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აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]

2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3 რევაზ წიკლაური  [3]

4 მიხეილ ბაბუნაშვილი

5 გელა შალამბერიძე

6 გურამ შენგელია

7 გიორგი ნუცუბიძე

8 თორნიკე აქუბარდია

9 ზვიად ორმოცაძე

10 გიორგი თევდორაძე

11 გიორგი აბრამიძე

12 თორნიკე მანაგაძე

13 სანდრო ფურცხვანიძე

14 ოთარ ძაგნიძე

15 გიორგი ბაბუნაშვილი ©

16 საბა ერემეიშვილი  [2]

17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

19 იურა კენჭაძე

20 გიგა ჯულუხაძე

21 იაგო ხაბულიანი

22 დავით კვირიკაშვილი

23 გიორგი ლეკვეიშვილი

ექმ თემურ მინდიაშვილი

ექმ დავით შაშიაშვილი

წყა ავთანდილ კოპალიანი

სტა ლევან შერვაშიძე

მნჯ ზურა აფრიდონიძე

მწვ ბესიკ ხამაშურიძე
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1 გენო ხელია  [1]

2 ლაშა საჯაია  [2]

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

4 გაგა არაბული

5 არსენ ტრაპაიძე

6 გუგა ხანთაძე

7 დაჩი კოპაძე

8 თორნიკე კიკნაძე

9 გიორგი ბეგაძე

10 რეზი ჯინჭველაშვილი

11 დიტო კალანდაძე

12 რატი ხუციშვილი ©
13 გიორგი კვესელაძე

24 კოტე მარჯანიშვილი

14 ბექა წიკლაური
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17 დათო ფხაკაძე  [1]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

19 მიშო მასხარაშვილი

20 გიორგი ჭურაძე

21 სერგი ყურაშვილი

22 ლაშა ნადირაძე

23 დევი დევსურაშვილი
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რეფ ვლად იორდეკესკუ (რუმ)

კიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

დელ გოგი ჭიჭინაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  14.16  
     
1 ჯიქ დ1 15.02 0:0

2 ჯიქ ლ 11 დიტო კალანდაძე 0:5

9 აია ჯ 15 გიორგი ბაბუნაშვილი © 3:5

16 ჯიქ შეც

5 არსენ ტრაპაიძე

19 მიშო მასხარაშვილი

 

16 აია ლ 6 გურამ შენგელია 8:5

23 აია შეც

1 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]

17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

 

37 ჯიქ ლ 2 ლაშა საჯაია  [2] 8:10

38 ჯიქ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 8:12

40  შეს 15.43 8:12

     

შეს აია შეც

10 გიორგი თევდორაძე

23 გიორგი ლეკვეიშვილი

 

შეს აია შეც

12 თორნიკე მანაგაძე

22 დავით კვირიკაშვილი

 

     
41 აია დ2 15.55 8:12

45 აია შეც

2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16 საბა ერემეიშვილი  [2]

 

55 აია შეც

7 გიორგი ნუცუბიძე

20 გიგა ჯულუხაძე

 

60 ჯიქ ლ 24 კოტე მარჯანიშვილი 8:17

61 ჯიქ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 8:19

63 აია შევ

3 რევაზ წიკლაური  [3]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

 

63 ჯიქ შეც

1 გენო ხელია  [1]

17 დათო ფხაკაძე  [1]

 

63 ჯიქ შეც

4 გაგა არაბული

20 გიორგი ჭურაძე

 

67 ჯიქ შეც

6 გუგა ხანთაძე

23 დევი დევსურაშვილი

 

73 ჯიქ სბ 2 ლაშა საჯაია  [2]  

74 აია შეც

14 ოთარ ძაგნიძე

19 იურა კენჭაძე

 

77 აია ლ 22 დავით კვირიკაშვილი 13:19

78 აია გ 15 გიორგი ბაბუნაშვილი © 15:19

80  დას  16.45

15:19


