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ჯიქი გორი (ჯიქ)

1 გენო ხელია  [1]

2 ბერდია გიგაშვილი  [2]

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

4 ლუკა გელაშვილი

5 დემურ ეფრემიძე

6 მიშო ჩაჩავა

7 დაჩი კოპაძე

8 თორნიკე კიკნაძე

9 სერგი ყურაშვილი

10 ბექა წიკლაური ©
24 კოტე მარჯანიშვილი

12 ფრიდონ ვეშაგური

13 დევი დევსურაშვილი

14 გიორგი ჭურაძე

26 სანდრო სვანიძე

16 ალიშან უმაროვი  [2]

17 დავით ფხაკაძე  [1]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

19 გაგა არაბული

20 მიხეილ მასხარაშვილი

25 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

21 ლაშა ნადირაძე

23 თორნიკე ვახანია

ექმ ირაკლი ბერიაშვილი

ექმ გიორგი სვანაძე

წყა გელა ლალიაშვილი

სტა გოჩა კვაჭანტირაძე

მნჯ ნიკა აბაშიძე

მწვ გია ამირხანაშვილი

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ზურა ერისთავი  [1]

2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

4 კობა ჯიმშელეიშვილი

5 სანდრო ქოიავა

6 გიორგი თხილაიშვილი

7 ვანო ფუტკარაძე

8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 კობა ბუჯიაშვილი

10 ლაშა ხმალაძე

11 ნიკა ნინიძე

12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 გურამ ქანდაურიშვილი

14 ანზორ სიჭინავა

15 სანდრო თოდუა

16 ვაჟა თაგაური  [2]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]

30 ამირან მიქაძე

20 ჯონდი კორტავა

21 ზურა თუთბერიძე

22 გიორგი გოგიტიძე

23 დავით ტრაპაიძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე

წყა ბადრი ევგენიძე

წყა ირაკლი გიორგაძე

სტა დავით გუგუშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

რეფ ირაკლი ჭანუყვაძე

კიდ ონისე მოგელაშვილი

კიდ ნიკა ამაშუკელი

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 ნინო ელოშვილი

მდი ვასილ ბალახაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  15.35  
     
1 ბთმ დ1 16.00 0:0

12 ბთმ ლ 7 ვანო ფუტკარაძე 0:5

13 ბთმ გ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 0:7

22 ბთმ ლ 11 ნიკა ნინიძე 0:12

22 ბთმ გ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 0:14

25 ბთმ შეც

14 ანზორ სიჭინავა

23 დავით ტრაპაიძე

 

35 ბთმ ლ 13 გურამ ქანდაურიშვილი 0:19

35 ბთმ გ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 0:21

36 ბთმ შეც

9 კობა ბუჯიაშვილი

21 ზურა თუთბერიძე

 

39 ჯიქ შეც

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

 

40 ბთმ შეც

11 ნიკა ნინიძე

22 გიორგი გოგიტიძე

 

40+1 ბთმ ლ 13 გურამ ქანდაურიშვილი 0:26

40+2 ბთმ გ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 0:28

40+2  შეს 16.49 0:28

     

შეს ჯიქ შეც

26 სანდრო სვანიძე

23 თორნიკე ვახანია

 

შეს ბთმ შეც

1 ზურა ერისთავი  [1]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]

 

შეს ბთმ შეც

2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16 ვაჟა თაგაური  [2]

 

შეს ბთმ შეც

3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]

 



41 ჯიქ დ2 17.02 0:28

48 ბთმ შეც

8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

30 ამირან მიქაძე

 

50 ჯიქ შეც

4 ლუკა გელაშვილი

19 გაგა არაბული

 

51 ჯიქ შეც

9 სერგი ყურაშვილი

21 ლაშა ნადირაძე

 

54 ჯიქ შეც

2 ბერდია გიგაშვილი  [2]

16 ალიშან უმაროვი  [2]

 

58 ჯიქ შეც

6 მიშო ჩაჩავა

20 მიხეილ მასხარაშვილი

 

59 ბთმ სბ 17 ალეკო შამილიშვილი  [1]  
60 ბთმ ლ 15 სანდრო თოდუა 0:33

61 ბთმ შეც

4 კობა ჯიმშელეიშვილი

20 ჯონდი კორტავა

 

62 ჯიქ შეც

1 გენო ხელია  [1]

17 დავით ფხაკაძე  [1]

 

63 ბთმ სპე

7 ვანო ფუტკარაძე

1 ზურა ერისთავი  [1]

 

65 ჯიქ შეც

8 თორნიკე კიკნაძე

25 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

 

69 ბთმ დაბ 17 ალეკო შამილიშვილი  [1]  

69 ბთმ დაბ

1 ზურა ერისთავი  [1]

7 ვანო ფუტკარაძე

 

72 ჯიქ სბ 17 დავით ფხაკაძე  [1]  

72 ჯიქ სპე

14 გიორგი ჭურაძე

1 გენო ხელია  [1]

 

73 ბთმ ლ 7 ვანო ფუტკარაძე 0:38

74 ბთმ ლ 22 გიორგი გოგიტიძე 0:43

75 ბთმ გ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 0:45

75 ბთმ გავ 12 ბექა ურჯუკაშვილი ©  
80  დას 17.44 0:45


