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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  17.31  
     
1 ბთმ დ1 17.59 0:0

13 ბთმ სბ 3 შოთა გოგისვანიძე  [3]  

18 ბთმ სპე

4 კობა ჯიმშელეიშვილი

18 მიხეილ წიკლაური  [3]

 

20 აია ლ 13 გიორგი ბაბუნაშვილი © 0:5

21 აია გ 13 გიორგი ბაბუნაშვილი © 0:7

23 ბთმ ჯ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 3:7

23 ბთმ დაბ 3 შოთა გოგისვანიძე  [3]  

23 ბთმ დაბ

18 მიხეილ წიკლაური  [3]

4 კობა ჯიმშელეიშვილი

 

40  შეს 18.45 3:7

     

შეს აია შეც

1 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

17 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]

 

შეს აია შეც

3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

18 რევაზ წიკლაური  [3]

 



41 აია დ2 18:56 3:7
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56 ბთმ გ 9 კობა ბუჯიაშვილი 10:7
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