
ქალაქ ოზურგეთში მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდისთვის 
მომზადებულ 3 (სამ) სამარშუტო ტრასაზე დასაყენებელი საგზაო 

ნიშნების რაოდენობა და მარკირება.

1.   6 (ექვსი) ცალი რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი.
                  1.2

2.  2 (ორი) ცალი ერთლიანდაგიანი გადასასვლელი.
                    1.3.1

3.  4 (ოთხი) ცალი შუქნიშნით რეგულირება.
                       1.9

4.  75 (სამოცდათხუთმეტი) ცალი დაუთმე გზა.
                      2.3



5.  198 (ასოთხმოცდათვრამეტი) ცალი ქვეითთა    
                                      გადასასვლელი.

            5.19.1

6.  13 (ცამეტი) ცალი წრიული მოძრაობა.
                     4.3

7. 39 (ოცდაცხრამეტი) ცალი მოძრაობა პირდაპირ.
                     4.1.1

8.  14 (თოთხმეტი) ცალი ცალმხრივმოძრაობიანი გზა.
                    5.5

9.  3 (სამი) ცალი შესვლა აკრძალულია.
                    3.1



10. 2 (ორი) ცალი სიმაღლის შეზღუდვა.
                        3.13

11. 8 (რვა) ცალი დაბრკოლების შემოვლა მარჯვნიდან და    
                           4.2.3                                        მარცხნიდან.

12. 8 (რვა) ცალი წინააღმდეგობა.

13. 24 (ოცდაოთხი) ცალი წინააღმდეგობა.             

                               



14.      24 (ოცდაოთხი) ცალი ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე                  

                                           5.7.1                         გასვლა.

15. 62 (სამოცდაორი) ცალი მთავარი გზა.
                          2.1

16. 6 (ექვსი) ცალი მარჯვნივ მოხვევა აკრძალულია.
                       3.18.1

17.  3 (სამი) ცალი მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია.
                       3.18.2

18.  8 (რვა) ცალი მოძრაობა პირდაპირ და მარჯვნივ.
                        4.1.4



19.     3 (სამი) ცალი მოძრაობა პირდაპირ და მარცხნივ.
                          4.1.5 

20.   3 (სამი) ცალი მოძრაობა მარჯვნივ ან მარცხნივ.
                         4.1.6

21.  8 (რვა) ცალი მობრუნება აკრძალულია.
                       3.19

22.  2 (ორი) ცალი ცალმხრივმოძრაობიანი გზის დასასრული.
                        5.6

23.  14 (თოთხმეტი) ცალი დგომის ადგილი.
                        7.4



24.    6 (ექვსი) ცალი სატრანსპორტო საშუალების        
                                  8.6.1                            სადგომზე  დაყენების ხერხი.                            

25.    8 (რვა) ცალი სატრანსპორტო საშუალების        
                                    8.6.5                           სადგომზე  დაყენების ხერხი.                  
                                
                                                                       

26.    6 (ექვსი) ცალი მთავარი გზის მიმართულება.              
                       8.13                     

27.   6 (ექვსი) ცალი მთავარი გზის მიმართულება.
                       8.13

28.  1 (ერთი) ცალი მთავარი გზის მიმართულება.
                     8.13



29.  1 (ერთი) ცალი მთავარი გზის მიმართულება.
                     8.13

30.   2 (ორი) ცალი მთავარი გზის მიმართულება.
                      8.13

31.  1 (ერთი) ცალი მთავარი გზის მიმართულება.
                      8.13

32.  1 (ერთი) ცალი მთავარი გზის მიმართულება.
                      8.13



33.   1 (ერთი) ცალი მთავარი გზის მიმართულება.
                       8.13        

34.    5 (ხუთი) ცალი მობრუნების ადგილი.
                        7.3.1

35.    7 (შვიდი) ცალი მოძრაობა გაუჩერებლად               
                             2.4                           აკრძალულია.

36.             1 (ერთი) ცალი სახიფათო მოსახვევი.
                           1.12.1

37.             1 (ერთი) ცალი სახიფათო მოსახვევი.
                           1.12.2                                    



38.   6 (ექვსი) ცალი მეორეხარისხოვანი გზის შეერთება.
                           1.7.2

39.   6 (ექვსი)ცალი მეორეხარისხოვანი გზის შეერთება.
                          1.7.3

  40.   1  (ერთი) ცალი მეორეხარისხოვანი გზის შეერთება.

                   1.7.7

41.  2 (ორი) ცალი მეორეხარისხოვანი გზის შეერთება.

                  1.7.5



      42.  2 (ორი) ცალი მეორეხარისხოვანი გზის შეერთება.

                                     1.7.6

      43.     1 (ერთი) ცალი დგომა აკრძალულია.

                     3.28

      44.     4 (ოთხი) ცალი გაჩერება აკრძალულია.

                       3.27

      45.   2 (ორი) ცალი მოხვევის მაჩვენებლი.

                                   1.35.2



   46.    1 (ერთი) ცალი ციცაბო დაღმართი.

                        1.14

    47.  1 (ერთი) ცალი ციცაბო აღმართი

                                         1.15

    48.  2 (ორი) ცალი მოქმედების მიმართულება.

                                          8.3.1

    49.  1 (ერთი) ცალი ჩიხი.

                                   7.8.1

სულ: 605 (ექვსასხუთი) ერთეული საგზაო ნიშანი.


