
ხვამლი 27 12 ტაო

1შ .

2ლ ჯობავა, არველაძე

2გ ქობელაშვილი 2

2ჯ ქობელაშვილი 2

0ა .

სბ .

წბ .

0შ .

2ლ ბუხრიკიძე, შკინინი

1გ გიგინეიშვილი

0ჯ .

0ა .

სბ ჯამბურიძე

წბ .

ხვამლი თბილისი (ხმლ)

1 ლალე სურამელი  [1]
2 გიორგი ვარდოსანიძე  [2]
3 ჰამლეტ დვალი  [3]
4 ბექა არველაძე
5 ტარიელ გვიმრაძე
6 ბაჩო ბაიხოიძე
7 ირაკლი სულეიმანაშვილი
8 საბა კურტანიძე ©

9 ფრიდონ წიკლაური
10 ნიკა ცინცაძე
11 ლაშა კაკაურიძე
12 მიხეილ თაყაიშვილი
13 ზურა ლუტიძე
14 გიორგი ჯობავა
15 ზურა ქობელაშვილი

16 ლუკა კოტორაშვილი  [2]
17 გივი მაწკეპლაძე  [1]
21 სერგი ლეჟავა  [3]
18 ლუკა ანსიანი
20 გიორგი კვაბზირიძე

19 ლუკა თოდუა
22 ლუკა ცხვედიანი
23 საბა არაგველი

ექმ კახა კაციტაძე
წყა ერეკლე ფერაძე
წყა გიორგი ცუცქირიძე
სტა დავით ცხვედიანი

მნჯ გურანდა დგვარელი
მწვ დავით ცხვედიანი

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
15 საბა ხურცილავა
11 გიორგი შკინინი
* ჯოსესე კუროკავუ

13 გიგი გიგინეიშვილი
14 ლევან ბუცხრიკიძე
10 ოთარ ტალახაძე

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

20 გიორგი კბილაშვილი

21 ლევან ხუციშვილი
22 ნიკა გრძელიძე
23 დავით ვედიაკოვი

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

მნჯ სანდრო ესაკია
მწვ მალხაზ ჭეიშვილი

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ სულხან ჩიხლაძე
კიდ ილია მჟავანაძე

დელ ნათია პატაშური
მე4 ნინო ელოშვილი
მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
ჟიუ .
ფხზ .
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ტაო მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.19
     
1 ხმლ დ1 15.00 0:0
5 ხმლ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 7:0

5 ტაო სბ 3 გიორგი ჯამბურიძე  [3]  

7 ტაო სპე
7 ვეფხია ფეიქრიშვილი

17 გიორგი მაჭარაშვილი  [3]
 

10 ხმლ ჯ 15 ზურა ქობელაშვილი 10:0

16 ტაო დაბ 3 გიორგი ჯამბურიძე  [3]  

16 ტაო დაბ
17 გიორგი მაჭარაშვილი  [3]
7 ვეფხია ფეიქრიშვილი

 

31 ტაო ლ 1 საბა ბუხრიკიძე  [1] 10:5

34 ხმლ ლ 14 გიორგი ჯობავა 15:5

35 ხმლ გ 15 ზურა ქობელაშვილი 17:5

40  შეს 15.43 17:5

     

შეს ხმლ შეც
14 გიორგი ჯობავა
23 საბა არაგველი

 



41 ტაო დ2 15.54 17:5

53 ხმლ შეც
2 გიორგი ვარდოსანიძე  [2]

16 ლუკა კოტორაშვილი  [2]
 

53 ტაო შეც
* ჯოსესე კუროკავუ

22 ნიკა გრძელიძე
 

56 ხმლ შეც
1 ლალე სურამელი  [1]

17 გივი მაწკეპლაძე  [1]
 

56 ხმლ შეც
3 ჰამლეტ დვალი  [3]

21 სერგი ლეჟავა  [3]
 

57 ტაო ლ 11 გიორგი შკინინი 17:10

58 ტაო გ 13 გიგი გიგინეიშვილი 17:12

58 ტაო შეც
9 სერგი ყურაშვილი

21 ლევან ხუციშვილი
 

59 ხმლ შეც
12 მიხეილ თაყაიშვილი
22 ლუკა ცხვედიანი

 

67 ხმლ შეც
6 ბაჩო ბაიხოიძე

20 გიორგი კვაბზირიძე
 

67 ტაო შეც
14 ლევან ბუცხრიკიძე
23 დავით ვედიაკოვი

 

67 ხმლ ჯ 15 ზურა ქობელაშვილი 20:12

69 ტაო შეც
2 მერაბ მაჭარაშვილი  [2]

16 თამაზ კილაძე  [2]
 

73 ტაო შეც
6 მათე გელაშვილი

20 გიორგი კბილაშვილი
 

73 ტაო შეც
19 გივი ფოცხვერაშვილი ©
5 ნაელესონი ნასოკიტაბუა

 

73 ხმლ შეც
9 ფრიდონ წიკლაური

19 ლუკა თოდუა
 

75 ხმლ ლ 4 ბექა არველაძე 25:12

76 ხმლ გ 15 ზურა ქობელაშვილი 27:12

76 ტაო შეც
3 გიორგი ჯამბურიძე  [3]

17 გიორგი მაჭარაშვილი  [3]
 

79 ხმლ შეც
5 ტარიელ გვიმრაძე

18 ლუკა ანსიანი
 

80  დას 16.35 27:12


