
ყოჩები 23 20 აია $
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3ლ ბრეგვაძე, გოგოლაშვილი, ფურცხვანიძე

1გ მალაღურაძე

2ჯ მალაღურაძე 2

0ა .

სბ
კურტანიძე, მაისურაძე, ქიტუაშვილი,

მალაღურაძე, ფურცხვანიძე

წბ .

1შ .

1ლ ფირცხალავა  

1გ გ.ბაბუნაშვილი

1ჯ გ.ბაბუნაშვილი

1ა ღლონტი

სბ .

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყოჩები 12 სანდრო ფურცხვანიძე  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

2 ჯაბა ბრეგვაძე  [2]

3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

4 გიორგი მოსულიშვილი

5 კობა ტატულაშვილი

6 ვაჟა მაისურაძე

7 გიორგი მჭედლიშვილი

8 გიორგი კურტანიძე

9 ნიკოლოზ კუპრაშვილი

10 ლაშა მალაღურაძე ©
11 ლევან გოგოლაშვილი

12 სანდრო ფურცხვანიძე

13 ოთარ ლაშხი

14 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

15 ნიკა ბიწაძე

16 ზურაბ ფრუიძე  [2]

17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

18 რატი ქურასბედიანი  [3]

19 აკაკი მარშანია

20 ნიკა ჩხიკვაძე

21 რომან მახათაძე

22 გიორგი მელაძე

23 კოტე მარჯანიშვილი

ექმ ოდისეი სადოევი

ექმ ლევან კობაური

წყა ირაკლი გეგენავა

წყა ანტონ ფეიქრიშვილი

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი

მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

2 საბა ერემეიშვილი  [2]

3 იონა ფირცხალავა  [3]

4 გიორგი ნიკოლაძე

5 ნაპოლიონი ბეკევა

6 გიორგი სინაურიძე

7 გურამ გოგიძე

8 შოთა არეშიძე

9 ზვიად ორმოცაძე

10 ნიკა ღლონტი

11 გიორგი აბრამიძე

12 ირაკლი სიმსივე

13 გიორგი ბაბუნაშვილი

14 ამირან შვანგირაძე

15 ლისალა ნასეგე ჰუგავოუ

16 საბა ხონელიძე  [2]

17 ალეკო გიგაშვილი  [1]

18 გიორგი გიგაშვილი  [3]

19 ბებუნი კუხიანიძე

20 ილია გაბისონია

21 დავით კვირიკაშვილი

22 გივი ლეჟავა

23 გიორგი გოგიაშვილი

ექმ თემურ მინდიაშვილი

წყა გაგა სინაურიძე

წყა ავთანდილ კოპალიანი

სტა ზურაბ აფრიდონიძე

მნჯ ზურაბ აფრიდონიძე

მწვ ლევან შარვაშიძე

რეფ ნიკა ამაშუკელი

კიდ გელა ლემონჯავა

კიდ კახა გელოზია

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 მარიამ გოგუაძე

მდი ბექა დარბაიძე

ვიდ .

ჟიუ რამაზ უკლება

ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი ყოჩ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  18.35

     
1 ყოჩ დ1 19.00 0:0

4 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე © 3:0

7 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე © 6:0

19 ყოჩ სბ 8 გიორგი კურტანიძე  
20 აია ლ 3 იონა ფირცხალავა  [3] 6:5

22 აია გ 13 გიორგი ბაბუნაშვილი 6:7

27 ყოჩ სბ 6 ვაჟა მაისურაძე  
29 აია შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 6:14

29 ყოჩ დაბ 8 გიორგი კურტანიძე  
29 ყოჩ სბ 1 სანდრო ქიტუაშვილი [1]  
31 ყოჩ სბ 10 ლაშა მალაღურაძე ©  

33 ყოჩ სპე
8 გიორგი კურტანიძე

17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
 

38 ყოჩ დაბ 6 ვაჟა მაისურაძე  
39 ყოჩ დაბ 1 სანდრო ქიტუაშვილი [1]  

39 ყოჩ დაბ
17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

8 გიორგი კურტანიძე
 

40 ყოჩ ლ 2 ჯაბა ბრეგვაძე  [2] 11:14

40+1  შეს 19.43 11:14

     
შეს ყოჩ დაბ 10 ლაშა მალაღურაძე ©  



41 აია დ2 19.53 11:14

43 ყოჩ ლ 11 ლევან გოგოლაშვილი 16:14

44 აია შეც
4 გიორგი ნიკოლაძე

19 ბებუნი კუხიანიძე
 

46 აია ა 10 ნიკა ღლონტი 16:17

49 ყოჩ შეც
1 სანდრო ქიტუაშვილი [1]

17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
 

49 ყოჩ შეც
8 გიორგი კურტანიძე

20 ნიკა ჩხიკვაძე
 

51 აია შეც
7 გურამ გოგიძე

20 ილია გაბისონია
 

51 აია შეც
11 გიორგი აბრამიძე

23 გიორგი გოგიაშვილი
 

51 ყოჩ შეც
11 ლევან გოგოლაშვილი

23 კოტე მარჯანიშვილი
 

55 აია შეც
2 საბა ერემეიშვილი  [2]

16 საბა ხონელიძე  [2]
 

56 ყოჩ ჯ 13 გიორგი ბაბუნაშვილი 16:20

62 აია შეც
10 ნიკა ღლონტი

22 გივი ლეჟავა
 

62 აია შეც
3 იონა ფირცხალავა  [3]

18 გიორგი გიგაშვილი  [3]
 

64 აია შეც
1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

17 ალეკო გიგაშვილი  [1]
 

68 აია შეც
13 ოთარ ლაშხი

21 რომან მახათაძე
 

71 ყოჩ ლ 12 სანდრო ფურცხვანიძე 21:20

72 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე © 23:20

72 ყოჩ შეც
7 გიორგი მჭედლიშვილი

19 აკაკი მარშანია
 

72 ყოჩ შეც
14 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

22 გიორგი მელაძე
 

75 ყოჩ სბ 12 სანდრო ფურცხვანიძე  

77 ყოჩ შეც
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

18 რატი ქურასბედიანი [3]
 

80+2  დას 20.41 23:20


