
ხარები 36 29 ყაზბეგი $

0შ .

6ლ კოშაძე, ქანდაურიშვილი 3, ლ.ნარიმანიძე,
ნათელაშვილი

3გ პეტრიაშვილი 2, ბასილაია

0ჯ .

0ა .

სბ ქანდაურიშვილი, მაჭარაშვილი

წბ .

1შ .

4ლ ხუროშვილი, ქუშაშვილი, მა.ჩქარეული,
ლ.ჩქარეული

1გ მა.ჩქარეული

0ჯ .

0ა .

სბ გომიაშვილი

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხარები 12 გურამ ქანდაურიშვილი  

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 დიმა ბერიძე  [1] [2]
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
4 დემურ ეფრემიძე
5 ნიკოლოზ ბერძული
7 გიორგი ნარიმანიძე
6 პაატა ბურჭულაძე
8 ჟორა მღებრიშვილი

9 ვაჟა ხუციშვილი
10 გიორგი ბასილაია ©
11 ბაქარ ზედგინიძე
13 გიორგი ნათელაშვილი
12 გურამ ქანდაურიშვილი
14 გიორგი კოშაძე
15 გიორგი პეტრიაშვილი

16   ერეკლე მაჭარაშვილი  [2]
17 გივი გვარამაძე  [1]
18 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [3]
19 რატი შუკვანი
20 ანდრო ღარიბაშვილი

21 იაგო მარსაგიშვილი
22 ლევან ნარიმანიძე
23 დათო თაბუკაშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა გიორგი შარვაშიძე
წყა ირაკლი ნატრიაშვილი
სტა თემო ლობჟანიძე

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]
2 გოგა ხუროშვილი  [2]
3 ლევან გომიაშვილი  [3]
4 გუგუა ყამარაული
5 არსენ ტრაპაიძე
6 ვაჟა მაისურაძე ©
7 ისმაილ მარსაგიშვილი
8 ლუკა ჩქარეული

9 მათე ჩქარეული
10 მერაბ კვირიკაშვილი
11 ნიკოლოზ გიგაური
12 გუგუა ხულელიძე
13 ლევან ქუშაშვილი
14 გელა ელოშვილი
15 ონისე ბაზალი

16 მირიან ჩქარეული  [2]
17 გიორგი ძაბახიძე  [1]
18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
19 ბექა გუგეშაშვილი
20 თორნიკე ფანოზიშვილი

21 ლუკა დვალიშვილი
22 გაგა ყენია
23 ზურა კორკელია

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი
წყა გოგიტა კეკელია
წყა მამუკა არაბული
სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე
მწვ გოჩა ჩქარეული

რეფ სულხან ჩიხლაძე
კიდ იოსებ ჯაფარიძე
კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

დელ ნათია პატაშური
მე4 ბექა აქუბარდია
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ .
ჟიუ გია ქერაშვილი
ფხზ .
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წილი ხარ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  12.32
     
1 ყაზ დ1 13.01 0:0

4 ყაზ შეც
10 მერაბ კვირიკაშვილი
21 ლუკა დვალიშვილი

 

4 ხარ ლ 14 გიორგი კოშაძე 5:0

13 ხარ ლ 12 გურამ ქანდაურიშვილი 10:0

14 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 12:0

17 ხარ შეც
7 გიორგი ნარიმანიძე

20 ანდრო ღარიბაშვილი
 

19 ხარ ლ 12 გურამ ქანდაურიშვილი 17:0

29 ხარ ლ 12 გურამ ქანდაურიშვილი 22:0

30 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 24:0

38 ყაზ ლ 2 გოგა ხუროშვილი  [2] 24:5

40+3 ყაზ ლ 13 ლევან ქუშაშვილი 24:10

40+3  შეს 13.47 24:10



41 ხარ დ2 13.59 24:10

45 ყაზ სბ 3 ლევან გომიაშვილი  [3]  

48 ყაზ შეც
14 გელა ელოშვილი
22 გაგა ყენია

 

48 ყაზ სპე
22 გაგა ყენია
18 რეზი მარგალიტაძე  [3]

 

51 ხარ სბ 12 გურამ ქანდაურიშვილი  

52 ხარ შეც
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

16   ერეკლე მაჭარაშვილი  [2]
 

52 ხარ შეც
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]

18 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [3]
 

52 ხარ შეც
1 დიმა ბერიძე  [1] [2]

17 გივი გვარამაძე  [1]
 

55 ყაზ დაბ 3 ლევან გომიაშვილი  [3]  

55 ყაზ დაბ
18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
22 გაგა ყენია

 

55 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
 

55 ყაზ შეც
4 გუგუა ყამარაული

20 თორნიკე ფანოზიშვილი
 

55 ყაზ შეც
7 ისმაილ მარსაგიშვილი

19 ბექა გუგეშაშვილი
 

60 ხარ შეც
11 ბაქარ ზედგინიძე
23 დათო თაბუკაშვილი

 

61 ყაზ ლ 9 მათე ჩქარეული 24:15

62 ხარ დაბ 12 გურამ ქანდაურიშვილი  

62 ხარ შეც
12 გურამ ქანდაურიშვილი
22 ლევან ნარიმანიძე

 

63 ყაზ შეც
12 გუგუა ხულელიძე
23 ზურა კორკელია

 

63 ხარ შეც
5 ნიკოლოზ ბერძული

19 რატი შუკვანი
 

67 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

17 გიორგი ძაბახიძე  [1]
 

68 ყაზ შ  7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 24:22

69 ხარ სბ 16   ერეკლე მაჭარაშვილი  [2]  
73 ხარ ლ 22 ლევან ნარიმანიძე 29:22

73 ყაზ შეც
2 გოგა ხუროშვილი  [2]

16 მირიან ჩქარეული  [2]
 

74 ხარ შეც
15 გიორგი პეტრიაშვილი
21 იაგო მარსაგიშვილი

 

79 ხარ დაბ 16   ერეკლე მაჭარაშვილი  [2]  
80 ხარ ლ 13 გიორგი ნათელაშვილი 34:22

80 ხარ გ 10 გიორგი ბასილაია © 36:22

80+3 ყაზ ლ 8 ლუკა ჩქარეული 36:27

80+3 ყაზ გ 9 მათე ჩქარეული 36:29

80+3  დას 14.48 36:29


