
ყოჩები $ 35 40 იუნკერები

0შ .

5ლ ტყეშელიაძე, ბეგაძე, სოხაძე, ფოფხაძე,
მაზმიშვილი  

5გ რეხვიაშვილი 3, მალაღურაძე 2

0ჯ .

0ა .

სბ ხოსიტაშვილი

წბ .

0შ .

6ლ რმ.ხარაზიშვილი 3, კობერიძე, მარგალიტაძე,
რზ.ხარაზიშვილი

5გ რმ.ხარაზიშვილი 5

0ჯ .

0ა .

სბ მარჯანიშვილი

წბ .

ლიდერბეთის რჩეული იუნკერები 11 რამაზ ხარაზიშვილი ©  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)
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