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ლიდერბეთის რჩეული არმაზი 9 ლუკა დვალიშვილი  

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 მიშა ორაგველიძე  [1] [3]
2 გოგა ხუროშვილი ©  [2]
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
4 გუგა ხანთაძე
5 ავთო გოგიაშვილი
6 ალექსანდრე კალმახელიძე
7 თენგო გიგოლაშვილი
8 ლუკა კოხია

9 ლუკა დვალიშვილი
10 ლუკა მატკავა
11 ნიკა წიკლაური
12 გივი ცინცაძე
13 ლევან ბრაგვაძე
14 გიორგი ნავროზაშვილი
25 რეზი ჯინჭველაშვილი

16 ნიკა ცოფურიშვილი  [2]
17 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]
18 თაზო კევლიშვილი  [3]
19 ნიკა ტაბაღუა
20 საბა ბერაძე

21 ლაშა ბარბაქაძე
22 ბესო ბერაია
23 მიშო ჩადუნელი

ექმ ირაკლი შაორშაძე
წყა ჯანო მაისურაძე
წყა გიორგი ნადარეიშვილი
სტა ირაკლი მაჩხანელი

მნჯ ზურა პინაიშვილი
მწვ ირაკლი მაჩხანელი

არესი ქუთაისი (არს)

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

9 თეიმურაზ თუთბერიძე
10 ბონდო აბაშიძე
11 ირაკლი ცხადაძე
12 დავით კვირიკაშვილი
13 ლაშა ძნელაძე
14 ამირან შვანგირაძე
15 ნიკა ძნელაძე

16 გოგა კობახიძე  [2]
17 ბაქარ ბურჯალიანი  [1]
18 რევაზ ბაკურაძე  [3]
19 ნიკა სირაძე
20 გოგა ბზიკაძე

21 ანდრო ახვლედიანი
22 თამაზ ლაღაძე
23 არჩილ ღონღაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე
წყა დავით ლოსაბერიძე
წყა ზურაბ გოგლიჩაძე
სტა .

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

რეფ ირაკლი ჭანუყვაძე
კიდ შოთა თევზაძე
კიდ თორნიკე გვირჯიშვილი
ვიდ .

დელ გოგი ჯალაღონია
მე4 ნინო ელოშვილი
ჟიუ გოგი ჯალაღონია
მდი ლევან ჯანეზაშვილი
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წილი ამზ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.40
     
1 არს დ1 16.00 0:0

4 არს ჯ 10 ბონდო აბაშიძე 0:3

14 ამზ სბ 11 ნიკა წიკლაური  
20 ამზ ჯ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 3:3

23 არს ლ 11 ირაკლი ცხადაძე 3:8

24 ამზ დაბ 11 ნიკა წიკლაური  
35 ამზ ჯ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 6:8

38 ამზ ლ 9 ლუკა დვალიშვილი 11:8

39 ამზ გ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 13:8

40+1 არს ჯ 10 ბონდო აბაშიძე 13:11

40+2  შეს 16.44 13:11



41 ამზ დ2 16.57 13:11

43 ამზ ლ 10 ლუკა მატკავა 18:11

44 ამზ გ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 20:11

48 არს ჯ 10 ბონდო აბაშიძე 20:14

48 არს შეც
4 იაგო ხილაძე

19 ნიკა სირაძე
 

48 არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

17 ბაქარ ბურჯალიანი  [1]
 

53 არს შეც
9 თეიმურაზ თუთბერიძე

21 ანდრო ახვლედიანი
 

53 ამზ შეც
5 ავთო გოგიაშვილი

20 საბა ბერაძე
 

62 არს შეც
2 გიორგი ტორაძე  [2]

16 გოგა კობახიძე  [2]
 

62 არს შეც
7 ბექა ვარდანიძე

20 გოგა ბზიკაძე
 

62 არს შეც
15 ნიკა ძნელაძე
23 არჩილ ღონღაძე

 

62 ამზ შეც
11 ნიკა წიკლაური
22 ბესო ბერაია

 

65 ამზ ჯ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 23:14

67 ამზ შეც
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]

18 თაზო კევლიშვილი  [3]
 

69 ამზ შეც
6 ალექსანდრე კალმახელიძე

19 ნიკა ტაბაღუა
 

71 ამზ შეც
14 გიორგი ნავროზაშვილი
23 მიშო ჩადუნელი

 

71 არს შეც
13 ლაშა ძნელაძე
22 თამაზ ლაღაძე

 

72 ამზ ჯ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 26:14

74 არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

18 რევაზ ბაკურაძე  [3]
 

79 ამზ შეც
2 გოგა ხუროშვილი ©  [2]

16 ნიკა ცოფურიშვილი  [2]
 

79 ამზ შეც
1 მიშა ორაგველიძე  [1] [3]

17 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]
 

79 არს გავ 20 გოგა ბზიკაძე  
80+3  დას 17.47 26:14


