
საქართველოს რაგბის კავშირის
მორიგი ყრილობა (კრება)

24 დეკემბერი, 2021 წ.



დღის წესრიგი

- სრკ-ს პრეზიდენტის ანგარიში;

- სრკ-ს 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენა;

- სრკ-ს 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება;

- აჭარის რაგბის ფილიალის საქმიანობის განახლება



საქართველოს რაგბის კავშირი

ფინანსური მდგომარეობის მიმოხილვა

მცირე ანგარში სრკ საანგარიშო ყრილობისათვის

24 დეკემბერი, 2021 წ.



სრკ - დაფინანსების წყარო და სტრუქტურა

5 904 500      

17 500 000      

1 465 833      

დაფინანსების სტრუქტურა

დაფინანსება WR დაფინანსება სამინისტრო საკუთარი  შემოსავალი

2021 წლის დასაწყისში სრკ დამიტკიცებული ბიუჯეტი 
შეადგენდა 17,500,000 ლარს

სრკს „საკუთარი“ შემოსავალი: 
სპონსორები - 1,466 ათასი
მსოფლიო რაგბი  - 5,905 ათასი

ჯამური ბიუჯეტი - 24,870,000 ლარი

დაგეგმილი ხარჯი - 30 მილიონი ლარი 
(ს. აფრიკის ტურენეს და ფრანჩიზის გარეშე)

2021 წლის დასაწყისში არსებული
მიმდინარე კრედიტორები - 8,134,688 ლარი 

დეფიციტი - 16.65 მილიონი ლარი
აქედან ს.აფრიკის ტურნე - 683,000 ლარი

ფრანჩიზა -
2021წ ფაქტიური ბიუჯეტი 2.7 მლნ ლარი



მიმდინარე საოპერაციო ხარჯი
სრკ-ს წლიური საოპერაციო ხარჯი 2,5 მილიონ ლარს აღემატება, რასაც 
სამწუხაროდ სახელმწიფო ბიუჯეტი არ აფინანსებს

ნაკრების საქვეანგარიშო თანხები  (მივლინებები, შეკრებები)
ვეტერანების და მსაჯების სამედიცინო დაზღვევა
შიდა ჩემპიონატის საორგანიზაციო ხარჯი, მივლინებები და საწვავი 
კომუნალური ხარჯები, ინტერნეტი, დაცვა, კომუნიკაცია, გზავნილები და ა.შ. 
TBC ბანკის იპოთეკური სესხის მომსახურება
საერთაშორისო მატჩების მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯი, წარმომადგენლობითი
საკანცელარიო და საოფისე საქონელი, სახარჯი მასალები, სამეურნეო ხარჯი
საოფისე ტექნიკის განახლება/შეძენა

შიდა ჩემპიონატის და ფესტივალებისათვის საჭირო ატრიბუტიკა, მატჩების ორგანიზება

სამედიცინო ხარჯი რომელსაც არ ანაზღაურებს სამედიცინო დაზღვევა
ადმინისტრაციის შიდა მივლინებები
სხვა, ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი ხარჯი



კრედიტორები

2021 წლის აპრილში, სრკ ჯამური დავალიანება 
აღემატებოდა 8 მილიონ ლარს

72 კრედიტორული ანგარიში - დავალიანებები 2018 წლიდან

• საერთაშორისო პარტნიორებთან (იდენ პარკი, ქენთრბერი, GPS 
მომსახურების კომპანია და ა.შ.)

• ნაკრების მოთამაშეების და სტაფი - რაგბი ევროპა, მსოფლიო 
ჩემპიონატი

• სამედიცინო მომსახურება და სადაზღვევო კომპანიები
• ტურისტული კომპანიები
• კლუბები
• სხვადასხვა წვრილი კრედიტორები



კრედიტორები
• თითქმის სრულადაა გასტუმრებული სანაკრებო დავალიანება

• საერთაშორისო პარტნიორებთან მიღწეულია მორიგება და შეთანხმებულია 
გადახდის გრაფიკები

• მიღწეულია შეთანხმება ყველა კრედიტორთან ტურისტული კომპანიების 
ჩათვლით

მიმდინარე დავალიანება - 3,775,000 ლარი და 30 კრედიტორული ანგარიში

დარჩენილი კრედიტორის დაფარვის წყარო და ვადები:

• ბიუჯეტთან  მიღწეულია შეთანხმება - 2021 წელს
დაიფარება 1,5 მილიონი ლარის კრედიტორი

• დარჩენილი თანხა კი გადავა 2022 წელს შეთანხმებული გრაფიკით



10 მილიონი ლარით გაზრდილი ბიუჯეტი
27.5 მილიონი ლარი

ახალი კომერციული სპონსორი შიდა ჩემპიონატში
300,000 ლარი რეგიონალურ ლიგაში - ჯორჯიან მანგანიზი

* შიდა ჩემპიონატებზე სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟების 
პერმანენტული მორიგეობა 
* საბავშვო ფესტივალების პასუხისმგებლობის დაზღვევა

2021 წელს მიღებული საბიუჯეტო დაფინანსება



მიმდინარე პროექტები
• 100 ახალი მოედანი
• Rugby TV – განახლებული პირობები:

• განახლებული ეთერი და გააქტიურებული სოციალური მედია 
აქტივობები

• 6 ერის მატჩების ტრანსლირება
• დიდი 10 გაუმჯობესებული გადაღება - დამატებული კამერები, მსაჯის 

აუდიო აღჭურვა, პრომო ვიდეორგოლები
• ყველა ლიგის გადათამაშების მატჩების ტრანსლირება
• საბავშვო ფესტივალების გადაღება და ტრანსლირება
• მიმდინარეობს მოლაპარაკება არსებული კონტენტის გადაყიდვაზე -

სენტანტა, აჭარასპორტი, სილკ ტვ, იმედი

• World Rugby Georgia - ახალი სარაგბო „ბესტსელერი“  ჟურნალი
ქართულ ენაზე - იანვირდან

• „ის ბიჭები“  - ახალი ქართული სარაგბო სერიალი, გელა და 
თემურ ბაბლუანების ფილმი (3 სეზონი, 8 სერია/სეზონი)



ეკიპირების ახალი მომწოდებელი - მაკრონი
• გაუმჯობესებული პირობები (ფასი/ხარისხი)
• სპონსორობა - 50,000 ევრო ერთჯერადი თანხა + 300,000 ევროს 

ღირებულების ეკიპირება წლიურად (!)
• უფასო ტრანსპორტირება

ახალი სტრატეგიული პარტნიორები
ინტელექტუალური პარტნიორი - EY (ერნსტენდიანგ საქართველო)

იურიდიული პარტნიორი - McGill Legal

სტრატეგიული პარტნიორები



სტრატეგიული პარტნიორები, სამომავლო გეგმები
მიმდინარე მოლაპარაკებები სტრატეგიულ პარტნიორებთან სრკ სრულ, 
განახლებულ პაკეტზე 
გენერალური სპონსორის პაკეტი - $ 2 მილიონი
• თიბისი 
• საქართველოს ბანკი
• აჭარანეტი/აჭარაბეტი/სენტანტა
• ალტრადი
• CVC Holdings (6 ერის ფრანჩიზას და ტოპ 14 მფლობელი კომპანია)

სპონსორი 
• ბეთლაივი/ლაივ.ჯი - დიდი 10
• ეფეს საქართველო - დიდი 10 + ეროვნული ნაკრები
• ზედაზენი
• iSpace
• ბენეფიტ ჯორჯია



სრკ-ს განახლებული საორგანიზაციო სტრუქტურა



ადმინისტრაციული დირექტორატი

ადმინისტრაციული 
დირექტორი

იურისტი, 
კანცელარია

ოფის 
მენეჯერი

პროტოკოლის 
მენეჯერი არქივარიუსი IT მენეჯერი HR მენეჯერი

ინფრა-
სტრუქტურის 

სამსახურის 
უფროსი

ინფრასტრუქტ
ურის 

მენეჯერი

რეგიონული 
განვითარების 

სამსახურის 
უფროსი

რეგიონული 
განვითარების 

მენეჯერი

სადისციპლინო 
სამსახურის 

უფროსი

სადისციპლინო 
სამსახურის 
მენეჯერი

სადისციპლინო 
კომისიის წევრი 

/ საიტინგ 
კომისარი



ოპერაციების დირექტორატი

ოპერაციების 
დირექტორი

საშეჯიბრო და 
ღონისძიებების 

მართვის 
სამსახურის 

უფროსი

ანგარიშის 
წამყვანი -
სკორერი

ღონისძიებების 
უფროსი 

მენეჯერი

ღონისძიებების 
მენეჯერი

მსაჯების 
სამსახურის 

უფროსი

მსაჯების 
სამსახურის 
მენეჯერი

მსაჯი

კომისრების 
სამსახურის 

უფროსი

კომისარი



კომერციული დირექტორატი

კომერციული 
დირექტორი

ფინანსური 
სამსახურის 

უფროსი

მთავარი 
ბუღალტერი

ბუღალტერი

საგადასახადო 
აუდიტორი

ფინანსური 
ანალიტიკოსი / 
ბიუჯეტირება

მარაგების 
მართვის 
მთავარი 
მენეჯერი

მარაგების 
მართვის 
მენეჯერი

მარკეტინგის 
სამსახურის 

უფროსი

პარტნიორებთან 
კომუნიკაციის 

მენეჯერი

PR და 
სოციალური 

მედიის 
მენეჯერი

ღონისძიებების 
მენეჯერი

ინფორმაციის 
დამუშავების 

მენეჯერი



რაგბის განვითარების დირექტორატი

რაგბის განვითარების 
დირექტორი

ადმინისტრატორი რაგბის სასწავლო 
ცენტრის უფროსი

ედუკატორი ტრენერი

სამოყვარულო, 
სასკოლო და 

სტუდენტური რაგბის 
განვითარების 

მენეჯერი

სამოყვარულო რაგბის 
კოორდინატორი

სასკოლო რაგბის 
კოორდინატორი

სტუდენტური რაგბის 
კოორდინატორი

პროფესიული რაგბის 
განვითარების 

მენეჯერი



რაგბის კეთილდღეობის დირექტორატი

რაგბის 
კეთილდღეობის 

დირექტორი

ადმინისტრატორი
სამედიცინო 
სამსახურის 

უფროსი

ექიმი 
რადიოლოგი ეპიდემიოლოგი გუნდის ექიმი ოსთეოფატი რეაბილიტოლოგი მასაჟისტი ფიზიოთერაპევტი

საქველმოქმედო 
ფონდის მთავარი 

მენეჯერი

სოციალური 
პროექტების 

მთავარი 
მენეჯერი



HP რაგბის დირექტორატი

HP რაგბის 
დირექტორი

HP 
ადმინისტრატორი

მენეჯერების 
სამსახურის 

უფროსი

მენეჯერი

ელიტ მსაჯების 
განვითარების 

მენეჯერი

HP მსაჯი

HP მწვრთნელი HP აკადემიის 
ხელმძღვანელი

სამედიცინო 
კონსულტანტი -
მსოფლიო რაგბი


