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აია ქუთაისი (აია)

1 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

4 გიგა ჯულუხაძე

5 თორნიკე აქუბარდია

6 გიორგი ნუცუბიძე

7 გელა შალამბერიძე

8 ირაკლი გაბისონია

9 ელგუჯა მარგველაშვილი

10 გიორგი ბაბუნაშვილი ©
11 თეიმურაზ კოხოძე

12 ლაშა ლომიძე
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14 ოთარ ძაგნიძე
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16 საბა ხონელიძე  [2]
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15 დიტო კიკნაძე

16 ლუკა კობერიძე  [2]

17 ზაზა ხარებავა  [1]

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

19 გიორგი ჟღენტი

20 ჯაბა კიკვიძე

21 გიორგი ჯღამაია

24 გიორგი შერმადინი

23 ბონდო ლომიძე

ექმ გიორგი კუჭაძე

წყა ლაშა ცომაია

წყა ლადო დოლაბერიძე

სტა პალიკო ჯიმშელაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე

მწვ გიორგი ზაბახიძე

რეფ ნიკა ამაშუკელი

კიდ გელა ლემონჯავა

კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

ვიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

დელ გოგი ჭიჭინაძე

მე4 რეზი გაბელაშვილი

მდი დავით კოხრეიძე

2019-20  |  დიდი 10

XI ტური  |  მატჩი # 53

შაბ 14/12 2019  |  ქუთაისი, აია  @  17.00



წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  16.30  
     
1 აია დ1 17.00 0:0

7 აია ლ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 5:0

8 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 7:0

18 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 10:0

29 აია შეც

3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

18 რევაზ წიკლაური  [3]

 

31 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 10:3

34 აია ლ 11 თეიმურაზ კოხოძე 15:3

35 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 17:3

38 იუნ სბ 8 გიორგი მჭედლიშვილი  
40+2 აია ლ 6 გიორგი ნუცუბიძე 22:3

40+3  შეს 17.45 22:3

     

შეს აია შეც

9 ელგუჯა მარგველაშვილი

21 ზვიად ორმოცაძე

 



41 იუნ დ2 17.56 22:3

46 აია ლ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2] 27:3

46 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 29:3

48 იუნ დაბ 8 გიორგი მჭედლიშვილი  

48 იუნ შეც

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

 

48 იუნ შეც

1 მამუკა ესართია  [1]

17 ზაზა ხარებავა  [1]

 

52 იუნ შეც

7 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

20 ჯაბა კიკვიძე

 

52 აია ლ 12 ლაშა ლომიძე 34:3

53 აია შეც

14 ოთარ ძაგნიძე

23 გიორგი აბრამიძე

 

53 აია შეც

1 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

17 იურა კენჭაძე  [1]

 

55 აია შეც

8 ირაკლი გაბისონია

20 გიორგი სინაურიძე

 

55 აია შეც

11 თეიმურაზ კოხოძე

22 ირაკლი სიმსივე

 

56 იუნ შეც

10 სერგი ჩხაიძე

 24 გიორგი შერმადინი

 

56 იუნ შეც

6 შალვა დიდებულიძე
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14 ბექა სამსიანი

23 ბონდო ლომიძე

 

59 იუნ შეც

9 მირიან მარგალიტაძე

21 გიორგი ჯღამაია

 

61 იუნ შეც

13 ვანო გაბროშვილი

 24 გიორგი შერმადინი

 

62 იუნ სბ 19 გიორგი ჟღენტი  

63 აია შეც

2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16 საბა ხონელიძე  [2]

 

63 აია შეც

18 რევაზ წიკლაური  [3]

3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

 

66 აია ლ 13 სანდრო ფურცხვანიძე 46:3

68 აია შეც

13 სანდრო ფურცხვანიძე

19 დავით კვირიკაშვილი

 

73 იუნ დაბ 19 გიორგი ჟღენტი  
77 იუნ სბ 24 გიორგი შერმადინი  

80+2  დას 18.43 46:3


