
ხარები 27 20 ყოჩები $

0შ .

4ლ ხუციშვილი, კოშაძე, აქუბარდია, გასვიანი

2გ პეტრიაშვილი 2

1ჯ პეტრიაშვილი

0ა .

სბ .

წბ .

0შ .

2ლ რეხვიაშვილი, მჭედლიშვილი

2გ ფურცხვანიძე 2

2ჯ ფურცხვანიძე, რეხვიაშვილი

0ა .

სბ ქუცნიაშვილი, მახათაძე

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხარები 4 დემურ ეფრემიძე  

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

3 დავით ლაზვიაშვილი  [3]

4 დემურ ეფრემიძე

5 გიორგი შარვაშიძე

6 პაატა ბურჭულაძე

7 ფარნა გასვიანი

8 თორნიკე აქუბარდია

9 ვაჟა ხუციშვილი

10 გიორგი ბასილაია

11 გიორგი კოშაძე

12 სანდრო ილურიძე

13 ლევან ნარიმანიძე ©
14 გურამ ქანდაურიშვილი

15 გიორგი პეტრიაშვილი

16 რატი სამყურაშვილი  [2]

17 ცოტნე დარჩია  [1]

18 გიორგი გოგოლაძე  [3]

19 ნიკოლოზ ბერძული

20 ერეკლე მაჭარაშვილი

21 დავით თაბუკაშვილი

22 გიორგი ნათელაშვილი

23 ზურა ქავთარაძე

ექმ გიორგი შაორშაძე

წყა გიორგი ელოშვილი

წყა თორნიკე ალავიძე

სტა თემო ლობჟანიძე

მნჯ გია ქერაშვილი

მწვ ირაკლი ნატრიაშვილი

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

2 ზურაბ ფრუიძე  [2]

3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

4 გიორგი მოსულიშვილი

5 კობა ტატულაშვილი

6 აკაკი მარშანია

7 გიორგი მჭედლიშვილი ©
8 ნიკა ჩხიკვაძე

9 ნიკოლოზ კუპრაშვილი

10 სანდრო ფურცხვანიძე

11 კოტე მარჯანიშვილი

12 სერგი ჩხაიძე

13 რომან მახათაძე

14 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

15 ნიკა ბიწაძე

16 იმედა ახოტელაშვილი  [2]

17 რატი ქურასბედიანი  [1]

18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]

19 მიხეილ არჩუაშვილი

20 გიორგი კურტანიძე

21 რანი ფხალაძე

22 ნიკა სამხარაძე

23 გიორგი მელაძე

ექმ ლევან კობაური

ექმ ოდისეი სადოევი

წყა გიორგი ხოსიტაშვილი

სტა ირაკლი გეგენავა

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი

მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

რეფ ევან არიზმენდი (სფრ)

კიდ დათო ლაბაძე

კიდ ონისე მოგელაშვილი

დელ ნათია გავაშელიშვილი

მე4 საბა ლიპარტელიანი

მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ შოთა თევზაძე

ჟიუ გია ქერაშვილი

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ყოჩ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  16.15

     
1 ყოჩ დ1 16.31 0:0

6 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 3:0

13 ხარ ლ 9 ვაჟა ხუციშვილი 8:0

15 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 10:0

22 ყოჩ სბ 1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]  

24 ყოჩ სპე
6 აკაკი მარშანია

17 რატი ქურასბედიანი [1]
 

28 ხარ ლ 11 გიორგი კოშაძე 15:0

29 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 17:0

30 ყოჩ ლ 14 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი 17:5

31 ყოჩ გ 10 სანდრო ფურცხვანიძე 17:7

32 ყოჩ დაბ 1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]  

32 ყოჩ დაბ
17 რატი ქურასბედიანი [1]

6 აკაკი მარშანია
 

33 ყოჩ შეც
2 ზურაბ ფრუიძე  [2]

17 რატი ქურასბედიანი [1]
 

34 ყოჩ სბ 13 რომან მახათაძე  
40 ყოჩ ლ 7 გიორგი მჭედლიშვილი © 17:12

40+1 ყოჩ გ 10 სანდრო ფურცხვანიძე 17:14

40+1  შეს 17.18 17:14



41 ხარ დ2 17.29 17:14

44 ყოჩ დაბ 13 რომან მახათაძე  

48 ხარ შეც
5 გიორგი შარვაშიძე

19 ნიკოლოზ ბერძული
 

48 ყოჩ შეც
1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

18 გიორგი მაზმიშვილი [3]
 

51 ყოჩ შეც
8 ნიკა ჩხიკვაძე

20 გიორგი კურტანიძე
 

56 ხარ ლ 8 თორნიკე აქუბარდია 22:14

61 ყოჩ შეც
11 კოტე მარჯანიშვილი

23 გიორგი მელაძე
 

61 ხარ შეც
3 დავით ლაზვიაშვილი [3]

18 გიორგი გოგოლაძე  [3]
 

61 ხარ შეც
1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17 ცოტნე დარჩია  [1]
 

63 ხარ შეც
6 პაატა ბურჭულაძე

20 ერეკლე მაჭარაშვილი
 

66 ხარ შეც
12 სანდრო ილურიძე

22 გიორგი ნათელაშვილი
 

68 ხარ შეც
14 გურამ ქანდაურიშვილი

23 ზურა ქავთარაძე
 

70 ყოჩ ჯ 10 სანდრო ფურცხვანიძე 22:17

72 ხარ შეც
15 გიორგი პეტრიაშვილი

21 დავით თაბუკაშვილი
 

75 ხარ ლ 7 ფარნა გასვიანი 27:17

76 ყოჩ შეც
10 სანდრო ფურცხვანიძე

21 რანი ფხალაძე
 

76 ყოჩ შეც
15 ნიკა ბიწაძე

22 ნიკა სამხარაძე
 

76 ყოჩ შეც
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

16 იმედა ახოტელაშვილი [2]
 

76 ხარ შეც
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

16 რატი სამყურაშვილი [2]
 

80+2 ყოჩ ჯ 14 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი 27:20

80+2  დას 18.14 27:20


