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ლიდერბეთის რჩეული ყოჩები 10 შავლეგ მახარაშვილი  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 ნიკა აბულაძე  [1]
2 ლევან გენებაშვილი  [2]
3 ანტონ ფეიქრიშვილი ©  [3]
4 კობა ტატულაშვილი
5 გურამ გოგიძე
6 ლაშა ფოფხაძე
7 გიორგი ტყეშელიაძე
8 გიორგი ნოდია

9 გიორგი ბეგაძე
10 შავლეგ მახარაშვილი
11 ირაკლი გეგენავა
12 გიორგი წიკლაური-ჯორბენაძე
13 გიორგი ხარშილაძე
14 კოტე მარჯანიშვილი
15 ნიკა ბიწაძე

16 დავით ხიდეშელი  [2]
17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
19 იოსებ გუშარაშვილი
20 ნიკოლოზ თეზელაშვილი

21 ელგუჯა კიკვაძე
22 თემურ ჭიჭინაძე
23 თემურ სოხაძე

ექმ ოდისეი სადოევი
წყა თეიმურაზ ჯინჭარაძე
წყა ლევან კობაური
სტა მიშა კალანდაძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 გოგა ქადარია  [1]
2 ვაჟა თაგაური  [2]
3 შოთა გოგისვანიძე  [3]
4 კობა ჯიმშელეიშვილი
5 სანდრო ქოიავა
6 ვანო ფუტკარაძე
7 საბა შუბითიძე
8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 ზურა თუთბერიძე
10 მამუკა ნინიძე
11 ბაჩი გრიგოლია
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 დავით ტრაპაიძე
14 დურმიშხან ჯაბნიძე
15 ანზორ სიჭინავა

16 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
17 ალეკო შამილიშვილი  [1]
18 მიშა წიკლაური  [3]
19 ამირან მიქაძე
20 დაჩი კოპაძე
21 ჯონდი კორტავა

22 კობა ბუჯიაშვილი
23 ვიტალი ირემაძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე
წყა ბადრი ევგენიძე
წყა ნიკა ნინიძე
სტა ირაკლი ნინიძე

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ ნიკა ამაშუკელი
კიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
ვიდ .

დელ ნინო ელოშვილი
მე4 სანდრო ლომსაძე
ჟიუ რაულ წეველიძე
მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წილი ყოჩ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.10
     
1 ბთმ დ1 16.02 0:0

9 ყოჩ ჯ 10 შავლეგ მახარაშვილი 3:0

21 ყოჩ ჯ 10 შავლეგ მახარაშვილი 6:0

27 ბთმ შეც
3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

18 მიშა წიკლაური  [3]
 

29 ყოჩ ჯ 10 შავლეგ მახარაშვილი 9:0

35 ყოჩ ჯ 10 შავლეგ მახარაშვილი 12:0

40+1 ბთმ ლ 14 დურმიშხან ჯაბნიძე 12:5

40+2  შეს 16.44 12:5

     

შეს ბთმ შეც
18 მიშა წიკლაური  [3]
16 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

 

შეს ყოჩ შეც
2 ლევან გენებაშვილი  [2]

16 დავით ხიდეშელი  [2]
 



41 ყოჩ დ2 16.57 12:5

46 ყოჩ შეც
7 გიორგი ტყეშელიაძე

19 იოსებ გუშარაშვილი
 

53 ყოჩ შეც
3 ანტონ ფეიქრიშვილი ©  [3]

18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
 

60 ყოჩ შეც
14 კოტე მარჯანიშვილი
22 თემურ ჭიჭინაძე

 

60 ყოჩ შეც
10 შავლეგ მახარაშვილი
23 თემურ სოხაძე

 

60 ბთმ შეც
1 გოგა ქადარია  [1]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]
 

64 ბთმ შეც
9 ზურა თუთბერიძე

22 კობა ბუჯიაშვილი
 

66 ბთმ შეც
4 კობა ჯიმშელეიშვილი

19 ამირან მიქაძე
 

68 ბთმ შეც
7 საბა შუბითიძე

20 დაჩი კოპაძე
 

71 ყოჩ შეც
5 გურამ გოგიძე

20 ნიკოლოზ თეზელაშვილი
 

73 ყოჩ შეც
1 ნიკა აბულაძე  [1]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
 

73 ბთმ შეც
6 ვანო ფუტკარაძე

21 ჯონდი კორტავა
 

73 ყოჩ ჯ 23 თემურ სოხაძე 15:5

77 ბთმ ლ 10 მამუკა ნინიძე 15:10

78 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 15:12

78 ყოჩ შეც
9 გიორგი ბეგაძე

21 ელგუჯა კიკვაძე
 

80+2  დას 17.47 15:12


