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ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 ნიკოლოზ აბულაძე  [1]

2 დავით ხიდეშელი  [2]

3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

4 გურამ გოგიძე

5 მიხეილ არჩუაშვილი

6 ლაშა ფოფხაძე

7 გიორგი ტყეშელიაძე ©
8 გიორგი ნოდია

9 ელგუჯა კიკვაძე

10 ვაჟა მამულაშვილი

11 ნიკოლოზ ბიწაძე

12 გიორგი წიკლაური

13 გიგა კორკელია

14 ლადო მიმინოშვილი

15 საბა ხურცილავა

16 ლევან გენებაშვილი  [2]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

18 ლევან შენგელია  [3]

19 კობა ტატულაშვილი

20 ნიკოლოზ ჩხიკვაძე

21 ირაკლი გეგენავა

22 თეიმურაზ სოხაძე

23 ლაშა დონაძე

ექმ ოდისეი სადოევი

წყა .

წყა ნიკა რეხვიაშვილი

სტა აკა ცინცაძე

მნჯ თეიმურაზ გაფრინდაშვილი

მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

ლელო სარასენს თბილისი  (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

2 ლევან პაპიძე  [2]

3 გიორგი პერტაია  [3]

4 გრიგორ ქერდიყოშვილი

5 ნოდარ ჭეიშვილი

6 სანდრო მამამთავრიშვილი

7 კობა კოლოტაური

8 გიორგი ჭყოიძე ©  [2]

9 გიორგი მარგალიტაძე

10 მერაბ კვირიკაშვილი

11 აკაკი ტაბუცაძე

12 დემე თაფლაძე

13 ბექა მამუკაშვილი

14 სოსო მათიაშვილი

15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

17 ნიკა კაპანაძე  [1]

18 ალექსი სვიანიძე  [3]

19 მათე დარძულიძე

20 არჩილ აბესაძე

22 ბექა ყორიაული

21 ლუკა ღოღელიშვილი

23 რამაზ ნიქაბაძე

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა ნიკა მამისაშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი

სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ ლევან მაისაშვილი

რეფ თორნიკე გვირჯიშვილი

კიდ შოთა თევზაძე

კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

დელ ნიკა ჩიტალაძე

მე4 ოთო დალაქიშვილი

მდი ნიკო გიგინეიშვილი
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0  ნომ გადამოწმდა  15.35  
     
1 ყოჩ დ1 16.00 0:0

5 ყოჩ ლ 7 გიორგი ტყეშელიაძე © 5:0

6 ყოჩ გ 15 საბა ხურცილავა 7:0

15 ლელ ლ 14 სოსო მათიაშვილი 7:5

16 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 7:7

17 ლელ შეც

5 ნოდარ ჭეიშვილი

19 მათე დარძულიძე

 

19 ყოჩ ლ 13 გიგა კორკელია 12:7

20 ყოჩ გ 15 საბა ხურცილავა 14:7

22 ყოჩ ლ 12 გიორგი წიკლაური 19:7

23 ლელ შეც

14 სოსო მათიაშვილი

23 რამაზ ნიქაბაძე

 

28 ყოჩ სბ 2 დავით ხიდეშელი  [2]  
29 ლელ ლ 9 გიორგი მარგალიტაძე 19:12

30 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 19:14

34 ლელ ლ 23 რამაზ ნიქაბაძე 19:19

36 ყოჩ სპე

8 გიორგი ნოდია

16 ლევან გენებაშვილი  [2]

 

39 ყოჩ დაბ 2 დავით ხიდეშელი  [2]  

39 ყოჩ დაბ

16 ლევან გენებაშვილი  [2]

8 გიორგი ნოდია

 

40  შეს 16.43 19:19

     

შეს ლელ შეც

2 ლევან პაპიძე  [2]

22 ბექა ყორიაული

 



41 ლელ დ2 16.55 19:19

43 ლელ შეც

3 გიორგი პერტაია  [3]

18 ალექსი სვიანიძე  [3]

 

43 ყოჩ შეც

13 გიგა კორკელია

21 ირაკლი გეგენავა

 

48 ყოჩ ლ 5 მიხეილ არჩუაშვილი 24:19

52 ყოჩ შეც

3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

18 ლევან შენგელია  [3]

 

52 ყოჩ შეც

2 დავით ხიდეშელი  [2]

16 ლევან გენებაშვილი  [2]

 

54 ყოჩ შეც

10 ვაჟა მამულაშვილი

22 თეიმურაზ სოხაძე

 

69 ლელ შეც

6 სანდრო მამამთავრიშვილი

20 არჩილ აბესაძე

 

69 ყოჩ შეც

14 ლადო მიმინოშვილი

23 ლაშა დონაძე

 

69 ყოჩ შეც

8 გიორგი ნოდია

20 ნიკოლოზ ჩხიკვაძე

 

70 ლელ ლ 11 აკაკი ტაბუცაძე 24:24

78 ლელ შეც

18 ალექსი სვიანიძე  [3]

17 ნიკა კაპანაძე  [1]

 

80+3  დას 17.41 24:24


