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ლიდერბეთის რჩეული ვეფხვები 9 ბიძინა სამხარაძე  

ვეფხვები პატარძეული (ვფხ)

1 დავით აბაშიძე  [1] [3]
2 ივანე გელაშვილი  [2]
3 ლალე სურამელი  [3]
4 ბექა არველაძე ©
5 ზაურ შაქარაშვილი
6 ბექა ჭაჭუა
7 გიორგი მექვაბიშვილი
8 გიგი ქურხული

9 ბიძინა სამხარაძე
10 ნიკა ბეჟუაშვილი
11 ალექს ტუჩაშვილი
12 ლაშა ბრეგვაძე
13 ნიკა დიღმელაშვილი
14 ოთო ზუკაკიშვილი
15 გიორგი კოტორაშვილი

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
17 გიორგი ლაფერიშვილი  [1]
18 გუგა წვერავა  [3]
19 ლადო ბრეგვაძე  [2]

20 მურაზ გიორგაძე
21 შმაგი სუხაშვილი
23 მურთაზ ჩიხლაძე
22 შოთა შალვაშვილი

ექმ რომა სახოკია
წყა ვეფხია  უსტიაშვილი
წყა დავით ლობჟანიძე
სტა სანდრო პავლიაშვილი

მნჯ სანდრო პავლიაშვილი
მწვ ზვიად ცუხიშვილი

ხარები რუსთავი (ხარ)

27 ცოტნე დარჩია  [1]
2 დიმიტრი ცაბაძე  [2]
3 ნიკა ჩუმაშვილი  [3]
4 გიორგი ნარიმანიძე
5 დემურ ეფრემიძე
6 გიგა ქვლივიძე
7 პაატა ბურჭულაძე
8 ჟორა მღებრიშვილი

9 ვაჟა ხუციშვილი
10 გიორგი ბასილაია ©
11 ბაქარ ზედგინიძე
12 გიორგი კოშაძე
13 ლევან ნარიმანიძე
14 დათო თაბუკაშვილი
15 ბექა ბებიაშვილი

16 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]
17 ნიკა ცუხიშვილი  [1]
18 უჩა აღაშვილი  [3]
19 გიორგი შარვაშიძე
20 ერეკლე მაჭარაშვილი

21 გიორგი პეტრიაშვილი
30 გიორგი ნათელაშვილი
23 ლექსო მელიქიშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა ლუკა გელაშვილი
წყა გიორგი გოგოლაძე
სტა გიორგი ზირაქაშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ შოთა თევზაძე
კიდ შოთი ცაგარეიშვილი
კიდ კახა გელოზია
ვიდ .

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 საბა გელაშვილი
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
მდი ლუკა მუჩიაშვილი
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წილი ვფხ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  12.50
     
1 ვფხ დ1 14.03 0:0

8 ვფხ შეც
1 დავით აბაშიძე  [1] [3]

17 გიორგი ლაფერიშვილი  [1]
 

16 ხარ ლ 10 გიორგი ბასილაია © 0:5

17 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 0:7

23 ვფხ ჯ 10 ნიკა ბეჟუაშვილი 3:7

25 ხარ ლ 11 ბაქარ ზედგინიძე 3:12

26 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 3:14

31 ვფხ ჯ 10 ნიკა ბეჟუაშვილი 6:14

40 ხარ ლ 8 ჟორა მღებრიშვილი 6:19

40 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 6:21

40  შეს 14.45 6:21

     

შეს ვფხ შეც
14 ოთო ზუკაკიშვილი
20 მურაზ გიორგაძე

 



41 ხარ დ2 14.57 6:21

42 ვფხ ლ 9 ბიძინა სამხარაძე 11:21

43 ვფხ გ 10 ნიკა ბეჟუაშვილი 13:21

45 ხარ შეც
3 ნიკა ჩუმაშვილი  [3]

18 უჩა აღაშვილი  [3]
 

45 ხარ შეც
2 დიმიტრი ცაბაძე  [2]

16 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]
 

45 ხარ შეც
27 ცოტნე დარჩია  [1]
17 ნიკა ცუხიშვილი  [1]

 

48 ხარ შეც
7 პაატა ბურჭულაძე

20 ერეკლე მაჭარაშვილი
 

51 ვფხ შეც
2 ივანე გელაშვილი  [2]

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
 

51 ვფხ შეც
3 ლალე სურამელი  [3]

18 გუგა წვერავა  [3]
 

54 ხარ შეც
14 დათო თაბუკაშვილი
30 გიორგი ნათელაშვილი

 

54 ხარ შეც
15 ბექა ბებიაშვილი
23 ლექსო მელიქიშვილი

 

54 ხარ შეც
4 გიორგი ნარიმანიძე

19 გიორგი შარვაშიძე
 

59 ვფხ შეც
20 მურაზ გიორგაძე
22 შოთა შალვაშვილი

 

64 ხარ შეც
10 გიორგი ბასილაია ©
21 გიორგი პეტრიაშვილი

 

78 ვფხ შეც
12 ლაშა ბრეგვაძე
23 მურთაზ ჩიხლაძე

 

80+2 ვფხ შეც
13 ნიკა დიღმელაშვილი
21 შმაგი სუხაშვილი

 

80+2 ხარ ლ 8 ჟორა მღებრიშვილი 13:26

80+2 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 13:28

80+2  დას 15.44 13:28


