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ლიდერბეთის რჩეული არმაზი 6 რატი ზაზაძე  

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]
2 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]
3 ჯანო მაისურაძე  [3]
4 დათო ტეხური
5 ბესო ბარბაქაძე
6 რატი ზაზაძე
7 სანდრო კალმახელიძე ©
8 გუგა ხანთაძე

9 ლაშა ბარბაქაძე
10 ლუკა მატკავა
11 ნიკა წიკლაური
12 ნიკა გიგაური
13 ზურა ონიანი
14 ლევან ბრაგვაძე
25 რეზი ჯინჭველაშვილი

16 საბა კურატიშვილი  [2]
17 შალვა ჭინჭარაული  [1]
18 თაზო კევლიშვილი  [3]
19 გიორგი კილაძე
20 ლუკა კოხია

21 ლუკა დვალიშვილი
22 ლევან ჯებირაშვილი
23 გივი ცინცაძე

ექმ ირაკლი შაორშაძე
წყა .
წყა თენგო გიგოლაშვილი
სტა ოთარ მინაშვილი

მნჯ ზურა პინაიშვილი
მწვ ირაკლი მაჩხანელი

ჯიქი გორი (ჯიქ)

3 გიგა მამაგულაშვილი  [1]
2 მერაბ მაჭარაშვილი  [2]  ©
1 გიორგი კვერცხიაშვილი  [3]
4 საბა კვანტრიშვილი
5 კახა უჩავა
6 მამუკა ლაღაძე
7 თენგო დოიჯაშვილი
8 ამირან სახელაშვილი

9 ლაშა ნადირაძე
10 ნიკა შანიძე
11 თორნიკე მაისურაძე
12 რატი ხუციშვილი ©
13 გიგი გიგინეიშვილი
14 თორნიკე ბუაჩიძე
15 დავით მთვარაძე

16 სანდრო გასიტაშვილი  [2]
24 დავით იობაშვილი  [1]
17 .  [1]
18 .  [3]
19 .
20 .

25 სანდრო სულიკაშვილი
23 გიგა რაზმაძე

ექმ ირაკლი ბერიაშვილი
წყა .
წყა ნიკა აბაშიძე
სტა გოჩა კვაჭანტირაძე

მნჯ ნიკა აბაშიძე
მწვ გია ამირხანაშვილი

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ შოთა ცაგარეიშვილი
კიდ გელა ლემონჯავა
ვიდ .

დელ გია ქერაშვილი
მე4 ლუკა ბუთიაშვილი
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
მდი ნიკო გიგინეიშვილი
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წილი ამზ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.25
     
1 ჯიქ დ1 15.00 0:0

5 ამზ ლ 4 დათო ტეხური 5:0

6 ამზ გ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 7:0

11 ამზ ლ 6 რატი ზაზაძე 12:0

12 ამზ გ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 14:0

13 ამზ ლ 11 ნიკა წიკლაური 19:0

13 ამზ გ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 21:0

15 ამზ ლ 8 გუგა ხანთაძე 26:0

16 ამზ გ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 28:0

20 ამზ ლ 7 სანდრო კალმახელიძე © 33:0

21 ამზ გ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 35:0

22 ამზ ლ 9 ლაშა ბარბაქაძე 40:0

23 ამზ გ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 42:0

23 ჯიქ შეც
7 თენგო დოიჯაშვილი

24 დავით იობაშვილი  [1]
 

26 ამზ შეც
6 რატი ზაზაძე

20 ლუკა კოხია
 

26 ამზ შეც
7 სანდრო კალმახელიძე ©

19 გიორგი კილაძე
 

26 ამზ ჯ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 45:0

28 ამზ ლ 13 ზურა ონიანი 50:0

29 ამზ გ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 52:0

30 ამზ შეც
14 ლევან ბრაგვაძე
22 ლევან ჯებირაშვილი

 

32 ამზ ლ 2 ნიკა ცოფურაშვილი  [2] 57:0

33 ამზ გ 25 რეზი ჯინჭველაშვილი 59:0

36 ამზ სბ 2 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]  
40  შეს 15.40 59:0



შეს ჯიქ შეც
14 თორნიკე ბუაჩიძე
25 სანდრო სულიკაშვილი

 

შეს ჯიქ შეც
1 გიორგი კვერცხიაშვილი  [3]

23 გიგა რაზმაძე
 

შეს ამზ შეც
3 ჯანო მაისურაძე  [3]

18 თაზო კევლიშვილი  [3]
 

შეს ამზ შეც
1 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

17 შალვა ჭინჭარაული  [1]
 

     
41 ამზ დ2 15.52 59:0

45 ამზ სპე
8 გუგა ხანთაძე

16 საბა კურატიშვილი  [2]
 

48 ამზ დაბ 2 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]  

48 ამზ დაბ
16 საბა კურატიშვილი  [2]
8 გუგა ხანთაძე

 

48 ამზ შეც
2 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]

16 საბა კურატიშვილი  [2]
 

48 ამზ შეც
10 ლუკა მატკავა
21 ლუკა დვალიშვილი

 

48 ამზ შეც
25 რეზი ჯინჭველაშვილი
23 გივი ცინცაძე

 

51 ამზ ლ 12 ნიკა გიგაური 64:0

52 ამზ გ 23 გივი ცინცაძე 66:0

52 ამზ გავ 8 გუგა ხანთაძე  

54 ჯიქ შეც
5 კახა უჩავა

16 სანდრო გასიტაშვილი  [2]
 

54 ამზ გავ 13 ზურა ონიანი  
55 ამზ ჯ 23 გივი ცინცაძე 69:0

58 ამზ ლ 22 ლევან ჯებირაშვილი 74:0

58 ამზ გ 23 გივი ცინცაძე 76:0

62 ჯიქ ლ 3 გიგა მამაგულაშვილი  [1] 76:5

63 ჯიქ გ 13 გიგი გიგინეიშვილი 76:7

65 ამზ ლ 9 ლაშა ბარბაქაძე 81:7

66 ამზ გ 23 გივი ცინცაძე 83:7

66 ჯიქ გავ 15 დავით მთვარაძე  
75 ამზ ლ 9 ლაშა ბარბაქაძე 88:7

75  დას 16.28 88:7


