
იუნკერები $ 12 13 აია
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2ლ მჭედლიშვილი, კურტანიძე

1გ ხარაზიშვილი

0ჯ .

0ა .

სბ ზაბახიძე, ჩხაიძე

წბ .

0შ .

1ლ მ.ბაბუნაშვილი

1გ გ.ბაბუნაშვილი

2ჯ გ.ბაბუნაშვილი 2

0ა .

სბ კოხოძე, ერემეიშვილი  

წბ .

იუნკერები თბილისი | კიკეთი (იუნ)

1 საბა გაბუნია  [1]

2 ლუკა კობერიძე  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 გიორგი ჟღენტი

5 გიორგი შუკაკიძე

6 შალვა დიდებულიძე

7 გიორგი მჭედლიშვილი

8 გიორგი კურტანიძე

9 ალექსანდრე ზაბახიძე

10 სერგი ჩხაიძე

11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 ვახო კავთიძე

13 ვანო გაბროშვილი

14 ბექა სამსიანი

15 დიტო კიკნაძე

16 ბაჩო სამხარაძე  [2]

17 ლევან სირაძე  [1]

18 დავით გურგენაძე  [3]

19 დავით თარხნიშვილი

25 ვეფხია ტუჩაშვილი

21 შაკო დავითაშვილი

22 ბართლომე კალაძე

23 ბონდო ლომიძე

ექმ გიორგი კუჭაძე

წყა ლაშა ცომაია

წყა ლადო დოლაბერიძე

სტა გიორგი ნოზაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე

მწვ გიორგი ზაბახიძე

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]

2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3 რევაზ წიკლაური  [3]

4 მიხეილ ბაბუნაშვილი

5 გიგა ჯულუხაძე

6 გიორგი ნუცუბიძე

7 ლაშა გოგიაშვილი

8 გურამ შენგელია

9 დავით კლდიაშვილი

10 გიორგი ბაბუნაშვილი ©
11 გიორგი აბრამიძე

12 ირაკლი სიმსივე

13 ლაშა ლომიძე

14 თეიმურაზ კოხოძე

15 დავით გობეჯიშვილი

16 საბა ერემეიშვილი  [2]

17 იურა კენჭაძე  [1]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

19 გიორგი ლეკვეიშვილი

20 გიორგი სინაურიძე

21 ზვიად ორმოცაძე

22 თორნიკე მანაგაძე

23 სანდრო ფურცხვანიძე

ექმ თემურ მინდიაშვილი

ექმ დავით შაშიაშვილი

წყა ავთანდილ კოპალიანი

სტა ზურაბ აფრიდონიძე

მნჯ ზურაბ აფრიდონიძე

მწვ ბესიკ ხამაშურიძე

რეფ თორნიკე გვირჯიშვილი

კიდ ირაკლი ჭანუყვაძე

კიდ ბექა აქუბარდია

ვიდ საბა აბულაშვილი

დელ ნიკა ჩიტალაძე

მე4 ოთო დალაქიშვილი

მდი ნიკო გიგინეიშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  17.29  
     
1 აია დ1 18.01 0:0

3 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 0:3

19 იუნ სბ 9 ალექსანდრე ზაბახიძე  
23 იუნ ლ 7 გიორგი მჭედლიშვილი 5:3

24 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 7:3

26 აია სბ 14 თეიმურაზ კოხოძე  
29 იუნ დაბ 9 ალექსანდრე ზაბახიძე  
36 აია დაბ 14 თეიმურაზ კოხოძე  

36 იუნ შეც

1 საბა გაბუნია  [1]

17 ლევან სირაძე  [1]

 

40  შეს 18.47 7:3

     

შეს აია შეც

2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16 საბა ერემეიშვილი  [2]

 

     



41 იუნ დ2 19.00 7:3

46 აია შეც

15 დავით გობეჯიშვილი

22 თორნიკე მანაგაძე

 

47 იუნ ლ 8 გიორგი კურტანიძე 12:3

50 აია შეც

9 დავით კლდიაშვილი

21 ზვიად ორმოცაძე

 

56 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 12:6

59 იუნ შეც

9 ალექსანდრე ზაბახიძე

21 შაკო დავითაშვილი

 

59 იუნ შეც

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 დავით გურგენაძე  [3]

 

64 აია ლ 4 მიხეილ ბაბუნაშვილი 12:11

65 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 12:13

72 აია შეც

3 რევაზ წიკლაური  [3]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

 

73 აია სბ 16 საბა ერემეიშვილი  [2]  

76 აია სპე

5 გიგა ჯულუხაძე

2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

 

77 აია შეც

12 ირაკლი სიმსივე

23 სანდრო ფურცხვანიძე

 

77 იუნ სბ 10 სერგი ჩხაიძე  
80+2  დას 19.49 12:13

     


