
არესი $ 25 30 არმაზი

0შ .

3ლ კუხიანიძე, არჩვაძე, გობეჯიშვილი

2გ გობეჯიშვილი 2

2ჯ გობეჯიშვილი 2

0ა .

სბ .

წბ კუხიანიძე

0შ .

4ლ სვანიძე 2, კოხია, ბრაგვაძე

2გ ჯინჭველაშვილი 2

2ჯ ჯინჭველაშვილი 2

0ა .

სბ კურატიშვილი  

წბ .

ლიდერბეთის რჩეული არმაზი 13 სანდრო სვანიძე  

არესი ქუთაისი (არს)

1 ზურაბ ერისთავი  [1]
2 გიორგი ტორაძე  [2]
3 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
4 ბებუნი კუხიანიძე
5 მიხეილ მასხარაშვილი
6 რევაზ არჩვაძე
7 ბექა ვარდანიძე
8 ბადრი დანგაძე ©

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

16 ნოდარ სამხარაძე  [2]
17 გიგა კობახიძე  [1]
18 დავით ჭელიძე [3]
19 იაგო ხილაძე
20 ზურაბ ოდიკაძე

21 ნიკა ძნელაძე
22 თაზო ლაღაძე
23 გოგა კობახიძე  [2] [3]

ექმ მურთაზ გურეშიძე
წყა ზურა გოგლიჩაძე
წყა დავით ლოსაბერიძე
სტა .

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]
2 საბა კურატიშვილი  [2]
3 ავთო გოგიაშვილი  [3]
4 გუგა ხანთაძე
5 ბესო ბარბაქაძე
6 რატი ზაზაძე
7 თენგო გიგოლაშვილი
8 სანდრო კალმახელიძე ©

9 ლუკა დვალიშვილი
10 რეზი ჯინჭველაშვილი
11 ნიკა წიკლაური
12 ნიკა გიგაური
13 სანდრო სვანიძე
14 ლევან ბრაგვაძე
15 ლუკა მატკავა

16 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]
17 შალვა ჭინჭარაული  [1]
18 ჯანო მაისურაძე  [3]
19 ლუკა კოხია
20 ნიკო ტაბაღუა

21 ლაშა ბარბაქაძე
22 ზურა ონიანი
23 გიორგი ნავროზაშვილი

ექმ ირაკლი შაორშაძე
წყა ნიკა პინაიშვილი
წყა გიორგი ნადარეიშვილი
სტა ირაკლი მაჩხანელი

მნჯ ზურა პინაიშვილი
მწვ ირაკლი მაჩხანელი

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
კიდ გელა ლემონჯავა
ვიდ .

დელ ნინო ელოშვილი
მე4 რეზი გაბელაშვილი
ჟიუ დიმიტრი ფულარია
მდი ირაკლი დათიაშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ამზ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.25
     
1 არს დ1 14.01 0:0

14 არს ლ 4 ბებუნი კუხიანიძე 5:0

19 ამზ ლ 13 სანდრო სვანიძე 5:5

20 ამზ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 5:7

23 არს წბ 4 ბებუნი კუხიანიძე  
25 ამზ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 5:10

27 არს ჯ 15 დავით გობეჯიშვილი 8:10

30 ამზ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 8:13

36 ამზ სბ 2 საბა კურატიშვილი  [2]  
39 არს ლ 6 რევაზ არჩვაძე 13:13

40 არს გ 15 დავით გობეჯიშვილი 15:13

40  შეს 14.45 15:13

     

შეს ამზ შეც
3 ავთო გოგიაშვილი  [3]

18 ჯანო მაისურაძე  [3]
 



41 ამზ დ2 14.58 15:13

41 ამზ სპე
7 თენგო გიგოლაშვილი

16 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]
 

44 ამზ ლ 13 სანდრო სვანიძე 15:18

45 არს შეც
11 ირაკლი ცხადაძე
21 ნიკა ძნელაძე

 

46 ამზ დაბ 2 საბა კურატიშვილი  [2]  

46 ამზ დაბ
16 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]
7 თენგო გიგოლაშვილი

 

46 არს შეც
2 გიორგი ტორაძე  [2]

16 ნოდარ სამხარაძე  [2]
 

46 არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]
 

50 არს ლ 15 დავით გობეჯიშვილი 20:18

51 არს გ 15 დავით გობეჯიშვილი 22:18

55 ამზ ცრუ 18 ჯანო მაისურაძე  [3]  

58 ამზ შეც
7 თენგო გიგოლაშვილი

16 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]
 

59 არს შეც
5 მიხეილ მასხარაშვილი

20 ზურაბ ოდიკაძე
 

60 ამზ შეც
5 ბესო ბარბაქაძე

20 ნიკო ტაბაღუა
 

62 არს შეც
6 რევაზ არჩვაძე

23 გოგა კობახიძე  [2] [3]
 

63 ამზ შეც
4 გუგა ხანთაძე

19 ლუკა კოხია
 

64 ამზ შეც
11 ნიკა წიკლაური
23 გიორგი ნავროზაშვილი

 

66 არს შეც
10 ბონდო აბაშიძე
22 თაზო ლაღაძე

 

75 არს ჯ 15 დავით გობეჯიშვილი 25:18

75 არს შეც
9 თეიმურაზ თუთბერიძე

19 იაგო ხილაძე
 

79 ამზ ლ 19 ლუკა კოხია 25:23

80 ამზ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 25:25

80+2 ამზ ლ 14 ლევან ბრაგვაძე 25:30

80+3  დას 15.48 25:30


