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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყაზბეგი 7 იაგო გელაძე  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

2 ლევან გენებაშვილი  [2]

3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

4 გიორგი მოსულიშვილი

5 იოსებ გუშარაშვილი

6 ვაჟა მაისურაძე

7 გიორგი მჭედლიშვილი

8 ნიკა ჩხიკვაძე

9 ნიკოლოზ კუპრაშვილი

10 თემურ სოხაძე

11 გიორგი სვანიძე

12 სანდრო ფურცხვანიძე

13 რანი ფხალაძე

14 გიორგი მელაძე

15 ნიკა ბიწაძე

16 ზურაბ ფრუიძე  [2]

17 რატი ქურასბედიანი  [1]

18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]

19 ნიკოლოზ თეზელაშვილი

20 აკაკი მარშანია

21 ნიკა ბერბიჭაშვილი

22 ნიკა სამხარაძე

23 ირაკლი გეგენავა

ექმ ოდისეი სადოევი

ექმ ლევან კობაური

წყა მათე ბლაგიძე

სტა ანტონ ფეიქრიშვილი

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი

მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

2 გელა მახარაშვილი  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 ვანო ბურდული

5 გიგა ჯულუხაძე

6 გიორგი შუკაკიძე

7 იაგო გელაძე

8 ლუკა ჩქარეული

9 ნოშრე ფაფიაშვილი

10 გუგუა ხულელიძე

11 ონისე ბაზალი

12 ნიკა გიგაური

13 კობა სილაგაძე

14 ლუკა ალიბეგაშვილი

15 საბა ნიკოლაშვილი

16 ნიკოლოზ ცოფურაშვილი  [2]

17 მირიან ჩქარეული  [1]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]

19 ბექა გუგეშაშვილი

20 ტატო ნადირაშვილი

21 მათე ჩქარეული

22 ლაშა გედეხაური

23 ლადო ეფხოშვილი

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი

ექმ გიგა მაქაძე

წყა გიორგი კეკელია

სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე

მწვ გოჩა ჩქარეული

რეფ პაპუნა ჭიქაბერიძე

კიდ დავით ლაბაძე

კიდ გიგა მშვენიერაძე

დელ ფარსმან გაბაძე

მე4 ნიკა ლაღაძე

მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

ჟიუ რაულ წეველიძე

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ყაზბეგი მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა 16.19

     
1 ყოჩ დ1 17.00 0:0

3 ყოჩ ჯ 12 სანდრო ფურცხვანიძე 3:0

21 ყაზ ლ 11 ონისე ბაზალი 3:5

22 ყაზ გ 15 საბა ნიკოლაშვილი 3:7

28 ყაზ ლ 2 გელა მახარაშვილი  [2] 3:12

29 ყოჩ შეც
1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

17 რატი ქურასბედიანი [1]
 

32 ყოჩ ჯ 12 სანდრო ფურცხვანიძე 6:12

40+2  შეს 17.45 6:12



41 ყაზ დ2 17.58 6:12

54 ყოჩ ჯ 15 საბა ნიკოლაშვილი 6:15

59 ყოჩ შეც
11 გიორგი სვანიძე

23 ირაკლი გეგენავა
 

61 ყაზ შეც
6 გიორგი შუკაკიძე

19 ბექა გუგეშაშვილი
 

64 ყოჩ შეც
9 ნიკოლოზ კუპრაშვილი

22 ნიკა სამხარაძე
 

64 ყოჩ შეც
4 გიორგი მოსულიშვილი

19 ნიკოლოზ თეზელაშვილი
 

64 ყოჩ შეც
8 ნიკა ჩხიკვაძე

20 აკაკი მარშანია
 

64 ყოჩ შეც
2 ლევან გენებაშვილი  [2]

16 ზურაბ ფრუიძე  [2]
 

64 ყაზ შეც
9 ნოშრე ფაფიაშვილი

21 მათე ჩქარეული
 

68 ყოჩ ლ 15 ნიკა ბიწაძე 11:15

69 ყოჩ გ 12 სანდრო ფურცხვანიძე 13:15

69 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
 

69 ყაზ შეც
14 ლუკა ალიბეგაშვილი

20 ტატო ნადირაშვილი
 

76 ყაზ ლ 12 ნიკა გიგაური 13:20

76 ყოჩ შეც
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

18 გიორგი მაზმიშვილი [3]
 

80 ყაზ ჯ 10 გუგუა ხულელიძე 13:23

80+1  დას 18.47 13:23


