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1 იუნ დ1 17.01 0:0

6 ყოჩ ჯ 15 თეიმურაზ სოხაძე © 3:0
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6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი
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37 იუნ დაბ 3 ლევან გომიაშვილი  [3]  

37 იუნ დაბ

3* ზერო პეტრიაშვილი  [3]
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13 ლადო მიმინოშვილი
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9 შალვა დავითაშვილი
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62 იუნ დაბ 8 გიორგი მჭედლიშვილი  

63 ყოჩ შეც
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17 მამუკა ესართია  [1]
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