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ლიდერბეთის რჩეული არესი 14 ამირან შვანგირაძე  

არესი ქუთაისი (არს)

1 ზურაბ ერისთავი  [1]
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
4 მიხეილ მასხარაშვილი
5 ბებუნი კუხიანიძე
6 რეზი არჩვაძე
7 ბექა ვარდანიძე
8 ბადრი დანგაძე ©

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

16 გიორგი ტორაძე  [2]
17 გიგა კობახიძე  [1]
18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
19 იაგო ხილაძე
20 ზურაბ ოდიკაძე

21 ნიკა ძნელაძე
22 თაზო ლაღაძე
23 ზურაბ გოგლიჩაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე
ექმ დავით ლოსაბერიძე
წყა დავით ჭელიძე
სტა .

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

ვეფხვები პატარძეული (ვფხ)

17 დავით აბაშიძე  [1]
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
3 ლალე სურამელი  [3]
4 თორღვა ქაცანაშვილი
5 ზაურ შაქარაშვილი
6 ბექა არველაძე
7 ანრი გორდაშვილი
8 ვეფხია უსტიაშვილი ©

9 ბიძინა სამხარაძე
10 მურთაზ ჩიხლაძე
11 ოთო ზუკაკიშვილი
12 ლაშა ბრეგვაძე
13 ალექსანდრე ტუჩაშვილი
14 შოთა შალვაშვილი
15 საბა ცხვარიაშვილი

16 ვანო გელაშვილი  [2]
1 გიორგი ლაფერიშვილი  [1]

18 ლევან ნაკვეთაური  [3]
19 თენგო გოგოლაძე
20 გიორგი მექვაბიშვილი

21 შაქრო სუხაშვილი
22 ბაჩო წიქარიშვილი
23 ნიკა დიღმელაშვილი

ექმ რომა სახოკია
წყა ზვიად ცუხიშვილი
წყა დავით ლობჟანიძე
სტა .

მნჯ ზურა ამონაშვილი
მწვ ზვიად ცუხიშვილი

რეფ ირაკლი ჭანუყვაძე
კიდ საბა აბულაშვილი
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე
ვიდ .

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 ილია მჟავანაძე
ჟიუ დიმიტრი ფულარია
მდი დავით კოხრეიძე
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წილი არს მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.00
     
1 ვფხ დ1 16.00 0:0

9 არს ლ 8 ბადრი დანგაძე © 5:0

10 არს გ 15 ბონდო აბაშიძე 7:0

12 ვფხ სბ 14 შოთა შალვაშვილი  

13 ვფხ შეც
17 დავით აბაშიძე  [1]
1 გიორგი ლაფერიშვილი  [1]

 

13 არს ლ 8 ბადრი დანგაძე © 12:0

14 არს გ 15 ბონდო აბაშიძე 14:0

20 არს ლ 14 ამირან შვანგირაძე 19:0

21 არს გ 15 ბონდო აბაშიძე 21:0

22 ვფხ დაბ 14 შოთა შალვაშვილი  
27 არს სბ 4 მიხეილ მასხარაშვილი  

30 ვფხ შეც
12 ლაშა ბრეგვაძე
23 ნიკა დიღმელაშვილი

 

37 არს დაბ 4 მიხეილ მასხარაშვილი  
38 არს ლ 14 ამირან შვანგირაძე 26:0

40+2  შეს 16.49 26:0

     

შეს არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
 

შეს ვფხ შეც
4 თორღვა ქაცანაშვილი

19 თენგო გოგოლაძე
 

შეს ვფხ შეც
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

16 ვანო გელაშვილი  [2]
 



41 არს დ2 17.01  
47 არს ლ 14 ამირან შვანგირაძე 31:0

48 ვფხ შეც
3 ლალე სურამელი  [3]

18 ლევან ნაკვეთაური  [3]
 

48 არს შეც
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]

16 გიორგი ტორაძე  [2]
 

48 არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]
 

50 არს ლ 8 ბადრი დანგაძე © 36:0

51 არს გ 10 დავით გობეჯიშვილი 38:0

52 ვფხ შეც
7 ანრი გორდაშვილი

20 გიორგი მექვაბიშვილი
 

52 ვფხ შეც
9 ბიძინა სამხარაძე

21 შაქრო სუხაშვილი
 

52 ვფხ შეც
11 ოთო ზუკაკიშვილი
22 ბაჩო წიქარიშვილი

 

52 არს შეც
4 მიხეილ მასხარაშვილი

19 იაგო ხილაძე
 

54 არს შეც
14 ამირან შვანგირაძე
22 თაზო ლაღაძე

 

57 ვფხ ლ 16 ვანო გელაშვილი  [2] 38:5

61 არს შეც
6 რეზი არჩვაძე

20 ზურაბ ოდიკაძე
 

61 არს შეც
15 ბონდო აბაშიძე
21 ნიკა ძნელაძე

 

62 არს შეც
9 თეიმურაზ თუთბერიძე

23 ზურაბ გოგლიჩაძე
 

67 არს ლ 5 ბებუნი კუხიანიძე 43:5

67 არს გ 10 დავით გობეჯიშვილი 45:5

71 ვფხ სბ 8 ვეფხია უსტიაშვილი ©  
80 არს ლ 16 გიორგი ტორაძე  [2] 50:5

80 არს გ 10 დავით გობეჯიშვილი 52:5

80  დას 17.50 52:5


