
პატარძეული $ 130 0 ჯიქი

0შ .

20ლ

გორდაშვილი 3, ჭავჭავაძე 3, ჩიხლაძე,
წიქარიშვილი, ცხვარიაშვილი 2,
კოტორაშვილი, ზუკაკიშვილი 2,
ლდ.ბრეგვაძე 2, შალვაშვილი, მექვაბიშვილი,
დიღმელაშვილი 2, ქაცანაშვილი

15გ ლშ.ბრეგვაძე 6, ზუკაკიშვილი, ჩიხლაძე 8

0ჯ .

0ა .

სბ .

წბ .

0შ .

0ლ .

0გ .

0ჯ .

0ა .

სბ .

წბ .

ლიდერბეთის რჩეული ვეფხვები 7 ანრი გორდაშვილი  

ვეფხვები პატარძეული (ვფხ)

1 გიორგი ლაფერიშვილი  [1]
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
3 ლალე სურამელი  [3]
4 თორღვა ქაცანაშვილი
5 ზაურ შაქარაშვილი
6 ბაჩო წიქარიშვილი
7 ანრი გორდაშვილი
8 ვეფხია უსტიაშვილი ©

9 შმაგი სუხაშვილი
10 მურთაზ ჩიხლაძე
11 საბა ცხვარიაშვილი
12 ლაშა ბრეგვაძე
13 ნიკა დიღმელაშვილი
14 გიორგი ზუკაკიშვილი
15 გიორგი კოტორაშვილი

16 ლადო ბრეგვაძე  [2]
17 დავით აბაშიძე  [1]
18 ლევან ნაკვეთაური  [3]
19 ლუკა მუჩიაშვილი
20 გიორგი მექვაბიშვილი

21 ალექს ტუჩაშვილი
22 შოთა შალვაშვილი
23 ლაშა მახაური

ექმ რომა სახოკია
წყა ზვიად ცუხიშვილი
წყა დავით ლობჟანიძე
სტა .

მნჯ ზურა ამონაშვილი
მწვ ზვიად ცუხიშვილი

ჯიქი გორი (ჯიქ)

1 სანდრო გასიტაშვილი  [1]
2 გიორგი კვერცხიშვილი  [2]
3 გიგა მამაგულაშვილი  [3]

20 თენგო დოიჯაშვილი
4 კახა უჩავა
6 მამუკა ლაღაძე
7 გიგლა უმფრიანი
8 ამირან სახელაშვილი

21 ლაშა ნადირაძე
10 ნიკა შანიძე ©
11 ვაჟა მაღლაკელიძე
12 გიორგი სულუაშვილი
13 გიგი გიგინეიშვილი
14 თორნიკე მაისურაძე
15 დავით მთვარაძე

22 გიორგი ახობაძე [1]
23 გოგა ქათამაძე [3]
24 კახი მშვიდობაძე
26 სანდრო სულიკაშვილი

9 თორნიკე ბუაჩიძე
. .
. .
. .

ექმ ლექსო ნასრულიშვილი
წყა .
წყა გიორგი დუნდუა
სტა გოჩა კვაჭანტირაძე

მნჯ ნიკა აბაშიძე
მწვ გოჩა კვაჭანტირაძე

რეფ ბექა აქუბარდია
კიდ თორნიკე ალავიძე
კიდ ოთარ დალაქიშვილი
ვიდ .

დელ გია ქერაშვილი
მე4 სანდრო ლომსაძე
ჟიუ გია ქერაშვილი
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი
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წილი ვფხ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.19
     
1 ჯიქ დ1 14.01 0:0

4 ვფხ ლ 7 ანრი გორდაშვილი 5:0

4 ვფხ გ 12 ლაშა ბრეგვაძე 7:0

10 ვფხ ლ 7 ანრი გორდაშვილი 12:0

10 ვფხ გ 12 ლაშა ბრეგვაძე 14:0

11 ჯიქ სის
7 გიგლა უმფრიანი 14.13

22 გიორგი ახობაძე [1]  

13 ვფხ ლ 2 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 19:0

18 ვფხ ლ 2 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 24:0

18 ვფხ გ 12 ლაშა ბრეგვაძე 26:0

18 ჯიქ დაბ
22 გიორგი ახობაძე [1]
7 გიგლა უმფრიანი 14.18

 

20 ვფხ ლ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 31:0

20 ვფხ გ 12 ლაშა ბრეგვაძე 33:0

23 ვფხ ლ 6 ბაჩო წიქარიშვილი 38:0

23 ვფხ გ 12 ლაშა ბრეგვაძე 40:0

25 ვფხ ლ 11 საბა ცხვარიაშვილი 45:0

28 ვფხ ლ 15 გიორგი კოტორაშვილი 50:0

29 ვფხ გ 12 ლაშა ბრეგვაძე 52:0

32 ვფხ ლ 2 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 57:0

40+1 ვფხ ლ 14 გიორგი ზუკაკიშვილი 62:0

40+2 ვფხ გ 14 გიორგი ზუკაკიშვილი 64:0

40+2  შეს 14.47 64:0

     

შეს ჯიქ შეც
6 მამუკა ლაღაძე

22 გიორგი ახობაძე [1]
 

შეს ჯიქ შეც
21 ლაშა ნადირაძე
24 კახი მშვიდობაძე

 

შეს ჯიქ შეც
11 ვაჟა მაღლაკელიძე
23 გოგა ქათამაძე [3]

 

შეს ვფხ შეც
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

16 ლადო ბრეგვაძე  [2]
 

შეს ვფხ შეც
12 ლაშა ბრეგვაძე
23 ლაშა მახაური

 

შეს ვფხ შეც
9 შმაგი სუხაშვილი

22 შოთა შალვაშვილი
 



41 ვფხ დ2 14.59 64:0

45 ვფხ ლ 16 ლადო ბრეგვაძე  [2] 69:0

47 ვფხ შეც
8 ვეფხია უსტიაშვილი ©

19 ლუკა მუჩიაშვილი
 

48 ვფხ შეც
3 ლალე სურამელი  [3]

18 ლევან ნაკვეთაური  [3]
 

48 ვფხ შეც
5 ზაურ შაქარაშვილი

20 გიორგი მექვაბიშვილი
 

49 ვფხ ლ 11 საბა ცხვარიაშვილი 74:0

49 ვფხ გ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 76:0

54 ვფხ ლ 22 შოთა შალვაშვილი 81:0

54 ვფხ გ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 83:0

56 ვფხ ლ 16 ლადო ბრეგვაძე  [2] 88:0

56 ვფხ გ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 90:0

60 ვფხ ლ 14 გიორგი ზუკაკიშვილი 95:0

61 ვფხ გ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 97:0

62 ვფხ ლ 20 გიორგი მექვაბიშვილი 102:0

63 ვფხ გ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 104:0

70 ვფხ ლ 13 ნიკა დიღმელაშვილი 109:0

74 ვფხ შეც
1 გიორგი ლაფერიშვილი  [1]

17 დავით აბაშიძე  [1]
 

77 ვფხ ლ 7 ანრი გორდაშვილი 114:0

77 ვფხ გ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 116:0

78 ჯიქ გავ 7 გიგლა უმფრიანი  
78 ვფხ ლ 13 ნიკა დიღმელაშვილი 121:0

78 ვფხ გ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 123:0

80 ვფხ ლ 4 თორღვა ქაცანაშვილი 128:0

80 ვფხ გ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 130:0

80+1  დას 15.41 130:0


