
არესი 20 15 ხარები $

0შ .

2ლ დანგაძე 2

2გ აბაშიძე 2

2ჯ აბაშიძე, გობეჯიშვილი

0ა .

სბ შუბითიძე, დანგაძე, აბაშიძე

წბ .

0შ .

2ლ ნატრიაშვილი, ხუციშვილი

1გ ხუციშვილი

1ჯ ხუციშვილი

0ა .

სბ ღარიბაშვილი

წბ .

ლიდერბეთის რჩეული არესი 8 ბადრი დანგაძე  

არესი ქუთაისი (არს)

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

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

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

21 დავით გობეჯიშვილი
22 თაზო ლაღაძე
23 ზურაბ გოგლიჩაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე
წყა დავით ლოსაბერიძე
წყა დავით ჭელიძე
სტა .

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
2 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]
3 გიორგი გოგოლაძე  [3]
4 გიორგი შარვაშიძე
5 დემურ ეფრემიძე
6 ანდრო ღარიბაშვილი
7 პაატა ბურჭულაძე
8 ერეკლე მაჭარაშვილი

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

16 დიმიტრი ცაბაძე  [2]
17 ნიკა ცუხიშვილი  [1]
18 უჩა აღაშვილი  [3]
30 ცოტნე დარჩია
20 გიორგი ჭონქაძე

21 გიორგი პეტრიაშვილი
23 ლევან ნარიმანიძე
27 ზურაბ ქავთარაძე

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა დიმა ბერიძე
წყა ნიკა თედელური
სტა გიორგი ზირაქაშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ შოთა თევზაძე
კიდ ონისე მოგელაშვილი
კიდ ნინო ელოშვილი
ვიდ .

დელ გოგი ჭიჭინაძე
მე4 ილია მჟავანაძე
ჟიუ დიმიტრი ფულარია
მდი დავით კოხრეიძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ხარ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.06
     
1 არს დ1 14.03 0:0

5 არს ლ 8 ბადრი დანგაძე 5:0

5 არს გ 15 ბონდო აბაშიძე 7:0

6 ხარ სის
12 გიორგი ნათელაშვილი 14.10
23 ლევან ნარიმანიძე

 

8 ხარ დაბ
23 ლევან ნარიმანიძე
12 გიორგი ნათელაშვილი 14.12

 

19 არს სბ 4 თორნიკე შუბითიძე  
21 ხარ ლ 2 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2] 7:5

22 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 7:7

29 არს დაბ 4 თორნიკე შუბითიძე  
37 ხარ ლ 9 ვაჟა ხუციშვილი 7:12

40+1 ხარ ჯ 9 ვაჟა ხუციშვილი 7:15

40+2  შეს 14.47 7:15

     

შეს არს შეც
3 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]

18 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
 

შეს არს შეც
10 თეიმურაზ კვიცარიძე
21 დავით გობეჯიშვილი

 

შეს არს შეც
4 თორნიკე შუბითიძე

19 იაგო ხილაძე
 

შეს არს შეც
2 გიორგი ტორაძე  [2]

16 ნოდარ სამხარაძე  [2]
 

შეს არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]
 

შეს ხარ შეც
3 გიორგი გოგოლაძე  [3]

18 უჩა აღაშვილი  [3]
 

შეს ხარ შეც
1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

17 ნიკა ცუხიშვილი  [1]
 

შეს ხარ შეც
13 სანდრო ილურიძე
23 ლევან ნარიმანიძე

 



41 ხარ დ2 15.01 7:15

44 არს ლ 8 ბადრი დანგაძე © 12:15

45 არს გ 15 ბონდო აბაშიძე 14:15

57 ხარ შეც
10 გიორგი ბასილაია ©
21 გიორგი პეტრიაშვილი

 

59 არს ჯ 15 ბონდო აბაშიძე 17:15

59 ხარ შეც
2 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

16 დიმიტრი ცაბაძე  [2]
 

59 არს შეც
6 რეზი არჩვაძე

20 ზურაბ ოდიკაძე
 

62 არს სბ 8 ბადრი დანგაძე ©  

65 ხარ შეც
12 გიორგი ნათელაშვილი
27 ზურაბ ქავთარაძე

 

70 ხარ სბ 6 ანდრო ღარიბაშვილი  
71 არს ჯ 21 დავით გობეჯიშვილი 20:15

72 არს დაბ 8 ბადრი დანგაძე ©  

73 არს შეც
14 ამირან შვანგირაძე
22 თაზო ლაღაძე

 

77 არს სბ 15 ბონდო აბაშიძე  
80 ხარ დაბ 6 ანდრო ღარიბაშვილი  

80 ხარ შეც
6 ანდრო ღარიბაშვილი

20 გიორგი ჭონქაძე
 

80+2  დას 15.47 20:15


