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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 დაჩი კოპაძე

8 თორნიკე კიკნაძე

9 გიორგი ბეგაძე

10 რეზი ჯინჭველაშვილი

11 დიტო კალანდაძე

12 გიორგი კვესელაძე

13 რატი ხუციშვილი ©
14 ბექა წიკლაური

15 ირაკლი სვანიძე

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

17 დათო ფხაკაძე [1]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

19 მიშო მასხარაშვილი

20 გიორგი ჭურაძე

21 სერგი ყურაშვილი

25 კახა გაზაშვილი

23 დევი დევსურაშვილი

ექმ ირაკლი ბერიაშვილი

წყა კოტე ერგემლიძე

წყა .

სტა ზაზა ლეჟავა

მნჯ ნიკა აბაშიძე

მწვ ზაზა ლეჟავა

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

2 გიორგი ჭყოიძე © [2]

3 ალექსი სვიანაძე  [3]

4 მათე დარძულიძე

5 გრიგორ ქერდიყოშვილი

6 არჩილ აბესაძე

7 კობა კოლოტაური

8 ბექა ყორიაული

9 გიორგი მარგალიტაძე

10 მერაბ კვირიკაშვილი

11 აკაკი ტაბუცაძე

12 დემე თაფლაძე

13 ლევან ქუშაშვილი

14 რატი შანიძე

15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 ლევან პაპიძე  [2]

17 ირაკლი მეთაფლიშვილი  [1]

18 გიორგი ჟღარკავა  [3]

19 ჯაბა სიხარულიძე

20 ცისკარა ბერიაშვილი

21 თენგო პერანიძე

22 ბექა მამუკაშვილი

23 რამაზ ნიქაბაძე

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი

წყა ნიკა მამისაშვილი

სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ ლევან მაისაშვილი

რეფ ჯანლუკა ნეკი (იტა)

კიდ სულხან ჩიხლაძე

კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

დელ გოგი ჯალაღონია

მე4 გიგა მშვენიერაძე

მდი ვასილ ბალახაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  16.42  
     
1 ჯიქ დ1 17.03 0:0

13 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 0:3

22 ჯიქ შეც

15 ირაკლი სვანიძე

23 დევი დევსურაშვილი

 

34 ჯიქ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 3:3

40  შეს 17.46 3:3

     
41 ლელ დ2 18.00 3:3

44 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 3:6

50 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 3:9

55 ლელ ლ 11 აკაკი ტაბუცაძე 3:14

56 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 3:16

60 ჯიქ შეც

4 გაგა არაბული

19 მიშო მასხარაშვილი

 

60 ჯიქ შეც

2 ლაშა საჯაია  [2]

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

 

60 ჯიქ შეც

1 გენო ხელია  [1]

17 დათო ფხაკაძე [1]

 

63 ჯიქ სბ 19 მიშო მასხარაშვილი  
65 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 3:19

69 ლელ შეც

3 ალექსი სვიანაძე  [3]

18 გიორგი ჟღარკავა  [3]

 

69 ლელ შეც

2 გიორგი ჭყოიძე © [2]

16 ლევან პაპიძე  [2]

 

70 ლელ შეც

10 მერაბ კვირიკაშვილი

23 რამაზ ნიქაბაძე

 

72 ჯიქ ლ 6 ლუკა ივანიშვილი 8:19

72 ჯიქ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 10:19

73 ჯიქ დაბ 19 მიშო მასხარაშვილი  

74 ჯიქ შეც

9 გიორგი ბეგაძე

21 სერგი ყურაშვილი

 

74 ჯიქ შეც

7 დაჩი კოპაძე

20 გიორგი ჭურაძე

 

74 ლელ შეც

7 კობა კოლოტაური

20 ცისკარა ბერიაშვილი

 

74 ლელ შეც

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 ირაკლი მეთაფლიშვილი  [1]

 

78 ჯიქ შეც

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

 

80  დას 18.42 10:19


