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ლიდერბეთის რჩეული არესი 13 ამირან შვანგირაძე  

ჯიქი გორი (ჯიქ)

26 რატი სამყურაშვილი  [1]
2 ბერდია გიგაშვილი  [2]

3 - > 1 ლაშა ტიტვინიძე  [3]
4 ნოდარ შველიძე
5 კახა გაზაშვილი
6 როლანდ კვაჭაძე
7 მიშო ჩაჩავა
8 ლუკა ივანიშვილი

9 სერგი ყურაშვილი
10 საბა ნიკოლავა
11 კლავდიუს ხუციშვილი
14 გიორგი ჭურაძე
13 რატი ხუციშვილი ©
12 ნიკა ნოქარაშვილი
15 ერეკლე თათარაშვილი

16 იაგო წაქაძე  [2]
17 თევდორე მაჭარაშვილი  [1]
18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3]
25 ლუკა გელაშვილი
20 ლევან კუჭავა

24 ალექსანდრე მინდიაშვილი
22 ბეჟან გავაშელიშვილი
23 ფრიდონ ვეშაგური

ექმ ირაკლი ბერიაშვილი
წყა ონისე ნიკოლაძე
წყა მერაბ მაჭარაშვილი
სტა გოჩა კვაჭანტირაძე

მნჯ ნიკა აბაშიძე
მწვ გია ამირხანაშვილი

არესი ქუთაისი (არს)

1 ზურაბ ერისთავი  [1]
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
4 მიხეილ მასხარაშვილი
5 ბებუნი კუხიანიძე
6 რევაზ არჩვაძე
7 ბექა ვარდანიძე
8 ბადრი დანგაძე ©

9 ანდრო ახვლედიანი
10 ბონდო აბაშიძე
11 ირაკლი ცხადაძე
12 ლაშა ძნელაძე
13 ამირან შვანგირაძე
14 ლაშა ხურცილავა
15 დავით გობეჯიშვილი

16 გოგა კობახიძე  [2]
17 გიგა კობახიძე  [1]
18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
19 თორნიკე შუბითიძე
20 ნიკა სირაძე

21 თემურ თუთბერიძე
24 დავით კვირიკაშვილი
22 ნიკა ძნელაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე
წყა დავით ლოსაბერიძე
წყა ზურა გოლიჩაძე
სტა თამაზ ლაღაძე

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

რეფ შოთა თევზაძე
კიდ საბა აბულაშვილი
კიდ შოთა ცაგარეიშვილი
ვიდ .

დელ ნინო ელოშვილი
მე4 იოსებ ჯაფარიძე
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
მდი ვასილ ბალახაძე
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წილი არესი მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.41
     
1 ჯიქ დ1 16.00 0:0

3 არს ჯ 10 ბონდო აბაშიძე 0:3

9 არს ჯ 10 ბონდო აბაშიძე 0:6

31 ჯიქ ნომ 3 - > 1 ლაშა ტიტვინიძე  [3]  
40+1 ჯიქ ჯ 10 საბა ნიკოლავა 3:6

40+1  შეს 16.43 3:6



41 არს დ2 16.58 3:6

47 არს შეც
14 ლაშა ხურცილავა
24 დავით კვირიკაშვილი

 

47 არს შეც
9 ანდრო ახვლედიანი

21 თემურ თუთბერიძე
 

47 ჯიქ შეც
9 სერგი ყურაშვილი

24 ალექსანდრე მინდიაშვილი
 

47 ჯიქ შეც
4 ნოდარ შველიძე

25 ლუკა გელაშვილი
 

54 ჯიქ შეც
2 ბერდია გიგაშვილი  [2]

17 თევდორე მაჭარაშვილი  [1]
 

57 ჯიქ შეც
26 რატი სამყურაშვილი  [1]
16 იაგო წაქაძე  [2]

 

60 არს ლ 13 ამირან შვანგირაძე 3:11

66 არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]
 

66 არს შეც
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]

16 გოგა კობახიძე  [2]
 

66 არს შეც
11 ირაკლი ცხადაძე
22 ნიკა ძნელაძე

 

67 ჯიქ ლ 24 ალექსანდრე მინდიაშვილი 8:11

67 ჯიქ გ 10 საბა ნიკოლავა 10:11

68 ჯიქ შეც
3 - > 1 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3]
 

68 არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
 

72 არს ლ 4 მიხეილ მასხარაშვილი 10:16

72 არს შეც
6 რევაზ არჩვაძე

20 ნიკა სირაძე
 

75 არს შეც
4 მიხეილ მასხარაშვილი

19 თორნიკე შუბითიძე
 

79 არს ლ 8 ბადრი დანგაძე © 10:21

80 არს გ 15 დავით გობეჯიშვილი 10:23

80+2  დას 17.46 10:23


