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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  14.07  
1 აკდ დ1 15.01 0:0

1 აკდ ლ 8 თორნიკე ზოიძე 5:0

1 აკდ გ 10 დავით მოძღვრიშვილი 7:0

23 ხარ ლ 11 ბაქარ ზედგინიძე 7:5

24 ხარ გ 14 ზურა ქავთარაძე 7:7
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7 გიორგი გოგლიძე ©
19 საბა ფესვიანიძე

 

29 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი 10:7

31 ხარ ჯ 14 ზურა ქავთარაძე 10:10

35 აკდ სბ 8 თორნიკე ზოიძე  
38 ხარ ლ 1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1] 10:15

39 ხარ გ 14 ზურა ქავთარაძე 10:17

40+2  შეს 15.49 10:17
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44 აკდ დაბ 8 თორნიკე ზოიძე  

45 ხარ შეც
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