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ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ირაკლი ცუხიშვილი  [1]

2 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

3 გიორგი გოგოლაძე  [3]

4 გიორგი ხაბაშვილი

5 ლუკა გელაშვილი

6 ჟორა მღებრიშვილი

7 პაატა ბურჭულაძე

8 გიგა ქვლივიძე

9 ვაჟა ხუციშვილი

10 გიორგი ბასილაია ©
11 დათო თაბუკაშვილი

12 გიორგი ნათელაშვილი

27 ზურა ქავთარაძე

13 გიორგი კოშაძე

15 ბექა ბებიაშვილი

16 ნიკა კევლიშვილი  [2]

17 გიგა გულორდავა  [1]

18 უჩა აღაშვილი  [3]

19 ზვიად ციცქიშვილი

20 ერეკლე მაჭარაშვილი

21 გიორგი პეტრიაშვილი
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0  ნომ გადამოწმდა 17.15  
     
1 ხარ დ1 18.00 0:0

7 ხარ ლ 11 დათო თაბუკაშვილი 5:0

8 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 7:0
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20 ლოკ დაბ 8 ზვიად მაისურაძე ©  
24 ლოკ ლ 13 ზურაბ ძნელაძე 14:5

27 ლოკ ლ 13 ზურაბ ძნელაძე 14:10

28 ლოკ გ 11 ტატო ჯავახიშვილი 14:12
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12 ნიკა ჩიღვინაძე
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37 ხარ შეც

4 გიორგი ხაბაშვილი

19 ზვიად ციცქიშვილი

 

40  შეს 18.48 14:12
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1 ირაკლი ცუხიშვილი  [1]

17 გიგა გულორდავა  [1]
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