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ქ. თელავი 

 
თელავის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე მაღალი სპორტული შედეგების მქონე 

სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით ფულადი 

 ჯილდოს დაწესების  შესახებ 

   საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 

და მე-4 პუნქტების, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების და 

საქართველოს კანონის „სპორტის შესახებ“ მე-7 მუხლის თანახმად: 

მუხლი 1.  

დაწესდეს თელავის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე მაღალი სპორტული შედეგების მქონე 

 სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო და მისი ოდენობა 

განისაზღვროს დანართის შესაბამისად. 

 

მუხლი 2. 

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                          არჩილი თხლაშიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 

თელავის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე მაღალი სპორტული შედეგების მქონე 

სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდოს დაწესების 

შესახებ 

მუხლი 1. პირები, რომლებზეც ვრცელდება წინამდებარე დადგენილება: 

1. ფულადი ჯილდო გადაეცემა თელავის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე 

სპორტსმენებს. 

2. ფულადი ჯილდო აგრეთვე გადაეცემა იმ მწვრთნელებს, რომლებიც სამწვრთნელო 

საქმიანობას ახორციელებენ თელავის მუნიციპალიტეტში და რომელთა მიერ მომზადებულმა 

თელავის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებმა დაიკავეს წინამდებარე 

დადგენილებით განსაზღვრული საპრიზო ადგილები. 

 

მუხლი 2. ფულადი ჯილდოს  ოდენობის შესახებ. 

თელავის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე მაღალი სპორტული შედეგების მქონე 

სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით დაწესდეს ფულადი ჯილდო 

შემდეგი ოდენობით: 

1. ოლიმპიური თამაშები: 

ა) პირველი ადგილი – 10 000 ლარი, მწვრთნელი – 5 000 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 7 000 ლარი, მწვრთნელი – 3500 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 5 000 ლარი; მწვრთნელი – 2 500 ლარი. 

2. მსოფლიო პირველობა, უფროსი ასაკი: 

ა) პირველი ადგილი – 7000 ლარი, მწვრთნელი – 3500 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 5000 ლარი, მწვრთნელი – 2500 ლარი; 

ბ) მესამე ადგილი – 3000 ლარი, მწვრთნელი – 1500 ლარი; 

3. მსოფლიო პირველობა, ახალგაზრდები: 

ა) პირველი ადგილი – 5000 ლარი, მწვრთნელი – 2500 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 3000 ლარი, მწვრთნელი – 1500 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 2000 ლარი, მწვრთნელი – 1000 ლარი; 

4. მსოფლიო პირველობა, ჭაბუკები და გოგონები (16 წელი და ზემოთ): 

ა) პირველი ადგილი – 3000 ლარი, მწვრთნელი –1500 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 2000 ლარი, მწვრთნელი –1000 ლარი; 



გ)მესამე ადგილი – 1500 ლარი, მწვრთნელი – 750 ლარი; 

5. ევროპის პირველობა, უფროსი ასაკი: 

ა) პირველი ადგილი – 6000 ლარი, მწვრთნელი – 3000 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 4000 ლარი, მწვრთნელი – 2000 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 2000 ლარი, მწვრთნელი – 1000 ლარი; 

6. ევროპის პირველობა, ახალგაზრდები: 

ა) პირველი ადგილი – 4000 ლარი, მწვრთნელი –2000 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 2500 ლარი, მწვრთნელი – 1250 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი –1500 ლარი, მწვრთნელი – 750 ლარი. 

7. ევროპის პირველობა, ჭაბუკები და გოგონები (16 წელი და ზემოთ): 

ა) პირველი ადგილი – 3000 ლარი, მწვრთნელი – 1500 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 2000 ლარი, მწვრთნელი – 1000 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 1000 ლარი, მწვრთნელი – 500 ლარი. 

8. საქართველოს პირველობა, უფროსი ასაკი: 

ა) პირველი ადგილი – 1250 ლარი, მწვრთნელი – 625 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 850 ლარი, მწვრთნელი – 425 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 650 ლარი, მწვრთნელი – 325 ლარი. 

9. საქართველოს პირველობა, ახალგაზრდები: 

ა) პირველი ადგილი – 500 ლარი, მწვრთნელი – 250 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 400 ლარი, მწვრთნელი – 200 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 350 ლარი, მწვრთნელი – 175 ლარი. 

10. საქართველოს პირველობა, ჭაბუკები და გოგონები: 

ა) პირველი ადგილი – 400 ლარი, მწვრთნელი – 200 ლარი; 

 ბ) მეორე ადგილი – 350 ლარი, მწვრთნელი – 175 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 300 ლარი, მწვრთნელი – 150 ლარი. 

 

 



11. არაოლიმპიურ სახეობებში მოასპარეზე სპორტსმენებს ფულად ჯილდოებს გადასცემს 

მუნიციპალიტეტის 

მერი, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული დასკვნის საფუძველზე. 

პირველობა ვეტერანებს შორის (სპორტის ოლიმპიურ სახეობებში) 

12. მსოფლიო პირველობა: 

ა) პირველი ადგილი – 5000 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 4000 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 3000 ლარი. 

სპორტის გუნდური სახეობები: 

13. საქართველოს ჩემპიონატი, უფროსი ასაკი: 

ა) პირველი ადგილი – 5400 ლარი, მწვრთნელი – 2700 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 3700 ლარი, მწვრთნელი – 1850 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 2500 ლარი, მწვრთნელი – 1250 ლარი. 

14. საქართველოს ჩემპიონატი, ახალგაზრდები: 

ა) პირველი ადგილი – 3000 ლარი, მწვრთნელი – 1500 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 2500 ლარი, მწვრთნელი – 1250 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 1700 ლარი, მწვრთნელი – 850 ლარი. 

15. საქართველოს ჩემპიონატი, ჭაბუკები და გოგონები; 

ა) პირველი ადგილი – 2500 ლარი, მწვრთნელი – 1250 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 1700 ლარი, მწვრთნელი – 850 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 1300 ლარი, მწვრთნელი – 650 ლარი. 

საქართველოს ნაკრებთან ერთად ევროპისა და მსოფლიოს ტურნირები 

16. უფროსი ასაკი: 

ა) პირველი ადგილი –1250 ლარი, მწვრთნელი – 625 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 1000 ლარი, მწვრთნელი – 500 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 750 ლარი, მწვრთნელი – 375 ლარი. 

17. ახალგაზრდები: 

ა) პირველი ადგილი – 750 ლარი, მწვრთნელი – 375 ლარი; 



ბ) მეორე ადგილი – 650 ლარი, მწვრთნელი – 325 ლარი; 

გ) მესამე ადგილი – 500 ლარი, მწვრთნელი – 250 ლარი; 

 

18. ჭაბუკები და გოგონები: 

ა) პირველი ადგილი – 600 ლარი, მწვრთნელი – 300 ლარი; 

ბ) მეორე ადგილი – 500 ლარი, მწვრთნელი – 250 ლარი. 

გ) მესამე ადგილი – 300 ლარი, მწვრთნელი – 150 ლარი. 

მუხლი 3. ფულადი ჯილდოს გაცემის შესახებ 

1. გადაწყვეტილებას ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს გადაცემის თაობაზე იღებს თელავის 

მუნიციპალიტეტის მერი საკრებულოსთან შეთანხმებით. ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს 

მიმღები პირი, ერთჯერადი ჯილდოს მიღების მიზნით, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ 

ორგანოს წარუდგენს შესაბამის დოკუმენტაციას, რომლითაც დასტურდება სპორტული შედეგი.   

 

 

       საკრებულოს თავმჯდომარე                                                       არჩილი თხლაშიძე 


