
ყოჩები 33 28 აია $

0შ .

5ლ გენებაშვილი 2, ფოფხაძე, ჩხაიძე, ბეგაძე

4გ მალაღურაძე 4

0ჯ .

0ა .

სბ მიქაძე, ფოფხაძე

წბ .

0შ .

4ლ ლომიძე, ჯინჭარაძე, კუხიანიძე 2

4გ ლომიძე 2, ორმოცაძე 2

0ჯ .

0ა .

სბ ნახუცრიშვილი

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყოჩები 2 ლევან გენებაშვილი  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
2 ლევან გენებაშვილი  [2]
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]
4 კობა ტატულაშვილი
5 ამირან მიქაძე
6 ლაშა ფოფხაძე
7 გიორგი მჭედლიშვილი
8 იოსებ გუშარაშვილი

9 გიორგი ბეგაძე
10 ლაშა მალაღურაძე
11 ნიკა ბიწაძე
12 სერგი ჩხაიძე
13 თემურ ჭიჭინაძე
14 ირაკლი გეგენავა ©
15 თემურ სოხაძე

16 ლაშა საჯაია  [2]
17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
19 აკაკი მარშანია
20 ნიკა ჩხიკვაძე

21 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
22 კოტე მარჯანიშვილი
23 ნიკოლოზ სამხარაძე

ექმ ოდისეი სადოევი
ექმ ლევან კობაური
წყა ანტონ ფეიქრიშვილი
სტა აკაკი ცინცაძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

აია ქუთაისი (აია)

1 ლუკა ახვლედიანი  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 იონა ფირცხალავა  [3]
4 მიხეილ ბაბუნაშვილი
5 ლუკა გელაშვილი
6 კონსტანტინე ნახუცრიშვილი
7 შოთა არეშიძე
8 გიორგი კურტანიძე

9 ელგუჯა მარგველაშვილი
10 ნიკა ღლონტი
11 გიორგი აბრამიძე
12 ირაკლი სიმსივე ©
13 ლაშა ლომიძე
14 თეიმურაზ კოხოძე
15 სანდრო ფურცხვანიძე

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
17 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]
18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
19 ბებუნი კუხიანიძე
20 ილია გაბისონია

21 ზვიად ორმოცაძე
22 გივი ლეჟავა
23 ელგუჯა მახარეიშვილი

ექმ დავით შაშიაშვილი
წყა გიორგი ნემსაძე
წყა ავთანდილ კოპალიანი
სტა ზურა აფრიდონიძე

მნჯ ზურა აფრიდონიძე
მწვ ლევან შარვაშიძე

რეფ გელა ლემონჯავა
კიდ სულხან ჩიხლაძე
კიდ კახა გელოზია

დელ ნინო ელოშვილი
მე4 დავით ლაბაძე
მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ ირალი ჭანუყვაძე
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ყოჩ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.17
     
1 აია დ1 14.00 0:0

4 აია ლ 13 ლაშა ლომიძე 0:5

5 აია გ 13 ლაშა ლომიძე 0:7

7 ყოჩ ლ 2 ლევან გენებაშვილი  [2] 5:7

8 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 7:7

21 ყოჩ ლ 2 ლევან გენებაშვილი  [2] 12:7

22 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 14:7

40  შეს 14.44 14:7

     

შეს ყოჩ შეც
2 ლევან გენებაშვილი  [2]

16 ლაშა საჯაია  [2]
 

შეს აია შეც
9 ელგუჯა მარგველაშვილი

21 ზვიად ორმოცაძე
 



41 ყოჩ დ2 14.56 14:7

44 ყოჩ ლ 6 ლაშა ფოფხაძე 19:7

50 ყოჩ შეც
7 გიორგი მჭედლიშვილი

20 ნიკა ჩხიკვაძე
 

50 ყოჩ შეც
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
 

50 აია შეც
7 შოთა არეშიძე

20 ილია გაბისონია
 

50 აია შეც
1 ლუკა ახვლედიანი  [1]

17 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]
 

50 აია შეც
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
 

50 აია შეც
3 იონა ფირცხალავა  [3]

18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
 

53 ყოჩ ლ 12 სერგი ჩხაიძე 24:7

54 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 26:7

59 აია ლ 17 პეტრე ჯინჭარაძე  [1] 26:12

60 აია გ 13 ლაშა ლომიძე 26:14

60 ყოჩ შეც
15 თემურ სოხაძე
22 კოტე მარჯანიშვილი

 

60 ყოჩ შეც
1 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
 

60 აია შეც
13 ლაშა ლომიძე
22 გივი ლეჟავა

 

65 აია შეც
5 ლუკა გელაშვილი

19 ბებუნი კუხიანიძე
 

65 ყოჩ შეც
4 კობა ტატულაშვილი

19 აკაკი მარშანია
 

65 ყოჩ ლ 9 გიორგი ბეგაძე 31:14

65 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 33:14

70 ყოჩ შეც
14 ირაკლი გეგენავა ©
23 ნიკოლოზ სამხარაძე

 

71 ყოჩ სბ 5 ამირან მიქაძე  
72 აია ლ 19 ბებუნი კუხიანიძე 33:19

73 აია გ 21 ზვიად ორმოცაძე 33:21

73 აია სბ 6 კონსტანტინე ნახუცრიშვილი  
73 ყოჩ სბ 6 ლაშა ფოფხაძე  
79 აია ლ 19 ბებუნი კუხიანიძე 33:26

80 აია გ 21 ზვიად ორმოცაძე 33:28

80+1  დას 15.45 33:28


