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ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]
2 მირიან ჩქარეული  [2]
3 ლევან გომიაშვილი  [3]
4 გიგა კაციტაძე
5 არსენ ტრაპაიძე
6 ბექა გუგეშაშვილი
7 ვაჟა მაისურაძე ©
8 ლუკა ჩქარეული

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

16 ოთო კილასონია  [2]
17 გუგუა ყამარაული  [1]
18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
19 იაგო გელაძე
20 ისმაილ მარსაგიშვილი
23 ზურა კორკელია

21 მათე ჩქარეული
22 გაგა ყენია

ექმ ალეკო ნარუსლიშვილი
წყა შალვა ჩქარეული
წყა გიგა ჩაბაკაური
სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე
მწვ გოჩა ჩქარეული

ტაო სამცხე-ჯავახეთი (ტაო)

1 საბა ბუხრიკიძე  [1]
2 მერაბ მაჭარაშვილი  [2]
3 გიორგი ჯამბურიძე  [3]
4 ნიკოლოზ კაპანაძე ©

19 გივი ფოცხვერაშვილი
6 მათე გელაშვილი
7 ვეფხია ფეიქრიშვილი

   8 რატუ ჯოსაია ნაკიკა

9 სერგი ყურაშვილი
10 ოთარ ტალახაძე
11 ნიკა გრძელიძე
12 გიორგი ტალახაძე
14 გიორგი შკინინი
21 ლევან ხუციშვილი
15 საბა ხურცილავა

16 თამაზ კილაძე  [2]
17 გიორგი მაჭარაშვილი  [1]
18 ალექს მელიქიძე  [3]
5 ნაელესონი ნასოკიტაბუა

20 გიორგი კბილაშვილი

13 გიგი გიგინეიშვილი
* ჯოსესე კუროკავუ

23 დავით ვედიაკოვი

ექმ თორნიკე მაყიშვილი
წყა სანდრო ესაკია
წყა დავით მგელაძე
სტა გიორგი ყველაშვილი

მნჯ სანდრო ესაკია
მწვ მალხაზ ჭეიშვილი

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ გელა ლემონჯავა
კიდ საბა მახარაძე
ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

დელ ფარსმან გაბაძე
მე4 ნინო ელოშვილი
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

. .
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ტაო მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  16.07

1 ყაზ დ1 17.00 0:0

9 ტაო ჯ 10 ოთარ ტალახაძე 0:3

27 ტაო სბ 8 რატუ ჯოსაია ნაკიკა  
34 ტაო ლ 21 ლევან ხუციშვილი 0:8

37 ტაო დაბ 8 რატუ ჯოსაია ნაკიკა  

37 ყაზ შეც
13 ლევან ქუშაშვილი
22 გაგა ყენია

 

40  შეს 17.47 0:8

     
41 ტაო დ2 18.01 0:8

46 ტაო შეც
1 საბა ბუხრიკიძე  [1]

18 ალექს მელიქიძე  [3]
 

47 ყაზ შეც
5 არსენ ტრაპაიძე

19 იაგო გელაძე
 

47 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
 

49 ყაზ შეც
4 გიგა კაციტაძე

23 ზურა კორკელია
 



52 ყაზ ლ 12 გუგუა ხულელიძე 5:8

53 ყაზ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 7:8

55 ყაზ შეც
11 ნიკა გიგაური
21 მათე ჩქარეული

 

55 ტაო სის
19 გივი ფოცხვერაშვილი
5 ნაელესონი ნასოკიტაბუა 18.18

 

56 ტაო სბ წბ 8 რატუ ჯოსაია ნაკიკა  

56 ტაო შეც
2 მერაბ მაჭარაშვილი  [2]

16 თამაზ კილაძე  [2]
 

56 ტაო შეც
11 ნიკა გრძელიძე
13 გიგი გიგინეიშვილი

 

56 ტაო შეც
6 მათე გელაშვილი

20 გიორგი კბილაშვილი
 

57 ყაზ ლ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 14:8

58 ტაო სბ 18 ალექს მელიქიძე  [3]  

61 ყაზ შეც
2 მირიან ჩქარეული  [2]

16 ოთო კილასონია  [2]
 

63 ტაო ჯ 15 საბა ხურცილავა 14:11

65 ტაო სპე
20 გიორგი კბილაშვილი
1 საბა ბუხრიკიძე  [1]

 

67 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

17 გუგუა ყამარაული  [1]

67 ყაზ შეც
6 ბექა გუგეშაშვილი

20 ისმაილ მარსაგიშვილი
 

67 ტაო შეც
3 გიორგი ჯამბურიძე  [3]

17 გიორგი მაჭარაშვილი  [1]
 

68 ტაო დაბ 18 ალექს მელიქიძე  [3]

68 ტაო დაბ
1 საბა ბუხრიკიძე  [1]

20 გიორგი კბილაშვილი

69 ტაო ლ 21 ლევან ხუციშვილი 14:16

70 ტაო გ 15 საბა ხურცილავა 14:18

73 ყაზ ლ 9 ლუკა დვალიშვილი 19:18

74 ყაზ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 21:18

74 ტაო შეც
17 გიორგი მაჭარაშვილი  [1]
3 გიორგი ჯამბურიძე  [3]

77 ყაზ ლ 9 ლუკა დვალიშვილი 26:18

80 ტაო შეც
21 ლევან ხუციშვილი
23 დავით ვედიაკოვი

80+4 ყაზ ლ 16 ოთო კილასონია  [2] 31:18

80+5 ყაზ გ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 33:18

80+5 დას 19.10 33:18


