
საქართველოს 
სპორტული კარატეს 
ეროვნული ფედერაცია

2022 წლის მიმოხილვა



ისტორია

საქართველოს სპორტული კარატეს ეროვნული ფედერაცია დაფუძნდა 22/09/2022 და მასში 
გაწევრიანდა 18 მუნიციპალური სპორტული ააიპ-ი, 11 იურიდიულად დაფუძნებული კლუბი 
და 11 კარატეს სფეროში მოღვაწე ფიზიკური პირი,  სულ -40 წევრი.

წევრთა საერთო კრება (ყრილობა) ჩატარდა 2022 წლის 12 ნოემბერს

არჩეულ იქნა ფედერაციის მმართველი ორგანო:
 პრეზიდენტი - თემურ გიგნაძე 

 ვიცე პრეზიდენტი - ირაკლი ტყებუჩავა

 გამგეობის 6 წევრი - ზურაბ ლეჟავა, თენგიზ რამიშვილი, გოგიტა არქანია, გოგიტა დარციმელია, გოჩა კეზევაძე, 
ოთარი გრძელიშვილი

 გენერალური მდივანი - თამარ მელუა 



ორგანიზაციული საკითხები

შეირჩა კომიტეტების წევრები 

განისაზღვრა, ჩამოყალიბდა და დამტკიცდა კომიტეტები

სპორტული

გოგიტა არქანია

სამსაჯო

თათია მელუა

საორგანიზაციო 

დავით ტყებუჩავა

სადისციპლინო

ზურაბ მესხი

საატესტაციო

ზურაბ ლეჟავა



შესრულებული სამუშაოები

 მომზადდა და დამტკიცდა საქართველოს ნაკრების შერჩევის პოლიტიკა და შესაბამისი 
პროცედურა

 მომზადდა და დამტკიცდა საატესტაციო გამოცდების პოლიტიკა და შესაბამისი პროცედურა

 შემუშავდა ფედერაციის ლოგო 

 მზადების პროცესშია ფედერაციის ოფიციალური ვებ-გვერდი www.gsknf.ge

 მომზადდა ფედერაციის გვერდი სოციალურ ქსელში (Facebook) - Gsknf - საქართველოს 
სპორტული კარატეს ეროვნული ფედერაცია

http://www.gsknf.ge/


შესრულებული სამუშაოები

 ამუშავდა სპორტული პლატფორმა - https://www.sportlab.ge/

https://www.sportlab.ge/


შესრულებული სამუშაოები

 ჩატარდა კასპის ღია ტურნირი, რომლის მართვა და აღრიცხვა განხორციელდა სპორტული პლატფორმით, ტურნირზე 

მონაწილეობა მიიღო 169-მა სპორტსმენმა



შესრულებული სამუშაოები

დუშეთში ჩატარდა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური ტურნირი, სადაც მონაწილეობა მიიღო 100-ზე 
მეტმა სპორტსმენმა  



შესრულებული სამუშაოები

 ჩატარდა მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი 



შესრულებული სამუშაოები

 ჩატარდა მსაჯთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი 



შესრულებული სამუშაოები

 მსოფლიო კარატეს ფედერაციის მიერ 2022 წლის 30 დეკემბრის წერილის თანახმად მოხდა საქართველოს სპორტული 
კარატეს ეროვნული ფედერაციის აღიარება. ფედერაციის მიერ მიწოდებულ იქნა მსოფლიო ფედერაციის მიერ მოთხოვნილი 
იურიდიული დოკუმენტაცია და გადახდილ იქნა გაწევრიანების გადასახადი(1500 ევრო), რომელიც ჩაითვლება 2023 წლის 
საწევრო გადასახადად.



ფინანსური ანგარიშგება

ფულადი  ნაკადების  ანგარიშგება  
ვალუტა  : ლარი

ნოემბერიდეკემბერი იანვარი თებერვალი

ფულადი  ნაკადები  საოპერაციო საქმიანობიდან  
შემოწირულობის  სახით  მიღებული  ფულადი სახსრები 1 1,600          10,355           21,006          

ბიუჯეტიდან  მიღებული  დაფინანსება 2 -              -                  -                

საწევროს  სახით  მიღებული  ფულადი სახსრები 6 -              -                  60                  -                   

საოპერაციო  საქმიანობიდან  მიღებული  შემოსავლები  1,660          240                 -                

შეჯიბრებებიდან მიღებული შემოსავალი 1,660          -                  -                

საატესტაციო გამოცდებიდან მიღებული შემოსავალი -              240                 -                

მომწოდებლებსა  და  თანამშრომლებზე  გაცემული ფულადი სახსრები 1,292          3,210              15,666          

საერთაშორისო შეჯიბრებეზე  გაწეული ხარჯები 3 3,210              15,666          

ქვეყნის შიდა შეჯიბრებებზე  გაწეული ხარჯები 4 1,292          -                  

გადახდილი ხელფასები -              -                  

სხვა  ხარჯები 5 1,587          7,192              3,256            

გადახდილი  გადასახადები  215              -                  -                

წყაროსთან დაკავებული გადასახადი 175              -                  -                

დასაქმებულისა და დამსაქმებლის საპენსიო შენატანები 40                -                  -                

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო  საქმიანობიდან  166              193                 2,144            -                   

ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების  წმინდა ზრდა 166              193                 2,144            -                   

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო  პერიოდის  დასაწისისთვის -              166                 338                2,383              

ფულადი სახსრების სავალუტო კურსის ცვლილების ეფექტი -              (22)                  (99)                

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშგებო  პერიოდის  ბოლოსათვის 166              338                 2,383            2,383              

2022 წელი 2023 წელი



ფინანსური ანგარიშგება

1. შემოწირულობის  სახით  მიღებული ფულადი სახსრები

# სახელი , გვარი ნოემბერი დეკემბერი იანვარი ჯამი

1 თემურ გიგნაძე 1,100               2,227                  4,554               7,881      

2 ირაკლი ტყებუჩავა 500                   5,900                  8,461               14,861    

3 გოგიტა არქანია -                    2,227                  2,227      

4 თამარ მელუა 3,522               3,522      

5 დავით ტყებუჩავა 450                   450          

6 ნაღდი თანხით 1 (კვიპროსი) 3,007               3,007      

7 ნაღდი თანხით 2 (კვიპროსი) 1,012               1,012      

ჯამი 1,600               10,355               21,006             32,961    



ფინანსური ანგარიშგება

3. საერთაშორისო  შეჯიბრებეზე  გაწეული ხარჯები ქვეყნების  მიხედვით

თებერვალი

# სახელი , გვარი
საბერძნეთი

, ათენი 

ესტონეთი, 

ტალინი

ეგვიპტე,

კაირო

კვიპროსი, 

ლარნაკა
ჯამი

1 გოგიტა არქანია 1,314                     1,314           

2 თათია მელუა 302                         302               

3 ირაკლი ტყებუჩავა 540                      302                         842               

4 დავით ტყებუჩავა 540                      540               

5 თემურ გიგნაძე 540                      655                         1,195           

6 ხვიჩა კოპაროიძე 540                      540               

7 საბა სვინტრაძე 437                        886                         1,323           

8 ლუკა კუზანაშვილი 437                        886                         1,323           

9 ტიმოთე დუგლაძე 437                        886                         1,323           

10 ელენე ჩიტიშვილი 886                         886               

11 ნიკოლოზ გიგაური 886                         886               

12 ლუკა ვასაძე 886                         886               

13 მარიამ ვასაძე 886                         886               

14 იკა სულამანიძე 886                         886               

15 უტა ფონიავა 886                         886               

16 ვალიკო ფონიავა 886                         886               

17 ჯემო მიქელაძე 886                         886               

18 ლუკა ლობჟანიძე 886                         886               

19 მერაბ გელაშვილი 886                         886               

20 დავით დალაქიშვილი 655                         655               

21 ლაშა კოდუა 655                         655               

ჯამი 2,161                  1,310                    -                        15,405                   18,876         

შენიშვნა : 1. საბერძნეთის  და  ესტონეთის  ხარჯების  ნაწილი ფაქტობრივად  გაწეულია  დეკემბერში

2. ეგვიპტისა  და  კვიპროსის  ხარჯები ფაქტობრივად  გაწეულია  იანვარში

იანვარი



ფინანსური ანგარიშგება

5. სხვა ხარჯები

# დასახელება ნოემბერი დეკემბერი იანვარი ჯამი

1 ბანკის საკომისიო (გადარიცხვის, მომსახურების) 10                      118                      230                      358             

2 სანოტარო მომსახურება 377                   377             

3 საჯარო რეესტრის მომსახურება 200                   200             

4 თარგმანი 460                      460             

5 მსოფლიო კარატის ფედერაციის (WKF) საწევრო წლიური გადასახდელი -                    4,282                  4,282         

6 ევროპის კარატის ფედერაციის (EKF) საწევრო წლიური გადასახდელი 2,594                  2,594         

7 ყრილობის ორგანიზების ხარჯები 1,000                2,145                  3,145         

8 გამოცდებისთვის სერთიფიკატების დამზადება -                    187                      187             

9 REQUEST FOR THE HOMOLOGATION\OF A WKF COACH\CERTIFICATION BY THE EKF 432                      432             

ჯამი 1,587                7,192                  3,256                  12,034       


