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2ლ სამსიანი, მჭედლიშვილი

2გ ხარაზიშვილი 2

2ჯ ხარაზიშვილი 2

0ა .

სბ საცერაძე, ტრაპაიძე

წბ .

0შ .

4ლ გეგენავა, ჭიჭინაძე, ბიწაძე, ფეიქრიშვილი

3გ მალაღურაძე 2, სოხაძე

1ჯ მალაღურაძე

0ა .

სბ შენგელია, წიკლაური, გუშარაშვილი

წბ .

ლიდერბეთის რჩეული ყოჩები 13 თემურ ჭიჭინაძე  

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
2 ლუკა კობერიძე  [2]
3 ზერო პეტრიაშვილი  [3]
4 გიორგი მოსულიშვილი
5 არსენ ტრაპაიძე  [1]
6  გივი ბერიშვილი
7 გიორგი მჭედლიშვილი
8 გუგა შენგელია

9 მირიან მარგალიტაძე
10 დიმიტრი კიკნაძე
11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 სერგი ჩხაიძე
13 დევი დევსურაშვილი
14 ბექა სამსიანი
15 გიორგი ყუფარაძე

16 ლუკა ღოღობერიძე  [2]
17 რატი ქურასბედიანი  [1]
18 ლუკა შარიქაძე  [3]
19 გიორგი შუკაკიძე  [2]
20 აჩი შენგელია

21 გიორგი ჯღამაია
22 გიორგი შერმადინი
23 ბონდო ლომიძე

ექმ გიორგი კუჭაძე
წყა ლადო დოლაბერიძე
წყა ლაშა ცომაია
სტა გიორგი ნოზაძე

მნჯ ლაშა საჯაია
მწვ პალიკო ჯიმშელაძე, გიორგი ზაბახიძე

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 ნიკა აბულაძე  [1]
2 დავით ხიდეშელი  [2]
3 ლევან შენგელია  [3]
4 ლაშა ფოფხაძე
5 კობა ტატულაშვილი
6 იოსებ გუშარაშვილი
7 გურამ გოგიძე
8 ნიკა ჩხიკვაძე

9 გიორგი ბეგაძე
10 ლაშა მალაღურაძე
11 ირაკლი გეგენავა ©
12 გიორგი წიკლაური
13 თემურ ჭიჭინაძე
14 ლადო მიმინოშვილი
15 ნიკა ბიწაძე

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
17 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]
18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [1] [3]
19 ლევან მაღრაძე
20 ნიკოლოზ თეზელაშვილი

21 შავლეგ მახარაშვილი
22 თემურ სოხაძე
23 კოტე მარჯანიშვილი

ექმ ოდისეი სადოევი
წყა აკაკი ცინცაძე
წყა ლევან კობაური
სტა ზურა ფრუიძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

რეფ სულხან ჩიხლაძე
კიდ გიგა მშვენიერაძე
კიდ გელა ლემონჯავა
ჟიუ ფარსმან გაბაძე

დელ ნინო ელოშვილი
მე4 ლუკა ბუთიაშვილი
მე5 კახა გელოზია
მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წილი ყოჩ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  18.13
     
1 იუნ დ1 18.45 0:0

2 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 3:0

13 ყოჩ შეც
1 ნიკა აბულაძე  [1]

18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [1] [3]
 

19 ყოჩ ლ 11 ირაკლი გეგენავა © 3:5

19 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 3:7

22 ყოჩ სბ 3 ლევან შენგელია  [3]  
22 იუნ სბ 1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]  

22 იუნ სპე
14 ბექა სამსიანი
17 რატი ქურასბედიანი  [1]

 

22 ყოჩ სპე
8 ნიკა ჩხიკვაძე

17 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]
 

25 იუნ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 10:7

25 ყოჩ სბ 12 გიორგი წიკლაური  
28 ყოჩ ლ 13 თემურ ჭიჭინაძე 10:12

29 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 10:14

33 ყოჩ დაბ 3 ლევან შენგელია  [3]  

33 ყოჩ დაბ
8 ნიკა ჩხიკვაძე

17 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]
 

33 იუნ დაბ 1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]  

33 იუნ დაბ
17 რატი ქურასბედიანი  [1]
14 ბექა სამსიანი

 

36 იუნ სბ 5 არსენ ტრაპაიძე  [1]  
36 ყოჩ დაბ 12 გიორგი წიკლაური  
40  შეს 19.31 10:14



41 ყოჩ დ2 19.43 10:14

43 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 10:17

45 იუნ დაბ 5 არსენ ტრაპაიძე  [1]  
49 ყოჩ სბ 6 იოსებ გუშარაშვილი  
53 ყოჩ ლ 15 ნიკა ბიწაძე 10:22

54 ყოჩ შეც
3 ლევან შენგელია  [3]

17 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]
 

57 იუნ ლ 14 ბექა სამსიანი 15:22

58 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 17:22

58 იუნ შეც
15 გიორგი ყუფარაძე
22 გიორგი შერმადინი

 

58 იუნ შეც
9 მირიან მარგალიტაძე

21 გიორგი ჯღამაია
 

59 ყოჩ დაბ 6 იოსებ გუშარაშვილი  
63 იუნ ლ 7 გიორგი მჭედლიშვილი 22:22

63 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 24:22

63 ყოჩ შეც
7 გურამ გოგიძე

20 ნიკოლოზ თეზელაშვილი
 

64 ყოჩ შეც
5 კობა ტატულაშვილი

19 ლევან მაღრაძე
 

67 იუნ შეც
5 არსენ ტრაპაიძე  [1]

20 აჩი შენგელია
 

70 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 27:22

72 ყოჩ შეც
11 ირაკლი გეგენავა ©
23 კოტე მარჯანიშვილი

 

74 ყოჩ შეც
9 გიორგი ბეგაძე

21 შავლეგ მახარაშვილი
 

74 ყოჩ შეც
10 ლაშა მალაღურაძე
22 თემურ სოხაძე

 

75 ყოჩ შეც
2 დავით ხიდეშელი  [2]

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
 

77 იუნ გავ 18 ლუკა შარიქაძე  [3]  
78 ყოჩ ლ 17 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3] 27:27

79 ყოჩ გ 22 თემურ სოხაძე 27:29

80+2  დას 20.30 27:29


