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ლიდერბეთის რჩეული ხარები 5 გიორგი შარვაშიძე  

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 დიმიტრი ბერიძე  [1]
2 დიმიტრი ცაბაძე  [2]
3 უჩა აღაშვილი  [3]
4 ნიკა ცუხიშვილი
5 გიორგი შარვაშიძე
6 ანდრო ღარიბაშვილი
7 პაატა ბურჭულაძე
8 გიორგი ჭონქაძე

9 გიორგი პეტრიაშვილი
10 გიორგი ბასილაია ©
14 ლექსო მელიქიშვილი
12 გიორგი კოშაძე
13 ლევან ნარიმანიძე
27 ზურაბ ქავთარაძე
15 ბექა ბებიაშვილი

16 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]
18 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
17 გიორგი გოგოლაძე  [3]
19 დემურ ეფრემიძე
20 გიგა ქვლივიძე

21 ვაჟა ხუციშვილი
30 გიორგი ნათელაშვილი
23 გიორგი ელოშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა .
წყა სანდრო ილურიძე
სტა გიორგი ზირაქაშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

ჯიქი გორი (ჯიქ)

26 გიორგი ჯგერენაია   [1]
2 მერაბ მენაბდე  [2]

25 გიორგი კვერცხიშვილი [3]
4 კახა უჩავა
5 ლუკა ჯორბენაძე
6 თენგო დოიჯაშვილი
7 არჩილ ტალახაძე
8 ამირან სახელაშვილი ©

9 ვახო ახვლედიანი
10 ნიკა შანიძე
11 გიორგი გოგიაშვილი
21 ლაშა ნადირაძე
12 გიორგი ჭკუასელიძე
14 კახი მშვიდობაძე
15 დავით მთვარაძე

3   ივა კარიაული [3]
16 გიორგი მალუთაშვილი [2]
18 სანდრო სულიკაშვილი  [1]
24 პაატა რატიანი
20 .

20 გიორგი ნინუა
22 გიორგი სულუაშვილი
23 .

ექმ ალექსანდრე ნასრულიშვილი
წყა .
წყა ნიკა აბაშიძე
სტა გოჩა კვაჭანტირაძე

მნჯ ნიკა აბაშიძე
მწვ გოჩა კვაჭანტირაძე

რეფ ბექა აქუბარდია
კიდ თორნიკე ალავიძე
კიდ რატი რატიანი
ვიდ .

დელ გია ქერაშვილი
მე4 თორნიკე გვირჯიშვილი
ჟიუ თემო ლობჟანიძე
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი
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წილი ჯიქ მოედანი გუნდები შეთანხმდნენ 30 წუთიან ტაიმებზე  
0 ნომ გადამოწმდა  13.22
     
1 ხარ დ1 14.00 0:0

3 ხარ ლ 2 დიმიტრი ცაბაძე  [2] 5:0

6 ხარ ლ 6 ანდრო ღარიბაშვილი 10:0

7 ხარ გ 9 გიორგი პეტრიაშვილი 12:0

7 ჯიქ შეც
2 მერაბ მენაბდე  [2]

16 გიორგი მალუთაშვილი [2]
 

11 ხარ ლ 27 ზურაბ ქავთარაძე 17:0

17 ხარ ლ 13 ლევან ნარიმანიძე 22:0

18 ხარ გ 9 გიორგი პეტრიაშვილი 24:0

22 ხარ ლ 5 გიორგი შარვაშიძე 29:0

23 ხარ გ 9 გიორგი პეტრიაშვილი 31:0

30+2  შეს 14.31 31:0

     

შეს ჯიქ შეც
25 გიორგი კვერცხიშვილი [3]
3   ივა კარიაული [3]

 

შეს ჯიქ შეც
9 ვახო ახვლედიანი

22 გიორგი სულუაშვილი
 

შეს ჯიქ შეც
11 გიორგი გოგიაშვილი
24 პაატა რატიანი

 

შეს ჯიქ შეც
14 კახი მშვიდობაძე
18 სანდრო სულიკაშვილი  [1]

 

შეს ხარ შეც
15 ბექა ბებიაშვილი
23 გიორგი ელოშვილი

 

შეს ხარ შეც
6 ანდრო ღარიბაშვილი

16 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]
 



31 ჯიქ დ2 14.40 31:0

33 ხარ ლ 27 ზურაბ ქავთარაძე 36:0

35 ხარ გ 9 გიორგი პეტრიაშვილი 38:0

39 ჯიქ შეც
21 ლაშა ნადირაძე
20 გიორგი ნინუა

 

40 ხარ ლ 2 დიმიტრი ცაბაძე  [2] 43:0

41 ხარ გ 9 გიორგი პეტრიაშვილი 45:0

43 ჯიქ შეც
3   ივა კარიაული [3]

25 გიორგი კვერცხიშვილი [3]
 

43 ხარ ლ 14 ლექსო მელიქიშვილი 50:0

43 ხარ გ 9 გიორგი პეტრიაშვილი 52:0

49 ხარ ლ 13 ლევან ნარიმანიძე 57:0

52 ხარ ლ 2 დიმიტრი ცაბაძე  [2] 62:0

53 ხარ გ 9 გიორგი პეტრიაშვილი 64:0

56 ჯიქ გავ 5 ლუკა ჯორბენაძე  
56 ჯიქ გავ 12 გიორგი ჭკუასელიძე  
60  დას 15.12 64:0


