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0  ნომ გადამოწმდა  16.49  
     
1 ამზ დ1 17.01 0:0

3 ამზ ჯ 10 ლუკა მატკავა 0:3

5 ამზ სბ 7 სანდრო კალმახელიძე ©  
6 ბთმ ლ 1 ზურა ერისთავი  [1] 5:3

7 ბთმ გ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 7:3

15 ამზ დაბ 7 სანდრო კალმახელიძე ©  
16 ბთმ სბ 13 გურამ ქანდაურიშვილი  
20 ბთმ წბ 12 ბექა ურჯუკაშვილი ©  
26 ბთმ დაბ 13 გურამ ქანდაურიშვილი  
31 ბთმ ლ 15 სანდრო თოდუა 12:3

32 ბთმ გ 10 კობა ბუჯიაშვილი 14:3

35 ბთმ ლ 11 ანზორ სიჭინავა 19:3

36 ბთმ გ 10 კობა ბუჯიაშვილი 21:3

38 ბთმ შეც

11 ანზორ სიჭინავა

23 ნიკა ნინიძე

 

39 ამზ სბ 3 ამირან წაქაძე  [3]  
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62 ბთმ ლ 4 ვანო ფუტკარაძე 40:3

62 ბთმ გ 10 კობა ბუჯიაშვილი 42:3
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6 გიორგი თხილაიშვილი
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7 საბა შუბითიძე

20 ჯონდი კორტავა

 

64 ბთმ სბ 14 დავით ტრაპაიძე  

70 ბთმ შეც

15 სანდრო თოდუა
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