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ჯიქი გორი (ჯიქ)

1 გენო ხელია  [1]

2 ლაშა საჯაია  [2]

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

25 გაგა არაბული

5 არსენ ტრაპაიძე

6 ლუკა ივანიშვილი

7 დაჩი კოპაძე

8 გუგა ხანთაძე

9 გიორგი ბეგაძე

10 რეზი ჯინჭველაშვილი

11 დიტო კალანდაძე

12 გიორგი კვესელაძე

13 რატი ხუციშვილი ©
24 კოტე მარჯანიშვილი

14 ბექა წიკლაური

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

17 დათო ფხაკაძე  [1]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

19 მიხეილ მასხარაშვილი

20 თორნიკე კიკნაძე

21 სერგი ყურაშვილი

22 ლაშა ნადირაძე

23 დევი დევსურაშვილი

ექმ ირაკლი ბერიაშვილი

წყა ტატო ბერუაშვილი

წყა .

სტა გოჩა კვაჭანტირაძე

მნჯ ნიკა აბაშიძე

მწვ გია ამირხანაშვილი

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

2 გოგა ხუროშვილი  [2]

3 ნიკა ნარმანია  [3]

4 ვასო მახარაძე

5 ბესო ბარბაქაძე

6 სანდრო კალმახელიძე ©
7 ლუკა კოხია

8 ვახო ამირანაშვილი

9 ლუკა დვალიშვილი

10 ლუკა მატკავა

11 ნიკა წიკლაური

12 გივი ცინცაძე

13 ნიკა გიგაური

14 ლევან ბრაგვაძე

15 გიორგი ნავროზაშვილი

16 საბა კურატიშვილი  [2]

17 ჯანო მაისურაძე  [1]

18 ბაჩო მაჭარაშვილი  [3]

19 ილია სურგულაძე

20 ნიკო ტაბაღუა

21 მიშო ჩადუნელი

22 საბა ნიკოლავა

23 ვილიამ კაიფაჯიანი

ექმ ირაკლი შაორშაძე

წყა ნიკა პინაიშვილი

წყა გიორგი ნადარეიშვილი

სტა ირაკლი მაჩხანელი

მნჯ ზურა პინაიშვილი

მწვ ირაკლი მაჩხანელი

რეფ სულხან ჩიხლაძე

კიდ ილია საჯაია

კიდ გიგა მშვენიერაძე

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 შოთა ცაგარეიშვილი

მდი ვასილ ბალახაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  16.40  
     
1 ჯიქ დ1 17.03 0:0

5 ჯიქ ლ 12 გიორგი კვესელაძე 5:0

6 ჯიქ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 7:0

13 ამზ სბ 6 სანდრო კალმახელიძე ©  
17 ჯიქ ლ 11 დიტო კალანდაძე 12:0

17 ჯიქ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 14:0

20 ჯიქ შეც

2 ლაშა საჯაია  [2]

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

 

23 ამზ დაბ 6 სანდრო კალმახელიძე ©  
29 ამზ ლ 13 ნიკა გიგაური 14:5

30 ამზ გ 10 ლუკა მატკავა 14:7

32 ჯიქ ლ 11 დიტო კალანდაძე 19:7

39 ჯიქ სბ 12 გიორგი კვესელაძე  
40  შეს 17.46 19:7



41 ამზ დ2 18.00 19:7

46 ამზ ლ 13 ნიკა გიგაური 19:12

47 ჯიქ შეც

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

17 დათო ფხაკაძე  [1]

 

49 ჯიქ დაბ 12 გიორგი კვესელაძე  

51 ჯიქ შეც

13 რატი ხუციშვილი ©
23 დევი დევსურაშვილი

 

55 ჯიქ შეც

6 ლუკა ივანიშვილი

20 თორნიკე კიკნაძე

 

64 ჯიქ შეც

1 გენო ხელია  [1]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

 

65 ჯიქ ლ 24 კოტე მარჯანიშვილი 24:12

69 ამზ შეც

15 გიორგი ნავროზაშვილი

22 საბა ნიკოლავა

 

69 ჯიქ შეც

9 გიორგი ბეგაძე

22 ლაშა ნადირაძე

 

69 ჯიქ შეც

8 გუგა ხანთაძე

19 მიხეილ მასხარაშვილი

 

73 ამზ შეც

3 ნიკა ნარმანია  [3]

18 ბაჩო მაჭარაშვილი  [3]

 

73 ამზ შეც

2 გოგა ხუროშვილი  [2]

16 საბა კურატიშვილი  [2]

 

73 ამზ შეც

1 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

17 ჯანო მაისურაძე  [1]

 

74 ამზ შეც

7 ლუკა კოხია

20 ნიკო ტაბაღუა

 

76 ამზ შეც

12 გივი ცინცაძე

23 ვილიამ კაიფაჯიანი

 

77 ამზ შეც

4 ვასო მახარაძე

19 ილია სურგულაძე

 

78 ამზ შეც

14 ლევან ბრაგვაძე

21 მიშო ჩადუნელი

 

80+2  დას 18.47 24:12


