საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ს)
პრეზიდენტის ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა
სსცეფ-ს 2017 წლის რიგითი (ს ა ა რ ჩ ე ვ ნ ო) საერთო კრების (ყრილობის)
მოწვევის შესახებ
ყრილობის ჩატარების დრო და ადგილი:
2017 წლის 03 სექტემბერი (დასაწყისი 12:00 საათზე)
მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. #126

ქ. თბილისი, 2017 წლის 17 ივლისი
საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის
2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)
გაიმართება 2017 წლის 03 სექტემბერს, წინამდებარე
დადგენილებაში
განსაზღვრული
დღის წესრიგის
შესაბამისად.
პრეზიდენტის (ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის) დადგენილება
სსცეფ-ს 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრების
(ყრილობის) მოწვევის შესახებ

1. სსცეფ-ს 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა) ჩატარდება
2017 წლის 3 სექტემბერს ფედერაციის ფაქტიურ მისამართზე:
ქ. თბილისში, წერეთლის გამზ. #126 (დასაწყისი 12:00 საათზე):
საფუძველი:
მუხლი 18. რიგითი საერთო კრება (ყრილობა)
1.

რიგითი საერთო კრება (ყრილობა) გაიმართება ყოვეწლიურად;

2.
სსცეფ-ს გამგეობა (პრეზიდიუმი) ადგენს რიგითი საერთო კრების (ყრილობის)
ჩატარების დროს და ადგილს. წევრებს საერთო კრებაზე (ყრილობაზე) მოწვევის
წერილობითი შეტყობინება ეგზავნებათ (ელ-ფოსტით) საერთო კრების
(ყრილობის) ჩატარების თარიღამდე სულ მცირე 30 დღით ადრე;
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3.
სსცეფ-ს საერთო კრების (ყრილობის)ჩატარებამდე სულ მცირე 20 დღით ადრე წევრებს
ეგზავნებათ წერილობითი შეტყობინება (ელ-ფოსტით), რომელიც უნდა მოიცავდეს საერთო
კრების (ყრილობის) დღის წესრიგს, პრეზიდენტის სამოქმედო ანგარიშს, ფინანსურ ანგარიშს
და სხვა საჭირო დოკუმენტაციას;
მუხლი 28. პრეზიდენტობის კანდიდატები
1.
პრეზიდენტს ირჩევს ყრილობა ოთხი წლის ვადით. მისი უფლებამოსილება იწყება
ყრილობაზე კენჭისყრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ. მოქმედმა პრეზიდენტმა შეიძლება
ამ თანამდებობაზე ხელახლა იყაროს კენჭი მომდევნო ოთხი წლის ვადით, მაგრამ არაუმეტეს
ორი საარჩევნო ვადისა ერთმანეთის მიყოლებით (ანუ მაქსიმალური საარჩევნო ვადა
წყვეტილების გარეშე არის რვა წელი);
ბ. გამგეობა (პრეზიდიუმი)
მუხლი 23. გამგეობა (პრეზიდიუმი)
2.
სსცეფ-ს პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი და გამგეობის (პრეზიდიუმის) სხვა
წევრები აირჩევიან საერთო კრების (ყრილობის) მიერ ინდივიდუალურად.
თითოეული კანდიდატი უნდა იქნეს წარდგენილი მინიმუმ ერთი წევრის მიერ. გამგეობის
(პრეზიდიუმის) წევრთა მანდატი იწყება იმ ყრილობის დასრულების შემდეგ, რომელზეც
აირჩა და გრძელდება ოთხ წელიწადს, მომავალ საარჩევნო ყრილობამდე.
ისინი შეიძლება ხელახლა იქნენ არჩეული ახალი ვადით;
მუხლი 17. არჩევნები
1.

არჩევნები ტარდება ფარული კენჭისყრით;

2.
ასარჩევი პიროვნებისათვის კენჭისყრის პირველ ტურში (თუ არჩევანი კეთდება ორ
კანდიდატს შორის), საჭიროა ხმის უფლების მქონე პირთა უბრალო უმრავლესობა (50% + 1);
3.
თუ ერთ ადგილზე ორ კანდიდატზე მეტია, მაშინ ის კანდიდატი, რომელსაც ხმათა
ყველაზე ნაკლები რაოდენობა აქვს, ამოღებული იქნება შემდეგი ტურიდან და ასე
გაგრძელდება მანამ, სანამ საბოლოოდ 2 კანდიდატი არ დარჩება;

რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრების (ყრილობის) დღის წესრიგი:
1. საერთო კრების (ყრილობის) გახსნა;
2. დამსწრე დელეგატების ხმების და საერთო კრების (ყრილობის) ქვორუმის
დათვლა;
3. საერთო კრების (ყრილობის) თავჯდომარის, მდივნის და ხმების დამთვლელი
კომისიის არჩევა;
4. საერთო კრების (ყრილობის) დღის წესრიგის დამტკიცება;
5. საერთო კრების (ყრილობის) რეგლამენტის დადგენა;
6. პრეზიდენტის – გიორგი გაჩეჩილაძეს მოხსენება –
წინა საერთო კრების (ყრილობის) შემდეგ და მისი პრეზიდენტობის წინა ვადის
(ოთხი წლის) განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში;
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7. ვიცე–პრეზიდენტის – ივანე კანდელაკის მოხსენება –
წინა საერთო კრების (ყრილობის) შემდეგ და წინა ვადის (ოთხი წლის)
განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში;
8. კონსოლიდირებული და შემოწმებული საბუღალტრო ბალანსი და მოგებაზარალის ანგარიშები – არსებული პრეზიდიუმის საქმიანობის სრული
პერიოდის განმავლობაში – მომხსენებელი: გენ. მდივანი – გიგა გაბუნია;
9. საერევიზიო კომისიის წევრების – გივი ორველაშვილის და ელდარ
გელაშვილის მოხსენება ფედერაციის შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ განვლილ პერიოდზე: 2014 წლის 09 თებერვლიდან – 2017 წლის 01
სექტემბრამდე პერიოდში;
ფედერაციის სპორტ–დირექტორის – ლევან ახვლედიანის მოხსენება
წინა საერთო კრების (ყრილობის) შემდეგ და წინა ვადის (ოთხი წლის)
განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში;
10. 2017/2018 წლის სეზონის შეჯიბრებების და ღონისძიებების კალენდრის
დამტკიცება; მნიშვნელოვანია: მომავალ სეზონზე შეჯიბრის/ბანაკის
ჩატარებაზე განაცხადების მიღება უნდა დასრულდეს ა.წ. 25 აგვისტომდე;
11. კამათი;
12. განსახილველი სხვა საკითხები;
სსცეფ-ს წევრების და/ან გამგეობის (პრეზიდიუმის) წევრების წინადადებების
განხილვა;
შენიშვნა: საერთო კრების (ყრილობის) დღის წესრიგში განსახილველი საკითხის შესატანად,
ფედერაციის წევრმა გენერალურ მდივანთან წერილობითი ფორმით უნდა წარმოადგინოს 2017
წლის 20 აგვისტომდე განსახილველი საკითხის მოკლე შინაარსი და ფედერაციის სხვა მინიმუმ
3 წევრის ხელმოწერა, რომ მათ ასევე სურთ ამ საკითხის განხილვა;

13. ფედერაციის გამგეობის (პრეზიდიუმის) წევრთა ახალი რაოდენობის
განსაზღვრა და წესდების ახალი რედაქციისთვის კენჭისყრა – დამტკიცებული
ცვლილებების გათვალისწინებით;
14. ფედერაციის პრეზიდენტის და გამგეობის (პრეზიდიუმის) წევრების არჩევნები
ახალი ოთხ წლიანი ვადით:
2017 წლის 03 სექტემბრიდან – 2021 წლის 01 სექტემბრამდე
ამონარიდი წესდებიდან:
მუხლი 28. პრეზიდენტობის კანდიდატები
3.
სსცეფ-ს პრეზიდენტობაზე კანდიდატურების წარდგენა შეუძლიათ მხოლოდ სსცეფ-ს
წევრებს. საერთო კრების (ყრილობის) თარიღამდე სულ ცოტა 25 დღით ადრე სსცეფ-ს წევრებმა ს
გამგეობაში წერილობით უნდა წარადგინონ სსცეფ-ს პრეზიდენტობის კანდიდატურა;
4.
სსცეფ-ს გენერალურმა მდივანმა წევრებს უნდა გაუგზავნოს პრეზიდენტობის კანდიდატთა სია,
ყრილობის თარიღამდე 20 დღით ადრე;
5.
სსცეფ-ს პრეზიდენტის თანამდებობაზე კანდიდატი შეიძლება იყოს სსცეფ-ს წევრის მიერ
წარდგენილი 18-დან 70 წლამდე პიროვნება, რომელიც წერილობითი ფორმით დაადასტურებს,
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რომ აღიარებს სსცეფ-ს, WDSF-ის, წესდებებს, დებულებებს და გადაწყვეტილებებს და
წარმოადგენს სამოქმედო პროგრამას. ის უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, აქტიურად ჩართული სპ
ორტული ცეკვების საქმიანობაში და არ უნდა იყოს ნასამართლევი.

15. საერთო კრების (ყრილობის) დახურვა.
2. სსცეფ-ს მოქმედი წესდების შესაბამისად,
მუხლი 13. დელეგატები და ხმები
1.
ფედერაციის საერთო კრებაზე (ყრილობაზე) სსცეფ-ს წევრები წარმოდგენილი არიან
დელეგატების სტატუსით და თითოეულ დელეგატს აქვს 1 (ერთი) ხმა;
2.
ფედერაციის საერთო კრებაზე (ყრილობაზე) სსცეფ-ს წევრს წარმოადგენს ამ წევრის
უფლებამოსილი დელეგატი. მხოლოდ ყრილობაზე წარმოდგენილ დელეგატებს
აქვთ ხმის მიცემის უფლება.
იმ შემთხვევაში თუ, სსცეფ-ს წევრები თავად ვერ ესწრებიან საერთო კრებას (ყრილობას), ისინი
ასახელებენ ოფიციალურ დელეგატებს, რომლებსაც ენიჭებათ მათი წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილებანი. დელეგატებმა უნდა წარმოადგინონ ასეთი წევრების მინდობილობა და
ისინი უნდა იყვნენ დამტკიცებული სსცეფ-ს გენერალური მდივნის მიერ;

ფედერაციის წევრების აღრიცხვას და ხმათა მინიჭებას ახორციელებს სსცეფ-ს
გენერალური მდივანი ბ-ნი გიგა გაბუნია;

ყრილობის დელეგატები და ხმების რაოდენობა:
შენიშვნა: ხმების გადანაწილების ნორმები და დელეგატების რაოდენობის შესახებ
განმარტებები იხილეთ დადგენილების დასკვნით ნაწილში!!!
ა) პრეზიდიუმის წევრები:
1. პრეზიდენტი
2. ვიცე-პრეზიდენტი
3. გენერალური მდივანი
4. სპორტ–დირექტორი
5. პრეზიდიუმის წევრი
6. პრეზიდიუმის წევრი
7. პრეზიდიუმის წევრი
8. პრეზიდიუმის წევრი
9. პრეზიდიუმის წევრი
10. პრეზიდიუმის წევრი
სსცეფ–ს საპატიო წევრი
11. პრეზიდიუმის წევრი
სსცეფ–ს საპატიო წევრი

გიორგი გაჩეჩილაძე (პ/ნ 01031004544) 1 ხმა;
ივანე კანდელაკი (პ/ნ 01007004141)
გიგა გაბუნია (პ/ნ 60001105410)
ლევან ახვლედიანი (პ/ნ 01002019565)
რაფაელ ანანიკიანი (პ/ნ 01001014285)
ლეილა ჩქარეული (პ/ნ 01024025284)
ნინო ქავზინაძე (პ/ნ 61001002898)
ალეკო ბუხაიძე (პ/ნ 60002015461)
თამთა ცინცაძე (პ/ნ 01019065504)
ლარისა გაჩეჩილაძე (პ/ნ 01001001394)

1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;

თენგიზ გაჩეჩილაძე (პ/ნ 01020000346)

1 ხმა;
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ბ) რეგიონული ფედერაციები:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტული ცეკვების ფედერაცია - 2 ხმა
+ ბაზაში რეგისტრირებული ათლეტების რაოდენობის მიხედვით დამატებით
1 ხმა – სულ: 51–დან 100–მდე; სულ: 3 დელეგატი – 3 ხმა:
12. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
13. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
14. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )

1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;

იმერეთის მხარის სპორტცეკვების ფედერაცია - 2 ხმა
+ ბაზაში რეგისტრირებული ათლეტების რაოდენობის მიხედვით დამატებით
2 ხმა – სულ: 101–დან 150–მდე; სულ: 4 დელეგატი – 4 ხმა:
15.
16.
17.
18.

დაასახელეთ დელეგატი
დაასახელეთ დელეგატი
დაასახელეთ დელეგატი
დაასახელეთ დელეგატი

(პ/ნ )
(პ/ნ )
(პ/ნ )
(პ/ნ )

1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;

სამეგრელოს სპორტცეკვების ფედერაცია - ფედერაცია - 2 ხმა
ბაზაში რეგისტრირებული ათლეტების რაოდენობის მიხედვით დამატებით
არ გადაეცემა ხმა, ვინაიდან რეგისტრირებული ათლეტების რაოდენობა არ აღემატება
50–ს. სულ: 2 დელეგატი – 2 ხმა:
19. გოგა ფიფია (პ/ნ 19001013728)
20. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )

1 ხმა;
1 ხმა;

ქვემო ქართლის მხარის თანამედროვე სპორტული ცეკვების ფედერაცია - 2 ხმა
ბაზაში რეგისტრირებული ათლეტების რაოდენობის მიხედვით დამატებით
არ გადაეცემა ხმა, ვინაიდან რეგისტრირებული ათლეტების რაოდენობა არ აღემატება
50–ს. სულ: 2 დელეგატი – 2 ხმა:
21. ანზორ ბლიაძე (პ/ნ 47001031879)
22. მადლენა სამსონიშვილი (პ/ნ 11001000656)

1 ხმა;
1 ხმა;
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გ)

სპორტული ცეკვების კლუბები - ფედერაციის წევრი სუბიექტები:
1. სპ./ცეკ. კლუბი „თელა“

23.
24.
25.
26.
27.

5 დელეგატი – სულ 5 ხმა:
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;

ლელი ბაზალი (პ/ნ 01019061281)
ნათია ჩეჩელაშვილი (პ/ნ 01001046295)
დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )

3. სპ./ცეკ. კლუბი „პრაიმ დენსი“
33.
34.
35.
36.

1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;

დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )

2. სპ./ცეკ. კლუბი „არტ–დანსი“
28.
29.
30.
31.
32.

5 დელეგატი – სულ 5 ხმა:

4 დელეგატი – სულ 4 ხმა:
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;

დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )

4. სპ./ცეკ. კლუბი „ელეგია“

3 დელეგატი – სულ 3 ხმა:

37. გივი ორველაშვილი (პ/ნ 01029004130)
38. ელენე ორველაშვილი (პ/ნ 01029013169)
39. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
5. სპ./ცეკ. კლუბი „რითმი“

1 ხმა;
1 ხმა;
1 ხმა;
2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:

40. ჰამლეტ მანუკიანი (პ/ნ 01015022361)
41. ირინა მაისურაძე (პ/ნ 01008012521)
6. სპ./ცეკ. კლუბი „ვარკეთილი“
42. ზურაბ მეტრეველი (პ/ნ 01013003228)
43. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
7. სპ./ცეკ. კლუბი „როსტომ დენსი“
44. როსტომ აროშვილი (პ/ნ 01011043512)
45. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )

1 ხმა;
1 ხმა;
2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:
1 ხმა;
1 ხმა;
2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:
1 ხმა;
1 ხმა;
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8. სპ./ცეკ. კლუბი „როკ’ნ’როლი“

2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:

46. ირაკლი საბაძე (პ/ნ 43001009020)
47. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
9. სპ./ცეკ. კლუბი „სიხარული“

1 ხმა;
1 ხმა;
2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:

48. ელდარ გელაშვილი (პ/ნ 47001000226)
49. ნათია ფცქიალაძე (პ/ნ 47001016362)
10. სპ./ცეკ. კლუბი „ლეთინ დენსი“

1 ხმა;
1 ხმა;
2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:

50. გიორგი რუხაძე (პ/ნ 01017024075)
51. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
11. სპ./ცეკ. კლუბი „ლეგენდ დენსი“
52. ერნესტ არუთუნიანი (პ/ნ 01002026486)
53. ელიზაბეტ კაზანჯიანი (პ/ნ )
12. სპ./ცეკ. კლუბი „O & J Project”

1 ხმა;
1 ხმა;
2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:
1 ხმა;
1 ხმა;
2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:

54. ოთარ ფოლადაშვილი (პ/ნ )
55. ჯულიანა ბარ–გნარი (პ/ნ )
13. სპ./ცეკ. კლუბი „ეფექტი”
56. რაფაელ ანანიკიანი (პ/ნ )
57. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
14. სპ./ცეკ. კლუბი „?”
58. ია თავაძე (პ/ნ )
59. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
15. სპ./ცეკ. კლუბი „პრესტო“
60. გოჩა ხელიძე (პ/ნ )
61. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
16. სპ./ცეკ. კლუბი „რიო“
62. მანუჩარ მანჯავიძე (პ/ნ )
63. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )

1 ხმა;
1 ხმა;
2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:
1 ხმა;
1 ხმა;
2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:
1 ხმა;
1 ხმა;
2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:
1 ხმა;
1 ხმა;
2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:
1 ხმა;
1 ხმა;
7

17. სპ./ცეკ. კლუბი „ვერკა ჯაჯანიძეს სტუდია“2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:
64. ვერკა ჯაჯანიძე (პ/ნ )
65. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )

დ)

1 ხმა;
1 ხმა;

ფედერაციასთან არსებული ასოციაციები, გაერთიანებები და კავშირები:
ახალგაზრდული კავშირი

2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:

(Athletes’ Commission)
66. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
67. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
პროფესიონალთა დივიზიონი (GNDSF–PD)

1 ხმა;
1 ხმა;
2 დელეგატი – სულ 2 ხმა:

68. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )
69. დაასახელეთ დელეგატი (პ/ნ )

1 ხმა;
1 ხმა;

სულ ხმის უფლების მქონე დელეგატების რაოდენობაა:

69 ხმა

უბრალო უმრავლესობა (50%+1 ხმა):

36 ხმა

ხმების 2/3:

46 ხმა

ხმების 3/4:

52 ხმა

განმარტებები ხმების გადანაწილების და დელეგატების რაოდენობის შესახებ!
1. 2014 წლის 09 თებერვალს – ყრილობის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება
ფედერაციის წევრებისთვის ხმათა გადანაწილების ახალი მექანიზმის შესახებ რომელის მიხედვით დადგინდა, რომ:
ა. პრეზიდენტს და გამგეობის (პრეზიდიუმის) წევრებს აქვთ 1 ხმა;
ბ. ფედერაციაში შემავალ სპორტულ კლუბს (პირდაპირ წევრს) აქვს 2 ხმა;
გ. რეგიონალურ ფედერაციას აქვს 2 ხმა;
შენიშვნა: კლუბს და რეგიონალურ ფედერაციას დამატებით ემატება ხმები – მხოლოდ
ფედერაციის ათლეტთა საერთო ბაზაში რეგისტრირებული ათლეტების რაოდენობის
მიხედვით;
დ. ფედერაციასთან არსებულ ასოციაციებს, გაერთიანებებს და კავშირებს აქვთ 2 ხმა;
ე. ინდივიდიულურ წევრებს, რომლებიც არ არიან პრეზიდიუმის წევრები აქვთ 1 ხმა;
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თითოეულ კლუბს ან რეგიონალურ ფედერაციას დამატებით გადაეცემა ხმები
მხოლოდ ფედერაციის ათლეტთა საერთო ბაზაში დარეგისტრირებული ათლეტების
რაოდენობის მიხედვით – შემდეგი პროპორციით:
ა. თუკი კლუბს ბაზაში დარეგისტრირებული ჰყავს 50–მდე ათლეტი –
ის ღებულობს მხოლოდ 2 ხმის უფლებას;
ბ. თუკი კლუბს ბაზაში დარეგისტრირებული ჰყავს 51–დან 100–მდე ათლეტი –
ის დამატებით ღებულობს 1 ხმის უფლებას;
გ. თუკი კლუბს ბაზაში დარეგისტრირებული ჰყავს 101–დან 150–მდე ათლეტი –
ის დამატებით ღებულობს 2 ხმის უფლებას;
დ. თუკი კლუბს ბაზაში დარეგისტრირებული ჰყავს 151–დან 250–მდე ათლეტი –
ის დამატებით ღებულობს 3 ხმის უფლებას;
ე. თუკი კლუბს ბაზაში დარეგისტრირებული ჰყავს 250–ზე მეტი ათლეტი –
ის დამატებით ღებულობს 4 ხმის უფლებას;
თითოეული კლუბი, რეგიონალური ფედერაცია ან ინდივიდუალური წევრი
ღებულობს ხმის უფლებას მხოლოდ შემდეგი მოთხოვნების დაკმაყოფილების
საფუძველზე:
ა. მას გადახდილი აქვს საწევრო გადასახადი სრულად;
გ. მისი კლუბის მხოლოდ იმ ათლეტების რაოდენობის გათვალისწინება მოხდება –
ხმების გადანაწილების პროცესში, რომლებიც დარეგისტრირებულები არიან
ფედერაციის ათლეტთა საერთო ბაზაში და სრულად აქვთ გადახდილი საწევრო
გადასახადი;
დ. მნიშვნელობა არ აქვს რამდენი ათლეტი გყავთ კლუბში თუ რეგიონალურ
ფედერაციაში – ხმების გადანაწილების პროცესში, ჩვენ ვითვალისწინებთ მხოლოდ
ბაზაში დარეგისტრირებულ ათლეტებს; ასევე მნიშვნელობა არ აქვს რამდენი წევრი
ჰყავს რეგიონალურ ფედერაციას (ანუ რამდენი კლუბი ჰყავს მას რეგიონში);

ფედერაციის პრეზიდენტი
გიორგი გაჩეჩილაძე

ქ. თბილისი
2017 წლის 17 ივლისი
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