
 

 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 

 
 

ოლქი # 23 ბოლნისი 

 

ტრენერი:  ნიკოლოზ კაპანაძე 

ტელ: 599896464 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები 19  (უბნები 15-21, 26-29 53-60 ) 

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:  

ჩატარების პერიოდი:  

ტრენინგების რაოდენობა:  

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012 10:00 15.16 Qq. bolnisiDdaviT aRmaSeneblis quCa #68 mesame 
sarTuli (resurs centris Senoba) 

11.09.2012 13:00 17.18 Qq. bolnisiDdaviT aRmaSeneblis quCa #68 mesame 
sarTuli (resurs centris Senoba) 

11.09.2012 16:00 19.20 Qq. bolnisiDdaviT aRmaSeneblis quCa #68 mesame 
sarTuli (resurs centris Senoba) 

12.09.2012 10:00 26.27 Qq. bolnisiDdaviT aRmaSeneblis quCa #68 mesame 
sarTuli (resurs centris Senoba) 

12.09.2012 13:00 28.29 Qq. bolnisiDdaviT aRmaSeneblis quCa #68 mesame 
sarTuli (resurs centris Senoba) 

12.09.2012 16:00 53.54 Qq. bolnisiDdaviT aRmaSeneblis quCa #68 mesame 
sarTuli (resurs centris Senoba) 

13.09.2012 10:00 55.56 Qq. bolnisiDdaviT aRmaSeneblis quCa #68 mesame 
sarTuli (resurs centris Senoba) 

13.09.2012 13:00 57.58 Qq. bolnisiDdaviT aRmaSeneblis quCa #68 mesame 
sarTuli (resurs centris Senoba) 

14.09.2012 13:00 59.60 Qq. bolnisiDdaviT aRmaSeneblis quCa #68 mesame 
sarTuli (resurs centris Senoba) 

14.09.2012 16:00  21 Qq. bolnisiDdaviT aRmaSeneblis quCa #68 mesame 
sarTuli (resurs centris Senoba) 



 

 
III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი # 23 ბოლნისი 

 

ტრენერი:  ტრისტან ბერიძე 

ტელ: 599896463 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები 21 (უბნები:# 8, 9, 62, 10, 30-33, 34-40, 47-51, 52 ) 

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:  

ჩატარების პერიოდი:  

ტრენინგების რაოდენობა:  

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012 10:00 9.62 უბანი #9 ს.ცურტავი სკოლა 

11.09.2012 14:00 8.10 უბანი #8 ს. ფარიზი სკოლა 

12.09.2012 10:00 30.31 უბანი # ს. მამხუტი სკოლა 

12.09.2012 14:00 32.33 უბანი #33 ს ქვ არქევანი სკოლა 

13.09.2012 10:00 34.35 უბანი #34 ს. ნახიდური სკოლა 

13.09.2012 14:00 36.37 უბანი #37 ს.ხიდისყური სკოლა 

14.09.2012 10:00 38.39 უბანი #38 ს. მუხრანა სკოლა 

14.09.2012 14:00 40.51 უბანი #40 ს. ჭაპალა სკოლა 

15.09.2012 10:00 47.48 უბანი #48 ს. ტალავერი #2 სკოლა 

15.09.2012 14:00 49.50 უბანი #49 ს. ტალავერი #1 სკოლა 

16.09.2012 10:00 52 უბანი #52 ს.ტანძია სკოლა 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III ეტაპი  (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი # 23   ბოლნისი 

 

ტრენერი: ვიქტორ ისიანი 

ტელ: 599896460 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები  22  (უბნები 1, 61, 2-7, 11-14, 22-25, 41-42, 43-46) 

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:  

ჩატარების პერიოდი:  

ტრენინგების რაოდენობა:  

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012 10:00 1.61 უბანი # 61 ქ. ბოლნისი #1 საჯარო სკოლა  

11.09.2012 14:00 2.3 უბანი #2 ქ. ბოლნისი კულტურის სახლი 

12.09.2012 10:00 4.5 უბანი #4 ქ. ბოლნისი რიტუალების სახლი 

12.09.2012 14:00 6.7 უბანი #6 ქ. ბოლნისი #2 საჯარო სკოლა 

13.09.2012 10:00 11.12 უბანი # 11 დ. კაზრეთი კულტურის სახლი 

13.09.2012 14:00 13.14 უბანი #13 დ . კაზრეთი #1 საჯარო სკოლა 

14.09.2012 10:00 22.23 უბანი #22 ს. ბოლნისი კულტურის სახლი 

14.09.2012 14:00 24.25 უბანი #24 ს. სამწევრისი სკოლა 

15.09.2012 10:00 41.42 უბანი #41 ს. რატევანი კულტურის სახლი 

15.09.2012 14:00 43.46 უბანი # 43 ს. რაჭისუბანი სკოლა 

16.09.2012 10:00 45.44 უბანი #44 ს. ხატისოფელი რიტუალების სახლი 

 


