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იუნკერები თბილისი | კიკეთი (იუნ)

1 მამუკა ესართია  [1]

2 ბაჩო სამხარაძე  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 გიორგი კურტანიძე

5 გიორგი ჟღენტი

6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

7 ვეფხვია ტუჩაშვილი

8 გიორგი მჭედლიშვილი

9 მირიან მარგალიტაძე

10 სერგი ჩხაიძე

11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 ვახო კავთიძე

13 ვანო გაბროშვილი

14 ბექა სამსიანი

15 დიტო კიკნაძე

16 ლუკა კობერიძე  [2]

17 დავით გურგენაძე  [1]

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

19 გიორგი შუკაკიძე

20 ჯაბა კიკვიძე

21 შაკო დავითაშვილი

24 გიორგი შერმადინი

23 ბონდო ლომიძე

ექმ გიორგი კუჭაძე

წყა ლადო დოლაბერიძე

წყა ლაშა ცომაია

სტა პალიკო ჯიმშელაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე

მწვ პალიკო ჯიმშელაძე, გიორგი ზაბახიძე

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

2 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

3 გიორგი გოგოლაძე  [3]

4 გიორგი ხაბაშვილი

5 ლუკა გელაშვილი

6 ერეკლე მაჭარაშვილი

7 გიგა ქვლივიძე

8 ჟორა მღებრიშვილი

9 ვაჟა ხუციშვილი

10 გიორგი ბასილაია ©
11 ლექსო მელიქიშვილი

12 გიორგი ნათელაშვილი

27 ზურა ქავთარაძე

24 დათო თაბუკაშვილი

15 ბექა ბებიაშვილი

16 ნიკა კევლიშვილი  [2]

17 ნიკა ცუხიშვილი  [1]

18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3]

19 გიორგი ნარიმანიძე

20 ზვიად ციცქიშვილი

21 ილია ედიბერიძე

22 ბაქარ ზედგინიძე

23 გიორგი ელოშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე

წყა პაატა ბურჭულაძე

წყა გიორგი კოშაძე

სტა ზაზა ხუციშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი

მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ ირაკლი ჭანუყვაძე

კიდ გელა ლემონჯავა

კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

ვიდ ნოდარ რობიტაშვილი

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 ნინო ელოშვილი

მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

2019-20  |  დიდი 10

VIII ტური  |  მატჩი # 38

შაბ 16/11 2019  |  თბილისი, ავჭალა  @  17.00



წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  16.00  
     
1 ხარ დ1 17.00 0:0

14 იუნ სის

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3] 17.16

 

15 ხარ ლ 6 ერეკლე მაჭარაშვილი 0:5

15 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 0:7

20 იუნ შეც

14 ბექა სამსიანი

23 ბონდო ლომიძე

 

20 იუნ დაბ

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

 

25 ხარ ლ 4 გიორგი ხაბაშვილი 0:12

26 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 0:14

30 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 3:14

32 იუბ სბ 1 მამუკა ესართია  [1]  

34 იუნ სპე

7 ვეფხვია ტუჩაშვილი

17 დავით გურგენაძე  [1]

 

38 ხარ სბ 6 ერეკლე მაჭარაშვილი  
39 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 6:14

40+2 იუნ დაბ 1 მამუკა ესართია  [1]  

40+2 იუნ დაბ

17 დავით გურგენაძე  [1]

7 ვეფხვია ტუჩაშვილი

 

40+3  შეს 17.51 6:14



41 იუნ დ2 18.03 6:14

45 ხარ დაბ 6 ერეკლე მაჭარაშვილი  
45 ხარ სბ 15 ბექა ბებიაშვილი  
46 იუნ ლ 5 გიორგი ჟღენტი 11:14

47 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 13:14

54 იუნ ლ 23 ბონდო ლომიძე 18:14

55 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 20:14

55 ხარ დაბ 15 ბექა ბებიაშვილი  

58 ხარ შეც

4 გიორგი ხაბაშვილი

19 გიორგი ნარიმანიძე

 

59 იუნ შეც

9 მირიან მარგალიტაძე

21 შაკო დავითაშვილი

 

59 იუნ შეც

1 მამუკა ესართია  [1]

17 დავით გურგენაძე  [1]

 

59 იუნ შეც

5 გიორგი ჟღენტი

19 გიორგი შუკაკიძე

 

62 ხარ შეც

2 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

16 ნიკა კევლიშვილი  [2]

 

62 ხარ შეც

3 გიორგი გოგოლაძე  [3]

18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3]

 

62 ხარ შეც

11 ლექსო მელიქიშვილი

22 ბაქარ ზედგინიძე

 

65 ხარ ლ 18 ირაკლი პურიჭამიაშვილი  [3] 20:19

66 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 20:21

67 იუნ შეც

2 ბაჩო სამხარაძე  [2]

16 ლუკა კობერიძე  [2]

 

67 იუნ შეც

6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

20 ჯაბა კიკვიძე

 

67 ხარ ლ 9 ვაჟა ხუციშვილი 20:26

68 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 20:28

68 იუნ შეც

10 სერგი ჩხაიძე

24 გიორგი შერმადინი

 

72 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 23:28

72 იუნ შეც

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

 

72 ხარ შეც

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

17 ნიკა ცუხიშვილი  [1]

 

75 ხარ შეც

17 ნიკა ცუხიშვილი  [1]

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

 

79 ხარ სბ 19 გიორგი ნარიმანიძე

79 ხარ შეც

8 ჟორა მღებრიშვილი

20 ზვიად ციცქიშვილი

80+1 იუნ ლ 20 ჯაბა კიკვიძე 28:28

80+2 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 30:28

80+2 დას 18.55 30:28


