
იუნკერები $ 15 18 არმაზი

0შ .

2ლ ჟღენტი, კავთიძე

1გ კიკნაძე

1ჯ კავთიძე

0ა .

სბ ბებია

წბ .

0შ .

2ლ დვალიშვილი, ცინცაძე

1გ ცინცაძე

2ჯ ცინცაძე 2

0ა .

სბ .

წბ .

იუნკერები თბილისი | კიკეთი (იუნ)

1 ლევან გომიაშვილი  [1]

2 თემურ ბებია  [2]

3 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

4 გიორგი ჟღენტი

5 გიორგი შუკაკიძე

6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი ©
7 გიორგი მჭედლიშვილი

8 გიორგი კურტანიძე

9 ალექსანდრე ზაბახიძე

24 ვახო კავთიძე

11 ბონდო ლომიძე

12 გიორგი შერმადინი

13 ვანო გაბროშვილი

14 ბექა სამსიანი

15 დიტო კიკნაძე

16 ბაჩო სამხარაძე  [2]

17 მამუკა ესართია  [1]

18 დავით გურგენაძე  [3]

19 დავით თარხნიშვილი

20 გიორგი ტყეშელაშვილი

21 მირიან მარგალიტაძე

22 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

23 თორნიკე ფერსაშვილი

ექმ გიორგი კუჭაძე

წყა ლადო დოლაბერიძე

წყა ლაშა ცომაია

სტა გიორგი ნოზაშე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე

მწვ პალიკო ჯიმშელაძე, გიორგი ზაბახიძე

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 ლუკა ახვლედიანი  [1]

2 გიორგი მენაბდე  [2]

3 ამირან წაქაძე  [3]

4 ვასო მახარაშვილი

5 ბესო ბარბაქაძე

6 თენგო გიგოლაშვილი

7 სანდრო კალმახელიძე ©
8 საბა ბერაძე

9 ლუკა დვალიშვილი

10 ლუკა მატკავა

11 ნიკა წიკლაური

12 გივი ცინცაძე

13 ნიკა გიგაური

14 ლევან ბრაგვაძე

15 გიორგი ნავროზაშვილი

16 გიორგი სოსელია  [2]

17 ჯანო მაისურაძე  [1]

18 ბაჩო მაჭარაშვილი  [3]

19 ილია სურგულაძე

20 ოთარ მინაშვილი

21 ნიკა ჭიკაიძე

22 არდაშ დარბოევი

23 ნიკა სამხარაძე

ექმ ირაკლი შაორშაძე

წყა ნიკა პინაიშვილი

წყა გიორგი ნადარეიშვილი

სტა ირაკლი მაჩხანელი

მნჯ ზურა პინაიშვილი

მწვ ირაკლი მაჩხანელი

რეფ სულხან ჩიხლაძე

კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

კიდ გიგა მშვენიერაძე

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 ნინო ელოშვილი

მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  17.21  
     
1 ამზ დ1 17.59 0:0

3 ამზ სის

10 ლუკა მატკავა 18.02

23 ნიკა სამხარაძე

 

5 ამზ დაბ

23 ნიკა სამხარაძე

10 ლუკა მატკავა

 

19 იუნ ლ 4 გიორგი ჟღენტი 5:0

34 იუნ ლ 24 ვახო კავთიძე 10:0

35 იუნ გ 15 დიტო კიკნაძე 12:0

40  შეს 18.41 12:0

     

შეს ამზ შეც

5 ბესო ბარბაქაძე

19 ილია სურგულაძე

 



41 იუნ დ2 18.53 12:0

50 ამზ ლ 9 ლუკა დვალიშვილი 12:5

52 იუნ შეც

12 გიორგი შერმადინი

22 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

 

55 იუნ შეც

4 გიორგი ჟღენტი

20 გიორგი ტყეშელაშვილი

 

55 იუნ შეც

1 ლევან გომიაშვილი  [1]

18 დავით გურგენაძე  [3]

 

57 იუნ სბ 2 თემურ ბებია  [2]  
58 ამზ ლ 12 გივი ცინცაძე 12:10

59 ამზ გ 12 გივი ცინცაძე 12:12

60 იუნ სპე

6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი ©
16 ბაჩო სამხარაძე  [2]

 

64 იუნ ჯ 24 ვახო კავთიძე 15:12

64 იუნ შეც

11 ბონდო ლომიძე

23 თორნიკე ფერსაშვილი

 

64 იუნ შეც

1 ლევან გომიაშვილი  [1]

17 მამუკა ესართია  [1]

 

64 ამზ შეც

3 ამირან წაქაძე  [3]

18 ბაჩო მაჭარაშვილი  [3]

 

64 ამზ შეც

1 ლუკა ახვლედიანი  [1]

17 ჯანო მაისურაძე  [1]

 

67 იუნ დაბ 2 თემურ ბებია  [2]  

67 იუნ დაბ

16 ბაჩო სამხარაძე  [2]

6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი ©
 

72 ამზ ჯ 12 გივი ცინცაძე 15:15

73 იუნ შეც

2 თემურ ბებია  [2]

16 ბაჩო სამხარაძე  [2]

 

73 იუნ შეც

5 გიორგი შუკაკიძე

19 დავით თარხნიშვილი

 

73 იუნ შეც

22 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

21 მირიან მარგალიტაძე

 

78 ამზ შეც

6 თენგო გიგოლაშვილი

20 ოთარ მინაშვილი

 

80+1 ამზ ჯ 12 გივი ცინცაძე 15:18

80+1  დას 19.41 15:18


