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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყოჩები 3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

2 ლევან გენებაშვილი  [2]

3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

4 გიორგი მოსულიშვილი

5 ნიკოლოზ თეზელაშვილი

6 აკაკი მარშანია

7 ვაჟა მაისურაძე

8 გიორგი მჭედლიშვილი ©

9 ნიკოლოზ კუპრაშვილი

10 სანდრო ფურცხვანიძე

11 კოტე მარჯანიშვილი

12 სერგი ჩხაიძე

13 რომან მახათაძე

14 ნიკოლზ რეხვიაშვილი

15 ნიკა ბიწაძე

16 იმედა ახოტელაშვილი  [2]

17 რატი ქურასბედიანი  [1]

18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]

19 კობა ტატულაშვილი

20 გიორგი კურტანიძე

21 რანი ფხალაძე

22 ნიკა სამხარაძე

23 გიორგი მელაძე

ექმ ლევან კობაური

წყა თემურ სოხაძე

წყა ირაკლი გეგენავა

სტა ანტონ ფეიქრიშვილი

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი

მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

2 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]

3 ბექა ბერუაშვილი  [3]

4 გიგა გრიგალაშვილი

5 სანდრო ქოიავა ©
6 ზაურ კენჭაძე

7 ბექა გელხვიძე

8 არჩილ აბესაძე

9 დავით ხუროშვილი

10 პეტრე ხუციშვილი

11 გაგა ქევხიშვილი

12 იოანე მეტრეველი

13 გიორგი ჩიქოვანი

14 შალვა აფციაური

15 დიმიტრი კიკნაძე

16 დათო ბერიძე  [2]

17 ზურა ურთაშვილი  [1]

18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]

19 ჯაბა სიხარულიძე

20 ბექა ყორიაული

21 გიორგი კურტანიძე

22 დიტო ბერაია

23 ირაკლი ყიასაშვილი

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა ნიკა მამისაშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი

სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ მიშა სუჯაშვილი

რეფ სულხან ჩიხლაძე

კიდ გელა ლემონჯავა

კიდ დავით ლაბაძე

დელ ფარსმან გაბაძე

მე4 კახა გელოზია

მდი ბექა დარბაიძე

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

ჟიუ რამაზ უკლება

ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი ყოჩ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  17.40

     
1 ლელ დ1 18.02 0:0

12 ყოჩ ჯ 10 სანდრო ფურცხვანიძე 3:0

20 ყოჩ წბ 13 რომან მახათაძე  

20 ლელ შეც
10 პეტრე ხუციშვილი

23 ირაკლი ყიასაშვილი
 

21 ლელ სბ 8 არჩილ აბესაძე  
31 ლელ დაბ 8 არჩილ აბესაძე  

40+1  შეს 18.50 3:0

     

შეს ლელ შეც
3 ბექა ბერუაშვილი  [3]

18 სანდრო ზუბაშვილი [3]
 

შეს ლელ შეც
4 გიგა გრიგალაშვილი

20 ბექა ყორიაული
 



41 ყოჩ დ2 19.04 3:0

56 ლელ შეც
1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 ზურა ურთაშვილი  [1]
 

59 ლელ შეც
8 არჩილ აბესაძე

19 ჯაბა სიხარულიძე
 

59 ლელ შეც
12 იოანე მეტრეველი

22 დიტო ბერაია
 

59 ყოჩ შეც
5 ნიკოლოზ თეზელაშვილი

19 კობა ტატულაშვილი
 

59 ყოჩ შეც
6 აკაკი მარშანია

20 გიორგი კურტანიძე
 

60 ყოჩ ჯ 10 სანდრო ფურცხვანიძე 6:0

60 ყოჩ შეც
11 კოტე მარჯანიშვილი

23 გიორგი მელაძე
 

70 ყოჩ ლ 20 გიორგი კურტანიძე 11:0

72 ყოჩ გ 10 სანდრო ფურცხვანიძე 13:0

72 ლელ შეც
9 დავით ხუროშვილი

21 გიორგი კურტანიძე
 

74 ყოჩ ჯ 10 სანდრო ფურცხვანიძე 16:0

74 ყოჩ სბ 15 ნიკა ბიწაძე  

74 ლელ შეც
6 ზაურ კენჭაძე

16 დათო ბერიძე  [2]
 

78 ყოჩ შეც
2 ლევან გენებაშვილი  [2]

16 იმედა ახოტელაშვილი [2]
 

78 ყოჩ შეც
1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

17 რატი ქურასბედიანი [1]
 

78 ყოჩ შეც
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

18 გიორგი მაზმიშვილი [3]
 

79 ლელ ლ 21 გიორგი კურტანიძე 16:5

79 ყოჩ შეც
8 გიორგი მჭედლიშვილი ©

21 რანი ფხალაძე
 

80+1  დას 19.52 16:5


