
ჯიქი 16 45 ხარები $

0შ .

1ლ მარჯანიშვილი

1გ ჯინჭველაშვილი

3ჯ ჯინჭველაშვილი 3

0ა .

სბ ივანიშვილი

წბ .

0შ .

5ლ

ნარიმანიძე, თაბუკაშვილი 2, ქავთარაძე,

ქვლივიძე

4გ ხუციშვილი 4

4ჯ ხუციშვილი 4

0ა .

სბ .

წბ .

ჯიქი გორი (ჯიქ)

1 გენო ხელია  [1]

2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

25 არსენ ტრაპაიძე ©
4 ლუკა გელაშვილი

6 გუგა ხანთაძე

7 ლუკა ივანიშვილი

8 დაჩი კოპაძე

9 სერგი ყურაშვილი

10 რევაზ ჯინჭველაშვილი

11 დიმიტრი კალანდაძე

12 ბექა წიკლაური

13 რატი ხუციშვილი

23 კოტე მარჯანიშვილი

14 სანდრო სვანიძე

16 შოთა ნაჭყებია  [2]

17 რეზო ქოქოლაძე  [1]

18 გიორგი ზაგაშვილი  [3]

19 გაგა არაბული

20 მიშა ჩაჩავა

21 ლაშა ნადირაძე

22 შოთა სეფაშვილი

26 დევი დევსურაშვილი

ექმ ირაკლი ბერიაშვილი

წყა .

წყა გოშა შკინინი

სტა სიმონ მაისურაძე

მნჯ ნიკა აბაშიძე

მწვ ზაზა ლეჟავა

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ნიკა ცუხიშვილი  [1]

2 ნიკა კევლიშვილი  [2]

3 უჩა აღაშვილი  [3]

4 ბიძინა ჯიმშიტაშვილი

5 გიორგი ხაბაშვილი

6 ერეკლე მაჭარაშვილი

7 პაატა ბურჭულაძე

8 ჟორა მღებრიშვილი

9 ვაჟა ხუციშვილი

10 გიორგი ბასილაია ©
11 ლევან ნარიმანიძე

12 გიორგი ნათელაშვილი

27 ზურა ქავთარაძე

25 გიორგი კოშაძე

15 ბექა ბებიაშვილი

16 იური ნატრიაშვილი  [2]

17 გიორგი ჩომახაშვილი  [1]

18 გიორგი გულორდავა  [3]

19 ლუკა გელაშვილი

20 გიგა ქვლივიძე

21 გიორგი პეტრიაშვილი

22 დათო თაბუკაშვილი

23 თორნიკე თეგეთაშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე

წყა ლექსო მელიქიშვილი

წყა ირაკლი პურიჭამიაშვილი

სტა ზაზა ხუციშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი

მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ სულხან ჩიხლაძე

კიდ ილია საჯაია

კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

ვიდ შოთა თევზაძე

დელ გოგი ჯალაღონია

მე4 ნოდარ რობიტაშვილი

მდი ვასილ ბალახაძე



2019-20  |  დიდი 10

III ტური  |  მატჩი # 12

შაბ 28/09 2019  |  გორი, ჭალა  @  17.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  16.40  
     
1 ჯიქ დ1 17.00 0:0

3 ჯიქ ჯ 10 რევაზ ჯინჭველაშვილი 3:0

8 ხარ ჯ 9 ვაჟა ხუციშვილი 3:3

15 ხარ ლ 11 ლევან ნარიმანიძე 3:8

15 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 3:10

21 ხარ შეც

25 გიორგი კოშაძე

22 დათო თაბუკაშვილი

 

27 ჯიქ შეც

6 გუგა ხანთაძე

20 მიშა ჩაჩავა

 

28 ჯიქ ლ 23 კოტე მარჯანიშვილი 8:10

28 ჯიქ გ 10 რევაზ ჯინჭველაშვილი 10:10

35 ხარ ჯ 9 ვაჟა ხუციშვილი 10:13

40 ჯიქ ჯ 9 ვაჟა ხუციშვილი 10:16

40  შეს 17.45 10:16

     

შეს ჯიქ შეც

14 სანდრო სვანიძე

22 შოთა სეფაშვილი

 

     



41 ხარ დ2 18.00 10:16

42 ჯიქ ჯ 10 რევაზ ჯინჭველაშვილი 13:16

45 ჯიქ ჯ 10 რევაზ ჯინჭველაშვილი 16:16

46 ხარ შეც

2 ნიკა კევლიშვილი  [2]

16 იური ნატრიაშვილი  [2]

 

50 ჯიქ სბ 7 ლუკა ივანიშვილი  
51 ხარ ლ 22 დათო თაბუკაშვილი 16:21

51 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 16:23

52 ჯიქ შეც

1 გენო ხელია  [1]

18 გიორგი ზაგაშვილი  [3]

 

52 ჯიქ შეც

25 არსენ ტრაპაიძე ©
19 გაგა არაბული

 

54 ჯიქ ჯ 9 ვაჟა ხუციშვილი 16:26

55 ჯიქ შეც

11 დიმიტრი კალანდაძე

26 დევი დევსურაშვილი

 

56 ხარ ლ 22 დათო თაბუკაშვილი 16:31

56 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 16:33

58 ხარ ლ 27 ზურა ქავთარაძე 16:38

59 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 16:40

59 ჯიქ შეც

9 სერგი ყურაშვილი

21 ლაშა ნადირაძე

 

59 ჯიქ შეც

2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

16 შოთა ნაჭყებია  [2]

 

60 ხარ შეც

3 უჩა აღაშვილი  [3]

18 გიორგი გულორდავა  [3]

 

60 ხარ შეც

1 ნიკა ცუხიშვილი  [1]

17 გიორგი ჩომახაშვილი  [1]

 

60 ჯიქ დაბ 7 ლუკა ივანიშვილი  

61 ხარ შეც

5 გიორგი ხაბაშვილი

19 ლუკა გელაშვილი

 

61 ჯიქ შეც

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

17 რეზო ქოქოლაძე  [1]

 

65 ხარ შეც

10 გიორგი ბასილაია ©
21 გიორგი პეტრიაშვილი

 

65 ხარ შეც

6 ერეკლე მაჭარაშვილი

20 გიგა ქვლივიძე

 

67 ხარ შეც

15 ბექა ბებიაშვილი

23 თორნიკე თეგეთაშვილი

 

71 ჯიქ გავ 22 შოთა სეფაშვილი  
80 ხარ ლ 20 გიგა ქვლივიძე 16:45

80+1  დას 18.42 16:45


