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ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 ნიკა აბულაძე [1]

2 ლევან გენებაშვილი  [2]

3 ლევან შენგელია  [3]

4 გურამ გოგიძე

5 კობა ტატულაშვილი

7 გიორგი ტყეშელიაძე

6 ლაშა ფოფხაძე

20 გიორგი ნოდია

9 თენგიზ ჯინაშვილი

10 თეიმურაზ სოხაძე ©
11 ნიკოლოზ ბიწაძე

12 გიორგი წიკლაური

13 გიგა კორკელია

14 გიორგი ხარშილაძე

15 საბა ხურცილავა

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

16 მირიან ჩქარეული  [2]

18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

19 აკაკი კანდელაკი

8 ნიკოლოზ ჩხიკვაძე

21 ელგუჯა კიკვაძე
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ექმ ოდისეი სადოევი

წყა ერეკლე ფერაძე

წყა აკაკი ცინცაძე

სტა .

მნჯ თეიმურაზ გაფრინდაშვილი

მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]

2 ლევან ლომაური © [2]

3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
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7 მიხეილ ახობაძე

8 თორნიკე ზოიძე

9 ჯიმი ღამბაშიძე

10 სანდრო მარგიანი

11 ლევან კალანდარიშვილი

14 ლევან ჭაჭუკაშვილი

13 იოანე ხელაია

12 გიორგი ჭუაძე

15 დავით მოძღვრიშვილი

16 გელა მახარაშვილი  [2]

17 მამუკა მსტოიანი  [1]

18 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

19 პაატა ზედაშიძე

20 გიორგი გოგლიძე

21 ირაკლი ბეგაძე

22 გიორგი მიქანაძე
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4 ვანო ბურდული

20 გიორგი გოგლიძე

 

36 აკდ ლ 9 ჯიმი ღამბაშიძე 7:13

37 აკდ გ 15 დავით მოძღვრიშვილი 7:15
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2 ლევან ლომაური © [2]

16 გელა მახარაშვილი  [2]
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1 ბექა გვარამია  [1]
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