
არესი 28 12 არმია

1შ .

3ლ ტორაძე, სამხარაძე, სირაძე

3გ აბაშიძე 3

0ჯ .

0ა .

სბ .

წბ .

0შ .

2ლ ივანოვი 2

1გ კობახიძე

0ჯ .

0ა .

სბ ბარბაქაძე, ზვიადაური

წბ .

არესი ქუთაისი (არს)

1 ზურაბ ერისთავი  [1]
2 გიორგი ტორაძე  [2]
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
4 მიხეილ მასხარაშვილი
5 ბებუნი კუხიანიძე
6 ზურაბ ოდიკაძე

7-> 2* ბექა ვარდანიძე
8 ბადრი დანგაძე ©

9 თეიმურაზ თუთბერიძე
10 თეიმურაზ კვიცარიძე
11 ირაკლი ცხადაძე
12 ანდრო ახვლედიანი
13 ლაშა ძნელაძე
14 ამირან შვანგირაძე
24 ბონდო აბაშიძე

16 ნოდარ სამხარაძე  [2]
17 ბაქარ ბურჯალიანი  [1] [3]
18 დავით ჭელიძე  [3]
19 იაგო ხილაძე
20 ნიკა სირაძე

21 ნიკა ძნელაძე
22 ზურაბ გოგლიჩაძე
26 თამაზ ლაღაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე
ექმ დავით ლოსაბერიძე
წყა დავით კვირიკაშვილი
სტა .

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

არმია თბილისი (არმ)

1 ლაშა ბერძენიშვილი  [1]
2 ლაშა ხაჭვანი  [2]
3 დავით ბარბაქაძე  [3]
4 დავით თარხნიშვილი
5 სოლომონ ქარუხნიშვილი
6 დავით ივანოვი
7 ლაშა კერვალიშვილი
8 გიორგი ჟღენტი ©

9 გიორგი ბოხუა
10 გოდერძი ჭინჭარაული
11 ბექა მაჭარაშვილი
12 ლაშა დონაძე
13 ალექსანდრე მერკვილიშვილი
14 გიორგი გელაშვილი
22 რამაზ ჯინაშვილი

16 შალვა ზვიადაური  [2]
17 შალვა კეთილაძე  [1]
18 გიორგი მანჩხაშვილი  [3]
19 გიორგი ქუთათელაძე
20 შალვა დიდებულიძე

21 ვიტალი კირინი
15* ირაკლი ცაბაძე
23 ბახვა კობახიძე

ექმ სერგო ბერიაშვილი
წყა გიორგი ბრაჭული
წყა .
სტა .

მნჯ ბექა სხულუხია
მწვ პაატა რიკაძე

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ შოთა თევზაძე
კიდ იოსებ ჯაფარიძე
ვიდ .

დელ ნინო ელოშვილი
მე4 პაპუნა ჭიქაბერიძე

საითინგი ლაშა მაჭავარიანი
მდი დავით კოხრეიძე
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წილი არს ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.25
     
1 არს დ1 16.02 0:0

13 არმ შეც
14 გიორგი გელაშვილი
23 ბახვა კობახიძე

 

20 არმ შეც
10 გოდერძი ჭინჭარაული
21 ვიტალი კირინი

 

24 არმ ლ 6 დავით ივანოვი 0:5

25 არმ გ 23 ბახვა კობახიძე 0:7

27 არს ლ 2 გიორგი ტორაძე  [2] 5:7

28 არს გ 24 ბონდო აბაშიძე 7:7

40 არმ ლ 6 დავით ივანოვი 7:12

40+1  შეს 16.54 7:12

     

შეს არმ შეც
1 ლაშა ბერძენიშვილი  [1]

16 შალვა ზვიადაური  [2]
 

შეს არმ შეც
4 დავით თარხნიშვილი

20 შალვა დიდებულიძე
 



41 არმ დ2 17.07 7:12

50 არს შეც
2 გიორგი ტორაძე  [2]

16 ნოდარ სამხარაძე  [2]
 

50 არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

17 ბაქარ ბურჯალიანი  [1] [3]
 

50 არს შეც
10 თეიმურაზ კვიცარიძე
21 ნიკა ძნელაძე

 

58 არმ შეც
2 ლაშა ხაჭვანი  [2]

17 შალვა კეთილაძე  [1]
 

62 არმ სბ 3 დავით ბარბაქაძე  [3]  
63 არს ლ 16 ნოდარ სამხარაძე  [2] 12:12

64 არს გ 24 ბონდო აბაშიძე 14:12

65 არმ სპე
23 ბახვა კობახიძე
18 გიორგი მანჩხაშვილი  [3]

 

65 არს შეც
12 ანდრო ახვლედიანი
22 ზურაბ გოგლიჩაძე

 

65 არს ნომ 7-> 2* ბექა ვარდანიძე  

67 არს შეც
5 ბებუნი კუხიანიძე

19 იაგო ხილაძე
 

67 არმ შეც
6 დავით ივანოვი

19 გიორგი ქუთათელაძე
 

71 არს შეც
6 ზურაბ ოდიკაძე

20 ნიკა სირაძე
 

72 არმ დაბ 3 დავით ბარბაქაძე  [3]  

72 არმ დაბ
18 გიორგი მანჩხაშვილი  [3]
23 ბახვა კობახიძე

 

74 არს შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 21:12

74 არმ სბ 16 შალვა ზვიადაური  [2]  

74 არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

18 დავით ჭელიძე  [3]
 

74 არს შეც
14 ამირან შვანგირაძე
26 თამაზ ლაღაძე

 

76 არმ შეც
21 ვიტალი კირინი
15* ირაკლი ცაბაძე

 

77 არს ლ 20 ნიკა სირაძე 26:12

78 არს გ 24 ბონდო აბაშიძე 28:12

80  დას 17.56 28:12


