
 

 
 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი # 84 ხულო 

 

ტრენერი: ოთარ დავითაძე 

ტელ: 599 89 69 26 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები  11,12,47,52,25,51,24,26,14,53,15,13,17,20,19,18,06,21 

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2.30 საათი 

ჩატარების პერიოდი: 14–24 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 18 

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

14.09.2012 
10:00 11 #11 საარჩევნო უბანი 

13:00 12 #12 საარჩევნო უბანი 

15.09.2012 
10:00 25 #25 საარჩევნო უბანი 

13:00 51 #51 საარჩევნო უბანი 

16.09.2012 
10:00 47 #47 საარჩევნო უბანი 

13:00 51 #51 საარჩევნო უბანი 

18.09.2012 
10:00 18 #18 საარჩევნო უბანი 

13:00 19 #19 საარჩევნო უბანი 

19.09.2012 
10:00 24 #24 საარჩევნო უბანი 

13:00 26 #26 საარჩევნო უბანი 

20.09.2012 
10:00 14 #14 საარჩევნო უბანი 

13:00 53 #53 საარჩევნო უბანი 

22.09.2012 
10:00 17 #17 საარჩევნო უბანი 

13:00 20 #20 საარჩევნო უბანი 

23.09.2012 
10:00 15 #15 საარჩევნო უბანი 

13:00 13 #13 საარჩევნო უბანი 

24.09.2012 

 

10:00 06 #06 საარჩევნო უბანი 

13:00 21 #21 საარჩევნო უბანი 

 



 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი # 84 ხულო 

 

ტრენერი: რამაზ ბოლქვაძე 

ტელ: 599 89 69 27 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები  (უბნები 1, 3,2,4,5,7,8,9,10,27,28,37,38,39,40,41,49,50)  

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2.30 საათი 

ჩატარების პერიოდი: 14–24 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 18 

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

14.09.2012 
10:00 01 #01 საარჩევნო უბანი 

13:00 03 #03 საარჩევნო უბანი 

15.09.2012 
10:00 04 #04 საარჩევნო უბანი 

13:00 05 #05 საარჩევნო უბანი 

16.09.2012 
10:00 07 #07 საარჩევნო უბანი 

13:00 08 #08 საარჩევნო უბანი 

18.09.2012 
10:00 09 #09 საარჩევნო უბანი 

13:00 10 #10 საარჩევნო უბანი 

19.09.2012 
10:00 27 #27 საარჩევნო უბანი 

13:00 28 #28 საარჩევნო უბანი 

20.09.2012 
10:00 37 #37 საარჩევნო უბანი 

13:00 38 #38 საარჩევნო უბანი 

22.09.2012 
10:00 39 #39 საარჩევნო უბანი 

13:00 40 #40 საარჩევნო უბანი 

23.09.2012 
10:00 41 #41 საარჩევნო უბანი 

13:00 49 #49 საარჩევნო უბანი 

24.09.2012 

 

10:00 50 #50 საარჩევნო უბანი 

13:00 02 #02 საარჩევნო უბანი 

 

 



 

 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

 
 

ოლქი # 84 ხულო 

 

ტრენერი: ელდარ ბოლქვაძე 

ტელ: 599 89 69 28 (კორპორატიული) 

საკურატორო უბნები  (უბნები 22,23,44,48,42,43,34,35,33,36,32,45,29,54,30,31,16,46)  

 
III ეტაპი  

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2.30 საათი 

ჩატარების პერიოდი: 14–24 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 18 

 

 

ტრენინგის ჩატარების 

თარიღი 

 

 

დაწყების დრო (სთ) 

 

უბნების # (ჩამონათვალი)  

 

მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

14.09.2012 
10:00 22 #22 საარჩევნო უბანი 

13:00 23 #23 საარჩევნო უბანი 

15.09.2012 
10:00 44 #44 საარჩევნო უბანი 

13:00 48 #48 საარჩევნო უბანი 

16.09.2012 
10:00 42 #42 საარჩევნო უბანი 

13:00 43 #43 საარჩევნო უბანი 

18.09.2012 
10:00 34 #34 საარჩევნო უბანი 

13:00 35 #35 საარჩევნო უბანი 

19.09.2012 
10:00 33 #33 საარჩევნო უბანი 

13:00 36 #36 საარჩევნო უბანი 

20.09.2012 
10:00 32 #32 საარჩევნო უბანი 

13:00 45 #45 საარჩევნო უბანი 

22.09.2012 
10:00 29 #29 საარჩევნო უბანი 

13:00 54 #54 საარჩევნო უბანი 

23.09.2012 
10:00 30 #30 საარჩევნო უბანი 

13:00 31 #31 საარჩევნო უბანი 

24.09.2012 

 

10:00 16 #16 საარჩევნო უბანი 

13:00 46 #46 საარჩევნო უბანი 

 


