
ყოჩები 30 25 ხარები $

1შ .

2ლ წიკლაური, ხარშილაძე

2გ სოხაძე 2

3ჯ სოხაძე 3

0ა .

სბ ხიდეშელი, კორკელია

წბ .

0შ .

3ლ ბასილაია 2, თაბუკაშვილი

2გ ხუციშვილი 2

2ჯ ხუციშვილი 2

0ა .

სბ მელიქიშვილი, ხაბაშვილი

წბ .

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 ნიკოლოზ აბულაძე  [1]

2 დავით ხიდეშელი  [2]

3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

4 გურამ გოგიძე

5 მიხეილ არჩუაშვილი

6 ლაშა ფოფხაძე

7 გიორგი ტყეშელიაძე

8 გიორგი ნოდია

9 შავლეგ მახარაშვილი

10 თეიმურაზ სოხაძე ©
11 ნიკოლოზ ბიწაძე

12 გიორგი წიკლაური

13 ლადო მიმინოშვილი

14 გიორგი ხარშილაძე

15 საბა ხურცილავა

16 ლევან გენებაშვილი   [2]

17 სანდრო ქიტუაშვილი [1]

18 ლევან შენგელია  [3]

19 აკაკი კანდელაკი

20 ნიკოლოზ ჩხიკვაძე

21 ელგუჯა კიკვაძე

22 ვაჟა მამულაშვილი

23 გიგა კორკელია

ექმ ოდისეი სადოევი

წყა ერეკლე ფერაძე

წყა .

სტა აკაკი ცინცანძე

მნჯ თეიმურაზ გაფრინდაშვილი

მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

2 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

3 უჩა აღაშვილი  [3]

4 გიორგი ხაბაშვილი

5 ლუკა გელაშვილი

6 ერეკლე მაჭარაშვილი

7 პაატა ბურჭულაძე

8 გიგა ქვლივიძე

9 ვაჟა ხუციშვილი

10 გიორგი ბასილაია ©
11 ლექსო მელიქიშვილი

12 გიორგი ნათელაშვილი

13 გიორგი კოშაძე

25 დავით თაბუკაშვილი

15 თორნიკე თეგეთაშვილი

16 ნიკა კევლიშვილი  [2]

17 ნიკა ცუხიშვილი  [1]

18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3]

19 გიორგი ნარიმანიძე

20 ჟორა მღებრიშვილი

21 გიორგი პეტრიაშვილი

22 ლევან ნარიმანიძე

23 ბექა ბებიაშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე

წყა ზვიად ციცქიშვილი

წყა ბაქარ ზედგინიძე

სტა ზაზა ხუციშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი

მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ სულხან ჩიხლაძე

კიდ გიგა მშვენიერაძე

კიდ ილია მჟავანაძე

დელ ნიკა ჩიტალაძე

მე4 საბა გელაშვილი

მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  16.00  
     
1 ხარ დ1 17.00 0:0

1 ხარ ლ 10 გიორგი ბასილაია © 0:5

2 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 0:7

3 ყოჩ ლ 12 გიორგი წიკლაური 5:7

4 ყოჩ გ 10 თეიმურაზ სოხაძე © 7:7

12 ხარ ლ 25 დავით თაბუკაშვილი 7:12

31 ყოჩ ჯ 10 თეიმურაზ სოხაძე © 10:12

34 ხარ ლ 10 გიორგი ბასილაია © 10:17

35 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 10:19

38 ყოჩ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 17:19

38 ხარ სბ 11 ლექსო მელიქიშვილი  
39 ყოჩ სბ 2 დავით ხიდეშელი  [2]  
40  შეს 17.43 17:19

     

შეს ყოჩ შეც

3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

18 ლევან შენგელია  [3]

 

შეს ყოჩ შეც

15 საბა ხურცილავა

22 ვაჟა მამულაშვილი

 

შეს ხარ შეც

15 თორნიკე თეგეთაშვილი

22 ლევან ნარიმანიძე

 

შეს ხარ შეც

7 პაატა ბურჭულაძე

20 ჟორა მღებრიშვილი

 

შეს ხარ შეც

5 ლუკა გელაშვილი

19 გიორგი ნარიმანიძე

 

     



41 ყოჩ დ2 17.55 17:19

43 ყოჩ შეც

9 შავლეგ მახარაშვილი

21 ელგუჯა კიკვაძე

 

43 ყოჩ სპე

8 გიორგი ნოდია

16 ლევან გენებაშვილი   [2]

 

47 ყოჩ ჯ 10 თეიმურაზ სოხაძე © 20:19

48 ხარ დაბ 11 ლექსო მელიქიშვილი  
50 ყოჩ ლ 14 გიორგი ხარშილაძე 25:19

51 ყოჩ გ 10 თეიმურაზ სოხაძე © 27:19

51 ყოჩ დაბ 2 დავით ხიდეშელი  [2]  

51 ყოჩ დაბ

16 ლევან გენებაშვილი   [2]

8 გიორგი ნოდია

 

54 ხარ შეც

3 უჩა აღაშვილი  [3]

18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3]

 

57 ხარ შეც

2 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

16 ნიკა კევლიშვილი  [2]

 

58 ყოჩ შეც

2 დავით ხიდეშელი  [2]

16 ლევან გენებაშვილი   [2]

 

60 ხარ ჯ 9 ვაჟა ხუციშვილი 27:22

66 ხარ შეც

11 ლექსო მელიქიშვილი

23 ბექა ბებიაშვილი

 

67 ხარ შეც

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

17 ნიკა ცუხიშვილი  [1]

 

68 ყოჩ შეც

13 ლადო მიმინოშვილი

23 გიგა კორკელია

 

71 ყოჩ შეც

1 ნიკოლოზ აბულაძე  [1]

17 სანდრო ქიტუაშვილი [1]

 

73 ყოჩ შეც

8 გიორგი ნოდია

20 ნიკოლოზ ჩხიკვაძე

 

77 ხარ სბ 4 გიორგი ხაბაშვილი  
78 ყოჩ ჯ 10 თეიმურაზ სოხაძე © 30:22

79 ყოჩ შეც

7 გიორგი ტყეშელიაძე

19 აკაკი კანდელაკი

 

80 ხარ ჯ 9 ვაჟა ხუციშვილი 30:25

80+1 ხარ შეც

10 გიორგი ბასილაია ©
21 გიორგი პეტრიაშვილი

 

80+1 ყოჩ სბ 23 გიგა კორკელია  
80+2  დას 18.41 30:25


