეული 

გუნდები

4
საერთაშორისო ტურნირი ბათუმის თასი

დანიშვნით დანიშვნით
აჭარის ნაკრები და მოწვეული 

გუნდები

5
საერთაშორისო ტურნირები

დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

სულ კრივის ფედერაცია

1
სასწავლო-საწვრთნო შეკრება

იანვარი,თებერვალი უკრაინა ,კიევი აჭარის ნაკრები

2 აჭარის პირველობა (10-17 წ) თებერვალი ბათუმი აჭარის ნაკრები

3
საერთაშორისო შეჯიბრი კოპა ოიამას თასი და სასწავლო საწვრთნო 
შეკრება თებერვალი ესპანეთი აჭარის ნაკრები

4
სასწავლო-საწვრთნო შეკრება

მარტი ბათუმი აჭარის ნაკრები

5 პოლონეთის ღია საერთაშორისო ტურნირი კორპატიას თასი მარტი პოლონეთი აჭარის ნაკრები

6 აჭარის ღია პირველობა (10-17 წ) მარტი ბათუმი
საქართველოს სხვადასხვა 

ქალაქები 

7 აჭარის ღია აბსოლუტური ჩემპიონატი (18 წ) მაისი ბათუმი
საქართველოს სხვადასხვა 

ქალაქები 

ხელბურთის რეგიონალური ფედერაცია

კრივის ფედერაცია

კონტაქტური კარატეს ფედერაცია



სულ კონტაქტური კარატეს  ფედერაცია

1
აჭარის ჩემპიონატი მთამსვლელობაში

იანვარი ხულო ღორჯომი აჭარის ნაკრები

2
აჭარის ჩემპიონატი კლდეზე ცოცვაში

მაისი კვარიათი აჭარის ნაკრები

3
საქართველოს ჩემპიონატი კლდეზე ცოცვაში

მაისი თბილისი აჭარის ნაკრები

4
საქართველოს ახალგაზრდული პირველობა

ივნისი ლენტეხი აჭარის ნაკრები

5
ლერი მიქელაძის თასის გათამაშება

ივნისი კაცხი აჭარის ნაკრები

6
მთამსვლელთა სასწავლო-საწვრთნო შეკრება

ივლისი ხინოს მთა აჭარის ნაკრები

7
მთამსვლელთა ალპინიადა კავკასიონზე

ივლისი ზესხო, ლენტეხი აჭარის ნაკრები

8
მეკლდეურთა სასწავლო-საწვრთნო შეკრება

აგვისტო შოვი აჭარის ნაკრები

9
მთამსვლელთა და მეკლდეურთა ექსპედიცია ზემო აჭარაში

ოქტომბერი შუახევის რაიონი აჭარის ნაკრები

სულ მაგიდის ჩუგბურთის ფედერაცია

1 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში თებერვალი ბაკურიანი აჭარის ნაკრები 

2 საქართველოს პირველობა 23 წლამდელთა ახალგაზრდებს შორის იანვარი თბილისი აჭარის ნაკრები 

3 საქართველოს პირველობა უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა შორის დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები 

4 საქართველოს პირველობა ჭაბუკთა შორის დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები 

5 საქართველოს პირველობა ახალგაზრდებს შორის დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები 

6 ქ. ჭიათურის მერიის თასი დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები 

7 მუხრან ვახტანგაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი დანიშვნით დანიშვნით მოწვეული გუნდები

აჭარის მთამსვლელთა და მეკლდეურთა კავშირი

აჭარის ჭიდაობის ფედერაცია

ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა



8 ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატი სხვადასხვა ასაკობ ჯგუფში დანიშვნით დანიშვნით წარმომადგენელი

9
ნიკოლოზ ხვედელიძის და ვასო ჩოჩაშვილის სახელობის XI 
რესპუბლიკური ტურნირი

დანიშვნით ხაშური აჭარის ნაკრები 

10 გელა ჯანელიძის პირველი რესპუბლიკური ტურნირი დანიშვნით ბათუმი მოწვეული გუნდები

11 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები 

12 მიხეილ სალაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭაბუკთა შორის დანიშვნით თბილისი აჭარის ნაკრები 

13 როსტომ აბაშიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი დანიშვნით ბათუმი მოწვეული გუნდები

14
გოდერძი ბოლქვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია რესპუბლიკური 
ტურნირი

დანიშვნით ხულო მოწვეული გუნდები

15

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის ნოდარ ჭანუყვაძის და 
საბჭოთა კავშირის პრიზიორის, სპორტის ოსტატის ოთარ ბაკურიძის 
ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია რესპუბლიკური ტურნირი მცირე ასაკის 
ჭაბუკთა და ჭაბუკთა შორის

დანიშვნით ბათუმი მოწვეული გუნდები

16 საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი (დიდები) დანიშვნით დანიშვნით მოწვეული გუნდები

17 თემურ აფხაზავას სახელობის ტურნირი დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

18 დავით ბედინაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი დანიშვნით ბათუმი მოწვეული გუნდები

19 ვ. ბალავაძისა და გ. კარტოზიას სახელობის თბილისის გრანპრი დანიშვნით თბილისი აჭარის ნაკრები

20
თ. ყაზარაშვილის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭაბუკთა 
შორის

დანიშვნით რუსთავი აჭარის ნაკრები

21 ლევან შავაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი დანიშვნით ბათუმი მოწვეული გუნდები

სულ ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის ფედერაცია

1 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება (U23) იანვარი ბათუმი აჭარის ნაკრები

2
საქართველოს ჩემპიონატი 23 წლამდელთა შორის და 
საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი გოგონათა შორის იანვარი რუსთავი აჭარის ნაკრები

3 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება (ახალგაზრდები, U20) დანიშვნით ბათუმი აჭარის ნაკრები

4 საქართველოს პირველობა  დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

თავისუფალი ჭიდაობა 



5 საერთაშორისო ტურნირი თებერვალი ხარკოვი აჭარის ნაკრები

6 საერთაშორისო ტურნირი (U17) დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

7 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება  (U15) დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

8 საქართველოს პირველობა (U15) დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

9 სასწარვლო-საწვრთნო შეკრება (დიდები) დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

10 საქართველოს ჩემპიონატი დეკემბერი დანიშვნით აჭარის ნაკრები

11 კობა კაკალაძის სახელობის ღია რესპუბლიკური ტურნირი ივნისი ქობულეთი საქართველოს რეგიონები

12 პრეზიდენტის თასი (U17) დანიშვნით ბათუმი საქართველოს რეგიონები

13 ფ. გაგუას, გ. გოგიჩაიშვილის სახელობის ტურნირი დანიშვნით ბათუმი საქართველოს რეგიონები

14 გ. ხინჩეგაშვილის სახელობის მე-5 მემორიალური ტურნირი დანიშვნით გორი აჭარის ნაკრები

15 ნ. სხირელის სახელობის ტურნირი დანიშვნით გორი აჭარის ნაკრები

16 შოთა ლომიძის სახელობის ღია რესპუბლიკური ტურნირი დანიშვნით თბილისი აჭარის ნაკრები

17 დავით გობეჯიშვილის სახელობის ღია რესპუბლიკური ტურნირი დანიშვნით ონი აჭარის ნაკრები

18 ზ. ბერიაშვილის სახელობის ღია რესპუბლიკური ტურნირი დანიშვნით თბილისი აჭარის ნაკრები

19 ლერი ხაბელოვის სახელობის ტურნირი დანიშვნით თბილისი აჭარის ნაკრები

20 ტარიელ ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი დანიშვნით ყაზბეგი აჭარის ნაკრები

21 ი. წოწონავას სახელობის ღია რესპუბლიკური ტურნირი დანიშვნით ქუთაისი აჭარის ნაკრები

22 საერთაშორისო ტურნირი (დიდები) დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

23 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება (შერეული ასაკი) დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

24 ევროპისა და მსოფლიოს პირველობა დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

სულ თავისუფალი ჭიდაობის ფედერაცია



სულ ჭიდაობის ფედერაცია

1
მსოფლიოს თასის ეტაპი (ხმალი, ქალები და კაცები, პირადი და 
გუნდური) იანვარი თბილისი აჭარის ნაკრები

2
ოლიმპიური ჩემპიონის ნ. ასათიანის სახელობის ტურნირი 
(ხმალი, ქალები და კაცები, 8-8 საუკეთესო) იანვარი თბილისი აჭარის ნაკრები

3
ოლიმპიური თამაშების პრიზიორის და მსოფლიო ჩემპიონის ნ. 
კოსტავას სახელობის ტურნირი (დაშნა, ქალები და კაცები, 8-8 
საუკეთესო)

იანვარი თბილისი აჭარის ნაკრები

4
ოლიმპიური ჩემპიონის ვ. აფციაურის სახელობის ტურნირი 
(რაპირა, ქალები და კაცები, 8-8 საუკეთესო) იანვარი თბილისი აჭარის ნაკრები

5 საქართველოს ჩემპიონატები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

6
მსოფლიო ჩემპიონის ნ. ანდრიაძის სახელობის საერთაშორისო 
ტურნირი აპრილი თბილისი აჭარის ნაკრები

7 საერთაშორისო ტურნირი ბავშთა შორის - ,,აფხაზეთის თასი" მაისი-ივნისი თბილისი აჭარის ნაკრები

8
საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწის თ. 

მორჩილაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი (ყველა 
სახე)

მაისი ბათუმი
საქართველოს სხვადასვა 
ქალაქეი და მეზობელი 

ქვეყნები

9
საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის გ. 
ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი 
(ყველა სახეობა)

მაისი ქუთაისი აჭარის ნაკრები

10
საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის ზ. თავაძის 
ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი (ყველა 
სახეობა)

ივლისი ბათუმი აჭარის ნაკრები

11
მსოფლიოს ჩემპიონების ნ. ანდროაძისა და გ. ლორთქიფანიძის 
თასის გათამაშება ახალგაზრდებს შორის

სექტემბერი-ოქტომბერი თბილისი აჭარის ნაკრები

12
ტრიფონ მესხის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
ტურნირი (იუნიორები, პირადი და გუნდური) ოქტომბერი თბილისი აჭარის ნაკრები

13 დავით ხიტირის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი (ხმალი) დანიშვნით ბათუმი საქართველოს სხვადასხვა 
ქალაქები 

14 საერთაშორისო ტურნირი ნოემბერი ერევანი აჭარის ნაკრები

სულ ფარიკაობის ფედერაცია

ფარიკაობის ფედერაცია



1 აჭარის ჩემპიონატი 18 წლამდელთა შორის თებერვალი დებულებით აჭარის მუნიციპალიტეტები

3 აჭარის ჩემპიონატი 21 წლამდელთა და უფროსებს შორის თებერვალი დებულებით აჭარის მუნიციპალიტეტები

3 სასწავლო საწვრთნო შეკრება დანიშვნით დანიშვნით აჭარის ნაკრები

4 საქართველოს ჩემპიონატი დანიშვნით დებულებით აჭარის ნაკრები

5
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული გმირებისადმი მიძღვნილი 
ტურნირი

აგვისტო ბათუმი
საქართველოს სახვადასხვ 
ქალაქები და რეგიონები

სულ რეგიონალური მკლავჭიდის ფედერაცია

1 საქართველოს ქალთა და ვაჟთა ჩემპიონატების პირველი ლიგა დანიშვნით თბილისი აჭარის ნაკრები

2 აჭარის ჩემპიონატები 8 დან 20 წლამდე კატეგორიებში და დიდებში დანიშვნით ბათუმი აჭარის მუნიციპალიტეტები

3 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება (ასაკობრივი და დიდები) დანიშვნით დებულებით აჭარის ნაკრები

4 საკვალიფიკაციო ტურნირები თანრიგების მინიჭებაზე დანიშვნით აჭარის მასშტაბით
საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხე და აჭარის რეგიონები 

5
აჭარის ღია  ჩემპიონატი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 
შორის

დანიშვნით დებულებით
საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხე და აჭარის რეგიონები 

6
საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწის ქეთევან 
მუხაშარიას მემორიალი

მარტი ბათუმი
საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხე და აჭარის რეგიონები 

7
საქართველოს ჩემპიონატები 8 დან 20 წლამდე კატეგორიებში და 
დიდებში

დანიშვნით დებულებით აჭარის ნაკრები

8 ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი ივნისი ბათუმი
საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხე და აჭარის რეგიონები

რეგიონალური მკლავჭიდის ფედერაცია

ჭადრაკის  ფედერაცია



9 გია მახარაძის თასი დანიშვნით ბათუმი
საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხე და აჭარის რეგიონები

10 სკოლის  და ბაღის პედაგოგების გადამზადება და სერთიფიცირება დანიშვნით აჭარის მასტაბით აჭარის მუნიციპალიტეტები

11 ფესტივალები საქართველოს მასშტაბით დანიშვნით დებულებით  აჭარის ნაკრები

12 საერთაშორისო ტურნირები დანიშვნით დებულებით  აჭარის ნაკრები

13 ღია საჭადრაკო ფესტივალი ,,ბათუმი 2022" (ახალგაზრდები) დანიშვნით ბათუმი
საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხე და აჭარის რეგიონები

14
ღია საჭადრაკო ფესტივალი ,,შავი ზღვის დელფინი - 2022" 
(ახალგაზრდები)

დანიშვნით ბათუმი
საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხე და აჭარის რეგიონები

15
 საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გურამ ჭანტურიას 
მემორიალი

სექტემბერი ბათუმი აჭარის მუნიციპალიტეტები

16 ბათუმის თასი ვეტერანთა შორის დანიშვნით ბათუმი აჭარის მუნიციპალიტეტები

17
ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატები (ასაკობრივი, დიდები და 
ვეტერანები)

დანიშვნით დებულებით აჭარის მუნიციპალიტეტები

18 საახალწლო ტურნირი ,,ბათუმის თასი" დეკემბერი ბათუმი აჭარის მუნიციპალიტეტები

სულ ჭადრაკის ფედერაცია

1 საქართველოს ჩემპიონატი აპრილი თბილისი აჭარის ნაკრები

2 ტურნირი- ჩვენი მომავალი ოლიმპიელები მაისი ქუთაისი აჭარის ნაკრები

3 აჭარის ღია პირველობა ივლისი ბათუმი
აჭარის ნაკრები, მოწვეული 

გუნდები

ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაცია

სპორტული ტანვარჯიში



4 რ. სიხარულიძის სახ. საერთაშორისო ტურნირი დანიშვნით ბათუმი
აჭარის ნაკრები, მოწვეული 

გუნდები

5 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება,  საქართველოს პირველობა დანიშვნით თბილისი აჭარის ნაკრები

სულ სპორტული ტანვარჯიში

1 მწვრთნელთა და მსაჯთა სემინარი იანვარი თბილისი აჭარის ნაკრები

2 თელავის პირველი საქალაქთაშორისო შეჯიბრი ივლისი თელავი აჭარის ნაკრები

3 თბილისის ღია პირველობა ივლისი თბილისი
აჭარის ნკრები, მოწვეული 

გუნდები

4 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება, საქართველოს ჩემპიონატი დანიშვნით თბილისი აჭარის ნაკრები

5 ნ. ორლოვას სახ. საერთაშორისო ტურნირი დანიშვნით ბათუმი
აჭარის ნაკრები, მოწვეული 

გუნდები

სულ მხატვრული ტანვარჯიში

1 თენგიზ ბოლქვაძის სახელობის ტურნირი ივლისი ბათუმი აჭარის ნაკრები, მოწვეული გუნდები

2 სასწავლო საწვრთნო შეკრება ივლისი ბათუმი აჭარის ნაკრები

3 სასწავლო საწვრთნო შეკრება, იმერეთის ღია პირველობა დანიშვნით ქუთაისი აჭარის ნაკრები

სულ სპორტული აკრობატიკა

მხატვრული ტანვარჯიში

სპორტული აკრობატიკა

ბატუტზე ხტომები



1 თბილისი ღია პირველობა აპრილი თბილისი აჭარის ნაკრები

2 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება, საქართველოს ჩემპიონატი ივნისი თბილისი აჭარის ნაკრები

3 საერთაშორისო ტურნირი  AJARA OPEN დანიშვნით ბათუმი აჭარის ნაკრები, მოწვეული გუნდები

სულ ბატუტზე ხტომები

სულ ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაცია
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