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ლიდერბეთის რჩეული არმაზი 4 ბესო ბარბაქაძე  

ჯიქი გორი (ჯიქ)

17 რატი სამყურაშვილი  [1]
2 იაგო წაქაძე  [2]
3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]
4 კახა გაზაშვილი
5 როლანდ კვაჭაძე
6 მიშო ჩაჩავა
7 ნოდარ შველიძე
8 ლუკა ივანიშვილი

9 სერგი ყურაშვილი
10 საბა ნიკოლავა
11 კლავდიუს ხუციშვილი
12 გიგი გიგინეიშვილი
24 ნიკა ნოქარაშვილი
14 გიორგი ჭურაძე ©
15 ერეკლე თათარაშვილი

16 გივი მატკეპლაძე [2]
1 თევდორე მაჭარაშვილი  [1]

18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3]
19 ლევან კუჭავა

13 რატი ხუციშვილი
21 თორნიკე ვახანია
22 სანდრო მინდიაშვილი
23 ბეჟან გავაშელიშვილი

ექმ ირაკლი ბერიაშვილი
წყა გიორგი ფოცხვერაშვილი
წყა ალექსანდრე ნარუსლიშვილი
სტა გოჩა კვაჭანტირაძე

მნჯ ნიკა აბაშიძე
მწვ გია ამირხანაშვილი

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 მიხეილ ორაგველიძე  [1]
2 გოგა ხუროშვილი ©  [2]
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
4 ბესო ბარბაქაძე
5 გუგა ხანთაძე
6 თენგო გიგოლაშვილი
7 ნიკა ტაბაღუა
8 ლუკა კოხია

9 ლუკა დვალიშვილი
10 რეზი ჯინჭველაშვილი
11 მიშო ჩადუნელი
12 გივი ცინცაძე
13 ლევან ბრაგვაძე
14 ნიკა გიგაური
15 გიორგი ნავროზაშვილი

16 საბა კურატიშვილი  [2]
17 ჯანო მაისურაძე  [1]
18 თაზო კევლიშვილი  [3]
19 ავთო გოგიაშვილი
20 ნიკა ამირანაშვილი

21 ლაშა ბარბაქაძე
22 ნიკა წიკლაური
23 ლევან ჯებირაშვილი

ექმ ირაკლი შაორშაძე
წყა გიორგი ნადარეიშვილი
წყა ზურა პინაიშვილი
სტა გიორგი სოსელია

მნჯ ზურა პინაიშვილი
მწვ ირაკლი მაჩხანელი

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ სულხან ჩიხლაძე
კიდ გელა ლემონჯავა
ვიდ შოთა თევზაძე

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 ნინო ელოშვილი
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წილი ჯიქ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.35
     
1 ამზ დ1 15.01 0:0

6 ამზ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 0:3

8 ჯიქ ჯ 10 საბა ნიკოლავა 3:3

10 ამზ ლ 4 ბესო ბარბაქაძე 3:8

12 ამზ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 3:10

15 ჯიქ ჯ 10 საბა ნიკოლავა 6:10

26 ამზ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 6:13

34 ჯიქ შეც
14 გიორგი ჭურაძე ©
13 რატი ხუციშვილი

 

34 ამზ სბ 12 გივი ცინცაძე  
40 ამზ სბ 2 გოგა ხუროშვილი ©  [2]  

40+2 ჯიქ ლ 6 მიშო ჩაჩავა 11:13

40+3 ჯიქ გ 10 საბა ნიკოლავა 13:13

40+4  შეს 15.53 13:13



41 ჯიქ დ2 16.06 13:13

41 ამზ დაბ 12 გივი ცინცაძე  

45 ამზ სპე
7 ნიკა ტაბაღუა

16 საბა კურატიშვილი  [2]
 

47 ამზ დაბ 2 გოგა ხუროშვილი ©  [2]  

47 ამზ დაბ
16 საბა კურატიშვილი  [2]
7 ნიკა ტაბაღუა

 

50 ჯიქ შეც
2 იაგო წაქაძე  [2]

16 გივი მატკეპლაძე [2]
 

54 ჯიქ სბ 17 რატი სამყურაშვილი  [1]  
54 ამზ სბ 3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]  

54 ამზ სპე
8 ლუკა კოხია

18 თაზო კევლიშვილი  [3]
 

54 ჯიქ სპე
4 კახა გაზაშვილი
1 თევდორე მაჭარაშვილი  [1]

 

59 ჯიქ შეც
9 სერგი ყურაშვილი

22 სანდრო მინდიაშვილი
 

60 ამზ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 13:16

65 ჯიქ დაბ 17 რატი სამყურაშვილი  [1]  

65 ჯიქ დაბ
1 თევდორე მაჭარაშვილი  [1]
4 კახა გაზაშვილი

 

65 ამზ დაბ 3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]  

65 ამზ დაბ
18 თაზო კევლიშვილი  [3]
8 ლუკა კოხია

 

65 ამზ შეც
6 თენგო გიგოლაშვილი

20 ნიკა ამირანაშვილი
 

69 ამზ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 13:19

69 ჯიქ შეც
3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3]
 

69 ჯიქ შეც
17 რატი სამყურაშვილი  [1]
1 თევდორე მაჭარაშვილი  [1]

 

70 ჯიქ შეც
15 ერეკლე თათარაშვილი
21 თორნიკე ვახანია

 

71 ჯიქ ლ 18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3] 18:19

73 ამზ შეც
11 მიშო ჩადუნელი
23 ლევან ჯებირაშვილი

 

75 ამზ შეც
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]

18 თაზო კევლიშვილი  [3]
 

77 ამზ შეც
2 გოგა ხუროშვილი ©  [2]

16 საბა კურატიშვილი  [2]
 

80+2 ჯიქ ჯ 10 საბა ნიკოლავა 21:19

80+2  დას 16.55 21:19


