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იუნკერები თბილისი | კიკეთი (იუნ)

1 საბა გაბუნია  [1]

2 ლუკა კობერიძე  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 -> 18 გიორგი ჟღენტი

5 გიორგი შუკაკიძე

6 შალვა დიდებულიძე

7 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

8 გიორგი მჭედლიშვილი

9 ალექსანდრე ზაბახიძე

10 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 ვახო კავთიძე

13 ვანო გაბროშვილი

14 ბექა სამსიანი

15 დიტო კიკნაძე

16 ბაჩო სამხარაძე  [2]

17 მამუკა ესართია  [1]

3* ზერო პეტრიაშვილი  [3]

20 გუჯუ ალავიძე

24 ვეფხვო ტუჩაშვილი

21 შაკო დავითაშვილი

22 გიორგი შერმადინი

23 თორნიკე ფერსაშვილი

ექმ გიორგი კუჭაძე

წყა ლაშა ცომაია

წყა მიხეილ ბარაბაძე

სტა გიორგი ნოზაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე

მწვ გიორგი ზაბახიძე

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ზურა ერისთავი  [1]

2 გიორგი თედორაძე  [2]

3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

4 კობა ჯიმშელეიშვილი

5 ამირან მიქაძე

6 ვანო ფუტკარაძე

7 საბა შუბითიძე

24 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 ზურაბ თუთბერიძე

10 მამუკა ნინიძე

11 ნიკა ნინიძე

12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 გურამ ქანდაურიშვილი

14 ანზორ სიჭინავა

15 დურმიშხან ჯაბნიძე

16 ვაჟა თაგაური  [2]

17 გოგა ქადარია  [1]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]

19 იაგო ხილაძე

20 ლაშა ზაქარაძე

21 ბექა მამრიკიშვილი [2]

22 კობა ბუჯიაშვილი

25 ნოდარ კვაჭაძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე

წყა გიორგი ჭეიშვილი

წყა ბადრი ევგენიძე

სტა გიგა ხოჭოლავა

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

რეფ შოთა თევზაძე

კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

კიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

დელ ნინო ელოშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

     
0  ნომ გადამოწმდა  17.20  
     
1 ბთმ დ1 18.02 0:0

16 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 0:3

16 იუნ ნომ 4 -> 18 გიორგი ჟღენტი  
20 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 0:6

26 ბთმ სბ 6 ვანო ფუტკარაძე  
26 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 3:6

34 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 6:6

36 ბთმ დაბ 6 ვანო ფუტკარაძე  
40+2 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 9:6

40+2  შეს 18.49 9:6

     

შეს ბთმ შეც

3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]

 

შეს ბთმ შეც

2 გიორგი თედორაძე  [2]

21 ბექა მამრიკიშვილი [2]

 

     



41 იუნ დ2 19.03 9:6

49 ბთმ შეც

9 ზურაბ თუთბერიძე

22 კობა ბუჯიაშვილი

 

51 ბთმ ლ 10 მამუკა ნინიძე 9:11

52 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 9:13

57 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 9:16

58 იუნ სბ 9 ალექსანდრე ზაბახიძე  

61 ბთმ შეც

7 საბა შუბითიძე

16 ვაჟა თაგაური  [2]

 

62 ბთმ სბ 18 მიხეილ წიკლაური  [3]  

62 იუნ შეც

1 საბა გაბუნია  [1]

17 მამუკა ესართია  [1]

 

65 იუნ შეც

10 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

22 გიორგი შერმადინი

 

65 იუნ შეც

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

3* ზერო პეტრიაშვილი  [3]

 

65 ბთმ შეც

1 ზურა ერისთავი  [1]

17 გოგა ქადარია  [1]

 

65 ბთმ სპე

6 ვანო ფუტკარაძე

3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

 

68 იუნ დაბ 9 ალექსანდრე ზაბახიძე  

68 იუნ შეც

9 ალექსანდრე ზაბახიძე

21 შაკო დავითაშვილი

 

71 იუნ შეც

5 გიორგი შუკაკიძე

20 გუჯუ ალავიძე

 

72 ბთმ დაბ 18 მიხეილ წიკლაური  [3]  

72 ბთმ დაბ

3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

6 ვანო ფუტკარაძე

 

72 იუნ შეც

7 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

24 ვეფხვო ტუჩაშვილი

 

72 იუნ შეც

14 ბექა სამსიანი

23 თორნიკე ფერსაშვილი

 

74 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 12:16

74 იუნ შეც

2 ლუკა კობერიძე  [2]

16 ბაჩო სამხარაძე  [2]

 

79 იუნ გავ 20 გუჯუ ალავიძე  
80+1  დას 19.51 12:16

     


