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ლიდერბეთის რჩეული ხარები 9 ვაჟა ხუციშვილი  

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
2 დიმიტრი ცაბაძე  [2]
3 გიორგი გოგოლაძე  [3]
4 დემურ ეფრემიძე
5 გიორგი ნარიმანიძე
6 ერეკლე მაჭარაშვილი
7 პაატა ბურჭულაძე
8 გიგა ქვლივიძე

9 ვაჟა ხუციშვილი
10 გიორგი ბასილაია ©
11 ბაქარ ზედგინიძე
12 გიორგი ნათელაშვილი
13 სანდრო ილურიძე
14 გიორგი კოშაძე
15 გიორგი ელოშვილი

16 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]
17 ნიკა ცუხიშვილი  [1]
18 ცოდნე დარჩია  [3]
19 გიორგი შარვაშიძე
20 ანდრო ღარიბაშვილი

21 გიორგი პეტრიაშვილი
22 ლექსო მელიქიშვილი
23 ზურა ბენდელიანი

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა უჩა აღაშვილი
წყა ლევან ნარიმანიძე
სტა გიორგი ზირაქაშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 -> 17 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]
2 მიშა ორაგველიძე  [2] [1]
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
4 გუგა ხანთაძე
5 ბესო ბარბაქაძე
6 რატი ზაზაძე
7 სანდრო კალმახელიძე ©
8 ლუკა კოხია

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

16 საბა კურატიშვილი  [2]
17 -> 25 ჯანო მაისურაძე  [1]

18 თაზო კევლიშვილი  [3]
19 დათო ტეხური
20 ნიკო ტაბაღუა

21 ლაშა ბარბაქაძე
22 ზუკა ონიანი
23 გიორგი ნავროზაშვილი

ექმ ირაკლი შაორშაძე
წყა გიორგი ნადარეიშვილი
წყა გიორგი სოსელია
სტა ოთარ მინაშვილი

მნჯ ზურა პინაიშვილი
მწვ ირაკლი მაჩხანელი

რეფ სულხან ჩიხლაძე
კიდ გიგა მშვენიერაძე
კიდ გელა ლემონჯავა
ვიდ .

დელ მარიამ გოგუაძე
მე4 ბექა აქუბარდია
ჟიუ თემო ლობჟანიძე
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი
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წილი ხარ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.15
     
1 ამზ დ1 14.02 0:0

12 ამზ სბ 15 ლუკა მატკავა  

13 ხარ შეც
11 ბაქარ ზედგინიძე
22 ლექსო მელიქიშვილი

 

23 ამზ დაბ 15 ლუკა მატკავა  
24 ხარ სბ 3 გიორგი გოგოლაძე  [3]  

26 ხარ სპე
6 ერეკლე მაჭარაშვილი

18 ცოდნე დარჩია  [3]
 

35 ამზ ლ 13 სანდრო სვანიძე 0:5

35 ხარ დაბ 3 გიორგი გოგოლაძე  [3]  

35 ხარ დაბ
18 ცოდნე დარჩია  [3]
6 ერეკლე მაჭარაშვილი

 

37 ამზ შეც
13 სანდრო სვანიძე
22 ზუკა ონიანი

 

40 ხარ ჯ 9 ვაჟა ხუციშვილი 3:5

40  შეს 14.47 3:5

     
შეს ამზ ნომ 17-> 25 ჯანო მაისურაძე  [1]  
შეს ამზ ნომ 1-> 17 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]  

შეს ხარ შეც
2 დიმიტრი ცაბაძე  [2]

16 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]
 



41 ხარ დ2 15.02 3:5

42 ხარ ლ 1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1] 8:5

51 ხარ ლ 22 ლექსო მელიქიშვილი 13:5

51 ამზ სბ 4 გუგა ხანთაძე  

55 ხარ შეც
3 გიორგი გოგოლაძე  [3]

18 ცოდნე დარჩია  [3]
 

55 ხარ შეც
1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

17 ნიკა ცუხიშვილი  [1]
 

56 ხარ ლ 18 ცოდნე დარჩია  [3] 18:5

56 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 20:5

57 ამზ შეც
6 რატი ზაზაძე

20 ნიკო ტაბაღუა
 

57 ამზ შეც
17 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]
25 ჯანო მაისურაძე  [1]

 

57 ამზ შეც
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]

18 თაზო კევლიშვილი  [3]
 

57 ამზ შეც
12 ნიკა გიგაური
23 გიორგი ნავროზაშვილი

 

59 ხარ ლ 5 გიორგი ნარიმანიძე 25:5

59 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 27:5

59 ხარ შეც
10 გიორგი ბასილაია ©
21 გიორგი პეტრიაშვილი

 

59 ხარ შეც
7 პაატა ბურჭულაძე

20 ანდრო ღარიბაშვილი
 

60 ამზ შეც
2 მიშა ორაგველიძე  [2] [1]

16 საბა კურატიშვილი  [2]
 

60 ამზ შეც
9 ლუკა დვალიშვილი

21 ლაშა ბარბაქაძე
 

63 ამზ დაბ 4 გუგა ხანთაძე  

63 ამზ შეც
4 გუგა ხანთაძე

19 დათო ტეხური
 

65 ხარ შეც
13 სანდრო ილურიძე
23 ზურა ბენდელიანი

 

68 ხარ შეც
8 გიგა ქვლივიძე

19 გიორგი შარვაშიძე
 

74 ხარ გავ 9 ვაჟა ხუციშვილი  
80  დას 15.48 27:5


