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აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]

2 საბა ერემეიშვილი  [2]

3 რევაზ წიკლაური  [3]

4 მიხეილ ბაბუნაშვილი

5 გიგა ჯულუხაძე

6 გურამ შენგელია

7 გელა შალამბერიძე

8 თორნიკე აქუბარდია

9 დავით კლდიაშვილი

10 გიორგი ბაბუნაშვილი ©
11 გიორგი აბრამიძე

12 ირაკლი სიმსივე

13 ლაშა ლომიძე

14 თეიმურაზ კოხოძე

15 დავით გობეჯიშვილი

16 საბა ხონელიძე  [2]

17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

19 გიორგი ნუცუბიძე

20 გიორგი სინაურიძე

21 ზვიად ორმოცაძე

22 სანდრო ფურცხვანიძე

23 ბექა ტორაძე

ექმ თემურ მინდიაშვილი

წყა ლევან შერვაშიძე

წყა ავთანდილ კოპალიანი

სტა ზურა აფრიდონიძე

მნჯ ზურა აფრიდონიძე

მწვ ბესიკ ხამაშურიძე

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 იროდ ქუცნიაშვილი  [1]

2 ლევან გენებაშვილი  [2]

3 ლევან შენგელია  [3]

4 გურამ გოგიძე

5 მიხეილ არჩუაშვილი

6 ლაშა ფოფხაძე

7 გიორგი ტყეშელიაძე ©
8 გიორგი ნოდია

9 ელგუჯა კიკვაძე

10 ვაჟა მამულაშვილი

11 ნიკოლოზ ბიწაძე

12 გიორგი წიკლაური

13 გიგა კორკელია

14 ირაკლი გეგენავა

15 საბა ხურცილავა

16 დავით ხიდეშელი  [2]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

19 კობა ტატულაშვილი

20 ნიკოლოზ ჩხიკვაძე

21 ლადო მიმინოშვილი

22 თეიმურაზ სოხაძე

23 ლაშა დონაძე

ექმ ოდისეი სადოევი

წყა ერეკლე ფერაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  15.41  
     
1 აია დ1 16.00 0:0

6 ყოჩ სბ 13 გიგა კორკელია  
10 აია ლ 11 გიორგი აბრამიძე 5:0

11 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 7:0

13 ყოჩ ჯ 15 საბა ხურცილავა 7:3

16 ყოჩ დაბ 13 გიგა კორკელია  

22 ყოჩ შეც

5 მიხეილ არჩუაშვილი

19 კობა ტატულაშვილი

 

24 ყოჩ ჯ 15 საბა ხურცილავა 7:6

33 ყოჩ სბ 4 გურამ გოგიძე  

39 ყოჩ შეც

1 იროდ ქუცნიაშვილი  [1]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

 

40 აია ლ 8 თორნიკე აქუბარდია 12:6

40+1  შეს 16.44 12:6

     

შეს ყოჩ შეც

7 გიორგი ტყეშელიაძე ©
20 ნიკოლოზ ჩხიკვაძე

 

შეს ყოჩ შეც

3 ლევან შენგელია  [3]

18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

 

შეს ყოჩ შეც

2 ლევან გენებაშვილი  [2]

16 დავით ხიდეშელი  [2]

 



41 ყოჩ დ2 16.55 12:6

42 აია სის

3 რევაზ წიკლაური  [3] 16.57

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

 

43 ყოჩ დაბ 4 გურამ გოგიძე  

44 აია სის

14 თეიმურაზ კოხოძე    17.03

23 ბექა ტორაძე

 

44 აია დაბ

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

3 რევაზ წიკლაური  [3]

 

48 ყოჩ შეც

15 საბა ხურცილავა

22 თეიმურაზ სოხაძე

 

51 აია შეც

9 დავით კლდიაშვილი

21 ზვიად ორმოცაძე

 

52 აია შეც

2 საბა ერემეიშვილი  [2]

16 საბა ხონელიძე  [2]

 

60 აია შეც

8 თორნიკე აქუბარდია

19 გიორგი ნუცუბიძე

 

60 ყოჩ სბ 14 ირაკლი გეგენავა  
63 ყოჩ ჯ 22 თეიმურაზ სოხაძე 12:9

63 ყოჩ შეც

12 გიორგი წიკლაური

23 ლაშა დონაძე

 

65 აია შეც

1 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]

17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

 

65 აია შეც

3 რევაზ წიკლაური  [3]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

 

68 ყოჩ ჯ 22 თეიმურაზ სოხაძე 12:12

70 ყოჩ დაბ 14 ირაკლი გეგენავა  

70 ყოჩ შეც

14 ირაკლი გეგენავა

21 ლადო მიმინოშვილი

 

70 აია სბ 18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]  

70 აია შეც

15 დავით გობეჯიშვილი

22 სანდრო ფურცხვანიძე

 

76 აია სპე

23 ბექა ტორაძე

3 რევაზ წიკლაური  [3]

 

79 აია შეც

7 გელა შალამბერიძე

20 გიორგი სინაურიძე

 

80+1  დას 17.45 12:12


