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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხარები 1 ვახტანგ ქვათაძე  

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

3 დავით ლაზვიაშვილი  [3]

4 დემურ ეფრემიძე

5 გიორგი შარვაშიძე

6 ნიკა ლომიძე

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 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

17 რატი სამყურაშვილი  [1]

18 ცოტნე დარჩია  [3]

19 ლუკა გელაშვილი

20 პაატა ბურჭულაძე

21 იაგო მარსაგიშვილი

22 ბაქარ ზედგინიძე

23 გიორგი ელოშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე

ექმ ლევან სირაძე

წყა გიორგი გოგოლაძე

სტა თემო ლობჟანიძე

მნჯ გია ქერაშვილი

მწვ ირაკლი ნატრიაშვილი

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

2 გელა მახარაშვილი  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 გიორგი შუკაკიძე

5 გიგა ჯულუხაძე

6 იაგო გელაძე

7 ზურა კორკელია

8 ლუკა ჩქარეული

9 ნოშრე ფაფიაშვილი

10 ლაშა გედეხაური

11 ნიკა გიგაური

12 გუგუა ხულელიძე ©
13 ლევან ქუშაშვილი

14 ონისე ბაზალი

15 ოთარ ტალახაძე

16 ნიკოლოზ ცოფურაშვილი  [2]

17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]

19 ბექა გუგეშაშვილი

20 ტატო ნადირაშვილი

21 მათე ჩქარეული

22 კობა სილაგაძე

23 ლადო ეფხოშვილი

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი

ექმ გიგა მაქაძე

წყა გიორგი კეკელია

სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე

მწვ გოჩა ჩქარეული

რეფ შოთა ცაგარეიშვილი

კიდ იოსებ ჯაფარიძე

კიდ დათო ლაბაძე

დელ ნათია გავაშელიშვილი

მე4 ვახო შუბითიძე

მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ გიგა მშვენიერაძე

ჟიუ გია ქერაშვილი

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ხარები ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.40

     
1 ხარ დ1 14.00 0:0

11 ყაზ შეც
15 ოთარ ტალახაძე

23 ლადო ეფხოშვილი
 

20 ხარ ლ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2] 5:0

22 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 7:0

25 ხარ ლ 8 თორნიკე აქუბარდია 12:0

26 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 14:0

31 ყაზ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 14:7

31 ხარ სბ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2]  
37 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 17:7

37 ხარ სპე
6 ნიკა ლომიძე

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
 

40+4 ხარ დაბ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2]  

40+4 ხარ დაბ
16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

6 ნიკა ლომიძე
 

40+8  შეს 14.51 17:7

     

შეს ხარ შეც
3 დავით ლაზვიაშვილი [3]

18 ცოტნე დარჩია  [3]
 

შეს ყაზ შეც
7 ზურა კორკელია

19 ბექა გუგეშაშვილი
 



41 ყაზ დ2 15.04 17:7

43 ხარ სბ 8 თორნიკე აქუბარდია  

44 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
 

44 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
 

48 ყაზ ლ 13 ლევან ქუშაშვილი 17:12

52 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 20:12

53 ხარ დაბ 8 თორნიკე აქუბარდია  
57 ხარ სბ 7 ფარნა გასვიანი  

57 ყაზ შეც
9 ნოშრე ფაფიაშვილი

21 მათე ჩქარეული
 

60 ყაზ ლ 2 გელა მახარაშვილი  [2] 20:17

61 ხარ შეც
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
 

62 ყაზ შეც
2 გელა მახარაშვილი  [2]

16 ნიკოლოზ ცოფურაშვილი  [2]
 

62 ხარ შეც
11 გიორგი კოშაძე

22 ბაქარ ზედგინიძე
 

66 ყაზ ჯ 21 მათე ჩქარეული 20:20

67 ხარ დაბ 7 ფარნა გასვიანი  

67 ხარ შეც
7 ფარნა გასვიანი

20 პაატა ბურჭულაძე
 

68 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 23:20

69 ყაზ შეც
10 ლაშა გედეხაური

22 კობა სილაგაძე
 

80  დას 15.55 23:20


