
არესი 20 20 ჯიქი

0შ .

2ლ ერისთავი, ტორაძე

2გ აბაშიძე 2

2ჯ აბაშიძე 2

0ა .

სბ არჩვაძე, კობახიძე

წბ .

0შ .

2ლ ჭურაძე, პურიჭამიაშვილი

2გ ნიკოლავა 2

2ჯ ნიკოლავა 2

0ა .

სბ კ.ხუციშვილი

წბ .

ლიდერბეთის რჩეული ჯიქი 8 გიორგი ჭურაძე  

არესი ქუთაისი (არს)

1 ზურაბ ერისთავი  [1]
2 გიორგი ტორაძე  [2]
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
4 თორნიკე შუბითიძე
5 ბებუნი კუხიანიძე ©
6 ბადრი დანგაძე
7 ბექა ვარდანიძე
8 მიხეილ მასხარაშვილი

9 ანდრო ახვლედიანი
10 ბონდო აბაშიძე
11 ნიკა ძნელაძე
12 ლაშა ძნელაძე
13 დავით კვირიკაშვილი
14 ამირან შვანგირაძე
15 არჩილ ღონღაძე

16 ნოდარ სამხარაძე  [2]
17 გიგა კობახიძე  [1]
18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
19 ნიკა სირაძე
20 რევაზ არჩვაძე

21 თეიმურაზ თუთბერიძე
22 თეიმურაზ კვიცარიძე
23 თამაზ ლაღაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე
წყა დავით ლოსაბერიძე
წყა გიორგი ჭოლაძე
სტა .

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

ჯიქი გორი (ჯიქ)

1 რატი სამყურაშვილი  [1]
2 გივი მაწკეპლაძე  [2]
3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]
4 ნოდარ შველიძე
5 კახა გაზაშვილი
6 მიშო ჩაჩავა
7 თენგიზ აბრამიშვილი
8 გიორგი ჭურაძე

9 სერგი ყურაშვილი
10 საბა ნიკოლავა
11 ნიკოლოზ ნოქარაშვილი
12 ალექსანდრე ხეცოიძე
13 რატი ხუციშვილი ©
14 კლავდიუს ხუციშვილი
15 ერეკლე თათარაშვილი

16 იაგო წაქაძე  [2]
17 თევდორე მაჭარაშვილი  [1]
18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3]
19 ლევან კუჭავა
20 ვეფხო ფეიქრიშვილი

21 ლაშა ნადირაძე
22 თორნიკე ვახანია
26 ფრიდონ ვეშაგური

ექმ ირაკლი ბერიაშვილი
წყა ზურაბ ხვედელიძე
წყა ონისე ნიკოლაძე
სტა სანდრო მინდიაშვილი

მნჯ ნიკა აბაშიძე
მწვ გია ამირხანაშვილი

რეფ შოთა თევზაძე
კიდ ნიკა ამაშუკელი
კიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
ვიდ .

დელ გოგი ჭიჭინაძე
მე4 ნინო ელოშვილი
ჟიუ დიმიტრი ფულარია
მდი დავით კოხრეიძე
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წილი არს მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.00
     
1 ჯიქ დ1 16.01 0:0

23 ჯიქ სბ 14 კლავდიუს ხუციშვილი  
31 არს ჯ 10 ბონდო აბაშიძე 3:0

34 არს ჯ 10 ბონდო აბაშიძე 6:0

34 ჯიქ დაბ 14 კლავდიუს ხუციშვილი  

39 არს შეც
14 ამირან შვანგირაძე
23 თამაზ ლაღაძე

 

40+2  შეს 16.46 6:0

     

შეს ჯიქ შეც
2 გივი მაწკეპლაძე  [2]

16 იაგო წაქაძე  [2]
 

შეს არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
 



41 არს დ2 17.00 6:0

44 ჯიქ შეც
6 მიშო ჩაჩავა

20 ვეფხო ფეიქრიშვილი
 

46 არს ლ 1 ზურაბ ერისთავი  [1] 11:0

46 არს გ 10 ბონდო აბაშიძე 13:0

46 არს შეც
9 ანდრო ახვლედიანი

21 თეიმურაზ თუთბერიძე
 

48 ჯიქ ჯ 10 საბა ნიკოლავა 13:3

49 ჯიქ შეც
1 რატი სამყურაშვილი  [1]

17 თევდორე მაჭარაშვილი  [1]
 

51 არს ლ 2 გიორგი ტორაძე  [2] 18:3

52 არს გ 10 ბონდო აბაშიძე 20:3

52 ჯიქ შეც
11 ნიკოლოზ ნოქარაშვილი
26 ფრიდონ ვეშაგური

 

52 არს შეც
15 არჩილ ღონღაძე
22 თეიმურაზ კვიცარიძე

 

54 არს შეც
6 ბადრი დანგაძე

20 რევაზ არჩვაძე
 

54 არს შეც
8 მიხეილ მასხარაშვილი

19 ნიკა სირაძე
 

57 ჯიქ შეც
9 სერგი ყურაშვილი

21 ლაშა ნადირაძე
 

59 არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]
 

61 არს შეც
2 გიორგი ტორაძე  [2]

16 ნოდარ სამხარაძე  [2]
 

62 არს სბ 20 რევაზ არჩვაძე  
65 ჯიქ ლ 8 გიორგი ჭურაძე 20:8

66 ჯიქ გ 10 საბა ნიკოლავა 20:10

68 ჯიქ შეც
3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3]
 

75 არს დაბ 20 რევაზ არჩვაძე  
76 ჯიქ ჯ 10 საბა ნიკოლავა 20:13

78 ჯიქ შეც
8 გიორგი ჭურაძე

19 ლევან კუჭავა
 

80+2 არს სბ 17 გიგა კობახიძე  [1]  
80+3 ჯიქ ლ 18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3] 20:18

80+4 ჯიქ გ 10 საბა ნიკოლავა 20:20

80+4  დას 17.54 20:20


