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არმაზი მარნეული (ამზ)

1 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

2 გოგა ხუროშვილი  [2]

3 ლევან სანიკიძე  [3]

4 ვასო მახარაძე

5 ბესო ბარბაქაძე

6 თენგო გიგოლაშვილი

7 საბა ბერაძე

8 სანდრო კალმახელიძე ©

9 ლუკა დვალიშვილი

10 ნიკა ჭიკაიძე

11 ნიკა წიკლაური

12 საბა ნიკოლავა

13 ნიკა გიგაური

14 მიხეილ ჩადუნელი

15 გიორგი ნავროზაშვილი

16 გიორგი მენაბდე [2]

17 ჯანო მაისურაძე  [1]

18 თევდორე მაჭარაშვილი  [3]

19 ილია სურგულაძე

20 ვახტანგ ამირანაშვილი

21 ნიკო ტაბაღუა

22 ლაშა ბარბაქაძე

23 ვილიამ კაიფაჯიანი
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1 მიშა ორაგველიძე  [1]

2 ლევან პაპიძე  [2]
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12 სანდრო მამამთავრიშვილი

13 ბექა მამუკაშვილი

14 სოსო მათიაშვილი

15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

17 ირაკლი მეთაფლიშვილი  [1]

18 გიორგი ჯღარკავა  [3]

19 ჯაბა სიხარულიძე
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0  ნომ გადამოწმდა  15.18  
     
1 ლელ დ1 16.03 0:0

12 ლელ ლ 11 აკაკი ტაბუცაძე 0:5

13 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 0:7

16 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 0:10
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30 ლელ ლ 14 სოსო მათიაშვილი 0:15

35 ამზ ჯ 10 ნიკა ჭიკაიძე 3:15

40+1 ლელ ლ 12 სანდრო მამამთავრიშვილი 3:20

40+2 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 3:22

40+2  შეს 16.48 3:22
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7 საბა ბერაძე

20 ვახტანგ ამირანაშვილი

 



41 ამზ დ2 17.02 3:22

49 ლელ შეც

12 სანდრო მამამთავრიშვილი

23 რამაზ ნიქაბაძე

 

49 ლელ სბ 3 გიორგი პერტაია  [3]  
50 ამზ ლ 2 გოგა ხუროშვილი  [2] 8:22

52 ლელ სპე

8 რატი ჟორჟოლიანი

18 გიორგი ჯღარკავა  [3]

 

54 ლელ ლ 23 რამაზ ნიქაბაძე 8:27

55 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 8:29
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12 საბა ნიკოლავა

22 ლაშა ბარბაქაძე
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4 ვასო მახარაძე

19 ილია სურგულაძე

 

60 ამზ შეც

2 გოგა ხუროშვილი  [2]

16 გიორგი მენაბდე [2]
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5 ბესო ბარბაქაძე

21 ნიკო ტაბაღუა
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2 ლევან პაპიძე  [2]

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

 

60 ლელ დაბ 3 გიორგი პერტაია  [3]  
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18 გიორგი ჯღარკავა  [3]
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3 გიორგი პერტაია  [3]

18 გიორგი ჯღარკავა  [3]
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9 თენგო პერანიძე

21 იოსებ ხეტაშვილი
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6 თენგო გიგოლაშვილი

18 თევდორე მაჭარაშვილი  [3]
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5 როლანდ კვაჭაძე

19 ჯაბა სიხარულიძე
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1 მიშა ორაგველიძე  [1]

17 ირაკლი მეთაფლიშვილი  [1]

 

74 ლელ შეც

8 რატი ჟორჟოლიანი

20 ცისკარა ბერიაშვილი

 

74 ლელ შეც

10 მერაბ კვირიკაშვილი ©
22 რატი შანიძე

 

78 ლელ ლ 19 ჯაბა სიხარულიძე 8:34

78 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 8:36

80  დას 17.48 8:36


