
saqarTvelos karates erovnuli federaciis rigiT meeqvse arCevnebis 

sxdomis 

oqmi #1 (2016 wlis 22 oqtomberi) 

 

saqarTvelos karates erovnuli federaciis rigiT meeqvse arCevnebis 

sxdomisTvis registracia gaiara amave federaciis 135-ma delegatma. 

federacias sul 150 delgati. Sesabamisad, registrirebulma 135-ma 

delegatma legitimuri gaxada saqarTvelos karates erovnuli federaciis 

rigiT meeqvse arCevnebis sxdomis Catareba. 

 

 

 

1. dRis wesrigi: 

dRis wesrigi waradgina: federaciis generalurma mdivanma, batoma mixel 

maxaraZem. 

arCevnebis sxdomis Tavmjdomaris arCeva: waradgina  nugzar WiaberaSvilma 

(federaciis presmdivani). 

arCevnebis komisiis wevrebis arCeva:  naTia beqauri da salome WumburiZe 

(federaciis mdivnebi) , jumber abesaZe (federaciis instruqtori, 

mwvrTneli). 

2. arCevnebis sxdomis Tavmjdomaris mimarTva: 

arCevnebis xmebis damTvleli reviziis wevrebis arCeva: naTia beqauri da 

salome WumburiZe (federaciis mdivnebi) , jumber abesaZe (federaciis 

instruqtori, mwvrTneli), giorgi gigolaSvili ( federaciis instruqtori), 

tatiana klionina (federaciis menejeri). vice-prezidentebisa da komitetebis 

Tavmjdomareebis wardgena. 

prezidentis angariSis wardgena.  

dadginda, rom kenWi eyara zemoTCamoTvlil sakiTxebsa da kandidaturebs da 

erTxmad gadawyda, SeTanxmda yvela delegati dRis wesrigze ucvlelad. 

1. sxdomis Tavmjdomarem nugzar WiaberaSvilma delegatebs SesTavaza 

arCevnebis saxe _ faruli Tu Ria kenWisyra: kenWisyris saxe gadawyda 

da dadgina erTxmad _ faruli. nugzar WiaberaSvilma aqve aRniSna, 



rom federaciis 150 delegatidan sxdomas eswreba 135 delegati, rac 

uflebamosils  da legitimurs xdis sxdomas.  

nugzar WiaberaSvilma arCeviT Tanamdebobebis kandidatebs SekiTxva 

dausva: vinmes xom ar hqonda aRniSnul poziciaze arCevis uaris Tqmis 

anda axali kandidaturis dayenebis survili.  

uari ganacxada sakuTari knadidaturis arCevaze : sportuli komitetis 

xelmZRvanelobaze laSa koduam, samsajo komitetis xelmZRvanelobaze 

merab Turqiam da imereTis warmomadgenlobaze aleko dolaberiZem. 

nugzar WiaberaSvilma waradadgina pirveli momxsenebeli: federaciis gen. 

mdivani mixeil maxaraZe.  

mixeil maxaraZem mokled mimoixila gasuli oTxi wlis Sedegebi, rasac 

dadebiTi Sefaseba misca Tavis mxriv, xolo meores mxriv samomavlo 

gegmebze gaakeTa aqcenti. samomavlo gegmebi ganisazRvreboda sportuli 

Sedegebi gaumjobesebaSi, regioebis maqsimalur CarTulobaSi, sazogadoebis 

metad informirebis sakiTxebSi. 

nugzar WiaberaSvilma waradgina Semdegi momxsenebeli, federaciis 

prezidentobis kandidati kaxa basilia.  

2. federaciis prezidenti ( prezidentobis axali kandidati kaxa 

basilia). waradgina gasuli 4 wlis angariSi Semdegi saxiT: foto, 

video da werilobiTi prezentaciiT. isaubra samdivnosa da 

genaraluri mdivnis erTian saqmianobaze dadebiTad. aseve, angariSi 

warudgina delegatebs erovnuli nakrebisa da mwvrTnelis muSaobaze 

da Sedegebze. kaxa basiliam moxsenebaSi aRniSna saqarTveloSi 

Catarebuli msoflio Cempionatebi, erovnuli turnirebi da sxva 

saerTaSoriso Sejibrebebi. aseve, umniSvnelovanesi Tema aRniSna kaxa 

basiliam _ saerTo olimpiuri moZraoba, ris saSualbiTac karates 

olimpiur saxeobad aRiarebisTvis saqarTvelom mniSvnelovani wvlili 

Seitana. karates regionaluri ganviTareba, aseve karates masiu 

sportad gadaqceva, jansaRi momavali Taobis aRzrdisTvis. 

angariSis Sefaseba delegatebis mxridan iyo dadebiTi da erTxmad 

aRiara yvelam, misces umaRlesi Sefaseba. 

 

saprezidento kandidatis wardgena: angariSis mosmenis Semdeg sxdomis 

Tavmjdomarem, nugzar WiaberaSvilma waradgina prezidentobis 

kandidati kaxa basilia, rasac erTxmad daeTanxma yvela delegati. 

nugzar WiaberaSvilma, aseve waradgina vice-prezidentebis 

kandidaturebi. aseve, komitetebis Tavmjdomareebis kandidatebis 

wardgena: 

a) prezidenti – kaxa basilia (federacies damfuZnebeli p/n 01030003615); 



b) gen. mdivni – mixeil maxaraZe (federacies damfuZnebeli p/n 01024006238); 

g) vice-prezidentebi (6 pozicia): 

- regionebTan urTierTobis warmomadgeneli –  

grigol darCiaSvili (federacies damfuZnebeli p/n 01024019626) (arCeviTi pozicia); 

- Tbilisis warmomadgeneli –  

                                   daviT gogoZe              (arCeviTi pozicia); 

- afxazeTis a/r-is warmomadgeneli –  

                                   mamuka yuraSvili          (arCeviTi pozicia); 

- paraolimpiuri mimarTuleba –   

                                   Temur ramiSvili           (arCeviTi pozicia); 

- marketingisa da finansebis sfero –  

                                   Temur gignaZe              (arCeviTi pozicia); 

- stilobrivi karates mimarTuleba –   

                                   oTar grZeliSvili         (arCeviTi pozicia); 

 d) komitetebis Tavmjdomareebi (8 pozicia): 

- sportuli komiteti – malxaz WumburiZe,  

                         sergo kveniaSvili,  

                         daviT menabdiSvili,  

                         laSa kodua; 

- samsajo komiteti – gela axalaZe,  

                      merab Turqia,  

                      malxaz xvedeliani,  

                      laSa suxiSvili; 

- teqnikuri komiteti – gabi mixaeli; 

- sadisciplino komiteti – avTandil WumburiZe,  

                             beso xuciSvili,  

                             maia mogelaSvili; 



- samedicino komiteti – aleqsandre mWedliSvili; 

- saorganizacio komiteti – vasil maRlakeliZe; 

- veteranTa komiteti – giorgi beriZe; 

                        kukuri Wabukiani; 

- sapatio wevrTa komiteti – gela dumbaZe; 

e) skef-is aRmaskomis danarCeni wevrebi (12 arCeviTi pozicia + 3 Tavisufali  

  dasaniSni pozicia): 

- Tbilisis warmomadgeneli – irakli cincaZe,  

                               beso xuciSvili; 

- aWaris a/r-is warmomadgeneli – soso doliZe,  

                                  levan jioSvili,  

                                  goCa surmaniZe; 

- afxazeTis a/r-is – irakli narmania; 

- guriis warmomadgeneli – merab Turqia; 

- samegrelo-zemo svaneTis warmomadgeneli – geronti mamforia,  

                                               nukri Cemia,  

                                               koba gvazava; 

- raWa-leCxumis warmomadgeneli – aleqsandre donaZe; 

- imereTis warmomadgeneli – vaJa ungiaZe,  

                              aleko dolaberiZe; 

- samcxe-javaxeTis warmomadgeneli – rafael darbinian,  

                                      mamuka zumbaZe; 

- Sida qarTlis warmomadgeneli – gela pavliaSvili; 

- qvemo qarTlis warmomadgeneli – mindia afciauri; 

- mcxeTa-mTianeTis warmomadgeneli – daviT mamniaSvili,  

                                       solomon sayvareliZe,  

                                       rostom gelaSvili; 



- kaxeTis warmomadgeneli – solomon beJaSvili 

nugzar WiaberaSvilma saSualeba misca Semdeg momxsenebels gamoeTqva sakuTari 

azri da daefiqsirebina damoukidebeli da miukerZoebeli pozicia, rogorc gasuli 

4 wlis SefasebaSi, aseve momdevno 4 wlis samoqmedo gegmis dasaxvaSi. 

nugzar WiaberaSvilma Semdeg momxseneblad waradgina saqarTvelos kiokuSinkai 

karates federaciis warmomadgeneli anzor CubiniZe. 

anzor CubiniZem naTlad daafiqsira Tavisi keTilganwyoba da miukerZoebeli, 

dadebiTi Sefaseba gaakeTa skef-is gasuli 4 wlis muSaoba  da Sedegebi. samomavlo 

gegmebzec gaakeTa aqcenti, rac karates yvela saxeobis metad aqtiur CarTulobas 

iTvaliswinebs. Tumca, amave dros, anzor CubiniZem kritikuli SeniSvnis saxiT 

daafiqsira Tavisi pozicia Semdegze: rom kargi iqneboda skef-is saprezidento 

kandidati yofiliyo ara erTi, aramed ori an ramdenime kandidati. aseve ar 

daeTanxma kiokuSinkais federaciis saerTo sistemaSi wamordgenas, rac kaxa 

basiliam prezentaciis dros warudgina damswre delegatebs. Tumca, saboloo 

reziume anzor CubiniZem gaakeTa dadebiTi, qarTuli karates ganviTarebisTvis 

misaRebi, aucilebeli tendenciebi da samomavlo gegmebze Tanxmoba. amave dros 

daeTanxma im garemoebas , rom skef-is  warmodgenili erTi saprezidento 

kandidati, kaxa basilia am droisTvisac Seucvlelia da sruli fromaloba da 

uazroba iqneboda sxva kandidatis wardgena. kaxa basilia am droisaTvis 

erTdaerTi Rirseuli da damsaxurebuli kandidatia, romelsac kidev erTxel 

ekuTvnis skef-is prezidentis Tanamdeboba. 

nugzar WiaberaSvilma Semdeg momxseneblad waradgina skef-is erT-erTi 

damfuZnebeli, veterani giorgi beriZe. 

giorgi beriZem sakuTari pozicia Semdegnairad Camoayaliba: pirveli sakiTxi _ rom 

skef-ma yvelaferi gaakeTa gasuli 4 wlis manZilze maqsimaluri Sedegebis 

misaRwevad, saerTo olimpiur did ojaxSi gawevrianebisTvis uzarmazari wvlili 

gaiRo msoflio karates yvela  qveyanis federaciasTan erTad da samomavlo 

gegmebic Sesabamisad olimpiadaze aris orientirebuli. sakiTxi meore _ 

saqarTvelos kiokuSinkai karates federaciis warmomadgenlis, anzor CubiniZis 

kritikul midgomas gamoexmaura. giorgi beriZem srulad ganumarta msoflio 

karates da amave dros saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saqmeTa 

saministros sistemaSi, maT Soris skef-is sitemaSi rogoraa warmodgenili 

tradiciuli karates  federaciebi _ Sotokani, goju riu, Sito riu da aseve 

kiokuSinkai karate aRiarebulia msoflio karates federaciis ZiriTad tradiciul 

da wamyvan stilebad, ris gamoc batonma kaxa basiliam struqturulad savsebiT 

samarTlianad da kanonierad waradgina misi gamosvlis dros. amis Semdeg 

saqarTvelos kiokuSinkai karates federaciis warmomadgeneli anzor CubiniZe 

daeTanxma da SeniSvna AaRar gaukeTebia arsebul Temaze. 

saqarTvelos sportisa da axalgazrodbis saqmeTa saministros sportisa da 

politikis marTvis departamentis ufrosma irakli dolaberiZem iTxova sityva, 

risi saSualebac misca nugzar WiaberaSvilma. 



irakli dolaberiZis TqmiT skef-i yovelwliurad aumjobesebs sakuTar Sedegebs 

da samomavlo gegmebs inovaciurad saxavs. saerTo jamSi irakli dolaberiZem 

dadebiTad Seafasa gasuli 4 weli,  saqarTvelos karates erovnuli federaciis 

xelmZRvanelobis arCevnebis Catarebis mniSvneloba, aucilebloba da 

miukerZoebloba, risTvisac kidev erTi madloba gadauxada skef-s. 

 

          

kenWisyris, xmis micemis dawyeba, farulad, zusti dro: 2016 wlis 22 

oqtomberi. 12:25 sT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



saqarTvelos karates erovnuli federaciis rigiT meeqvse arCevnebis 

sxdomis 

oqmi #2 (2016 wlis 22 oqtomberi) 

 

saqarTvelos karates erovnuli federaciis rigiT meექვსე arCevnebis 

sxdomis Tavmjdomarem nugzar WiaberaSvilma xmebis damTvlel da sarevizio 

komisiasTan erTad yvela delegatis TandaswrebiT gaxsna saarCevno yuTi. 

xmebis damTvlelma komisiam sarevizio komisiasTan erTad yovelgvari 

eqscesebis, garTulebisa da orazrovnebis gareSe daiTvala xmebi. nugzar 

WiaberaSvilma xmebis damTvleli komisiis da aseve,sarevizio komisiis 

muSaoba Seafasa dadebiTad da miukerZoeblad. nugzar WiaberaSvilma 

Caibara Sejamebuli (dajamebuli) xmebis raodenoba. amis Semdeg,xmebis 

damTvlel komisiasTan da sarevizio komisiasTan erTad gamoitana Sedegebi 

da dadginda Semdegi:  

 

1. Sedegebis gamocxadeba: 

პრეზიდენტი: კახა ბასილია  98,8 % 

გენერალური მდივანი: მიხეილ მახარაძე 91% 

 

ვიცე პრეზიდენტი (6 პოზიცია) 

თბილისის წარმომადგენელი: დავით გოგიძე 80% 

რეგიონებთან ურთიერთობის წარმომადგენელი: გრიგოლ დარჩიაშვილი   86% 

აფხაზეთის ა/რ-ის წარმომადგენელი: მამუკა ყურაშვილი  93% 

პარაოლიმპიური მიმართულება: თენგიზ რამიშვილი 93% 

მარკეტინგისა და ფინანსების სფერო: თემურ გიგნაძე 90% 

სტილობრივი კარატეს მიმართულება: ოთარ გრძელიშვილი 88% 

 

კომიტეტის თავმჯდომარეები (8 პოზიცია) 

სპორტული კომიტეტი: ჭუმბურიძე მალხაზ  62% 

სამსაჯო კომიტეტი: ახალაძე კონსტანტინე 54% 

ტექნიკური კომიტეტი: გაბი მიხაელი  98% 

სამედიცინო კომიტეტი: მჭედლიშვილი ალექსანდრე 98% 

სადისციპლინო კომიტეტი: ჭუმბურიძე ავთანდილი 54%  

საორგანიზაციო კომიტეტი: ვასილ მალღაკელიძე 88% 

ვეტერანთა კომიტეტი: ბერიძე გიორგი 49% 

საპატიო წევრთა კომიტეტი: დუმბაძე გელა 83% 

 



 სკეფ-ის აღმასკომის წევრები (12 არჩევითი პოზიცია) 

           თბილისის წარმომადგენელი: ბესო ხუციშვილი 57%    

აჭარის ა/რ-ის წარმომადგენელი  : დოლიძე იოსები 57% 

აფხაზეთის ა/რ-ის წარმომადგენელი: ნარმანია ირაკლი 88% 

გურიის    წარმომადგენელი: თურქია მერაბი 92 % 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის წარმომადგენელი: მამფორია გერონტი 56%  

რაჭა-ლეჩხუმის წარმომადგენელი: დონაძე ალექსანდრე 79% 

იმერეთის წარმომადგენელი: უნგიაძე ვაჟა 67% 

სამცხე-ჯავახეთის წარმომადგენელი: დარბინიანი რაფაელი 52% 

შიდა ქართლის წარმომადგენელი: პავლიაშვილი გელა 89 % 

ქვემო ქართლის წარმომადგენელი: აფციაური მინდია  90% 

მცხეთა-მთიანეთის წარმომადგენელი: გელაშვილი როსტომი 65% 

კახეთის   წარმომადგენელი: ბეჟაშვილი სოლომონი 75 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



saqarTvelos karates erovnuli federaciis rigiT meექვსე arCevnebis 

sxdomis 

oqmi #3 (2016 wlis 22 oqtomberi) 

 

oqmi #3- ით ვადასტურებთ შემდეგს:  saqarTvelos karates erovnuli 

federaciis rigiT meექვსე arCevnebis sxdomis ოქმი #1 და #2-ის საფუძველზე 

საქართველოს კარატეს ეროვნული ფედერაციის ხელმძღვალელ თანამდებობეზე 

არჩეული იქნენ შემდეგი პირები: 

 

პრეზიდენტი: კახა ბასილია  98,8 % 

გენერალური მდივანი: მიხეილ მახარაძე 91% 

 

ვიცე პრეზიდენტი (6 პოზიცია) 

თბილისის წარმომადგენელი: დავით გოგოძე 80% 

რეგიონებთან ურთიერთობის წარმომადგენელი: გრიგოლ დარჩიაშვილი   86% 

აფხაზეთის ა/რ-ის წარმომადგენელი: მამუკა ყურაშვილი  93% 

პარაოლიმპიური მიმართულება: თენგიზ რამიშვილი 93% 

მარკეტინგისა და ფინანსების სფერო: თემურ გიგნაძე 90% 

სტილობრივი კარატეს მიმართულება: ოთარ გრძელიშვილი 88% 

 

კომიტეტის თავმჯდომარეები (8 პოზიცია) 

სპორტული კომიტეტი: ჭუმბურიძე მალხაზ  62% 

სამსაჯო კომიტეტი: ახალაძე კონსტანტინე 54% 

ტექნიკური კომიტეტი: გაბი მიხაელი  98% 

სამედიცინო კომიტეტი: მჭედლიშვილი ალექსანდრე 98% 

სადისციპლინო კომიტეტი: ჭუმბურიძე ავთანდილი 54%  

საორგანიზაციო კომიტეტი: ვასილ მალღაკელიძე 88% 

ვეტერანთა კომიტეტი: ბერიძე გიორგი 49% 

საპატიო წევრთა კომიტეტი: დუმბაძე გელა 83% 

 

 სკეფ-ის აღმასკომის წევრები (12 არჩევითი პოზიცია) 

           თბილისის წარმომადგენელი: ბესო ხუციშვილი 57%    

აჭარის ა/რ-ის წარმომადგენელი  : დოლიძე იოსები 57% 

აფხაზეთის ა/რ-ის წარმომადგენელი: ნარმანია ირაკლი 88% 



გურიის    წარმომადგენელი: თურქია მერაბი 92 % 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის წარმომადგენელი: მამფორია გერონტი 56%  

რაჭა-ლეჩხუმის წარმომადგენელი: დონაძე ალექსანდრე 79% 

იმერეთის წარმომადგენელი: უნგიაძე ვაჟა 67% 

სამცხე-ჯავახეთის წარმომადგენელი: დარბინიანი რაფაელი 52% 

შიდა ქართლის წარმომადგენელი: პავლიაშვილი გელა 89 % 

ქვემო ქართლის წარმომადგენელი: აფციაური მინდია  90% 

მცხეთა-მთიანეთის წარმომადგენელი: გელაშვილი როსტომი 65% 

კახეთის   წარმომადგენელი: ბეჟაშვილი სოლომონი 75 % 

 

 

პასუხისმგებელი პირების ხელმოწერა: 

სხდომის თავმჯდომარე: ნუგზარ ჭიაბერაშვილი (სკეფ-ის პრესმდივანი) 

სკეფ-ის გენ მდივანი: მიხეილ მახარაძე  

საარჩევნო ხმების დამთვლელი კომიტეტის წევრი: ნათია ბექაური (სკეფ-ის მდივანი) 

საარჩევნო ხმების დამთვლელი კომიტეტის წევრი: სალომე ჭუმბურიძე (სკეფ-ის 

მდივანი) 

საარჩევნო ხმების დამთვლელი კომიტეტის წევრი: ჯუმბერ აბესაძე (სკეფ-ის 

instruqtori, mwvrTneli) 

საარჩევნო ხმების დამთვლელი კომიტეტის წევრი: ტატიანა კლიონინა ( სკეფ-ის 

მენეჯერი) 

საარჩევნო ხმების დამთვლელი კომიტეტის წევრი: გიორგი გიგოლაშვილი  (სკეფ-ის 

ინსტრუქტორი) 

 

 

 

 

 


