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ლიდერბეთის რჩეული ხარები 13 ლევან ნარიმანიძე  

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ცოტნე დარჩია  [1]
28 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]
3 გიორგი გოგოლაძე  [3]
4 გიორგი ნარიმანიძე
5 დემურ ეფრემიძე
6 ანდრო ღარიბაშვილი
7 პაატა ბურჭულაძე
8 გიგა ქვლივიძე

9 ვაჟა ხუციშვილი
10 გიორგი ბასილაია ©
27 ზურაბ ქავთარაძე
12 გიორგი ნათელაშვილი
13 ლევან ნარიმანიძე
14 გიორგი კოშაძე
15 ბექა ბებიაშვილი

16 დიმიტრი ცაბაძე  [2]
17 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
30 უჩა აღაშვილი  [3]
19 გიორგი შარვაშიძე
20 ზვიად ციცქიშვილი

21 გიორგი პეტრიაშვილი
22 სანდრო ილურიძე
23 გიორგი ელოშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა ილო ედიბერიძე
წყა ლექსო მელიქიშვილი
სტა გიორგი ზირაქაშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

არესი ქუთაისი (არს)

1 ბაქარ ბურჯალიანი  [1]
2 გიორგი ტორაძე  [2]
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
4 მიხეილ მასხარაშვილი
5 იაგო ხილაძე
6 რეზი არჩვაძე
7 ნიკა სირაძე
8 ბადრი დანგაძე ©

9 ანდრო ახვლედიანი
10 თეიმურაზ კვიცარიძე
11 ნიკა ძნელაძე
12 ზურაბ გოგლიჩაძე
13 თაზო ლაღაძე
14 ამირან შვანგირაძე
15 არჩილ ღონღაძე

16 გიორგი ღლონტი  [2]
17 გიგა კობახიძე  [1]
18 დავით ჭელიძე  [3]
19 ირაკლი თევზაძე
20 ლევან რატიანი

21 ლაშა ხურცილავა
22 ირაკლი ცხადაძე
23 გიორგი კალანდაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე
წყა თემურ თუთბერიძე
წყა ბექა ვარდანიძე
სტა .

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

რეფ ონისე მოგელაშვილი
კიდ იოსებ ჯაფარიძე
კიდ ლუკა ბუთიაშვილი
ვიდ .

დელ ივანე ფურცელაძე
მე4 რატი რატიანი
ჟიუ თემო ლობჟანიძე
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი
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წილი ხარ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.36
     
1 არს დ1 15.01 0:0

6 ხარ ლ 4 გიორგი ნარიმანიძე 5:0

7 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 7:0

8 ხარ ლ 13 ლევან ნარიმანიძე 12:0

9 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 14:0

11 ხარ ლ 14 გიორგი კოშაძე 19:0

12 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 21:0

17 არს ლ 2 გიორგი ტორაძე  [2] 21:5

18 არს გ 10 თეიმურაზ კვიცარიძე 21:7

23 ხარ შეც
4 გიორგი ნარიმანიძე

19 გიორგი შარვაშიძე
 

39 ხარ ლ 8 გიგა ქვლივიძე 26:7

40 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 28:7

40  შეს 15.47 28:7

     

შეს არს შეც
11 ნიკა ძნელაძე
21 ლაშა ხურცილავა

 

შეს არს შეც
14 ამირან შვანგირაძე
23 გიორგი კალანდაძე

 

შეს არს შეც
4 მიხეილ მასხარაშვილი

19 ირაკლი თევზაძე
 

შეს არს შეც
8 ბადრი დანგაძე ©

20 ლევან რატიანი
 

შეს ხარ შეც
12 გიორგი ნათელაშვილი
22 სანდრო ილურიძე

 

შეს ხარ შეც
28 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]
16 დიმიტრი ცაბაძე  [2]

 



41 ხარ დ2 15.58 28:7

42 არს შეც
1 ბაქარ ბურჯალიანი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]
 

43 ხარ ლ 15 ბექა ბებიაშვილი 33:7

44 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 35:7

44 ხარ შეც
10 გიორგი ბასილაია ©
21 გიორგი პეტრიაშვილი

 

45 არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

18 დავით ჭელიძე  [3]
 

45 არს შეც
2 გიორგი ტორაძე  [2]

16 გიორგი ღლონტი  [2]
 

49 ხარ ლ 6 ანდრო ღარიბაშვილი 40:7

49 ხარ შეც
3 გიორგი გოგოლაძე  [3]

30 უჩა აღაშვილი  [3]
 

49 ხარ შეც
1 ცოტნე დარჩია  [1]

17 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
 

52 ხარ შეც
6 ანდრო ღარიბაშვილი

20 ზვიად ციცქიშვილი
 

53 არს შეც
17 გიგა კობახიძე  [1]
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

 

57 არს სბ 23 გიორგი კალანდაძე  

64 არს შეც
10 თეიმურაზ კვიცარიძე
22 ირაკლი ცხადაძე

 

65 ხარ შეც
15 ბექა ბებიაშვილი
23 გიორგი ელოშვილი

 

67 არს დაბ 23 გიორგი კალანდაძე  
70 არს გავ 12 ზურაბ გოგლიჩაძე  
71 ხარ ლ 13 ლევან ნარიმანიძე 45:7

73 ხარ გ 21 გიორგი პეტრიაშვილი 47:7

80+2  დას 16.42 47:7


