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პრეზიდენტის 
მისალმება
მოგესალმებით,

ჩემთვის დიდი პატივი და ამავდროულად 

პასუხისმგებლობაა წარმოგიდგინოთ ჩვენი 

ხედვა ფეხბურთის სტრატეგიული განვითარების 

შესახებ. 

როდესაც ჩემ გუნდთან ერთად ავიღე ქართული 

ფეხბურთის განვითარების პასუხისმგებლობა, 

უეფასთან ერთად გავაანალიზეთ, თუ რა 

სხვაობა იყო ჩვენსა და დასავლურ 

საფეხბურთო ქვეყნებს შორის. უმთავრესი 

გამოწვევა, რომლის წინაშეც დავდექით, იყოს 

ის, რომ არ არსებობდა გეგმარება და 

შეფასების სისტემა. წარმატების გაზომვისა 

და განხორციელებული საქმიანობის 

შესაფასებლად აუცილებელი იყო სტრატეგიული 

დაგეგმარების დაწყება.

პირველი სტრატეგიული ციკლის პერიოდში, 

აქცენტი გავაკეთეთ იმ ძირითად 

მიმართულებებზე, რომელიც პირველ რიგში იდგა 

დღის წესრიგში. აქტიური მუშაობა დავიწყეთ 

მასობრივი ფეხბურთის, საფეხბურთო 

ინფრასტრუქტურის, ეროვნული ჩემპიონატის 

გაძლიერების, განათლების მიმართულებით, 

საფუძველი ჩავუყარეთ ქალთა ფეხბურთის 

სტრუქტურირებულ განვითარებას. 

განვახორციელეთ შიდა საორგანიზაციო და 

საშეჯიბრო ცვლილებები. ეს ყველაფერი, ჩვენი 

აზრით, ემსახურებოდა იმას, რომ ჩვენი 

ფეხბურთის განვითარება დასავლურ მოდელზე 

გადასულიყო.

პირველი სტრატეგიული ციკლის დასრულების 

შემდეგ, მას შემდეგ, რაც არაერთი შეფასება და 

კვლევა ჩატარდა უეფასთან ერთად, შევძელით 

სხვა ეტაპზე გადავსულიყავით და და ის 

ძირითადი მიმართულებები განგვესაზღვრა, 

რომელსაც ეფუძნება ფეხბურთის განვითარება 

და ჩამოვაყალიბეთ ფეხბურთის სამომავლო 

განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც 

შემდგომ ოთხწლიან პერიოდს მოიცავს. 

სტრატეგიის ჩამოყალიბების პროცესში 

ჩართული იყვნენ, როგორც ფედერაციის გუნდის 

წევრები, ისე ქართული ფეხბურთის 

წარმომადგენლები და საერთაშორისო 

ექსპერტები უეფადან და ფიფადან. დღეს უკვე 

გვეძლევა იმის საშუალება, რომ უკეთესი 

ანალიზი გავაკეთოთ, ამას გარდა, გავზომოთ 

ჩვენი წარმატება და გვქონდეს შემდეგი 

გეგმარებისთვის მყარი საფუძველი.

მიღწეულით არასდროს ვართ კმაყოფილი 

ამიტომაც არის ჩვენი მიზნები ამბიციური და 

გვჯერა, რომ თითოეული თქვენგანის 

ჩართულობით, აუცილებლად მივაღწევთ ამ 

მიზნებს.

ᲚᲔᲕᲐᲜ ᲙᲝბᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ 
პრეზიდენტი
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ჩართულობის გაზრდით, 
ერთიანობის უზრუნველყოფით 
და ეროვნული სიამაყის 
გაძლიერებით ხელი შევუწყოთ 
პოზიტიური ცვლილებების 
განხორციელებას და ამით 
გარდამტეხი როლი შევასრულოთ 
ქართულ საზოგადოებაში.

მიზანი
უზრუნველვყოთ 
ხელშესახები და მდგრადი 
განვითარება ერთიანი 
საფეხბურთო 
საზოგადოების 
მეშვეობით.

ხედვა

ჩვენი მიზანი და ხედვა
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ღირებულებები

ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ ძლიერ და პოზიტიურ საფეხბურთო 
სტრუქტურას. ჩვენ გვჯერა, რომ სფფ-ს, საფეხბურთო 
საზოგადოებასა და ძირითად დაინტერესებულ მხარეებს 
შორის ურთიერთნდობა წარმატების საწინდარია. ჩვენ 
გვსურს დაინტერესებულ მხარეებთან დავამყაროთ და 
შევინარჩუნოთ პოზიტიური ურთიერთობები ღია და 
პასუხისმგებლიანი ქმედებებით.

ნდობა
ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი პრიორიტეტია 
განვითარებაზე ყურადღების გამახვილება. 
ჩვენი მიზანია ყველა მიმართულებით მუდმივი 
წინსვლა და გაუმჯობესება. ჩვენ განვაგრძობთ 
ყველა საფეხბურთო მიმართულებით 
განვითარების ხელშეწყობას.

განვითარება
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თანასწორობა ჩვენი ორგანიზაციის 
ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია. ჩვენი 
მიზანია, უზრუნველვყოთ ფეხბურთში 
ჩართულობის შესაძლებლობები ყველა 
ადამიანისთვის მათი ასაკის, 
შესაძლებლობისა და სქესის
მიუხედავად.

თანასწორობა
ჩვენ ვაცნობიერებთ საკუთარ 
პასუხისმგებლობას საფეხბურთო 
საზოგადოებისა და დაინტერესებული 
მხარეების წინაშე. ჩვენ ავიღებთ ყველა 
მიმართულებით პასუხისმგებლობას, რათა 
უზრუნველვყოთ ქართული ფეხბურთის 
წარმატება.

პასუხისმგებლობა
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ერთიანი სივრცე, მდგრადი 
სანაკრებო წარმატებისთვის
ᲒᲐᲜᲕᲐᲕᲘᲗᲐᲠᲝᲗ ᲛᲐᲦᲐᲚᲘ ᲘᲜᲢᲔᲜᲡᲘᲕᲝბᲘᲡ ᲡᲞᲝᲠᲢᲣᲚᲘ ᲙᲣᲚᲢᲣᲠᲐ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲒᲣᲜᲓᲔბᲘᲡ ᲒᲐᲠᲨᲔᲛᲝ. 
ᲛᲣᲓᲛᲘᲕᲐᲓ ᲓᲐᲕᲠᲬᲛᲣᲜᲓᲔᲗ, ᲠᲝᲛ ᲜᲔბᲘᲡᲛᲘᲔᲠ ᲓᲝᲜᲔᲖᲔ,  ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲘ, ᲧᲕᲔᲚᲐ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲘᲗ 
ᲓᲠᲝᲡᲗᲐᲜ ᲐᲓᲔᲙᲕᲐᲢᲣᲠ ᲗᲐᲜᲐᲛᲔᲓᲠᲝᲕᲔ  ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲡ ᲨᲔᲔᲡᲐბᲐᲛᲔბᲐ
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საქართველოს ეროვნული გუნდების ისტორია 3 
დეკადაზე მეტს მოითვლის. ამ დროის მანძილზე, 
სანაკრებო სტრუქტურაში მოქცეული გუნდები, 
ერთიანი სათამაშო ფილოსოფიის ქვეშ 
გაერთიანებული არასოდეს ყოფილან; ეროვნული 
გუნდების კადრობრივი და ტექნიკური 
უზრუნველყოფა, ასევე საწვრთნელი 
პროცესებისთვის შექმნილი გარემო, არასოდეს 
პასუხობდა დროსთან ადეკვატურ თანამედროვე 
სტანდარტებს. 

განვლილი 6 წლის მანძილზე, ეროვნული გუნდების 
სათამაშო ფილოსოფია, ამავე სახელწოდების 
დოკუმენტის მიხედვით არის განსაზღვრული, 
რომელიც ყველა ასაკობრივ ჯგუფს და ეროვნულ 
ნაკრებს საერთო პრინციპების გარშემო 
აერთიანებს, რაც შემდგომ, ახალგაზრდა 
ფეხბურთელებს ეროვნულ გუნდთან ადაპტირების 
პროცესში ეხმარება. ნაკრების საწვრთნელი 
გარემო და ტექნიკური უზრუნველყოფა 
პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს და 
შეკრებიდან შეკრებამდე არის იმის მზაობა, 
რომ ეს პროცესი მუდმივად გაუმჯობესდეს.

განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, 
ერვონულმა ნაკრებმა უეფას ერთა ლიგის 
ჯგუფური ეტაპის მოგება შეძლო და ევროპის 
ჩემპიონატის პლეი-ოფში ითამაშა; 2018-2022 
წლებში, თითოეული კალენდარული წლის 
მანძილზე, ასაკობრივი გუნდებიდან ეროვნულ 
გუნდში მინიმუმ 3 ახალი ფეხბურთელის 
ინტეგრირებამ რეგულარული სახე მიიღო. გარდა 
ამისა, მსგავსი მიდგომა გავრცელდა ფუტსალის 
ნაკრებზეც, რაც საბოლოოდ ისტორიაში 
პირველად ამ გუნდის ევროპის ჩემპიონატზე 
ასპარეზობით დასრულდა.
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“მე ვარ საქართველო” - ბრენდის ახალი სლოგანი და 

ვერბალური იდენტობაა, რომელიც ახალ იდეოლოგიას 

ახმოვანებს.

ამ ფრაზას, ერთის მხრივ, ამბობს ბრენდი, რომელიც 

ქვეყანას მსოფლიო ასპარეზზე წარმოაჩენს და 

თავიდან ეცნობა სამყაროს, მეორეს მხრივ, ამბობს 

ფეხბურთელი რომელიც პასუხისმგებლობას საკუთარ 

თავზე იღებს, ყოველდღიური ძალისხმევით 

მუდმივად ვითარდება, ავლენს საკუთარი 

შესაძლებლობების მაქსიმუმს და ამგვარად ახდენს 

კონტრიბუციას საერთო საქმეში და ასევე ამბობს 

გულშემატკივარიც, რომელიც მთელი ქვეყნის 

სახელით უჭერს მხარს ეროვნულ ნაკრებს.

შეიცვალა საფეხბურთო ნაკრების ფორმების 

დიზაინიც - ვიზუალური იდენტობის მიხედვით 

შეიქმნა სამი განსხვავებული ფორმა (საშინაო, 

საგარეო და მესამე), რომლებიც ირეკლავს ბრენდის 

ახალ ფილოსოფიას, ითვალისწინებს თანამედროვე 

ვიზუალურ ტრენდებს, აძლიერებს ნაკრებს, როგორც 

ბრენდს და გულშემატკივრებს ახალ, ეროვნულ 

სიმბოლიკასთან შესაბამისობაში მყოფ ვიზუალურ 

გადაწყვეტას სთავაზობს.

ბრენდის ახალი პლატფორმის შექმნის პროცესში, 

ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად, ფეხბურთთან 

ასოცირებული სხვადასხვა ჯგუფების 

წარმომადგენლები იყვნენ ჩართული - როგორც 

მოქმედი და ვეტერანი ფეხბურთელები, ისე 

გულშემატკივრები და ჟურნალისტები. ბრენდის ახალ 

პლატფორმაზე საკომუნიკაციო სააგენტო 

ვინდფორსმა იმუშავა.

ᲛᲔ ᲕᲐᲠ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ

ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ
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პროფესიული საშეჯიბრო 
სტრუქტურის ოპტიმიზაცია
ᲧᲕᲔᲚᲐ ᲓᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔბᲣᲚ ᲛᲮᲐᲠᲔᲡᲗᲐᲜ ᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝბᲘᲗ  ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲕᲧᲝᲤᲗ 
ᲡᲐᲨᲔᲯᲘბᲠᲝ ᲒᲐᲠᲔᲛᲝᲡ ᲛᲓᲒᲠᲐᲓ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲐᲡ, ᲠᲐᲗᲐ ᲨᲔᲕᲥᲛᲜᲐᲗ ᲡᲐᲣᲙᲔᲗᲔᲡᲝ 
ᲞᲚᲐᲢᲤᲝᲠᲛᲐ ᲩᲕᲔᲜᲘ ᲙᲚᲣბᲔბᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲐᲢᲔბᲘᲡᲗᲕᲘᲡ.

ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ
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საქართველოს ჩემპიონატი ფეხბურთში - 

ეროვნული ლიგა, ახალი ფორმატით და ახალი 

სახით სტარტს 2017 წლიდან იღებს. 

ჩემპიონატის გარშემო, ამ წელს ორი 

მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა - 

სპორტული, საშეჯიბრო სახის და 

მარკეტინგული, რომელიც თავის თავში 

სატელევიზიო პროდუქტსაც გულისხმობდა.

2017 წლის სეზონში, ლიგა ახალ საშეჯიბრო 

ფორმატზე გადავიდა. 2017 წლის სეზონში 

(რაც დღემდე გრძელდება), ჩემპიონატის 

ისტორიაში პირველად ყველა თამაშის 

პირდაპირი ტრანსლაცია განხორციელდა. 

ამავე სეზონიდან, ფუნქციონირებს ლიგის 

ცალკე, სტატისტიკის მაგენერირებელი 

ვებ-გვერდი, სოციალური მედიის არხები, 

სათამაშო ფორმის და მოედნის 

პერიმეტრის ცენტრალიზებული რეგულაციები; 

შეიქმნა ჩემპიონატის ახალი ვიზუალური და 

აუდიო იდენტობა.

ამ ცვლილებების შემდეგ, მომდევნო 

სეზონიდანვე, შიდა საფეხბურთო 

რეალობისთვის უპრეცედენტო პირობებით 

გაიყიდა ლიგის დასახელება და 2018 წლიდან 

დღემდე, ჩემპიონატი ‘კრისტალბეთ 

ეროვნული ლიგის’ სახელს ატარებს. დღეს, 

ლიგაში მოასპარეზე 10 გუნდიდან, 9 კერძო 

საკუთრებაშია - ჩემპიონატის 

კომერციალიზაცია და კლუბების 

განკერძოების პროცესი, სფფ-ის ერთ-ერთი 

მთავარი მიზანი გახლდათ, რაც მუდმივად 

განვითარებადი პროცესია, რომელიც 

ევროთასებზე მიღწეული წარმატების 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა 

უნდა გახდეს, მიზნის, რომელიც დღემდე 

მთავარ გამოწვევად რჩება.

ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ
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ᲡᲐᲙᲚᲣბᲝ ᲚᲘᲪᲔᲜᲖᲘᲠᲔბᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲛᲛᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝბᲘᲡ ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔბᲣᲚᲘ ᲩᲐᲠᲩᲝᲔბᲘᲡ 
ᲛᲔᲨᲕᲔᲝბᲘᲗ, ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲕᲧᲝᲗ ᲨᲔᲯᲘბᲠᲔბᲘᲡ ᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲘᲐᲜᲝბᲐ, ᲨᲔᲕᲘᲜᲐᲠᲩᲣᲜᲝᲗ 
ᲙᲝᲜᲙᲣᲠᲔᲜᲢᲣᲚᲘ ბᲐᲚᲐᲜᲡᲘ ᲓᲐ ᲮᲔᲚᲘ ᲨᲔᲕᲣᲬᲧᲝᲗ ᲛᲓᲒᲠᲐᲓᲝბᲐᲡ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚ ᲚᲘᲒᲔბᲨᲘ.

2023 წლის ბოლოს, გადავხედოთ პრაქტიკას და კვლევაზე დაყრდნობით დავნერგოთ 

კლუბების მფლობელთა შესაბამისობის განმსაზღვრელი პროტოკოლი, ასევე 

ფინანსური რეგულაციები.

2024 წლისთვის, ჩამოვაყალიბოთ ციფრული პლატფორმა ლიგის მმართველობისა და 

საშეჯიბრო ოპერაციებისთვის.

2024 წლისთვის, დავნერგოთ პროგრამული უზრუნველყოფა FIFA Connect კაცთა და ქალთა 

ჩემპიონატების პირველ 2 დივიზიონში.

2025 წლისთვის, გავაფართოვოთ საკლუბო ლიცენზირების ჩარჩო, რათა წავახალისოთ 

კლუბების ორგანიზაციული განვითარება და ავამაღლოთ შრომითი სტანდარტი.

კლუბის მართვის და  ლიცენზირების ჩარჩოები
ᲐᲕᲐᲛᲐᲦᲚᲝᲗ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲚᲘᲒᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔბ ᲪᲜᲝბᲘᲔᲠᲔბᲐ ᲓᲐ ᲒᲐᲕᲖᲐᲠᲓᲝᲗ ᲩᲐᲠᲗᲣᲚᲝბᲐ 
ᲓᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔბᲣᲚ ᲛᲮᲐᲠᲔᲗᲐ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲯᲒᲣᲤᲘᲡ ᲩᲐᲛᲝᲧᲐᲚᲘბᲔბᲘᲡ, ᲐᲡᲔᲕᲔ ᲘᲜᲢᲔᲒᲠᲘᲠᲔბᲣᲚᲘ 
ᲛᲐᲠᲙᲔᲢᲘᲜᲒᲣᲚᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲙᲝᲛᲣᲜᲘᲙᲐᲪᲘᲝ ᲒᲔᲒᲛᲘᲡ ᲨᲔᲛᲣᲨᲐᲕᲔბᲘᲡ ᲛᲔᲨᲕᲔᲝბᲘᲗ.

2023 წლისთვის, ჩამოვაყალიბოთ დაინტერესებულ მხარეთა, 

გულშემატკივართან ურთიერთობის სამუშაო ჯგუფები.

2023 წლისთვის, შევიმუშაოთ და განვახორციელოთ კოორდინირებული და 

ცენტრალიზებული საკომუნიკაციო და მარკეტინგული კამპანია, რათა 

ავამაღლოთ ეროვნული ლიგის შესახებ ცნობიერება.

2023 წლიდან ავამოქმედოთ მარკეტინგული და მედია-შესაძლებლობების 

განვითარების პროგრამა პროფესიული კლუბებისთვის, რათა წავახალისოთ 

გულშემატკივართა ჩართულობა. შევქმნათ გულშემატკივართა 

ცენტრალიზებული მონაცემთა ბაზა. 

ჩართულობა და დასწრება  ეროვნულ ლიგაში

ᲛᲝᲕᲐᲮᲓᲘᲜᲝᲗ ᲡᲐᲨᲔᲯᲘბᲠᲝ ᲡᲢᲠᲣᲥᲢᲣᲠᲔბᲘᲡ ᲝᲞᲢᲘᲛᲘᲖᲐᲪᲘᲐ ᲓᲐ 
ᲒᲐᲕᲐᲣᲛᲯᲝბᲔᲡᲝᲗ ᲡᲮᲕᲐᲓᲐᲡᲮᲕᲐ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ, ᲠᲐᲗᲐ ᲛᲐᲥᲡᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲐᲓ 
ᲒᲐᲕᲖᲐᲠᲓᲝᲗ ᲙᲝᲛᲔᲠᲪᲘᲣᲚᲘ ᲓᲐ ᲒᲣᲚᲨᲔᲛᲐᲢᲙᲘᲕᲐᲠᲗᲐ ᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲘ; ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲕᲧᲝᲗ 
ᲙᲝᲜᲙᲣᲠᲔᲜᲢᲣᲚᲘ ბᲐᲚᲐᲜᲡᲘᲡ ᲣᲬᲧᲕᲔᲢᲘ ᲛᲝᲜᲘᲢᲝᲠᲘᲜᲒᲘ ᲓᲐ ᲒᲐᲣᲛᲯᲝბᲔᲡᲔბᲐ, ᲠᲐᲗᲐ 
ᲒᲠᲫᲔᲚᲕᲐᲓᲘᲐᲜ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲐᲨᲘ ᲒᲐᲕᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲝᲗ ᲩᲔᲛᲞᲘᲝᲜᲐᲢᲘ.

2024 წლისთვის, ვისარგებლოთ ეროვნული ლიგის ანალიტიკური დეპარტამენტის 

ჩამოყალიბებით და წავახალისოთ ჩემპიონატის განვითარება.

2023 წლისთვის, ვისარგებლოთ UEFA-ს შეჯიბრების ოპტიმიზაციის სერვისებით. 

2024 წლისთვის, გავაუმჯობესოთ ქალთა ლიგის საშეჯიბრო სტანდარტი - ეს უნდა 

მოხდეს ლიგის ახალი სტრუქტურის შემუშავებით და ქალთა პროფესიული 

კლუბების რაოდენობის გაზრდით.

პროფესიულ კლუბებთან თანამშრომლობით, წავახალისოთ მათი ჩართულობა 

ფუტსალის ჩემპიონატში და 2024 წლისთვის შემოვიღოთ ახალი 17-წლამდელთა 

შეჯიბრი, რათა გავზარდოთ ფუტსალში ახალგაზრდა მოთამაშეების რაოდენობა.

საშეჯიბრო გარემოს განვითარება
ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲕᲧᲝᲗ ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚᲘ ᲚᲘᲒᲔბᲘᲡ ᲓᲐᲤᲘᲜᲐᲜᲡᲔბᲘᲡ ᲛᲝᲓᲔᲚᲘᲡ ᲝᲞᲢᲘᲛᲘᲖᲐᲪᲘᲐ 
ᲛᲓᲒᲠᲐᲓᲘ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲘᲡ ᲡᲢᲘᲛᲣᲚᲘᲠᲔბᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲓᲐ ᲒᲐᲛᲝᲕᲘᲧᲔᲜᲝᲗ ᲙᲠᲔᲐᲢᲘᲣᲚᲘ 
ᲛᲘᲓᲒᲝᲛᲐ ᲙᲝᲛᲔᲠᲪᲘᲣᲚᲘ ᲨᲔᲛᲝᲡᲐᲕᲚᲔბᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝᲛᲣᲨᲐᲕᲔბᲘᲡ ᲛᲘᲖᲜᲘᲗ, ᲠᲐᲗᲐ 
ᲨᲔᲕᲥᲛᲜᲐᲗ ᲡᲐᲣᲙᲔᲗᲔᲡᲝ ᲞᲘᲠᲝბᲔბᲘ ᲩᲔᲛᲞᲘᲝᲜᲐᲢᲘᲡ ᲛᲓᲒᲠᲐᲓᲘ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲘᲡᲗᲕᲘᲡ.

2023 წლისთვის, განვახორციელოთ ქართული ფეხბურთის განვითარების 

ფონდის დაფინანსების სრული გადახედვა, სტიმულირების ოპტიმიზაცია და 

ლიცენზირებასთან შესაბამისობაში მოყვანა გრძელვადიანი განვითარების 

გეგმასთან.

2023 წლის ბოლოსთვის, განვახორციელოთ კომერციული მიმართულებების 

ანალიზი (აუდიტი, პაკეტების შემუშავება, ცენტრალური და ინდივიდუალური 

უფლებები, სპონსორობა, მონაცემები, მაუწყებლობა, ლიცენზირება).

დაფინანსება და მდგრადობა

ᲛᲐᲥᲡᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲐᲓ ᲒᲐᲕᲖᲐᲠᲓᲝᲗ ᲚᲘᲒᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲙᲚᲣბᲔბᲘᲡ ᲐᲓᲛᲘᲜᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲐᲨᲘ, ᲡᲐᲙᲕᲐᲜᲫᲝ 
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲣᲚᲘ ᲤᲣᲜᲥᲪᲘᲔბᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲠᲝᲚᲔბᲘᲡ ᲨᲔᲡᲠᲣᲚᲔბᲘᲡ ᲔᲤᲔᲥᲢᲣᲠᲝბᲐ ᲚᲘᲒᲘᲡ 
ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲒᲣᲜᲓᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲔბᲘᲡ ᲪᲔᲜᲢᲠᲐᲚᲘᲖᲐᲪᲘᲘᲡ ᲛᲔᲨᲕᲔᲝბᲘᲗ.

2023 წელს, ჩავატაროთ კლუბებისა და ჩემპიონატების სტრუქტურებში 

დასაქმებული ადამიანური რესურსის სრული აღწერა.

2023 წლისთვის, გამოვავლინოთ ხარვეზები და შევიმუშაოთ მათი 

აღმოფხვრის სტრატეგიები.

2024 წელს, შევიმუშაოთ კლუბებში შესაძლებლობათა განვითარების 

ინიციატივები

სამუშაო ძალისა და შესაძლებლობების განვითარება



ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ
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მასობრივი ფეხბურთის ინკლუზიური 
ლანდშაფტი, როგორც ჩვენი ფეხბურთის 
განვითარების მთავარი საყრდენი
ᲮᲔᲚᲘ ᲨᲔᲕᲣᲬᲧᲝᲗ ᲙᲚᲣბᲔბᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲣᲚᲘ ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲘᲡ ᲤᲔᲓᲔᲠᲐᲪᲘᲔბᲘᲡ ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔბᲐᲡ ᲓᲐ 
ᲛᲐᲗᲗᲐᲜ ᲐᲥᲢᲘᲣᲠᲘ ᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝბᲘᲗ, ᲨᲔᲕᲥᲛᲜᲐᲗ   ᲧᲕᲔᲚᲐᲡᲗᲕᲘᲡ ᲮᲔᲚᲛᲘᲡᲐᲬᲕᲓᲝᲛᲘ, ᲮᲐᲠᲘᲡᲮᲘᲐᲜᲘ, 
ᲣᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲝ ᲓᲐ ᲡᲐᲡᲘᲐᲛᲝᲕᲜᲝ ᲡᲐᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲝ ᲒᲐᲠᲔᲛᲝ, ᲠᲐᲗᲐ ᲛᲐᲥᲡᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲐᲓ ᲒᲐᲕᲖᲐᲠᲓᲝᲗ 
ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔბᲚᲝბᲔბᲘ ᲓᲐ ᲛᲘᲕᲐᲦᲬᲘᲝᲗ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲘᲡ ᲐᲛბᲘᲪᲘᲣᲠ ᲛᲘᲖᲜᲔბᲡ

ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ
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29



2015 წელს, საქართველოს ფეხბურთის 

ფედერაციის მიერ ჩატარებული  

დეტალური აღრიცხვით დადგინდა, რომ 

ქვეყანაში ფეხბურთს მხოლოდ 13,600 

რეგისტრირებული მოთამაშე თამაშობდა.

პირველი ნაბიჯი, ამ პრობლემის 

დასაძლევად, ორგანიზაციის შიგნით 

მასობრივი ფეხბურთის დეპარტამენტის 

შექმნა გახლდათ, რომელმაც მალევე 

შეიმუშავა საერთო გეგმა და ამ 

მიმართულებით არაერთი პროექტი, მათ 

შორის ქალთა ლიგა, მასტერ ლიგა და 

მოყვარულთა ლიგა, პროექტი, რომელმაც 

2018 წელს უეფას ვერცხლის ჯილდო 

მიღიიო.

გარდა ამისა, 2016 წელს, მასობრივი 

ფეხბურთის დეპარტამენტის წლიური 

ბიუჯეტის გეგმის ინტეგრირება, 

სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებული 

საფეხბურთო მიმართულებების ნუსხაში 

პირველად მოხდა, რომელიც პროფესიული 

ფეხბურთის ფარგლებს პირველად გასცდა.

ზემო აღნიშნული ცვლილებების და 

წარმატებით განხორციელებული 

პროექტების შემდეგ, დღეს 

საქართველოში ფეხბურთს 38,000 

რეგისტრირებული ფეხბურთელი 

თამაშობს, თუმცა ამ რიცხვის ზრდა, 

ორგანიზაციის ერთ-ერთ პრიორიტეტად 

მაინც რჩება. მომდევნო სტრატეგიული 

ფაზის მიზანი ამ რიცხვის 45 ათასამდე 

გაზრდაა. 

2022-2026
OUR GAME IN NUMBERSᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ

2022-2026

30



ᲩᲐᲛᲝᲕᲐᲧᲐᲚᲘბᲝᲗ ᲓᲐ ᲒᲐᲜᲕᲐᲕᲘᲗᲐᲠᲝᲗ ᲠᲔᲒᲣᲚᲐᲠᲣᲚᲘ, 
ᲡᲢᲠᲣᲥᲢᲣᲠᲘᲠᲔბᲣᲚᲘ ᲨᲔᲯᲘბᲠᲔბᲘ ᲛᲝᲧᲕᲐᲠᲣᲚᲗᲐ, ᲥᲐᲚᲗᲐ ᲓᲐ 
ᲐᲮᲐᲚᲒᲐᲖᲠᲓᲣᲚᲘ ᲒᲣᲜᲓᲔბᲘᲡᲗᲕᲘᲡ.

2023 წელს, ჩავატაროთ სამოყვარულო ლიგა ახალი 

ფორმატით თითოეულ რეგიონში, საპილოტე რეჟიმში.

2022 წლიდან, მთელი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ 

რეგულარული 7x7 ჩემპიონატის დანერგვა 15-წლამდე 

გოგონათა შორის.

2023 წელს, ავამოქმედოთ მოყვარულთა ლიგის ახალი 

სტრუქტურა ყველა რეგიონში, რათა გავზარდოთ 

კონკურენტუნარიანობა.

ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარების დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელობით, ჩამოვაყალიბოთ სამუშაო ჯგუფი, 

რომელიც 2023 წლიდან ყოველწლიურად შეაფასებს და 

გააუმჯობესებს თამაშების მოქნილ ფორმატებს.

შეჯიბრები 
ᲒᲐᲜᲕᲐᲕᲘᲗᲐᲠᲝᲗ ᲡᲐᲛᲝᲧᲕᲐᲠᲣᲚᲝ ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲘ 
ᲙᲚᲣბᲔბᲘᲡ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲘᲡ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔბᲘᲗ

2023 წლისთვის, სამოყვარულო კლუბებისთვის შევიმუშაოთ 

რეკომენდაციების და სტანდარტებისა დამხმარე 

სახელმძღვანელოების პაკეტი, რომლის გადხედვაც 

ყოველწლიურ სახეს მიიღებს.

2026 წლის ბოლოსთვის, რეგისტრირებული გვყავდეს მინიმუმ 

50 სამოყვარულო კლუბი და 1000 მოთამაშე კლუბების 

განვითარების პროექტის საშუალებით

2022 წლიდან დავნერგოთ სფფ-ის ბავშვთა საფეხბურთო 

სკოლების კატეგორიზაციის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც 

მოხდება 120 სუბიექტის განხილვა და კატეგორიიის 

მინიჭება.

2026 წლისთვის, საქართველოში მოქმედ ყველა ბავშვთა 

საფეხბურთო სკოლას უნდა გააჩნდეს სულ მცირე მეოთხე 

კატეგორიის სტატუსი. 

კლუბები და ბავშვთა საფეხბურთო სკოლები

ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲘᲡ "ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲘ ᲡᲙᲝᲚᲔბᲨᲘ" 
ᲓᲐᲜᲔᲠᲒᲕᲘᲡ ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔბᲘᲗ, ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲘ ᲙᲘᲓᲔᲕ ᲣᲤᲠᲝ 
ᲮᲔᲚᲛᲘᲡᲐᲬᲕᲓᲝᲛᲘ ᲒᲐᲕᲮᲐᲓᲝᲗ ბᲐᲕᲨᲕᲔბᲘᲡᲗᲕᲘᲡ.

2022 წლის ბოლოსთვის, 10 საჯარო სკოლაში 

განვახორციელოთ საპილოტე პროგრამა "ფეხბურთი 

სკოლებში"

2023 წლის იანვრიდან, დავნერგოთ პროგრამა "ფეხბურთი 

სკოლებში" 30 საჯარო სკოლაში თბილისისა და რეგიონების 

მასშტაბით.

პროექტში "ფეხბურთი სკოლებში" 2026 წლისთვის, ჩართული 

იყოს 100 სკოლა, 100 ლიცენზირებული მწვრთნელი და 

2000-მდე ბავშვი.

ფეხბურთი სკოლებში
ᲮᲔᲚᲘ ᲨᲔᲕᲣᲬᲧᲝᲗ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲣᲚ ᲤᲔᲓᲔᲠᲐᲪᲘᲔბᲡ ᲛᲬᲕᲠᲗᲜᲔᲚᲗᲐ 
ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔბᲘᲡ, ᲛᲐᲡᲝბᲠᲘᲕᲘ ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲘᲡ ᲚᲘᲓᲔᲠᲔბᲘᲡ ᲙᲣᲠᲡᲔბᲘᲡᲐ ᲓᲐ 
ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔბᲚᲝბᲐᲗᲐ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲘᲡ ᲡᲮᲕᲐ ᲘᲜᲘᲪᲘᲐᲢᲘᲕᲔბᲘᲡ 
ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔბᲐᲨᲘ.

ყოველწლიურად მოვამზადოთ 100 UEFA-ს C ლიცენზიის 

მქონე მწვრთნელი და 100 UEFA-ს D ლიცენზიის მქონე 

მწვრთნელი. 

მასობრივი ფეხბურთის განვითარებაში ჩართული
ადამიანური რესურსი

ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ
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შევქმნათ განვითარების ისეთი 
გზა, რომელიც ნიჭიერ მოთამაშეს 
შესაძლებლობების რეალიზების 
საშულებას მისცემს
ᲩᲐᲛᲝᲕᲐᲧᲐᲚᲘბᲝᲗ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲘᲡ ᲣᲬᲧᲕᲔᲢᲘ ᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲘ, ᲛᲐᲥᲡᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲐᲓ 
ᲒᲐᲕᲖᲐᲠᲓᲝᲗ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔბᲚᲝბᲔბᲘ ᲧᲕᲔᲚᲐᲡᲗᲕᲘᲡ ᲓᲐ ᲮᲔᲚᲘ ᲨᲔᲕᲣᲬᲧᲝᲗ ᲜᲘᲭᲘᲔᲠᲘ 
ᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲘ ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲔᲚᲔბᲘᲡ ᲘᲓᲔᲜᲢᲘᲤᲘᲪᲘᲠᲔბᲐᲡ, ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲐᲡᲐ ᲓᲐ ᲐᲦᲖᲠᲓᲐᲡ.
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2016 წელს, სფფ-ის მიერ, ქვეყანაში არსებული 
ინფრასტრუქტურის და ახალგაზრდულ ფეხბურთში 
ჩართული პირების აღწერა/შეფასება მოხდა - 
როგორც ფეხბურთელების, ისე ადმინისტრაციული 
თანამშრომლებისა თუ მწვრთნელების. მძიმე 
შედეგები დაფიქსირდა როგორც დედაქალაქში, ისე 
მის გარეთ, თუმცა უდიდესი ყურადღება მაინც 
რეგიონებმა მიიქცია, სადაც უამრავი გუნდი არ 
იღებდა ჩემპიონატებში მონაწილეობას და მათი 
არსებობა მხოლოდ ფურცელზე სახელით 
შემოიფარგლებოდა.

2016 წლის აპრილში, შეიქმნა ფიფას რეგიონთა 
პროექტი, რომლის მიხედვით, ყველა რეგიონში 
დაინიშნა ორი ლიცენზირებული მწვრთნელი. მათ 
ჩაატარეს სასელექციო სამუშაოები და 
ჩამოაყალიბეს რეგიონთა ნაკრები (თავდაპირველად 
- U13). ამ პროექტის ფარგლებში, მთელი 
საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა ჩემპიონატი, 
ხოლო გამარჯვებული გუნდი გაემგზავრა 
გერმანიაში ამხანაგური მატჩების გასამართად.
აქედან არჩეული საუკეთესო ფეხბურთელები 
სფფ-ის რეგიონალურ აკადემიებში მოხდვნენ, სადაც 
2-წლიანი მოსამზადებელი პროცესი გაიარეს. 
დღესდღეობით, სკაუტირების სისტემა უფრო 
ეფექტურად მუშაობს, რადგან გაიზარდა როგორც 
აკადემიების, ისე ტექნიკური ცენტრების 
რაოდენობა. შესაბამისად უფრო მეტ ფეხბურთელს 
ეძლევა საშუალება განვითარდეს როგორც 
პროფესიონალი ფეხბურთელი და 
ახალგაზრდობიდანვე იცხოვროს/ივარჯიშოს 
მაღალი სტანდარტების მქონე, თანამედროვე 
პირობების მქონე გარემოში.

მნიშვნელოვანი გახლდათ წვრთნისა და აღზრდის 
კომპენსაციის წესში, ეროვნულ დონეზე ასაკის 
დაწევის ცვლილება, რომლის მიზანიც პატარა 
კლუბებისთვის მოტივაციის შენარჩუნება და მათი 
მეტი სტიმულირება გახლდათ. გარდა ამისა, 
ლიცენზირების კომიტეტში შევიდა ცვლილება, რის 
შედეგადაც ბავშვთა ასაკში (6-12 წლამდე) 
პრიორიტეტად ჩაითვალა C ლიცენზიის მქონე 
მწვრთნელის დასაქმება, რამაც კლუბებში, ასაკების 
მიხედვით მწვრთნელთა კვალიფიკაციების სწორი 
გადანაწილება მოახდინა და დამწყები, ახალგაზრდა 
მწვრთნელების მოტივაცია მეტად გააღვივა.

კატეგორიზაციის და მონიტორინგის პროექტი, 
მიზნად ისახავდა საქართველოში ახალგაზრდული 
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას ყველა 
დონეზე - ახალგაზრდული პოლიტიკის 
განხორციელებას და სფფ-ის მიერ დამტკიცებული 
დებულებისა და გაცემული რეკომენდაციების 
შესაბამისად, დაინტერესებული მხარეების 
ინფორმირებულობის ხარისხის ამაღლებას. 
შემდგომში, ამ პროცესების მუდმივ მონიტორინგს, 
რაც მიმდინარე სამუშაოების ნაწილია.
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ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲕᲧᲝᲗ, ᲠᲝᲛ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲐᲮᲐᲚᲒᲐᲖᲠᲓᲣᲚᲘ 
ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲘᲡ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔბᲚᲝბᲔბᲘ, 
ᲒᲐᲣᲛᲯᲝბᲔᲡᲓᲔᲡ ᲓᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔბᲣᲚ ᲛᲮᲐᲠᲔᲔბᲗᲐᲜ ᲛᲭᲘᲓᲠᲝ 
ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲝბᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲛᲮᲐᲠᲓᲐᲛᲭᲔᲠᲘ ᲠᲔᲒᲣᲚᲐᲪᲘᲔბᲘᲡ 
ᲗᲐᲜᲮᲚᲔბᲘᲗ.

2024 წლისთვის, საკლუბო ლიცენზირების პროგრამის 

ფარგლებში შემოვიღოთ ხუთი სავალდებულო ასაკობრივი 

კატეგორია წამყვანი კლუბებისთვის.

2026 წლისთვის, ხუთმა კლუბმა/საწვრთნელმა ცენტრმა 

მოიპოვოს I კატეგორიის სტატუსი, 10 - II კატეგორიის 

სტატუსი, ხოლო ყველა დანარჩენმა IV კატეგორიის სტატუსი. 

დავრწმუნდეთ, რომ ყველა საფეხბურთო დაწესებულება 

დაიცვას უსაფრთხოებისა და ხარისხის სტანდარტებს.

წამყვანი ახალგაზრდული კლუბები
ᲝᲞᲢᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲛᲮᲐᲠᲓᲐᲛᲭᲔᲠᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲫᲐᲚᲘᲡ ᲩᲐᲛᲝᲧᲐᲚᲘბᲔბᲘᲗ, 
ᲮᲔᲚᲘ ᲨᲔᲕᲣᲬᲧᲝᲗ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲐᲮᲐᲚᲒᲐᲖᲠᲓᲣᲚᲘ ᲡᲐᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲝ 
ᲔᲙᲝᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲘᲡ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲐᲡ.

სამუშაო ძალის განვითარება - თითოეულ რეგიონს უნდა 

გააჩნდეს სულ მცირე 3 მსაჯთა ბრიგადა, რომელიც შედგება 

ადგილობრივი მსაჯებისგან.

უზრუნველვყოთ მწვრთნელთა განათლების ხელმისაწვდომობა.

ყველა რეგიონში ყოველწლიურად უზრუნველვყოთ წვდომა UEFA-ს 

C ლიცენზიის სამწვრთნელო კურსებზე.

მწვრთნელები და ადამიანური რესურსი

ᲨᲔᲕᲥᲛᲜᲐᲗ ᲜᲘᲭᲘᲔᲠ ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲔᲚᲗᲐ ᲘᲓᲔᲜᲢᲘᲤᲪᲘᲠᲔბᲘᲡᲐ ᲓᲐ 
ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲘᲡ ᲘᲜᲢᲔᲒᲠᲘᲠᲔბᲣᲚᲘ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲘᲪ ᲛᲝᲔᲠᲒᲔბᲐ 
ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲒᲣᲜᲓᲘᲡ ᲤᲘᲚᲝᲡᲝᲤᲘᲐᲡ ᲓᲐ ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲰᲧᲝᲤᲡ ᲘᲡᲔᲗᲘ 
ᲒᲖᲘᲡ ᲨᲔᲥᲛᲜᲐᲡ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲘᲪ ᲐᲮᲐᲚᲒᲐᲖᲠᲓᲐ ᲛᲝᲗᲐᲛᲐᲨᲔᲡ ᲛᲐᲡᲝბᲠᲘᲕᲘ 
ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲘᲓᲐᲜ, ᲠᲩᲔᲣᲚ ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲔᲚᲗᲐ ᲡᲐᲬᲕᲠᲗᲜᲔᲚ 
ᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲔბᲐᲛᲓᲔ ᲛᲘᲘᲧᲕᲐᲜᲡ.

2024 წლისთვის, მოვარგოთ ნიჭიერ ფეხბურთელთა იდენტიფიცირების და 

განვითარების პროცესი ეროვნული გუნდის ფილოსოფიას.

ინფრასტრუქტურული მიმართულების პარალელურად, 2026 წლისთვის, 

ქვეყნის მასშტაბით ჩამოვაყალიბოთ სფფ-ის 3 ახალი აკადემია და 6 

ახალი საფეხბურთო ცენტრი.

2026 წლისთვის, 20 წამყვანიკლუბი დავაკავშიროთ პროგრამაში 

"ფეხბურთი სკოლებში" ჩართულ 100 სკოლასთან.

2024 წლისთვის, დავნერგოთ ყოველთვიური სკაუტინგის 

პროგრამები/ღონისძიებები თითოეული რეგიონისთვის. 2024

ნიჭიერ მოთამაშეთა იდენტიფიცირება
ᲨᲔᲕᲥᲛᲜᲐᲗ ᲛᲐᲦᲐᲚᲘ ᲮᲐᲠᲘᲡᲮᲘᲡ ᲡᲐᲨᲔᲯᲘბᲠᲝ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ 
ᲧᲕᲔᲚᲐᲡᲗᲕᲘᲡ, ᲡᲐᲓᲐᲪ ᲩᲐᲠᲗᲣᲚᲝბᲘᲡ ᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲘ ᲘᲥᲜᲔბᲐ 
ᲡᲐᲮᲐᲚᲘᲡᲝ, ᲨᲗᲐᲛᲐᲒᲝᲜᲔბᲔᲚᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲡᲘᲐᲛᲝᲕᲜᲝ.

2026 წლისთვის, თითოეულ რეგიონში მოქმედებდეს სულ მცირე ერთი 

აკადემია ან საფეხბურთო ცენტრი.

2023 წლიდან, თითოეულ რეგიონში უნდა ჩატარდეს სულ მცირე ერთი 

რეგულარული ტურნირი.

2023 წლისთვის, ჩავატაროთ რეგიონალური შეჯიბრები/ტურნირები სულ 

მცირე ხუთ ასაკობრივ კატეგორიაში.

2023 წლისთვის, ჩამოვაყალიბოთ ცენტრალიზებული საკომუნიკაციო 

მედია-პლატფორმა 15, 17 და 19-წლამდელთა ჩემპიონატებისთვის, რათა 

გავზარდოთ ცნობიერება და შევქმნათ პოზიტიური გარემო წამყვანი 

ახალგაზრდული ტურნირებისთვის.

წამყვანი ახალგაზრდული შეჯიბრები

ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ
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ᲨᲔᲕᲘᲛᲣᲨᲐᲕᲔბᲗ ᲓᲐ ᲓᲐᲕᲜᲔᲠᲒᲐᲕᲗ ᲥᲐᲚᲗᲐ ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲘᲡ ᲡᲐᲔᲠᲗᲝ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐᲡ 
ᲓᲐ ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲕᲧᲝᲤᲗ ᲛᲘᲡ ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠ ᲓᲐ ᲤᲘᲜᲐᲜᲡᲣᲠ ᲛᲓᲒᲠᲐᲓᲝბᲐᲡ ᲛᲝᲛᲐᲕᲐᲚᲘ 
ᲗᲐᲝბᲔბᲘᲡᲗᲕᲘᲡ. 

სწრაფვა ქალთა ფეხბურთის 
განვითარებისკენ

ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ
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საქართველოში, ქალთა ფეხბურთმა პირველი 

ნაბიჯები, 90-იანების შუა წლებში გადადგა. 

თუმცა, ამ და შემდგომი პერიოდის აქტივობები 

ძირითადად ნაკრების ცალკეული მატჩებით და 

არაოფიციალური მინი ტურნირების 

ორგანიზებით შემოიფარგლებოდა. 2016 წლიდან, 

საქართველოში ქალთა ლიგა რეგულარული სახით 

ტარდება; 2019 წლიდან კი სტარტი აიღო 

საქართველოს თასმა ქალთა შორის; ხოლო 2021 

წლიდან ქალთა ჩემპიონატი 2 ლიგად ტარდება, 

სადაც ჯამში 19  კლუბი თამაშობს.

რეგულაური ჩემპიონატის და ქალთა სანაკრებო 

სისტემის გარშემო, დღეს ქვეყანაში თავს 

იყრის 1,700-მდე რეგისტრირებული ფეხბურთელი. 

ხოლო, ქალთა ფეხბურთში განხორციელებული 

მასობრივი ფეხბურთის პროექტებში, ჯამში 

2000 გოგონაა ჩართული.

მასობრივი ფეხბურთის პროექტებიდან, ქალთა 

ლიგის გავლით, ქალთა ეროვნულში და ქალთა 

ასაკობრივი  ნაკრებებში არაერთმა გოგონამ 

ითამაშა და განვლილ წლებში განხორციელებული 

საქმის უპირველესი მიზანიც სწორედ ეს, 

მსგავსი წრის შეკვრა გახლდათ. 

ქალთა ფეხბურთის გასავითარებლად კვლავ 

ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია გადასადგმელი 

და ჩვენ პრიორიტეტია ფეხბურთის თამაში 

ხელმისაწვდომი იყოს  ყველა ასაკობრივი 

ჯგუფისთვის მთელი საქ მასშტაბით. 

ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ
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ᲨᲔᲕᲥᲛᲜᲐᲗ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔბᲚᲝბᲔბᲘᲡ ᲣᲬᲧᲕᲔᲢᲘ ᲜᲐᲙᲐᲓᲘ, ᲠᲐᲪ 
ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔბᲐᲡ ᲛᲝᲒᲕᲪᲔᲛᲡ, ᲒᲐᲛᲝᲕᲐᲕᲚᲘᲜᲝᲗ ᲓᲐ ᲒᲐᲜᲕᲐᲕᲘᲗᲐᲠᲝᲗ 
ᲩᲕᲔᲜᲘ ᲜᲘᲭᲘᲔᲠᲘ ᲛᲝᲗᲐᲛᲐᲨᲔᲔბᲘ.

2024 წლისთვის, ჩამოვაყალიბოთ გოგონათა გუნდები ყველა იმ კლუბში, 

რომელსაც გააჩნია პირველი ან მეორე კატეგორიის სავარჯიშო 

პროგრამა.

2024 წლისთვის, საკლუბო ლიცენზირების პროგრამის მეშვეობით 

ჩამოვაყალიბოთ ასაკობრივი გუნდები პროფესიონალ და 

ნახევრად-პროფესიონალ ქალთა კლუბებში, ხოლო ვაჟთა კლუბებში 

ჩამოვაყალიბოთ ქალთა გუნდები.

2022 წლისთვის, საქართველოს ყველა რეგიონში დავნერგოთ 12-წლამდე და 

15-წლამდე გუნდებისთვის შეჯიბრები და 2023 წლისთვის ყველა რეგიონის 

მასშტაბით დავიწყოთ ახალი ფორმატის რეგიონალური შეჯიბრის 

განხორციელება.

2023 წლისთვის, დავაკავშიროთ WPS GEO-ს ლოკაციები ელიტურ ქალთა 

კლუბებთან და უზრუნველვყოთ აღნიშნული კლუბების ეფექტური კავშირი 

WPS-ის 15-წლამდე და 12-წლამდე გოგონათა გუნდებთან.

2023 წლისთვის, გავაუმჯობესოთ გულშემატკივართა გამოცდილება ყველა 

ელიტურ ქალთა კლუბში გულშემატკივართა ჯგუფის (ე.წ. ფანკლუბის) 

ჩამოყალიბებით.

კლუბებისა და შეჯიბრების განვითარება

ᲒᲐᲕᲖᲐᲠᲓᲝᲗ ᲥᲐᲚᲗᲐ ᲓᲐ ᲒᲝᲒᲝᲜᲐᲗᲐ ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲘᲡ ᲪᲜᲝბᲐᲓᲝბᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ 
ᲛᲐᲡᲨᲢᲐბᲘᲗ, ᲠᲐᲗᲐ ᲮᲔᲚᲘ ᲨᲔᲕᲣᲬᲧᲝᲗ ᲩᲐᲠᲗᲣᲚᲝბᲘᲡ ᲒᲐᲖᲠᲓᲐᲡ, ᲬᲐᲠᲛᲝᲕᲐᲩᲘᲜᲝᲗ 
ᲜᲘᲭᲘᲔᲠᲘ ᲛᲝᲗᲐᲛᲐᲨᲔᲔბᲘ ᲓᲐ ᲩᲐᲛᲝᲕᲐᲧᲐᲚᲘბᲝᲗ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲡᲘᲐᲛᲐᲧᲘᲡ ᲨᲔᲒᲠᲫᲜᲔბᲐ.

ჩამოვაყალიბოთ ქალთა ფებხურთის ბრენდი და შევიმუშავოთ საკომუნიკაციო 

სტრატეგია, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალთა ფეხბურთის გაძლიერებას.

ქალთა ფეხბურთი გავხადოთ კომერციულად მიმზიდველი სპორტი საქართველოში.

2023 წლისთვის შევქმნათ ქალთა ფეხბურთის მონაცემთა ბაზა.

ციფრული ტრანსფორმაციის მეშვეობით, მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესოთ 

კომუნიკაციები, ჩართულობა და შემოსავლების გენერირება.

იმიჯი და ჩართულობა

ᲓᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔბᲣᲚ ᲛᲮᲐᲠᲔᲔბᲗᲐᲜ ᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝბᲘᲗ,  ᲨᲔᲕᲥᲛᲜᲐᲗ 
ᲡᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲝ ᲓᲐ ᲛᲝᲛᲒᲔბᲘᲐᲜᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔბᲚᲝბᲔბᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲒᲐᲠᲔᲛᲝ 
ᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲘ ᲥᲐᲚᲔბᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲨᲘ ᲛᲣᲨᲐᲝბᲘᲡᲗᲕᲘᲡ. 

2023 წლისთვის, ქვეყნის მასშტაბით უზრუნველვყოთ უსაფრთხო 

საფეხბურთო გარემო ყველა გოგონასთვის, რომელიც ჩართულია 

სხვადასხვა პროექტში. გავაფორმოთ ხელშეკრულებები ერთ სამთავრობო 

და ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რათა უზრუნველვყოთ ქალთა 

ფეხბურთში ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის დანერგვის მხარდაჭერა.

2023 წლისთვის, ჩამოვაყალიბოთ ქალთა ფეხბურთის რეგიონულ 

კოორდინატორთა ეროვნული ქსელი და საქართველოს თითოეულ 

რეგიონში დავნიშნოთ სულ მცირე ერთი კოორდინატორი/სკაუტი.

შევიმუშაოთ და დავნერგოთ სფფ-ის კატეგორიზაციის კრიტერიუმები 

ქალი მწვრთნელებისთვის. უზრუნველვყოთ, რომ საქართველოს 

მასშტაბით ყველა პირველი და მეორე კატეგორიის საფეხბურთო 

სკოლაში, დასაქმებული იყოს სულ მცირე ერთი ქალი მწვრთნელი.

უზრუნველვყოთ რეგიონულ დონეზე UEFA-ს მწვრთნელთა განათლების 

მიწოდება - საქართველოს 3 მთავარ ქალაქში, ყოველწლიურად სულ მცირე 

3-ჯერ UEFA-ს C ლიცენზიის კურსის ჩატარება.

სამუშაო ძალის განვითარება - "ქალები ქალთა ფეხბურთში"

ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲬᲐᲛᲧᲕᲐᲜᲘ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ
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სტრატეგიის დამხმარე 
მიმართულებები

41
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ᲠᲝᲒᲝᲠᲪ ᲛᲝᲥᲜᲘᲚᲘ ᲓᲐ ᲞᲠᲝᲒᲠᲔᲡᲣᲚᲘ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲐ, ᲩᲕᲔᲜ ᲒᲐᲜᲕᲐᲒᲠᲫᲝბᲗ ᲬᲘᲜᲡᲕᲚᲐᲡ, ᲩᲕᲔᲜᲘ 
ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲦᲘᲠᲔბᲣᲚᲔბᲔბᲘᲡ, ᲘᲜᲢᲔᲒᲠᲘᲠᲔბᲐᲡᲐ ᲓᲐ ᲞᲝᲞᲣᲚᲐᲠᲘᲖᲐᲪᲘᲐᲡ, ᲐᲡᲔᲕᲔ ᲧᲕᲔᲚᲐ ᲩᲕᲔᲜᲗᲐᲜ 
ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔბᲣᲚᲘ ᲛᲮᲐᲠᲘᲡ ᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔბᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲐᲡ. 

წინდახედული, თანამედროვე 
ორგანიზაცია, რომელიც იცავს 
ფეხბურთის ინტერესებს

2022-2026
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ჩამოვაყალიბოთ თანამშრომლობითი სამუშაო კულტურა 

ტალანტების   მოსაზიდად და შესანარჩუნებლად; 

ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვით შევქმნათ 

მიმზიდველი, კონკურენტუნარიანი და სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი  სამუშაო გარემო.

ადამიანები და კულტურა

შევიმუშაოთ მმართველობის მყარი სტრუქტურა წესებისა 

და სადისციპლინო რეგულაციების სამართლიანად, 

გამჭვირვალედ და თანმიმდევრულად გამოყენებისთვის.

მმართველობა

განვსაზღვროთ მკაფიო ორგანიზაციული 

ღირებულებები, მათ შორის კარგი მართვის და ეთიკის 

ფართო პრინციპები, და ეფექტურად შევატყობინოთ 

მათ შესახებ შიდა და გარე დაინტერესებულ მხარეებს.

ღირებულებები

ორგანიზაციის შიგნით ჩამოვაყალიბოთ სოციალური 

პასუხისმგებლობის ძლიერი კულტურა; დავნერგოთ UEFA-ს 

სოციალური პასუხისმგებლობის რეკომენდაციები და 

პოლიტიკა სფფ-ის საქმიანობაში და წავახალისოთ 

დაინტერესებული მხარეები, რათა გაზარდონ თავისი 

წვლილი სოციალური პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით.

სოციალური პასუხისმგებლობა

2022-2026
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ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲔბᲘᲡ ᲩᲐᲢᲐᲠᲔბᲘᲗ, ᲡᲐᲣᲙᲔᲗᲔᲡᲝ ᲞᲠᲐᲥᲢᲘᲙᲘᲡ ᲒᲐᲖᲘᲐᲠᲔბᲘᲗᲐ ᲓᲐ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔბᲚᲝბᲐᲗᲐ 
ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔბᲘᲡ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲔბᲘᲗ,  ᲩᲕᲔᲜ ᲒᲐᲜᲕᲐᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲗ ᲡᲐᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲝ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲫᲐᲚᲐᲡ 
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ.

პროფესიული განათლებისადმი 
კომპლექსური მიდგომით ფეხბურთის 
სფეროში პროგრესის გაძლიერება
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სასწავლო გარემო და რესურსები

მსაჯთა განათლება
ჩამოვაყალიბოთ განათლების დეპარტამენტი და უზრუნველვყოთ 

მისთვის ყველა შესაბამისი რესურსი

სასწავლო გარემო და რესურსები

შევქმნათ მწვრთნელთა განათლების სტრუქტურირებული 

ჩარჩოები (მოყვარულებიდან პროფესიონალებამდე) და 

მოვამზადოთ მწვრთნელების ახალი თაობა საერთო 

ეროვნული ფილოსოფიით.

მწვრთნელთა განათლება
საგანმანათლებლო პროგრამების და შესაძლებლობათა 

განვითარების ინიციატივების ფართო სპექტრის დანერგვით 

უზრუნველვყოთ სწავლის შესაძლებლობები ყველა შიდა და გარე 

დაინტერესებული მხარისთვის.

პროფესიული სამუშაო ძალა და
შესაძლებლობების გაძლიერება

2022-2026
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ᲩᲕᲔᲜᲘ ᲛᲓᲘᲓᲐᲠᲘ ᲡᲐᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲝ ᲬᲐᲠᲡᲣᲚᲘᲡ ᲓᲐᲮᲛᲐᲠᲔბᲘᲗ, ᲛᲔᲢᲐᲓ ᲒᲐᲕᲐᲦᲕᲘᲕᲔბᲗ ᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲘᲡᲐᲓᲛᲘ 
ᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲡ. ᲢᲠᲐᲓᲘᲪᲘᲣᲚᲘ ᲓᲐ ᲪᲘᲤᲠᲣᲚᲘ ᲐᲠᲮᲔბᲘᲗ ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲕᲧᲝᲤᲗ ᲘᲜᲙᲚᲣᲖᲘᲣᲠᲘ ᲐᲣᲓᲘᲢᲝᲠᲘᲘᲡ 
ᲩᲐᲠᲗᲣᲚᲝბᲐᲡ ᲓᲐ ᲛᲝᲕᲣᲡᲛᲔᲜᲗ ᲧᲕᲔᲚᲐ ᲓᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔბᲣᲚ ᲛᲮᲐᲠᲔᲡ, ᲠᲐᲗᲐ ᲩᲐᲛᲝᲕᲐᲧᲐᲚᲘბᲝᲗ 
ᲗᲐᲜᲐᲛᲔᲓᲠᲝᲕᲔ ᲓᲐ ᲪᲝᲪᲮᲐᲚᲘ ᲡᲐᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲝ ᲙᲣᲚᲢᲣᲠᲐ.

 მუდმივი სწრაფვა ცნობადობის და 
ჩართულობის ამაღლებისკენ, ფეხბურთის 
შემადგენელ ყველა დონეზე  
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ავამაღლოთ ფეხბურთის შესახებ ცნობიერება და გავხადოთ 

ფეხბურთი საყოველთაოდ მიმზიდველი მოსახლეობის ყველა 

სეგმენტისთვის.

ცნობიერება

შევიმუშაოთ კომუნიკაციების, მარკეტინგისა და ბრენდის 

სტრატეგიები, რომლებიც ნათლად გამოხატავს ჩვენს ხედვას, 

მისიას, მიზანს, ღირებულებებსა და ამოცანებს ჩვენი 

ძირითადი აუდიტორიებისთვის.

კომუნიკაცია
განვახორციელოთ მკაფიო და პირდაპირი კომუნიკაცია 

ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, რათა გავზარდოთ 

ჩართულობა და შევქმნათ პოზიტიური დამოკიდებულება 

საფეხბურთო ინდუსტრიის მიმართ.

ჩართულ მხარეთა გაერთიანება

შევცვალოთ ფეხბურთის იმიჯი და წარმოვაჩინოთ სფფ, 

როგორც ღია და თანამედროვე ორგანიზაცია, რომელიც 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხელს უწყობს ფებურთის 

უწყვეტ განვითარებას.

იმიჯი
ჩავატაროთ საერთაშორისო ტურნირები და შევიტანოთ 

განაცხადები მათ მასპინძლობაზე, რათა მოვახდინოთ 

საქართველოს პოზიციონირება საერთაშორისო 

საფეხბურთო ასპარეზზე.

საერთაშორისო იმიჯი
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ᲒᲐᲛᲝᲕᲘᲧᲔᲜᲝᲗ ᲤᲘᲜᲐᲜᲡᲣᲠᲘ ᲛᲓᲒᲠᲐᲓᲝბᲘᲡ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗ ᲞᲠᲝᲒᲠᲔᲡᲣᲚᲘ ᲛᲘᲓᲒᲝᲛᲐ ᲓᲐ ᲨᲔᲕᲘᲛᲣᲨᲐᲝᲗ 
ᲒᲠᲫᲔᲚᲕᲐᲓᲘᲐᲜᲘ ᲒᲔᲒᲛᲐ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲘᲪ ᲛᲝᲘᲪᲐᲕᲡ ᲨᲔᲛᲝᲡᲐᲕᲚᲔბᲘᲡ ᲒᲔᲜᲔᲠᲘᲠᲔბᲐᲡ, ᲮᲐᲠᲯᲔბᲘᲡ 
ᲙᲝᲜᲢᲠᲝᲚᲡ ᲓᲐ ᲘᲜᲕᲔᲡᲢᲘᲪᲘᲔბᲘᲡᲐᲓᲛᲘ ᲒᲐᲐᲖᲠᲔბᲣᲚ ᲛᲘᲓᲒᲝᲛᲐᲡ. 

ინვესტიცია წარმატებაში
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შევიმუშაოთ 4-წლიანი სტრატეგიული 

ბიუჯეტი სფფ-ის სტრატეგიული მიზნების 

შესასრულებლად და მხარდასაჭერად

სტრატეგიული ბიუჯეტის შემუშავება

ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან 

თანამშრომლობით მაქსიმალურად გავზარდოთ 

ობიექტებში პირდაპირი ინვესტიციები 

(სფფ-ის თანამანდატით).

კაპიტალური ინვესტიციები

საფუძვლიანად გადავხედოთ საქართველოში 

ფეხბურთის კომერციალიზაციას, რათა 

გრძელვადიან პერსპექტივაში მაქსიმალურად 

გავზარდოთ კომერციული აქტივების 

ღირებულება. 

კომერციული შემოსავლები
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ᲛᲗᲔᲚᲘ ᲥᲕᲔᲧᲜᲘᲡ ᲛᲐᲡᲨᲢᲐბᲘᲗ, ᲨᲔᲕᲣᲥᲛᲜᲐᲗ ᲡᲐᲤᲔᲮბᲣᲠᲗᲝ ᲘᲜᲤᲠᲐᲡᲢᲠᲣᲥᲢᲣᲠᲐ 
ᲧᲕᲔᲚᲐᲡ, ᲕᲘᲡᲐᲪ ᲐᲛ ᲡᲞᲝᲠᲢᲘᲡ ᲗᲐᲛᲐᲨᲘ ᲡᲣᲠᲡ.

საფეხბურთო 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარება
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უზრუნველვყოთ მაღალი ხარისხის ობიექტების აშენება, 

რომლებიც აკმაყოფილებენ ფიფა-ს/უეფა-ს საშეჯიბრო 

სტანდარტებს. 

საერთაშორისო ტურნირების მასპინძლობა 

დავნერგოთ რეგულირებისა და მხარდაჭერის პროგრამა, 

რომელიც მიმართული იქნება ეროვნული საკლუბო 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე.

წამყვანი კლუბების ინფრასტრუქტურა
შევქმნათ მაღალი ხარისხის სავარჯიშო პირობები 

ეროვნული გუნდებისა და ელიტური ახალგაზრდული გუნდების 

განვითარების პროგრამებისთვის.

სფფ-ის ელიტური ინფრასტრუქტურული ობიექტები

შევიმუშაოთ მდგრადი ობიექტების სტრატეგია, რომელიც 

შეესაბამება და ემსახურება სფფ-ის სტრატეგიულ მიზნებს. 

ობიექტების სტრატეგია და მართვა
შევქმნათ სტრატეგია, რომელიც მოიცავს საქართველოს 

ყველა რეგიონსა და თემს.

მასობრივი ფეხბურთის ობიექტები
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ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲓᲐᲛᲮᲛᲐᲠᲔ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ

61



2022-2026
ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ ᲓᲐᲛᲮᲛᲐᲠᲔ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔბᲔბᲘ

62



ᲡᲤᲤ-ᲘᲡ ᲛᲐᲡᲨᲢᲐბᲘᲗ  ᲓᲐᲕᲜᲔᲠᲒᲝᲗ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔბᲘ, ᲠᲐᲗᲐ ᲒᲐᲜᲕᲐᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲝᲗ 
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲣᲚᲘ ᲪᲕᲚᲘᲚᲔბᲔბᲘ ᲓᲐ ᲮᲔᲚᲘ ᲨᲔᲕᲣᲬᲧᲝᲗ ᲩᲕᲔᲜᲘ ᲛᲘᲖᲜᲔბᲘᲡ ᲨᲔᲡᲠᲣᲚᲔბᲐᲡ 
ᲐᲜᲐᲚᲘᲢᲘᲙᲘᲡ, ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔბᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲣᲚᲘ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔბᲘᲡ ᲡᲤᲔᲠᲝᲨᲘ

ტექნოლოგიების მეშვეობით 
გარდაქმნის ხელშეწყობა
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შევქმნათ უმაღლესი ხარისხის საგანმანათლებლო ონლაინ პლატფორმა 

სფფ-ის სამიზნე ჯგუფების პროფესიული განვითარებისთვის, რათა ხელი 

შევუწყოთ პროფესიული განვითარების მიზნებს და გავაუმჯობესოთ 

კლუბების, მწვრთნელების, ადმინისტრატორების, გულშემატკივრების, 

მსაჯების, მშობლების, მასობრივ ფეხბურთში ჩართული პირებისა და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეთა სტანდარტები.

ელექტრონული სწავლება

ინტეგრირებული ციფრული პლატფორმის საშუალებით შევქმნათ 

ყოვლისმომცველი გადაწყვეტა მოთამაშეთა რეგისტრაციისთვის, ასევე 

მსაჯებისა და შეჯიბრების მართვისთვის.

შეჯიბრების მართვა

ციფრული და დამხმარე სისტემების განახლება და ოპტიმიზაცია 

ეფექტური ოპერაციებისა და ორგანიზაციული საჭიროებებისთვის.

სფფ-ის ციფრული განვითარება

VAR-ის დანერგვით გარდავქმნათ წამყვანი შეჯიბრების ხარისხი და ხელი 

შევუწყოთ მსაჯობის ხარისხის/სამართლიანობის გაზრდას.

მსაჯის ვიდეო ასისტენტი (VAR)
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ᲩᲕᲔᲜ ᲨᲔᲕᲘᲛᲣᲨᲐᲕᲔბᲗ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲣᲠ ᲛᲘᲓᲒᲝᲛᲐᲡ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲗᲐ ᲓᲐ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲘᲡ 
ᲨᲔᲒᲠᲝᲕᲔბᲘᲡ, ᲐᲜᲐᲚᲘᲖᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔბᲘᲡ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗ, ᲠᲐᲗᲐ ᲒᲐᲕᲐᲣᲛᲯᲝბᲔᲡᲝᲗ 
ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲔბᲘ ᲓᲐ ᲒᲐᲓᲐᲬᲧᲕᲔᲢᲘᲚᲔბᲐᲗᲐ ᲛᲘᲦᲔბᲘᲡ ᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲘ ᲩᲕᲔᲜᲘ ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔბᲘᲡ 
ᲡᲤᲔᲠᲝᲨᲘ. 

ანალიტიკის მიმართულება, როგორც 
მოქნილი მართვისთვის საჭირო დანამატი
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ჩამოვაყალიბოთ სპეციალური განყოფილება, რომელიც მხარს დაუჭერს 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს ყველა სფეროში 

ანალიტიკის განყოფილება

დავნერგოთ ინტეგრირებული მონაცემთა ბაზა 

გულშემატკივრების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებისა და 

ანალიზისთვის 

კლიენტთან ურთიერთობის მართვა (CRM) და მონაცემები

ჩამოვაყალიბოთ წლიური კვლევის პროგრამა

კვლევა

ჩამოვაყალიბოთ პროგრამა, რომელიც მიმართული იქნება 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის, ასევე ბენჩმარკინგისა და 

კვლევის შესახებ ცნობადობის გაზრდაზე.

დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაცია
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სპონსორები
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