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ლიდერბეთის რჩეული აია 4 მიხეილ ბაბუნაშვილი  

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
2 ლაშა საჯაია  [2]
3 ლევან გომიაშვილი  [3]
4 გიორგი მოსულიშვილი
5 არსენ ტრაპაიძე
6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი
7 გიორგი მჭედლიშვილი
8 გუგა შენგელია

9 ალექსანდრე ზაბახიძე
10 რეზი ხარაზიშვილი
11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 გიორგი შერმადინი
13 დევი დევსურაშვილი
14 ბექა სამსიანი
15 დიმიტრი კიკნაძე

16 ლუკა კობერიძე  [2]
17 ზერო პეტრიაშვილი  [1]
18 ლუკა შარიქაძე  [3]
19 გიორგი შუკაკიძე
20 გიორგი კურტანიძე

21 მირიან მარგალიტაძე
22 გიორგი ყუფარაძე
23 ბონდო ლომიძე

ექმ გიორგი კუჭაძე
წყა ლადი დოლაბერიძე
წყა გიორგი ნოზაძე
სტა ლაშა ცომაია

მნჯ ლევან ბერძენიშვილი
მწვ გიორგი ზაბახიძე, პალიკო ჯიმშელაძე

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 ნიკა პატარაია  [3]
4 მიხეილ ბაბუნაშვილი
5 ნოდარ ჭეიშვილი
6 სანდრო მამამთავრიშვილი
7 გიორგი სინაურიძე
8 თორნიკე აქუბარდია

9 დავით კლდიაშვილი
10 გიორგი ბაბუნაშვილი ©
11 გიორგი აბრამიძე
12 ირაკლი სიმსივე
13 ზურა ძნელაძე
14 თემურ კოხოძე
15 ლაშა ლომიძე

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
17 ლუკა ახვლედიანი  [1]
18 მურმან ჯიჯავაძე  [3]
19 ილია გაბისონია
20 იურა კენჭაძე

21 ელგუჯა მარგველაშვილი
22 სანდრო ფურცხვანიძე
23 იაგო ხაბულიანი

ექმ თემურ მინდიაშვილი
ექმ დათო შაშიაშვილი
წყა გიორგი ნემსაძე
სტა ზურა აფრიდონიძე

მნჯ ზურა აფრიდონიძე
მწვ ბესიკ ხამაშურიძე

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
კიდ გელა ლემონჯავა
ვიდ შოთა თევზაძე

დელ მარიამ გოგუაძე
მე4 კახა გელოზია
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წილი აია ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.30
     
1 აია დ1 14.00 0:0

3 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 0:3

22 იუნ ლ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 5:3

22 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 7:3

28 აია ლ 5 ნოდარ ჭეიშვილი 7:8

28 იუნ სბ 6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი  
32 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 10:8

38 იუნ დაბ 6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი  
40 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 10:11

40  შეს 14.44 10:11



41 იუნ დ2 14.57 10:11

49 აია შეც
7 გიორგი სინაურიძე

19 ილია გაბისონია
 

51 აია შეც
9 დავით კლდიაშვილი

21 ელგუჯა მარგველაშვილი
 

54 აია შეც
3 ნიკა პატარაია  [3]

18 მურმან ჯიჯავაძე  [3]
 

55 იუნ სის
3 ლევან გომიაშვილი  [3]  15.14

18 ლუკა შარიქაძე  [3]
 

56 იუნ შეც
6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

20 გიორგი კურტანიძე
 

59 იუნ შეც
5 არსენ ტრაპაიძე

19 გიორგი შუკაკიძე
 

60 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 10:14

62 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 13:14

71 იუნ შეც
10 რეზი ხარაზიშვილი
22 გიორგი ყუფარაძე

 

73 იუნ შეც
14 ბექა სამსიანი
23 ბონდო ლომიძე

 

74 იუნ შეც
1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

17 ზერო პეტრიაშვილი  [1]
 

75 იუნ შეც
9 ალექსანდრე ზაბახიძე

21 მირიან მარგალიტაძე
 

75 იუნ შეც
2 ლაშა საჯაია  [2]

16 ლუკა კობერიძე  [2]
 

79 იუნ სბ 20 გიორგი კურტანიძე  
80+2  დას 15.46 13:14


