
 
1. კლუბის ემბლემა (12სმ²) 
2. საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის 

ემბლემა(12სმ²) 
2. მოთამაშის ნომერი მინიმუმ 10 სმ სიმაღლეში 
3. კლუბის სახელი (წარწერა) 
ერთი ხაზი: მაქს.8სმ სიმაღლეში 
ორი ხაზი: თითოეული 6 სმ სიმაღლეში 
4. წარწერა ან ლოგო რეკლამის 
მაქს. 8 სმ სიმაღლეში 
მაქს.40 სმ სიგრძეში 
5. მწარმოებლის ემბლემა (ლოგო) მაქს. 12სმ² 

 

1. მოთამაშის გვარი  (სავალდებულო) 
2. მოთამაშის ნომერი 
მინიმუმ 20 სმ სიმაღლეში 
3. წარწერა ან ლოგო რეკლამის 
მაქს.8სმ სიმაღლეში; მაქს.40 სმ სიგრძეში 
4. თითოეულ გუნდს უნდა ჰქონდეს სათამაშო ფორმის მინიმუმ ორი 
კომპლექტი. სათამაშო ფორმა უნდა შეესაბამებოდეს 
,,კალათბურთის ოფიციალური  წესების მოთხოვნებს“.  ერთი 
კომპლექტი ღია ფერის და მეორე კომპლექტი მუქი ფერის.  
5. მოთამაშეთა მაისურებზე უნდა ეწეროს ნებისმიერი ნომრები 0,00 
და 1-დან 99-ის  ჩათვლით, აგრეთვე  გვარები ქართულად  (უცხო 
ენაზე  კალათბურთის ფედერაციასთან შეთანხმების შემთხევაში).  
6.მოთამაშის პირადი ნომრის შეცვლა სეზონის ბოლომდე 
დაუშვებელია.  
 

    მაისურის  წინა მხარე 
მაისურის  უკანა მხარე 
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    დანართი N1  



მოსაცმელი მაისური   
 
(წინა მხარე)  

1-კლუბის სახელი (წარწერა) 
ერთი ხაზი: მაქს. 8სმ სიმაღლეში 
ორი ხაზი: თითოეული ხაზი მაქს.6სმ სიმაღლეში 
 
2- სარეკლამო ლოგო ან წარწერა 
დასაშვებია, ოღონდ იგივე რაც სათამაშო ფორმის წინა მხარეს   
მაქს. 8 სმ სიმაღლეში 
მაქს.40სმ სიგრძეში 
 
3-მწარმოებელის სავაჭრო მარკა (ლოგო) 
მაქს. 12 სმ² 
 
4. კლუბის ემბლემა (12სმ²) (უკანა მხარე)  

1-მოთამაშის სახელი,გვარი 
დასაშვებია,მხოლოდ  უკანა მხარეს 
 
2-სარეკლამო ლოგო ან წარწერა 
დასაშვებია, ოღონდ იგივე რაც 
 სათამაშო ფორმის უკანა მხარეს   
მაქს.8სმ სიმაღლეში 
მაქს.40 სმ სიგრძეში 
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სავარჯიშო   ფორმა  (პიჟამო) 
-  რეკლამა დასაშვებია სავარჯიშო  ფორმის  წინა მხარეს, ოღონდ იგივე რაც სათამაშო 
ფორმის მაისურებზე. 
-  კლუბის ნიშანი უნდა გამოჩნდეს სავარჯიშო ფორმის წინა მხარეს. 
-  მოთამაშის გვარი დასაშვებია სავარჯიშო ფორმის უკანა მხარეს, ოღონდ იგივე რაც 
სათამაშო ფორმის მაისურზე უკანა მხარეს. 
-  რეკლამა დასაშვებია სავარჯიშო ფორმის უკანა მხარეს, თუმცა იგივე რაც სათამაშო  
ფორმის მაისურის უკანა მხარეს. 
-  სავარჯიშო ფორმაზე მწარმოებლის ემბლემა შესაძლებელია , თუმცა არ  უნდა 
აღემატებოდეს 12 სმ²-ს. 
 

1.კლუბის სახელი (წარწერა) 
ერთი ხაზი: მაქს. 8სმ სიმაღლეში 
ორი ხაზი: თითო ხაზი მაქს. 6 სმ სიმაღლეში 
 
2.წარწერა ან ლოგო რეკლამის  
მაქს.8 სმ სიმაღლეში 
მაქს.40 სმ სიგრძეში 
 
3.მწარმოებლის ემბლემა (ლოგო)  მაქს. 12სმ² 
 
4. კლუბის ლოგო  12სმ² 
 
5. მოთამაშის გვარი 
დასაშვებია თუმცა ზუსტად ისეთივე როგორიც არის 
მაისურის უკანა მხარეს 
 
6.წარწერა ან ტექსტი რეკლამის 
მაქს. 8სმ სიმაღლეში; მაქს.40სმ სიგრძეში. 
 
7. შარვალი 
 - დასაშვებია მხოლოდ მწარმოებელი სავაჭრო მარკა 
 - დაუშვებელია სათამაშო ნომრის შარვალზე დატანა 
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1. შორტები 
1.1.  შორტები უნდა შეესაბამებოდეს   
კალათბურთის ოფიციალურ წესებს.  
1.2.აკრძალულია სათამაშო ნომერის შორტზე 
დატანა  
1.3.სარეკლამო ლოგო დასაშვებია შორტების 
წინა მხარეს (იხ. სურათი) გაითვალისწინეთ 
რომ: 
1.3.1 სარეკლამო ლოგო უნდა განთავსდეს 
მხოლოდ მარჯვენა ფეხზე და მხოლოდ ერთი 
სპონსორის. მარცხენა ფეხზე არ დაიშვება 
არანაირი სარეკლამო ლოგო და წარწერა.  
1.3.2 სპონსორის ლოგო, წარწერა უნდა იყოს 
არაუმეტეს 100 სმ2  -ისა. 
1.4. მწარმოებლის ლოგო შესაძლებელია იყოს, 
მაგრამ არაუმეტეს 12 სმ2 -ისა მხოლოდ 
მარჯვენა ფეხზე 
 
 
2.  წინდები 
2.1.  წინდები უნდა შეესაბამებოდეს კალათბურთის ოფიციალურ 
წესებს. გუნდის ყველა მოთამაშეს უნდა ეცვას ერთი ფერი წინდა 
2.2. სარეკლამო ლოგო ან წარწერა წინდებზე დაუშვებელია. 
2.3.მწარმოებლის ლოგო შესაძლებელია იყოს, მაგრამ არაუმეტეს 12 
სმ2-ისა. 
2.4.წინდები უნდა ატაროთ როგორც უნიფორმა. მისი დანახვა უნდა 
შეიძლებოდეს ფეხსაცმლის ზევით მინიმუმ 3სმ-ზე. მუხლსა და 
წინდას შორის მანძლი არ უნდა იყოს 3სმ-ზე ნაკლები. 
 
4. შიგნითა ჩასაცმელი 
4.1.შიგნითა ჩასაცმელი  (შორტის ქვეშ)  არ უნდა ჩანდეს სათამაშო 
შორტის ქვეშ. 
4.2. სახელოიანი და საყელოიანი მაისურები არ უნდა ჩანდეს 
სათამაშო მაისურების შიგნით. 
 
 
 

5. რეიტუზი 
5.1. რეიტუზი დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოთამაშეს აქვს 
ქრონიკული ტრავმა, რასაც ადასტურებს კომპეტენტური სამედიცინო  
ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა. სხვა შემთხვევაში რეიტუზი აკრძალულია. 
დაშვების შემთხვევაში, რეიტუზი შეიძლება იყოს თეთრი, შავი ან სათამაშო 
შორტის დომინანტი ფორმის ფერი.  
 
6.ოფლის დამჭერი 
6.1.ოფლის დამჭერის გაკეთება შეიძლება ან მაჯაზე ან მკლავზე. მისი ზომა 
სიგანეში არ უნდა აღმატებოდეს 10 სმ-ს.  
6.2.ოფლის დამჭერი შეიძლება იყოს შავი, თეთრი ან სათამაშო ფორმის ფერი. 
6.3. ოფლის დამჭერი არ შეიძლება იყოს ორმაგი სიგანის (მაგ. 2X10) ერთზე ან 
ორივე მკლავზე. 
 
7.თავსაკრავი 
7.1. თავსაკრავის გაკეთება შეიძლება მარტო თავზე, კისერზე დაუშვებელია. 
მისი ზომა სიგანეში არ უნდა აღემატებოდეს 5 სმ-ს. 
7.2.მოთამაშეების თავსაკრავები და ოფლის დამჭერები უნდა იყოს იმავე 
სტილისა და ფერის, თუმცა იდენტურობა არ არის აუცილებელი. 
 
8.იდაყვის, მუხლის და ფეხის დამცავი/დამჭერი 
8.1. ყველა დამცავი/დამჭერი უნდა შეესაბამებოდეს კალათბურთის 
ოფიციალურ წესებს. 
8.2 .ამ ტიპის აქსესუარებზე დაუშვებელია სარეკლამო ლოგოსა თუ წარწერის 
განთავსება. 
8.3 .მწარმოებლის ლოგო შესაძლებელია იყოს, მაგრამ არაუმეტეს 12 სმ2-ისა. 
8.4. იდაყვის დამჭერი - შავი, თეთრი ან სათამაშო ფორმის ერთ-ერთი ფერის. 
8.5. მუხლის დამჭერი - შავი, თეთრი ან სათამაშო  შორტის ერთ-ერთი ფერის. 
8.6. ფეხის დამცავი - შავი, თეთრი ან სათამაშო შორტის ერთ-ერთი ფერის. 
 
9.  სხვა დადგენილებები 
9.1. სარეკლამო ლოგო ან წარწერა უნდა იყოს ერთნაირი ერთი გუნდის ყველა 
მოთამაშის სათამაშო ფორმასა და სავარჯიშო ტანსაცმელზე. 
9.2. მწარმოებლის ლოგო უნდა იყოს  ერთნაირი ერთი გუნდის ყველა 
მოთამაშის უნიფორმასა და სავარჯიშო ტანსაცმელზე. 
9.3. მძიმე ალკოჰოლური სასმელის, თამბაქოსა და დოპინგის შემცველი  
ფარმაცევტული პროდუქტის უნიფორმაზე რეკლამირება დაუშვებელია. 
9.4. ლუდის ან ღვინის ბრენდის რეკლამირება დასაშვებია. 
9.5. საკალათბურთო სუპერლიგასა და სხვა ღონისძიებებზე აუცილებელია 
ზემოაღნიშნული რეგულაციების დაცვა. 
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