
დ ყაზბეგი $ 23 25 აია +

0შ .

3ლ ალიბეგაშვილი, გიგაური, ღლონტი

1გ ყიასაშვილი

2ჯ კვირიკაშვილი 2

0ა .

სბ .

წბ .

0შ .

3ლ კურტანიძე, ფირცხალავა, ქიმუცაძე

2გ აბაშიძე 2

2ჯ აბაშიძე 2

0ა .

სბ სიმსივე

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აია 8 გიორგი კურტანიძე  

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]
2 მირიან ჩქარეული  [2]
3 ლევან გომიაშვილი  [3]
4 გიგა კაციტაძე
5 არსენ ტრაპაიძე
6 ლუკა ჩქარეული
7 იაგო გელაძე
8 თორნიკე ფანოზიშვილი

9 ლუკა დვალიშვილი
10 მერაბ კვირიკაშვილი
11 ნიკოლოზ გიგაური
12 გუგუა ხულელიძე ©
13 ლევან ქუშაშვილი
14 ლუკა ალიბეგაშვილი
15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 გიორგი ღლონტი  [2]
17 რეზი მარგალიტაძე  [1]
18 გიორგი ძაბახიძე  [3]
19 ნიკა ნაჭყებია
20 ისმაილ მარსაგიშვილი

21 ნოშრე ფაფიაშვილი
22 ბექა გავაშელიშვილი
23 ონისე ბაზალი

ექმ ალექსანდრე ნარუსლიშვილი
ექმ .
წყა გიორგი ელოშვილი
სტა აჩიკო ქავთარაშვილი

მნჯ გიორგი გელაძე
მწვ გოჩა ჩქარეული

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 იონა ფირცხალავა  [3]
4 გიგა ჯულუხაძე
5 ლუკა გელაშვილი
6 პაატა გალდავა
7 გიორგი სინაურიძე
8 გიორგი კურტანიძე

9 ზვიად ორმოცაძე
10 ნიკა ღლონტი
11 გიორგი აბრამიძე
12 ირაკლი სიმსივე
13 სანდრო ფურცხვანიძე
14 თემურ კოხოძე
15 ბონდო აბაშიძე

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
17 ლუკა ახვლედიანი  [1]
18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
19 ბებუნი კუხიანიძე
20 შოთა არეშიძე

21 ელგუჯა მარგველაშვილი
22 ოთარ ძაგნიძე
23 დავით გასვიანი

ექმ თემურ მინდიაშვილი
ექმ დავით შაშიაშვილი
წყა იური კენჭაძე
სტა ზურა აფრიდონიძე

მნჯ ზურა აფრიდონიძე
მწვ ლევან შარვაშიძე

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე
კიდ ილია მჟავანაძე

დელ ნინო ელოშვილი
მე4 კახა გელოზია
მდი ვასილ ბალახაძე

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
ჟიუ ნინო ელოშვილი
ფხზ ლაშა მაჭავარიანი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ყაზ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.35
     
1 ყაზ დ1 15.02 0:0

15 ყაზ ლ 14 ლუკა ალიბეგაშვილი 5:0

20 აია ჯ 15 ბონდო აბაშიძე 5:3

25 ყაზ ჯ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 8:3

33 აია ჯ 15 ბონდო აბაშიძე 8:6

39 აია ლ 8 გიორგი კურტანიძე 8:11

39 აია გ 15 ბონდო აბაშიძე 8:13

40+3 ყაზ ჯ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 11:13

40+3  შეს 15.48 11:13



41 აია დ2 16.00 11:13

45 აია სბ 12 ირაკლი სიმსივე  
46 ყაზ ლ 11 ნიკოლოზ გიგაური 16:13

48 აია შეც
4 გიგა ჯულუხაძე

19 ბებუნი კუხიანიძე
 

48 აია შეც
9 ზვიად ორმოცაძე

21 ელგუჯა მარგველაშვილი
 

50 ყაზ შეც
2 მირიან ჩქარეული  [2]

16 გიორგი ღლონტი  [2]
 

50 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 გიორგი ძაბახიძე  [3]
 

50 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

17 რეზი მარგალიტაძე  [1]
 

50 აია შეც
10 ნიკა ღლონტი
22 ოთარ ძაგნიძე

 

54 აია ლ 3 იონა ფირცხალავა  [3] 16:18

54 აია გ 15 ბონდო აბაშიძე 16:20

55 აია დაბ 12 ირაკლი სიმსივე  

56 აია შეც
6 პაატა გალდავა

20 შოთა არეშიძე
 

57 ყაზ შეც
4 გიგა კაციტაძე

19 ნიკა ნაჭყებია
 

57 ყაზ შეც
5 არსენ ტრაპაიძე

20 ისმაილ მარსაგიშვილი
 

62 ყაზ შეც
9 ლუკა დვალიშვილი

21 ნოშრე ფაფიაშვილი
 

64 ყაზ შეც
12 გუგუა ხულელიძე ©
22 ბექა გავაშელიშვილი

 

65 ყაზ შეც
14 ლუკა ალიბეგაშვილი
23 ონისე ბაზალი

 

66 აია შეც
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
 

67 აია შეც
3 იონა ფირცხალავა  [3]

18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
 

67 აია შეც
1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

17 ლუკა ახვლედიანი  [1]
 

67 აია შეც
14 თემურ კოხოძე
23 დავით გასვიანი

 

69 აია ლ 18 გიორგი ქიმუცაძე  [3] 16:25

71 ყაზ გავ 10 მერაბ კვირიკაშვილი  
76 ყაზ ლ 16 გიორგი ღლონტი  [2] 21:25

77 ყაზ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 23:25

80+5  დას 16.47 23:25


