
ყოჩები 32 25 ხარები $

0შ .

4ლ მარჯანიშვილი, გეგენავა, მჭედლიშვილი,
გოგოლაშვილი

3გ მალაღურაძე 3

2ჯ მალაღურაძე 2

0ა .

სბ ჭუმბაძე, ფოფხაძე, მჭედლიშვილი

წბ გეგენავა

0შ .

3ლ ჩომახაშვილი, ნარიმანიძე, კოშაძე

2გ პეტრიაშვილი 2

1ჯ პეტრიაშვილი

1ა ბასილაია

სბ ჩომახაშვილი, ნათელაშვილი, ჭავჭავაძე,
მღებრიშვილი

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყოჩები 7 გიორგი მჭედლიშვილი  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
2 ლევან გენებაშვილი  [2]
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]
4 ლაშა ფოფხაძე
5 ამირან მიქაძე
6 აკაკი მარშანია
7 გიორგი მჭედლიშვილი
8 ნიკა ჩხიკვაძე

9 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
10 ლაშა მალაღურაძე
11 კოტე მარჯანიშვილი
12 სერგი ჩხაიძე
13 თემურ ჭიჭინაძე
14 ირაკლი გეგენავა ©
15 ნიკა ბიწაძე

16 ზურაბ ფრუიძე  [2]
17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
19 მიხეილ არჩუაშვილი
20 გიორგი ტყეშელიაძე

21 შავლეგ მახარაშვილი
22 თემურ სოხაძე
23 ლევან გოგოლაშვილი

ექმ ლევან კობაური
წყა ნიკოლოზ რეხვიაშვილი
წყა ანტონ ფეიქრიშვილი
სტა აკაკი ცინცაძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
3 გიორგი გოგოლაძე  [3]
4 დემურ ეფრემიძე
5 გიორგი შარვაშიძე
6 ერეკლე მაჭარაშვილი

24 პაატა ბურჭულაძე
8 ჟორა მღებრიშვილი

9 ვაჟა ხუციშვილი
10 გიორგი ბასილაია ©
11 დათო თაბუკაშვილი
12 გიორგი ნათელაშვილი
13 სანდრო ილურიძე
14 გიორგი კოშაძე
15 გიორგი პეტრიაშვილი

16 დიმა ბერიძე  [2]
17 გივი გვარამაძე  [1]
18 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [3]
19 რატი შუკვანი
20 ნიკოლოზ ბერძული

21 იაგო მარსაგიშვილი
22 ლევან ნარიმანიძე
23 ზურა ბენდელიანი

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა დათო ლომიძე
წყა ირაკლი ნატრიაშვილი
სტა თემო ლობჟანიძე

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ სულხან ჩიხლაძე
კიდ გიგა მშვენიერაძე
კიდ ილია მჟავანაძე

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 დავით ლაბაძე
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ გელა ლემონჯავა
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ყოჩ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.16
     
1 ყოჩ დ1 15.01 0:0

15 ხარ ა 10 გიორგი ბასილაია © 0:3

21 ყოჩ სბ 3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]  
21 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 0:6

24 ყოჩ სპე
6 აკაკი მარშანია

18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
 

27 ხარ ლ 1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1] 0:11

27 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 0:13

27 ყოჩ შეც
9 ნიკოლოზ კუპრაშვილი

21 შავლეგ მახარაშვილი
 

28 ყოჩ ლ 11 კოტე მარჯანიშვილი 5:13

29 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 7:13

31 ყოჩ დაბ 3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]  

31 ყოჩ დაბ
18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
6 აკაკი მარშანია

 

32 ყოჩ ლ 14 ირაკლი გეგენავა © 12:13

33 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 14:13

37 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 17:13

37 ყოჩ სის
8 ნიკა ჩხიკვაძე 15.41

20 გიორგი ტყეშელიაძე
 

39 ხარ შეც
13 სანდრო ილურიძე
22 ლევან ნარიმანიძე

 

40+4  შეს 15.50 17:13

     

შეს ყოჩ შეც
11 კოტე მარჯანიშვილი
23 ლევან გოგოლაშვილი

 

შეს ყოჩ დაბ
20 გიორგი ტყეშელიაძე
8 ნიკა ჩხიკვაძე

 



41 ხარ დ2 16.00 17:13

43 ყოჩ წბ 14 ირაკლი გეგენავა ©  
47 ხარ სბ 1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]  
47 ყოჩ ლ 7 გიორგი მჭედლიშვილი 22:13

48 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 24:13

53 ყოჩ შეც
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
 

54 ყოჩ შეც
1 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
 

56 ხარ სპე
8 ჟორა მღებრიშვილი

18 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [3]
 

56 ყოჩ შეც
8 ნიკა ჩხიკვაძე

20 გიორგი ტყეშელიაძე
 

57 ხარ დაბ 1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]  

57 ხარ დაბ
18 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [3]
8 ჟორა მღებრიშვილი

 

62 ხარ ლ 22 ლევან ნარიმანიძე 24:18

63 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 24:20

63 ხარ შეც
6 ერეკლე მაჭარაშვილი

20 ნიკოლოზ ბერძული
 

64 ყოჩ შეც
12 სერგი ჩხაიძე
22 თემურ სოხაძე

 

64 ყოჩ სბ 4 ლაშა ფოფხაძე  
65 ყოჩ სბ 7 გიორგი მჭედლიშვილი  

65 ყოჩ შეც
2 ლევან გენებაშვილი  [2]

16 ზურაბ ფრუიძე  [2]
 

67 ხარ ლ 14 გიორგი კოშაძე 24:25

67 ხარ შეც
3 გიორგი გოგოლაძე  [3]

18 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [3]
 

68 ხარ შეც
14 გიორგი კოშაძე
23 ზურა ბენდელიანი

 

70 ხარ სბ 12 გიორგი ნათელაშვილი  
72 ხარ სბ 2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]  

73 ხარ შეც
5 გიორგი შარვაშიძე

19 რატი შუკვანი
 

73 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 27:25

73 ყოჩ დაბ 4 ლაშა ფოფხაძე  
74 ხარ სბ 8 ჟორა მღებრიშვილი  
75 ყოჩ დაბ 7 გიორგი მჭედლიშვილი  

75 ყოჩ შეც
5 ამირან მიქაძე

19 მიხეილ არჩუაშვილი
 

77 ხარ შეც
1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

16 დიმა ბერიძე  [2]
 

78 ხარ დაბ 12 გიორგი ნათელაშვილი  
79 ყოჩ ლ 23 ლევან გოგოლაშვილი 32:25

80  დას 16.58 32:25


