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ლიდერბეთის რჩეული ვეფხვები 11 ოთო ზუკაკიშვილი  

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 გიორგი ავალიშვილი  [1]
2 მირიან ჭეიშვილი  [2]
3 ავთო გოგიაშვილი  [3]
4 გოგა ახალაძე
5 დავით გიუნაშვილი
6 გივი მეტრეველი
7 გიორგი კილაძე
8 დავით ზარნაძე

9 ნიკოლოზ გაბედაური
10 ოთარ მეტრეველი ©
11 აჩი ზეითურიძე
12 ლუკა მანჩხაშვილი
13 თამაზ ფერაძე
14 რომეო  ბოკუჩავა
15 ტატო ტატიშვილი

16 გიორგი შაქარაშვილი  [2]
17 შალვა ჭინჭარაული [1]
18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
19 დავით ტეხური

20 დავით ქევხიშვილი
21 ლაშა ბარბაქაძე
22 ლევან ჯებირაშვილი
23 ნიკა წიკლაური

ექმ ირაკლი შაორშაძე
წყა დავით კიკნაძე
წყა ვილი კაიფაჯიანი
სტა ზურა პინაიშვილი

მნჯ ზურა პინაიშვილი
მწვ დავით კიკნაძე

ვეფხვები პატარძეული (ვფხ)

1 გიორგი ლაფერიშვილი  [1]
18 ლევან ნაკვეთაური  [2]
3 ლალე სურამელი  [3]
4 თენგო გოგოლაძე
5 ლუკა მუჩიაშვილი
6 ბაჩო წიქარიშვილი
7 გიორგი მექვაბიშვილი
8 გიგი ქურხული

9 შმაგი სუხაშვილი
10 მურთაზ ჩიხლაძე
11 ოთო ზუკაკიშვილი
12 მურაზ გიორგაძე ©
13 ლაშა ბრეგვაძე
14 გიორგი ზუკაკიშვილი
15 საბა ცხვარიაშვილი

17 ლადო ბრეგვაძე  [2]
20 ზაურ შაქარაშვილი  [1]
16 თორღვა ქაცანაშვილი  [3]
19 ბექა არველაძე
. .

21 ბიძინა სამხარაძე
22 დაჩი ელერდაშვილი
23 შოთა შალვაშვილი

ექმ რომა სახოკია
წყა გიორგი მაისურაძე
წყა დავით ლობჟანიძე
სტა ზვიად ცუხიშვილი

მნჯ ზურა ამონაშვილი
მწვ ზვიად ცუხიშვილი

რეფ ბექა აქუბარდია
კიდ თორნიკე გვირჯიშვილი
კიდ თორნიკე ალავიძე
ვიდ .

დელ იოსებ შიოლაშვილი
მე4 ნინო ელოშვილი
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
მდი ნიკო გიგინეიშვილი
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წილი ამზ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.13
     
1 ვფხ დ1 14.57 0:0

11 ამზ ჯ 10 ოთარ მეტრეველი © 3:0

11 ვფხ სის
18 ლევან ნაკვეთაური  [2] 15.10
20 ზაურ შაქარაშვილი  [1]

 

11 ვფხ შეც
12 მურაზ გიორგაძე ©
22 დაჩი ელერდაშვილი

 

19 ამზ შეც
1 გიორგი ავალიშვილი  [1]

17 შალვა ჭინჭარაული [1]
 

19 ამზ შეც
9 ნიკოლოზ გაბედაური

21 ლაშა ბარბაქაძე
 

26 ვფხ დაბ
20 ზაურ შაქარაშვილი  [1]
18 ლევან ნაკვეთაური  [2] 15.25

 

30 ვფხ ლ 14 გიორგი ზუკაკიშვილი 3:5

31 ვფხ გ 9 შმაგი სუხაშვილი 3:7

36 ამზ ლ 3 ავთო გოგიაშვილი  [3] 8:7

37 ამზ გ 10 ოთარ მეტრეველი © 10:7

38  შეს 15.38 10:7

     

შეს ვფხ შეც
9 შმაგი სუხაშვილი

21 ბიძინა სამხარაძე
 

შეს ვფხ შეც
8 გიგი ქურხული

19 ბექა არველაძე
 

შეს ვფხ შეც
18 ლევან ნაკვეთაური  [2]
20 ზაურ შაქარაშვილი  [1]

 

შეს ვფხ შეც
5 ლუკა მუჩიაშვილი

16 თორღვა ქაცანაშვილი  [3]
 



40 ამზ დ2 15.50 10:7

43 ვფხ ლ 11 ოთო ზუკაკიშვილი 10:12

44 ამზ შეც
11 აჩი ზეითურიძე
23 ნიკა წიკლაური

 

48 ვფხ შეც
4 თენგო გოგოლაძე

23 შოთა შალვაშვილი
 

48 ამზ შეც
15 ტატო ტატიშვილი
22 ლევან ჯებირაშვილი

 

48 ამზ შეც
5 დავით გიუნაშვილი

18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
 

48 ამზ შეც
14 რომეო  ბოკუჩავა
20 დავით ქევხიშვილი

 

51 ვფხ ლ 11 ოთო ზუკაკიშვილი 10:17

52 ამზ შეც
7 გიორგი კილაძე

19 დავით ტეხური
 

52 ამზ შეც
2 მირიან ჭეიშვილი  [2]

16 გიორგი შაქარაშვილი  [2]
 

65 ვფხ შეც
3 ლალე სურამელი  [3]

17 ლადო ბრეგვაძე  [2]
 

68 ვფხ ლ 1 გიორგი ლაფერიშვილი  [1] 10:22

69 ვფხ გ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 10:24

71 ვფხ ლ 19 ბექა არველაძე 10:29

72 ვფხ გ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 10:31

73 ამზ შეც
3 ავთო გოგიაშვილი  [3]
7 გიორგი კილაძე

 

76 ვფხ ლ 22 დაჩი ელერდაშვილი 10:36

76 ვფხ გ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 10:38

76 ამზ შეც
4 გოგა ახალაძე
2 მირიან ჭეიშვილი  [2]

 

78 ამზ ლ 11 ოთო ზუკაკიშვილი 10:43

78 ამზ გ 10 მურთაზ ჩიხლაძე 10:45

78  დას 16.29 10:45


