
d e b u l e b a 
 

2023 wეls, saqarTvelos ragbis kavSiris egidiT organizebuli 
festivalebis (turnirebis) Sesaxeb 

(პროექტი)  
 

 
muxli 1. miznebi da amocanebi 
 
1. winamdebare debuleba awesrigebs saqarTvelos ragbis kavSiris 

mier organizebul festivalebSi (turnirebSi) klubebis (gundebis) 
monawileobas.   

2. winamdebare debulebiT saqarTvelos ragbis kavSiris miznebsa da 
amocanebs warmoadgens: 

a) festivalebis (turnirebi) organizeba; 
b) saqarTveloSi ragbis Semdgomi popularizacia, regionebSi 

ragbis danergva da ganviTareba; 
გ) ახალგაზრდებში რაგბის ფუნდამენტური ფასეულობებისა და ეთიკური 

ნორმების პროპაგანდა. 
d) mwvrTnelebis, msajebisa da sportsmenebis profesiuli donis 

amaRleba; 
e) saqarTvelos saragbo akademiisTvis kandidatebis gamovlena. 

 
 
muxli 2. festivalebis (turnirebis) xelmZRvaneloba. 
 
1. festivalebis (turnirebis) Catarebas uzrunvelyofs saqarTvelos 

ragbis kavSiri (s.r.k) Tavisi struqturuli erTeulis (ganviTarebis 
jgufis) meSveobiT . 

2. festivalebis (turnirebis) Catarebaze pasuxs agebs saqarTvelo 
ragbis kavSiris (s.r.k) ganviTarebis jgufi. 

 
 muxli 3. festivalebSi (turnirebSi)  monawileobis ufleba . 

 
1. festivalebSi (turnirebSi) monawileoba SeuZlia im klubs 

(gunds), romelic aris iuridiuli piri, aRiarebs kavSiris wesdebasa da 
ragbis kavSirSi wardgenili gancxadebiT, adasturebs mzadyofnas 
winamdebare debulebiT dadgenili moTxovnebis upirobo Sesrulebaze. 

 
muxli 4. festivalebSi (turnirebSi) monawileobis pirobebi 

 

1. klubebi (gundebi) festivalebSi (turnirebSi) monawileobisaTvis 

valdebulni arian  saqarTvelos ragbis kavSiris (s.r.k) საფესტივალო 

jgufSi werilobiT warmoadginon: 



a) saTanado formiT Sedgenili gancxadeba. Ggancxadebas Tan unda 

erTvodes  licenzirebul moTamaSeTa sia . 

b) klubis (gundis), rogorc iuridiuli piris damadasturebeli 

dokumentacia (amonaweri maregistrirebeli organos reestridan, klubis 

wesdeba) და საკონტაქტო მონაცემები (safosto misamarTi, eleqtronuli 

fostis misamarTi, საკონტაქტო ტელეფონები); sezonis ganmavlobaSi, zemoT 

xsenebul monacemebSi nebismieri cvlilebis Sesaxeb  klubma (gundma) 

unda acnobos საფესტივალო jgufs cvlilebidan maqsimum  5 samuSao dRis 

vadaSi. 

g) SejibrebebSi monawileobis msurveli klubis (gundis) 

safestivalo (saturniro)  ganacxadi or egzempliarad, romelic 

damtkicebulia klubis xelmZRvanelisa da აკრედიტებული samedicino 

dawesebulebis mier. 

d) axal klubebs (gundebs), romlebsac eqnebaT festivalebSi 

(turnirebSi) monawileobis survili, ufleba miecemaT CaerTon 

festivalebSi (turnirebSi), mxolod saWiro dokumentaciis srulad,  

saTanado formiTa da dadgenil vadebSi wardgenis SemTxvevaSi. 

e) klubi (gundi) valdebulia festivalamde (turniramde) 4 dRiT 
adre daadasturos Tavisi monawileoba saqarTvelos ragbis kavSiris 

საფესტივალო jgufSi. 
v) festivalebi (turnirebi) tardeba saqarTvelos ragbis kavSiris 

mier damtkicebuli wesebis mixedviT (ixileT დანართი #1) 
ზ) საქართველოს რაგბის კავშირის ეგიდით გამართულ ფესტივალებში 

გუნდის გამოყვანის უფლება აქვთ მხოლოდ შესაბამისი ლიცენზიის მქონე 

მწვრთნელებს, თამაშის მიმდინარეობისას ტექნიკურ არეში თითო გუნდიდან 2 

მწვრთნელი დაიშვება. 
  
muxli 5. moTamaSeTa licenzirebis pirobebi 

    moTamaSeTa licenzirebisaTvis aucilebelia Semdegi sabuTebis 
warmodgena;  piradobis damadasturebeli oficialuri suraTiani sabuTi, 

(piradobis mowmoba, pasporti, suraTiani forma #1 ) .მიმდინარე წელს 

გაცემული ჯანმრთელობის ცნობა, ფორმა #100 
 
 
 muxli 6.  festivalis (turniris) Catarebis wesi 

 
saqarTveloSi yvela festivalis (turniris) Catareba SeTanxmebuli 

unda iyos saqarTvelos ragbis kavSiris საფესტივალო jgufTan. 

festivalis (turniris) Catarebისას gaTvaliswinebuli unda iyos სრკ-ს 

განვითარების ჯგუფის მიერ დადგენილი ყველა შესაბამისი მოთხოვნა.    წინააღმდეგ 

შემთხვევაში. ragbis kavSiri ixsnis yovelgvar pasuxismgeblobas. 



   muxli 7. msajoba 

 
saqarTvelos ragbis kavSiris egidiT organizebul Sejibrebebs 

moemsaxureba საქართველოს ragbis kavSiris msajTa komitetis mier 

daniSnuli msajTa brigadebi (გamonaklisiა 13, 11 და 9 wlamde ასაკობრივი 

კატეგორიები, sadac TamaSebs gansjian gundis mwvrTnelebi).  

თამაშები ჩატარდება, შესაბამისი ასაკისათვის დადგენილი საერთაშორისო და 

სრკ-ს განვითარების ჯგუფის მიერ, მონაწილე გუნდებთან შეთანხმებული წესების 

მიხედვით. სათამაშო არეში აღნიშნული წესების დაცვის უზრუნველყოფა მხოლოდ 

მთავარი მსაჯის კომპეტენციაა. 
muxli. 8 kontroli 
saqarTvelos ragbis kavSiris egidiT Catarebuli nebismieri festivalis 
(turniris) საორგანიზაციო მხარეზე პასუხისმგებლები, ფესტივალის (ტურნირის) 

კომისრები (მეთვალყურეები) არიან. კომისრის (მეთვალყურის) მოვალეობებში შედის: 

1) სტადიონის შემოწმება (მოედნის საფარი, უსაფრთხოება) 

2) მოედნის მომზადება შესაბამისი ასაკისათვის  

3) მსაჯებისა და ექიმების მზადყოფნის შემოწმება 

4) გუნდების მზადყოფნის  შემოწმება (დაწყებამდე 15 წუთით ადრე)        

5) თამაშების გრაფიკის კონტროლი   

6) ინვენტარის კონტროლი 

7) მონაცემების ჩაწერა;     

ა) მსაჯები, ექიმები  

ბ) გუნდების შეფასება (კომენტარი) 

გ) წესრიგი სტადიონზე 

 საჭიროების შემთხვევაში,    komisrebs (მეთვალყურეებს ) ufleba aqvT 

moiTxovon nebismierი moTamaSის სალიცენზიო ბარათი. 

Mმuxli. 9 sanqciebi 
festivalis (turniris) periodSi momxdari yoveli darRveva ganixileba 

saqarTvelos ragbis kavSiris ganviTarebis jgufis mier. დისციპლინარული 

ზომები მიღებულ იქნება შესაბამისი სადისციპლინო კოდექსის მოთხოვნების 

მიხედვით. (იხ. სადისციპლინო კოდექსი საფესტივალო ასაკის გუნდებისთვის ) . 

 

 

 

 

მუხლი. 10 სამედიცინო მომსახურება 

 

საქართველოს რაგბის კავშირის ეგიდით ორგანიზებულ შეჯიბრებებს 

მოემსახურებიან საქართველოს რაგბის კავშირის სამედიცინო სამსახურის მიერ 

დანიშნული ექიმები , სასწრაფოს მანქანები 

 



დანართი # 1 

 
     საფესტივალო ასაკის რეგულაციები 
 

ასაკი U 9 U 11 U 13 U 15 

მოთამაშეთა 

რაოდენობა 

7x7 

(+2) 

7x7 

(+2) 

10x10 

(+3) 

5 შერკინება, 

5 უკანა ხაზი 

15x15 

(+5) 

 

ბურთის ზომა 3 4 5 5 

მოედნის 

ზომა 

40x30 50x30 65x45 მთლიან 

მოედანზე 

დრო 24წთ 

სამი 8 წ თამაში 

30წთ 

სამი 10 წ თამაში 

40წთ 

ორი 20წ თამაში 

50წთ 

ორი 25წ თამაში 

ბოჭვა მკერდის ქვემოთ მკერდის ქვემოთ მკერდის ქვემოთ მკერდის ქვემოთ 

ფეხით თამაში არა კი კი კი 

აუტი არა * არა* კი 

სრული აუტი 

ბურთზე ბროლა 

აწევის გარეშე 

კი 

ბურთზე ბრძოლა 

მხოლოდ შორტის 

არედან  აწევა 

შერკინება არა* არა* კი 

ბურთზე 

ბრძოლის და 

მიწოლის გარეშე 

კი 

შეკვრა შესვლა 

მიწოლის გარეშე 

საწყისი, თამაშის 

განახლება 

ცენტრში 

გათამაშბა 

ხელიდან 

დარტყმა 

არეკნის დარტყმა 

 

არეკნის დარტყმა 

მსაჯები მწვრთნელების 

მსაჯობა 

მწვრთნელების 

მსაჯობა 

მწვრთნელების 

მსაჯობა 

1 დონის მსაჯები 

1/2თამაშის წესი კი კი კი კი 

 

*თავისუფალის გათამაშება აუტის ან შერკინების ადგილიდ 

 

 



2023 წ საფესტივალო კალენდარი (აღმოსავლეთი) 
მარტი U13   შაბათი 

U11, U9  კვირა 

4/5 მარტი 

 

U15 შაბათი 

U15 კვირა 

11/12 მარტი 

U13   შაბათი 

U11, U9  კვირა 

18/19  მარტი 

 

U15 შაბათი 

U15 კვირა 

25/26 მარტი 

 

 

აპრილი U13   შაბათი 

U11, U9  კვირა 

1/2 აპრილი 

თელავი 

U15 შაბათი 

U15 კვირა 

8/9 აპრილი 

რუსთავი 

16 აპრილი 

 

აღდგომა 

U13 შაბათი 

U11 , U9 კვირა 

22/23  აპრილი 

 

U15 შაბათი 

საქ.ჩემპ  შესა 

ეტაპი 15 კაცა 

რაგბში. 

29/30 აპრილი 

 

მაისი 

U13 შაბათი 

 

U11 , U9  კვირა 

 

6/7 მაისი 

რუსთავი 

U15 შაბათი 

U15 კვირა 

საქ. ჩემპ 15 კაცა 

რაგბში. 

 

13/14 მაისი 

U13 შაბათი 

 

U11 , U9 კვირა 

20/21  მაისი 

 

პატარძეული 

 

U15 შაბათი 

U15 კვირა 

საქ.ჩემპ 

შესარჩევი 

ეტაპი 7 კაცა 

რაგბში. 

27/28 მაისი 

 

ივნისი U13 შაბათი 

 

U11 , U9 კვირა 

 

3/4 ივნისი 

 

U15 შაბათი 

U15 კვირა 

საქ.ჩემპ 7 კაცა 

რაგბში. 

გორი 

10/11 ივნისი 

   

სექტემბერი   U13  შაბათი 

U11 , U9  კვირა 

16/17 

სექტემბერი 

U15 შაბათი 

U15 კვირა 

23/24 

სექტემბერი 

U13  შაბათი 

30 

სექტემბერი 

ყაზბეგი 

ოქტომბერი U11, U9  კვირა 

1 ოქტომბერი 

თელავი 

U15  შაბათი 

U15  კვირა 

7/8 

ოქტომბერი 

U13  შაბათი 

U11 , U9 კვირა 

14/15ოქტომბერ 

პატარძეული 

U15 შაბათ 

U15  კვირა 

21/22 

ოქტომბერი 

U13  შაბათი 

U11 , U9 კვირა 

28/29ოქტომბერი 

რუსთავი 

ნოემბერი U15  შაბათი 

U15  კვირა 

4/5 

 ნოემბერი 

U13  შაბათი 

U11 , U9  კვირა 

11/12 

ნოემბერი 

U15  შაბათი 

U15  კვირა 

18/19 

 ნოემბერი 

  



 

              „ვამტკიცებ“                                                                                                „ შეთანხმებულია“ 

საქართველოს რაგბის კავშირის                                                                   საქრთველოს რაგბის კავშირის  

დასავლეთ საქართვეელოს საქმიანობის                                                     განვითარების კომიტეტის 

კოორდინატორი:  -------------------/z. SavguliZe/                              თავჯდომარე:  -----------------  გ. ჭუმბურიძე 

 

დასავლეთ საქართველოს 2023 წლის  bavSvTa saragbo festivalis  

  g a n r i g i         

1 ქუთაისი   4 მარტი 2008-2009 

U-15 

12X12  

 

 

2 ქუთაისი 11 მარტი 2010-2011 

U-13 

9X9  

3       ქუთაისი          12 მარტი 2012-2013 

2014-2015 

U-11, U-9 

7X7 

5X5 

 

 

4 ფოთი 18 მარტი 2008-2009 

  U-15 

12X12 

 

 

5 ზუგდიდი 25 მარტი 2010-2011 

  U-13 

9X9  

6 ფოთი 26 მარტი 2012-2013 

2014-2015 

U-11, U-9 

7X7 

5X5 

 

7 ჩოხატაური 1 აპრილი 2008-2009 

                 U-15 

12X12  

8 ოზურგეთი 8 აპრილი 2010-2011 

  U-13 

9X9  

9 წყალტუბო 9 აპრილი 2012-2013 

2014-2015 

U-11, U-9 

7X7 

5X5 

 

10 წალენჯიხა 22 აპრილი 2008-2009 

  U-15 

12X12  

11 ლენტეხი 29 აპრილი 2010-2011 

 U-13 

9X9  



12 ტყიბული 30 აპრილი 2012-2013 

2014-2015 

U-11, U-9 

 

 

7X7 

5X5 

 

13 ფოთი 6 მაისი 2008-2009 

   U-15 

12X12  

14 სამტრედია 13 მაისი 2010-2011 

 U-13 

9X9  

15 ცაგერი 14 მაისი 2012-2013 

2014-2015 

U-11, U-9 

7X7 

5X5 

 

16 ქუთაისი 20 მაისი 2008-2009 

 U-15 

7კაცა  

17 ჭიათურა 27 მაისი 2010-2011 

 U-13 

9X9  

18 ჩაქვი 28 მაისი 2012-2013 

2014-2015 

U-11, U-9 

7X7 

5X5 

 

19 ბათუმი 3 ივნისი 2008-2009 

     U-15 

12X12  

20 ჩაქვი 10 ივნისი 2010-2011 

 U-13 

9X9  

21 ქობულეთი 11 ივნისი 2012-2013 

2014-2015 

U-11, U-9 

7X7 

5X5 

 

22 ფურტიო  

ქედა 

17 ივნისი 2008-2009 

               U-15 

12X12  

23 ბათუმი 24 ივნისი 2010-2011 

 U-13 

9X9  

24 სენაკი 25 ივნისი 2012-2013 

2014-2015 

U-11, U-9 

7X7 

5X5 

 

25 ფოთი 16 სექტემბერი 2009-2010 

U-15 

12X12  

26 ჩაქვი 23 სექტემბერი 2011-2012 

U-13 

 

9X9  



27 ქობულეთი 24 სექტემბერი 2013-2014 

2015-2016 

U-11, U-9 

7X7 

5X5 

 

28 ბათუმი 30 სექტემბერი 2009-2010 

U-15 

12X12  

29 ლანჩხუთი 7 ოქტომბერი 2011-2012 

U-13 

 

 

     9X9  

30 ქუთაისი 8 ოქტომბერი 2013-2014 

2015-2016 

U-11, U-9 

7X7 

              5X5 

 

31 ჩოხატაური 14 ოქტომბერი 2009-2010 

U-15 

12X12  

32 ოზურგეთი 21 ოქტომბერი 2011-2012 

U-13 

 

9X9  

33 ფოთი 22 ოქტომბერი 2013-2014 

2015-2016 

U-11, U-9 

7X7 

     5X5 

 

34 ქუთაისი 28 ოქტომბერი 2009-2010 

U-15 

12X12  

35 ჩოხატაური 4 ნოემბერი 2011-2012 

U-13 

 

9X9  

36 ბათუმი 5 ნოემბერი 2013-2014 

2015-2016 

U-11, U-9 

7X7 

     5X5 

 

37 ფოთი 11 ნოემბერი 2009-2010 

U-15 

12X12  

38 ქუთაისი 18 ნოემბერი 2011-2012 

U-13 

 

9X9  

39 ქუთაისი 19 ნოემბერი 2013-2014 

2015-2016 

U-11, U-9 

7X7 

     5X5 

 

 
 

 u-11;  u-9;  asakis festivalebs imsajeben mwvrTnelebi.                          



 gTxovT mwvrTnelebma RonisZiebebze iqonioT sastveni da wamzomi. 
 xelmZRvanelebma gvacnoboT festivalSi monawileobis Sesaxeb. Ggundebi 
moragbis licenziebis gareSe festivalebze  ar daiSvebian. 
 
sakontaqto telefonio:   555 40 96 36 zurab SavguliZe. 
                            571 04 02 15  – ilia mJavanaZe 
                            558 79 21 22 – gela WoveliZe 
E-mail: d.festivali@yahoo.com 

        
                                                                                                                       


