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4ლ ბეგაძე, მარჯანიშვილი, გეგენავა, ჩხაიძე

3გ მალაღურაძე 3
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2გ კვირიკაშვილი 2

2ჯ კვირიკაშვილი 2
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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყოჩები 14 ირაკლი გეგენავა  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
2 ლაშა საჯაია  [2]
3 ლევან შენგელია  [3]
4 ლაშა ფოფხაძე
5 მიხეილ არჩუაშვილი
6 აკაკი მარშანია
7 გიორგი მჭედლიშვილი
8 იოსებ გუშარაშვილი

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

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]
19 ზურაბ ფრუიძე
20 გიორგი ტყეშელიაძე

21 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
22 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი
23 თემურ სოხაძე

ექმ ოდისეი სადოევი
ექმ ლევან კობაური
წყა ერეკლე ფერაძე
სტა ანტონ ფეიქრიშვილი

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]
2 მირიან ჩქარეული  [2]
3 ლევან გომიაშვილი  [3]
4 გიგა კაციტაძე
5 არსენ ტრაპაიძე
6 ისმაილ მარსაგიშვილი
7 ვაჟა მაისურაძე ©
8 თორნიკე ფანოზიშვილი

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

16 გიორგი ღლონტი  [2]
17 შოთა ნაჭყებია  [1]
18 გიორგი ძაბახიძე  [3]
19 გუგუა ყამარაული
20 ბექა გუგეშაშვილი

21 მათე ჩქარეული
22 გელა ელოშვილი
23 კობა სილაგაძე

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი
წყა გიორგი კეკელია
წყა .
სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე
მწვ გოჩა ჩქარეული

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ საბა მახარაძე
კიდ ანა პოღოსიანი

დელ გიორგი ბარნოვი
მე4 ირაკლი ხიდეშელი
მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ გელა ლემონჯავა
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი ყოჩ ბურთი მატჩი დაიწყება 15 წუთით გვიან  
0 ნომ გადამოწმდა  16.35
     
1 ყოჩ დ1 17.18 0:0

4 ყოჩ ლ 9 გიორგი ბეგაძე 5:0

5 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 7:0

8 ყაზ ჯ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 7:3

16 ყოჩ შეც
2 ლაშა საჯაია  [2]

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
 

21 ყოჩ ლ 11 კოტე მარჯანიშვილი 12:3

22 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 14:3

27 ყაზ სბ 14 ლუკა ალიბეგაშვილი  
29 ყოჩ ლ 14 ირაკლი გეგენავა © 19:3

31 ყაზ ლ 11 ნიკა გიგაური 19:8

32 ყაზ გ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 19:10

37 ყაზ დაბ 14 ლუკა ალიბეგაშვილი  
40  შეს 17.59 19:10



41 ყაზ დ2 18.13 19:10

44 ყოჩ შეც
11 კოტე მარჯანიშვილი
22 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

 

46 ყოჩ შეც
1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
 

46 ყოჩ შეც
3 ლევან შენგელია  [3]

18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]
 

50 ყაზ ლ 9 ლუკა დვალიშვილი 19:15

51 ყაზ გ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 19:17

55 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 22:17

55 ყაზ შეც
8 თორნიკე ფანოზიშვილი

20 ბექა გუგეშაშვილი
 

57 ყაზ შეც
9 ლუკა დვალიშვილი

21 მათე ჩქარეული
 

59 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 25:17

59 ყოჩ შეც
14 ირაკლი გეგენავა ©
23 თემურ სოხაძე

 

59 ყაზ შეც
4 გიგა კაციტაძე

19 გუგუა ყამარაული
 

62 ყაზ ლ 12 გუგუა ხულელიძე 25:22

65 ყაზ შეც
11 ნიკა გიგაური
23 კობა სილაგაძე

 

65 ყოჩ შეც
9 გიორგი ბეგაძე

21 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
 

65 ყოჩ შეც
5 მიხეილ არჩუაშვილი

20 გიორგი ტყეშელიაძე
 

71 ყოჩ ტვი
13 თემურ ჭიჭინაძე
19 ზურაბ ფრუიძე

 

71 ყაზ შეც
14 ლუკა ალიბეგაშვილი
22 გელა ელოშვილი

 

73 ყოჩ დაბ
19 ზურაბ ფრუიძე
13 თემურ ჭიჭინაძე

 

75 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

17 შოთა ნაჭყებია  [1]
 

75 ყაზ შეც
2 მირიან ჩქარეული  [2]

16 გიორგი ღლონტი  [2]
 

75 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 გიორგი ძაბახიძე  [3]
 

76 ყოჩ ლ 12 სერგი ჩხაიძე 30:22

77 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 32:22

80+1 ყაზ ჯ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 32:25

80+1  დას 19.00 32:25


