
 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება)  
 

 

 
 

ოლქი #50 საჩხერე 

 

ტრენერი: მანუჩარ კეკენაძე 

ტელ: 599-89-64-04(კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები (უბნები:#1, 2, 3, 29, 44, 53, 36, 43, 28,30, 26, 41, 50,13, 39,16, 21, 22, 37, 23, 24, 52, 10, 42, 11, 27.)   

 
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 saCxere, Tavisuflebis q#1 

11.09.2012 13:00 2 saCxere,Tavisuflebis q#21 

              12.09.2012 10:00 3 saCxere, viqtor nozaZis #19 

              12.09.2012 13:00 29                saCxere, raWis q # 

              13.09.2012                 10:00 44 Tamar mefis q#11 

              13.09.2012 13:00 53 m.kostavas q #1 

              14.09.2012                 10:00 36 argveTis sajaro skolis Senoba.  sof argveTi 

14.09.2012 13:00 43 kerZo saxli (gugula abramiSvili) sof.icqisi 

15.09.2012 10:00 41 Merjevis Temis administraciuli teritoriuli organos 
Senoba.  Sof.ivanwminda 

15.09.2012 13:00 26 Mrjevis sajaro skolis Senoba   sof.merjevi 

16.09.2012 10:00 50 kerZo saxli( gaioz kapanaZe) (300) 

16.09.2012    

17.09.2012 10:00 28 Gorisis sajaro skolis Senoba  sof.gorisa 



   

17.09.2012 13:00 30 gamoRma argveTis sajaro skolis Senoba  sof.gam.arg 

18.09.2012 10:00 16 sxvitoris sajaro skolis Senoba  sof.sxvitori 

18.09.2012 13:00 27 kerZo saxli (qeTevan CikvilaZe)(300) 

19.09.2012 10:00 13 qoreTis sajaro skolis Senoba sof.qoreTi 

19.09.2012 13:00 39 kerZo saxli (marina dekanoiZe) (300) 

20.09.2012 10:00 10 sairxis sajaro skolis Senoba  sof.sairxe 

20.09.2012 13:00 42 sairxis sabavSo bRi Senoba  sof.sairxe 

21.09.2012 10:00 11 Worvilis sajaro skolis Senoba  sofF Worvila 

21.09.2012 13:00 24 moZvis arasruli sajaro skolis Senoba  sof.moZvi 

22.09.2012 10:00 52 kapanaZeebis darbazi (mirza kapanaZe) (300) sof.jalaurTa 

22.09.2012 13:00 23 jalaurTis sajaro skolis Senoba sof.jalaurTa 

24.09.2012 13:00 22 liCis arasruli sajaro skolis Senoba  sof.jalaurTa 

24.09.2012 16:00 37 savanis yofili klubis Senoba  sof.xvani 

24.09.2012 10:00 21 Walovanis Temis administraciuli teritoriuli organos 
Senoba  sof.Walovani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება)  
 

 

ოლქი # 50 საჩხერე 

 

ტრენერი:  მაია შუბითიძე 

ტელ:  599896404 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები  4-5-6-7-8-9-12-14-15-17-18-19-20-31-32-33-34-35-38-40-45-46-47-48-49-51 

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა:  

ჩატარების პერიოდი:  

ტრენინგების რაოდენობა:  

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2012 10:00 4 საჩხერე სოფ.   ცხამის საჯარო სკოლის შენობა. 

11.09.2012 14:00 31 საჩხერე სოფ. იტავაზა საჯარო სკოლის შენობა. 

12.09.2012 10:00 6 საჩხერე სოფ  სავანის საჯარო სკოლის შენობა. 

12.09.2012 14:00 45 საჩხერე სოფ.  სავანის საჯარო სკოლის შენობა 

13.09.2012 10:00 7 საჩხერე სოფ. შომახეთი კორბოულის თემის ადმინისტრაციული 

ტერიტორიული ორგანოს შენობა 

13.09.2012 14:00 51 საჩხერე სოფ  შომახეთის არასრული საჯარო სკოლის შენობა. 

14.09.2012 10:00 8 საჩხერე სოფ კორბოულის საჯარო სკოლის შენობა. 

14.09.2012 14:00 46 საჩხერე სოფ. კორბოული კაპანაძეების (დაწყებითი სკოლის 

შენობა) 

15.09.2012 10:00 9 საჩხერე სოფ.  ნიგვზარის საჯარო სკოლის შენობა. 

15.09.2012 14:00 32 საჩხერე სოფ.  სისვაძეების არასრული საჯარო სკოლის შენობა. 

16.09.2012 10:00 12 საჩხერე სოფ. სარეკის  ბაღის შენობა. 

16.09.2012 14:00 49 საჩხერე სოფ. სარეკის თემის ადმინისტრაციული ტერიტორიული 

ორგანოს შენობა. 

17.09.2012 10:00 14 საჩხერე სოფ. ჩიხის საჯარო სკოლის სასადილო. 

17.09.2012 14:00 47 საჩხერე სოფ. ჩიხის  საჯარო სკოლის შენობა. 

18.09.2012 10:00 17 საჩხერე სოფ. ცხომარეთის საჯარო სკოლის შენობა. 

18.09.2012 14:00 35 საჩხერე სოფ. მოხვის საჯარო სკოლის შენობა. 



19.09.2012 10:00 48 საჩხერე სოფ. ჭალის კერძო სახლი (ლალი ხახიშვილი) 

19.09.2012 14:00 18 საჩხერე სოფ. ჭალის საჯარო სკოლის შენობა. 

20.09.2012 10:00 19 საჩხერე სოფ. პერევის საჯარო სკოლის შენობა 

20.09.2012 14:00 40 საჩხერე სოფ. ქარძმანის კერძო სახლი(ამირან შუკაკიძე) 

21.09.2012 10:00 15 საჩხერე სოფ. ორღული  ჩიხის თემის ადმინისტრაციული 

ტერიტორიული ორგანოს შენობა. 

21.09.2012 14:00 34 საჩხერე სოფ. ბაჯითი არასრული საჯარო სკოლის შენობა. 

22.09.2012 10:00 20 საჩხერე სოფ. სპეთის არასრული საჯარო სკოლის შენობა. 

22.09.2012 14:00 33 საჩხერე სოფ. დარყის არასრული საჯარო სკოლის შენობა. 

23.09.2012 10:00 5 საჩხერე სოფ. მახათაური  საჯარო სკოლის შენობა. 

23.09.2012 14:00 38 საჩხერე სოფ. ბახიოთი კერძო სახლი (ლიანა ბუსხრიკიძე) 

 
 

 


