
ჯიქი 23 18 იუნკერები $

0შ .

2ლ საჯაია, კიკნაძე

2გ ჯინჭველაშვილი 2

3ჯ ჯინჭველაშვილი 3

0ა .

სბ კაკაურიძე, ხუციშვილი, ტრაპაიძე, არაბული

წბ .

0შ .

2ლ მჭედლიშვილი, პეტრიაშვილი

1გ ხარაზიშვილი

2ჯ ხარაზიშვილი 2

0ა .

სბ მჭედლიშვილი

წბ .

ჯიქი გორი (ჯიქ)

1 გენო ხელია  [1]

2 ლაშა საჯაია  [2]

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

4 გაგა არაბული

5 არსენ ტრაპაიძე

6 ლუკა ივანიშვილი

7 გიორგი ჭურაძე

8 თორნიკე კიკნაძე

9 სერგი ყურაშვილი

10 რეზი ჯინჭველაშვილი

24 კოტე მარჯანიშვილი

12 გიორგი კვესელაძე

13 რატი ხუციშვილი ©
14 ბექა წიკლაური

15 ირაკლი სვანიძე

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

17 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

19 კახა გაზაშვილი

20 მიშო ჩაჩავა

21 ლაშა ნადირაძე

22 დიტო კალანდაძე

23 დევი დევსურაშვილი

ექმ ირაკლი ბერიაშვილი

წყა დაჩი კოპაძე

წყა .

სტა ზაზა ლეჟავა

მნჯ ნიკა აბაშიძე

მწვ ზაზა ლეჟავა

იუნკერები თბილისი | კიკეთი (იუნ)

1 მამუკა ესართია  [1]

2 ბაჩო სამხარაძე  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 გიორგი კურტანიძე

24 დავით თარხნიშვილი

6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

7 ვეფხვია ტუჩაშვილი

8 გიორგი მჭედლიშვილი

9 შაკო დავითაშვილი

10 სერგი ჩხაიძე

11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 ვახო კავთიძე

13 ვანო გაბროშვილი

14 ბექა სამსიანი

15 დიტო კიკნაძე

16 ლუკა კობერიძე  [2]

17 ზერო პეტრიაშვილი  [1]

18 ლუკა შარიქაძე  [3]

5 გიორგი შუკაკიძე

20 ჯაბა კიკვიძე

21 მირიან მარგალიტაძე

22 გიორგი შერმადინი

23 თორნიკე ფერსაშვილი

ექმ გიორგი კუჭაძე

წყა ლადო დოლაბერიძე

წყა ლაშა ცომაია

სტა მიხეილ ბარაბაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე

მწვ პალიკო ჯიმშელაძე, გიორგი ზაბახიძე

რეფ თორნიკე გვირჯიშვილი

კიდ გელა ლემონჯავა

კიდ ბექა აქუბარდია

ვიდ ნოდარ რობიტაშვილი

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 ნინო ელოშვილი

მდი ლუკა გიგინეიშვილი

2019-20  |  დიდი 10

VII ტური  |  მატჩი # 35

კვი 03/11 2019  |  გორი, ჭალა  @  18.00



წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  17.21  
     
1 ჯიქ დ1 18.00 0:0

1 ჯიქ ლ 2 ლაშა საჯაია  [2] 5:0

2 ჯიქ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 7:0

8 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 7:3

13 ჯიქ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 10:3

21 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 10:6

35 ჯიქ სბ 3 გიორგი კაკაურიძე  [3]  
40+1  შეს 18.44 10:6

     

შეს ჯიქ შეც

9 სერგი ყურაშვილი

21 ლაშა ნადირაძე

 

შეს იუნ შეც

13 ვანო გაბროშვილი

22 გიორგი შერმადინი

 

შეს იუნ შეც

24 დავით თარხნიშვილი

5 გიორგი შუკაკიძე

 



41 იუნ დ2 18.56 10:6

42 ჯიქ სპე

7 გიორგი ჭურაძე

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

 

45 ჯიქ დაბ 3 გიორგი კაკაურიძე  [3]  

45 ჯიქ დაბ

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

7 გიორგი ჭურაძე

 

49 ჯიქ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 13:6

53 ჯიქ შეც

1 გენო ხელია  [1]

17 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

 

53 იუნ შეც

1 მამუკა ესართია  [1]

17 ზერო პეტრიაშვილი  [1]

 

53 ჯიქ ლ 8 თორნიკე კიკნაძე 18:6

54 ჯიქ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 20:6

58 იუნ შეც

9 შაკო დავითაშვილი

21 მირიან მარგალიტაძე

 

61 ჯიქ შეც

2 ლაშა საჯაია  [2]

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

 

61 ჯიქ შეც

24 კოტე მარჯანიშვილი

22 დიტო კალანდაძე

 

61 იუნ შეც

6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

20 ჯაბა კიკვიძე

 

63 იუნ ლ 8 გიორგი მჭედლიშვილი 20:11

66 ჯიქ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 23:11

66 ჯიქ შეც

7 გიორგი ჭურაძე

20 მიშო ჩაჩავა

 

66 ჯიქ შეც

15 ირაკლი სვანიძე

23 დევი დევსურაშვილი

 

70 ჯიქ სბ 13 რატი ხუციშვილი ©  
70 იუნ სბ 8 გიორგი მჭედლიშვილი  
77 ჯიქ სბ 5 არსენ ტრაპაიძე  

78 იუნ შეც

2 ბაჩო სამხარაძე  [2]

16 ლუკა კობერიძე  [2]

 

78 იუნ შეც

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 ლუკა შარიქაძე  [3]

 

79 ჯიქ სბ 4 გაგა არაბული  
79 იუნ ლ 17 ზერო პეტრიაშვილი  [1] 23:16

79 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 23:18

80 იუნ დაბ 8 გიორგი მჭედლიშვილი  
80 ჯიქ დაბ 13 რატი ხუციშვილი ©  

80+4  დას 19.49 23:18


