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იუნკერები თბილისი | კიკეთი (იუნ)

1 მამუკა ესართია  [1]

2 ბაჩო სამხარაძე  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 გიორგი ჟღენტი

5 გიორგი შუკაკიძე

6 ვეფხვია ტუჩაშვილი

7 გიორგი მჭედლიშვილი

8 გიორგი კურტანიძე

9 ალექსანდრე ზაბახიძე

10 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 ვახტანგ კავთიძე

13 ვანო გაბროშვილი

14 ბექა სამსიანი

15 დიტო კიკნაძე

16 ლუკა კობერიძე  [2]

17 ზაზა ხარებავა  [1]

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

19 შალვა დიდებულიძე

20 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

21 მირიან მარგალიტაძე

22 გიორგი შერმადინი

23 ბონდო ლომიძე

ექმ გიორგი კუჭაძე

წყა ლაშა ცომაია

წყა ნიკა მოდებაძე

სტა პალიკო ჯიმშელაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე

მწვ გიორგი ზაბახიძე, პალიკო ჯიმშელაძე

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 ნიკა აბულაძე  [1]

2 დავით ხიდეშელი  [2]

3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

4 ლევან მაღრაძე

5 მიხეილ არჩუაშვილი

6 ლაშა ფოფხაძე

7 გიორგი ტყეშელიაძე

8 გურამ გოგიძე

9 შავლეგ მახარაშვილი

10 თემურ სოხაძე ©
11 ირაკლი გეგენავა

12 გიორგი წიკლაური

13 ლადო მიმინოშვილი

14 ლევან გოგოლაშვილი

15 თემურ ჭიჭინაძე

16 ლევან გენებაშვილი  [2]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

18 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]

19 კობა ტატულაშვილი

20 გიორგი ნოდია

21 თენგიზ ჯინაშვილი

22 ვაჟა მამულაშვილი

23 ნიკა ბიწაძე

ექმ ოდისეი სადოევი

წყა დავით გრძელიშვილი

წყა ერეკლე ფერაძე

სტა აკაკი ცინცაძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი

მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

რეფ შოთა თევზაძე

კიდ ონისე მოგელაშვილი

კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე

დელ ნიკა ჩიტალაძე

მე4 ნინო ელოშვილი

მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  15.13  
     
1 იუნ დ1 16.04 0:0

6 ყოჩ ჯ 10 თემურ სოხაძე © 0:3

11 ყოჩ ლ 11 ირაკლი გეგენავა 0:8

12 ყოჩ გ 10 თემურ სოხაძე © 0:10

19 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 3:10

22 ყოჩ ლ 7 გიორგი ტყეშელიაძე 3:15

23 ყოჩ გ 10 თემურ სოხაძე © 3:17

32 იუნ სბ 1 მამუკა ესართია  [1]  
33 იუნ სბ 10 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი  

34 იუნ სპე

4 გიორგი ჟღენტი

17 ზაზა ხარებავა  [1]

 

40  შეს 16.48 3:17

     
41 ყოჩ დ2 17.03 3:17

43 იუნ დაბ

17 ზაზა ხარებავა  [1]

4 გიორგი ჟღენტი

 

43 იუნ დაბ 1 მამუკა ესართია  [1]  

43 იუნ შეც

1 მამუკა ესართია  [1]

17 ზაზა ხარებავა  [1]

 

44 იუნ დაბ 10 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი  

45 იუნ შეც

6 ვეფხვია ტუჩაშვილი

20 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

 

49 ყოჩ სბ 3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]  
53 ყოჩ სბ 5 მიხეილ არჩუაშვილი  

54 ყოჩ სპე

15 თემურ ჭიჭინაძე

18 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]

 

57 იუნ შეც

9 ალექსანდრე ზაბახიძე

21 მირიან მარგალიტაძე

 

57 იუნ შეც

10 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

22 გიორგი შერმადინი

 

57 იუნ შეც

2 ბაჩო სამხარაძე  [2]

16 ლუკა კობერიძე  [2]

 

57 იუნ შეც

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

 

58 ყოჩ ლ 14 ლევან გოგოლაშვილი 3:22



62 ყოჩ დაბ

18 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]

15 თემურ ჭიჭინაძე

 

62 ყოჩ დაბ 3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]  

62 ყოჩ შეც

3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

18 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]

 

63 ყოჩ დაბ 5 მიხეილ არჩუაშვილი  

63 იუნ შეც

8 გიორგი კურტანიძე

19 შალვა დიდებულიძე

 

63 ყოჩ შეც

15 თემურ ჭიჭინაძე

22 ვაჟა მამულაშვილი

 

64 იუნ სბ 4 გიორგი ჟღენტი  

73 იუნ შეც

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

 

73 ყოჩ შეც

7 გიორგი ტყეშელიაძე

20 გიორგი ნოდია

 

73 ყოჩ შეც

2 დავით ხიდეშელი  [2]

16 ლევან გენებაშვილი  [2]

 

73 ყოჩ შეც

1 ნიკა აბულაძე  [1]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

 

74 ყოჩ შეც

9 შავლეგ მახარაშვილი

21 თენგიზ ჯინაშვილი

 

75 ყოჩ შეც

11 ირაკლი გეგენავა

23 ნიკა ბიწაძე

 

76 იუნ ცრუ 3 ლევან გომიაშვილი  [3]  
77 იუნ დაბ 4 გიორგი ჟღენტი  
78 ყოჩ სბ 13 ლადო მიმინოშვილი  
79 იუნ ლ 20 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი 8:22

79 იუნ გ 15 დიტო კიკნაძე 10:22

80+1  დას 17.57 10:22


