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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხვამლი 11 გიორგი ჯობავა  

ხვამლი თბილისი (ხმლ)

1 ჰამლეტ გოგია  [1]

2 დავით ხიდაშელი  [2]

3 ჰამლეტ დვალი  [3]

4 ლუკა გელაშვილი

5 ბექა არველაძე

6 ნიკო აფციაური

7 ირაკლი სულეიმანაშვილი

8 საბა კურტანიძე ©

9 ფრიდონ წიკლაური

10 ზურა ქობელაშვილი

11 გიორგი ჯობავა

12 ბაჩანა მონიავა

13 ზაურ ლუტიძე

14 ლაშა კაკაურიძე

15 კლავდო ხუციშვილი

16 გივი მაწკეპლაძე  [2]

17 ლუკა კოტორაშვილი  [1]

18 ტარიელ დონაძე  [3]

19 გიორგი კვაბზირიძე

20 საბა ჯღარკავა

21 ბესიკ თაყნიაშვილი

22 მიხეილ თაყაიშვილი

23 ნიკა ცინცაძე

ექმ კახა კაციტაძე

წყა გიორგი ცუცქირიძე

წყა ირაკლი მასხარაშვილი

სტა რატი ურუშაძე

მნჯ ნუგზარ მალაღურაძე

მწვ დავით ცხვედიანი

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

2 რატი ქურასბედიანი  [2]

3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

4 გიორგი მოსულიშვილი

5 კობა ტატულაშვილი

6 იოსებ გუშარაშვილი

7 გიორგი მჭედლიშვილი ©
8 გიორგი კურტანიძე

9 ნიკოლოზ კუპრაშვილი

10 სანდრო ფურცხვანიძე

11 გიორგი მელაძე

12 სერგი ჩხაიძე

13 რომან მახათაძე

14 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

15 ნიკა ბიწაძე

16 ზურაბ ფრუიძე  [2]

17 ზვიად წამალაიძე  [1]

18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]

19 ნიკოლოზ თეზელაშვილი

20 ნიკა ჩხიკვაძე

23 აკაკი მარშანია

21 რანი ფხალაძე

22 ნიკა სამხარაძე

ექმ ლევან კობაური

ექმ ოდისეი სადოევი

წყა ანტონ ფეიქრიშვილი

სტა ირაკლი გეგენავა

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი

მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

რეფ შოთა ცაგარეიშვილი

კიდ გიგა მშვენიერაძე

კიდ კახა გელოზია

დელ მარიამ გოგუაძე

მე4 ოთარ ცნობილაძე

მდი ბექა დარბაიძე

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

ჟიუ რაულ წეველიძე

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ხმლ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.31

     
1 ყოჩ დ1 15.01 0:0

4 ხმლ ლ 4 ლუკა გელაშვილი 5:0

5 ხმლ გ 10 ზურა ქობელაშვილი 7:0

8 ხმლ ლ 11 გიორგი ჯობავა 12:0

9 ხმლ გ 10 ზურა ქობელაშვილი 14:0

12 ხმლ ლ 2 დავით ხიდაშელი  [2] 19:0

13 ხმლ გ 10 ზურა ქობელაშვილი 21:0

14 ყოჩ ლ 2 რატი ქურასბედიანი [2] 21:5

17 ხმლ ლ 14 ლაშა კაკაურიძე 26:5

18 ხმლ გ 10 ზურა ქობელაშვილი 28:5

32 ხმლ ჯ 10 ზურა ქობელაშვილი 31:5

36 ხმლ შეც
4 ლუკა გელაშვილი

19 გიორგი კვაბზირიძე
 

40  შეს 15.45 31:5

     

შეს ხმლ შეც
2 დავით ხიდაშელი  [2]

16 გივი მაწკეპლაძე  [2]
 

შეს ყოჩ შეც
8 გიორგი კურტანიძე

20 ნიკა ჩხიკვაძე
 



41 ხმლ დ2 15.59 31:5

46 ხმლ შეც
14 ლაშა კაკაურიძე

23 ნიკა ცინცაძე
 

47 ხმლ შეც
1 ჰამლეტ გოგია  [1]

17 ლუკა კოტორაშვილი [1]
 

47 ხმლ შეც
3 ჰამლეტ დვალი  [3]

18 ტარიელ დონაძე  [3]
 

50 ყოჩ შეც
1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

18 გიორგი მაზმიშვილი [3]
 

52 ხმლ შეც
8 საბა კურტანიძე ©

20 საბა ჯღარკავა
 

55 ყოჩ შეც
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

16 ზურაბ ფრუიძე  [2]
 

57 ყოჩ სის
5 კობა ტატულაშვილი 16.20

19 ნიკოლოზ თეზელაშვილი
 

57 ხმლ შეც
12 ბაჩანა მონიავა

22 მიხეილ თაყაიშვილი
 

58 ყოჩ ლ 20 ნიკა ჩხიკვაძე 31:10

59 ყოჩ გ 10 სანდრო ფურცხვანიძე 31:12

61 ყოჩ შეც
6 იოსებ გუშარაშვილი

23 აკაკი მარშანია
 

64 ხმლ ლ 11 გიორგი ჯობავა 36:12

65 ხმლ გ 10 ზურა ქობელაშვილი 38:12

65 ყოჩ შეც
10 სანდრო ფურცხვანიძე

22 ნიკა სამხარაძე
 

65 ყოჩ შეც
15 ნიკა ბიწაძე

21 რანი ფხალაძე
 

66 ხმლ სბ 23 ნიკა ცინცაძე  

66 ყოჩ შეც
11 გიორგი მელაძე

15 ნიკა ბიწაძე
 

68 ხმლ შეც
9 ფრიდონ წიკლაური

21 ბესიკ თაყნიაშვილი
 

71 ხმლ ლ 10 ზურა ქობელაშვილი 43:12

72 ხმლ გ 10 ზურა ქობელაშვილი 45:12

72 ყოჩ შეც
2 რატი ქურასბედიანი [2]

17 ზვიად წამალაიძე  [1]
 

73 ხმლ ლ 15 კლავდო ხუციშვილი 50:12

74 ხმლ გ 15 კლავდო ხუციშვილი 52:12

75 ყოჩ ლ 19 ნიკოლოზ თეზელაშვილი 52:17

76 ხმლ დაბ 23 ნიკა ცინცაძე  
80 ხმლ ჯ 10 ზურა ქობელაშვილი 55:17

80  დას 16.53 55:17


