
 
 

 

XXII საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი 
„ოლიმპიური სპორტი და სპორტი ყველასათვის“ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კონგრესის მთავარი თემატური მიმართულებები 
 

1.  „ოლიმპიური სპორტი და სპორტი ყველასათვის“ - თეორია და 
პრაქტიკა; 

2. ოლიმპიური სპორტისა და „სპორტი ყველასათვის“ - სფეროში კადრების 
მომზადებისა და გადამზადების პრობლემები. 

3. „ოლიმპიური სპორტი და სპორტი ყველასათვის“ - სამედიცინო და 
ბიოლოგიური ასპექტები; გენდერული პრობლემები თანამედროვე 
სპორტში; 

4. „ოლიმპიური სპორტი და სპორტი ყველასათვის“ - ფსიქოლოგიურ-
პედაგოგიკური პრობლემები; 

5. ბავშვთა-მოზარდთა სპორტი. სპორტული რეზერვის მომზადების 
თანამედროვე პრობლემები; 

6. „სპორტი ყველასათვის“ - მნიშვნელობა შეზღუდული 
შესაძლებლობების პირებთან მუშაობაში, მათ შორის ეტლით 
მოსარგებლეებთან. ადაპტიური სპორტი. 

       
 

კონგრესის ოფიციალური ენები: ქართული, ინგლისური და რუსული; 
მონაწილეობის ფორმა: ზეპირი მოხსენება და პოსტერი. 
 
 

მნიშვნელოვანი თარიღები: 
 
• კონგრესის ჩატარების თარიღი – 25-28 ოქტომბერი, 2018 წ. 
• 1.03. 2018 - განაცხადებისა და თეზისების მიღების                                       

.                                      გამოცხადება;  
• 1.07. 2018 -  მონაწილეთა რეგისტრაციის დასრულება; 
• 1.06.2018 - თეზისების, ზეპირი პრეზენტაციების მასალებისა                             

.                                        და პოსტერების მიღების დასრულება; 
• 15.06.2018 -  შეტყობინების გაგზავნა თეზისების მიღების                  .                                                            

.                                           შესახებ  
  
 



 
 

კონგრესის თითოეულ რეგისტრირებულ მონაწილეს შეუძლია გამოაგზავნოს 
არაუმეტეს 2 სტატიისა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: 
info@sportuni.ge 

 
 
 
          

სტატიის გაფორმების მოთხოვნები: 
1. მასალები მიიღება ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე. 
2. სტატიის მოცულობა – 4 სრულ გვერდამდე (А4 ფორმატის), მათ შორის     .                   .              

.                  გამოყენებული ლიტერატურის სია, ცხრილები და სურათები.  
3. ტექსტის რედაქტირება: Microsoft Word 2003/2007/2010/2012/2015/2016 
4. საზღვრები: ზედა, ქვედა, მარჯვენა - 2,0 სმ., მარცხენა 4,0 სმ. 
5. შრიფტი: Times New Roman, ზომა – 12 pt. 
6. ხაზებს შორის ინტერვალი – ერთი, გასწორება გვერდის სიგანეზე.  
    აბზაცები უნდა იწყებოდეს 1,0 სმ-ის დაშორებით.  
7.სტატიის სტრუქტურული ელემენტები უნდა განლაგდეს შემდეგი               .             .                 

.                 თანმიმდევრობით: 
- კონგრესის მიმართულება (სექცია); 
- სტატიის სახელწოდება – პატარა ასოებით, შრიფტი ნახევრად-სქელი, გათანაბრებით                                                    

.              მარცხენა მხარეს. 
- გვარი და ინიციალები - პატარა ასოებით; 
- ორგანიზაციის, ქალაქის, ქვეყნის დასახელება - პატარა ასოებით;  
8. ტექსტში განთავსებული სურათები უნდა იყოს შავ-თეთრი და წარმოდგენილი იყოს 
ცალკე ფაილების სახითაც.  
9. ტექსტში გამოყოფილი უნდა იყოს შემდეგი სექციები: შესავალი, მეთოდები,          .                          

.              კვლევის შედეგები, განხილვა და დასკვნა. 
        10. გამოყენებული ლიტერატურა - ანბანური. თუ ნაშრომში არის მინიშნება ავტორის                
.          გვარზე, ეს ავტორი უნდა იყოს გამოყენებული ლიტერატურის სიაში. ლიტერატურის            
.               მითითება ტექსტში უნდა მოხდეს კვადრატულ ფრჩხილებში.  
        11. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი იტოვებ სუფლებას შეარჩიოს მასალები  
გამოქვეყნებისთვის. სტატიების გაცნობის შემდეგ, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, 
ავტორი მიიღებს შეტყობინებას პუბლიკაციის გამოქვეყნების შესაძლებლობის შესახებ.  

12. ყოველი სტატია ფორმდება ცალკე დოკუმენტად.  
13. კონგრესის საორგანიზაციო კომიტეტის საკონტაქტო ინფორმაცია:      .          .                   .               

.                 info@sportuni.ge 
 
 

 
რეგისტრაციის საფასურის გადახდა 

     რეგისტრაციის საფასურის გადახდა შესაძლებელია საბანკო გადარიცხვით ან ნაღდი 
ანგარიშსწორებით კონგრესის დაწყებამდე, რეგისტრაციის დროს. უნაღდო 
ანგარიშსწორებისას აუცილებელია გადახდის დანიშნულების მითითება (ХХII 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მონაწილის სრული სახელი). გადახდის 
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დამადასტურებელი დოკუმენტი ელ-ფოსტის მეშვეობით უნდა გაიგზავნოს შემდეგ 
მისამართზე:  info@sportuni.ge 
 
რეგისტრაციის საფასური: 
- მონაწილე – 80 EURO 
- დოქტორანტი, ასპირანტი, მაგისტრანტი – 40 EURO 
 
რეკვიზიტები: 
შუამავალი: 
JP MORGAN AG FRANKFURT AM MAIN (EUR) 
SWIFT CODE: CHASDEFX 
ACC: 6231608461 
მიმღები ბანკი: 
საქართველოს ეროვნული ბანკი, TBILISI 
SWIFT კოდი: BNLNGE22 
მიმღები: სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი   (val code:799782499) 
IBAN: GE65NB0331100001150207 
გადახდის დანიშნულება: ХХII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მონაწილის სრული 
სახელი). 
 
კონგრესში მონაწილეობის ყველა ხარჯს ფარავს გამგზავნი ორგანიზაცია. 
 
 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

ელ-ფოსტა:                     info@sportuni.ge 

ვებსაიტი                   http://www.sportuni.ge 

ტელეფონი                 +995 32 225 00 40 

                                 +995 32 225 00 78 

მობილურის ნომერი       (+995 599) 582 662 

                                (+995 577)77 7 900  

მისამართი                  0162. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #49 
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