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ლიდერბეთის რჩეული აია 13 სანდრო ფურცხვანიძე  

აია ქუთაისი (აია)

1 იურა კენჭაძე  [1]
2 საბა ერემეიშვილი  [2]
3 მურმან ჯიჯავაძე  [3]
4 მიხეილ ბაბუნაშვილი
5 გიგა ჯულუხაძე
6 ილია გაბისონია
7 ლაშა გოგიაშვილი
8 თორნიკე აქუბარდია

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

16 ტარიელ ჟორჟოლიანი  [2]
17 რამაზ რუხაძე  [1]
18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
19 პაატა გალდავა
20 გიორგი თევდორაძე

21 ზვიად ორმოცაძე
22 დავით გასვიანი
23 იაგო ხაბულიანი

ექმ თემურ მინდიაშვილი
ექმ დავით შაშიაშვილი
წყა გიორგი ნემსაძე
სტა ზურაბ აფრიდონიძე

მნჯ ზურაბ აფრიდონიძე
მწვ ბესიკ ხამაშურიძე

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
2 ლუკა კობერიძე  [2]
3 ზერო პეტრიაშვილი  [3]
4 გიორგი მოსულიშვილი
5 არსენ ტრაპაიძე
6 გივი ბერიშვილი
7 გიორგი მჭედლიშვილი
8 გუგა შენგელია

9 მირიან მარგალიტაძე
10 რეზი ხარაზიშვილი
11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 სერგი ჩხაიძე
13 დევი დევსურაშვილი
14 ბექა სამსიანი
15 დიმიტრი კიკნაძე

16 ლუკა ღოღობერიძე  [2]
17 ლევან სირაძე  [1]
18 რატი ქურასბედიანი  [3]
19 გიორგი შუკაკიძე
20 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

21 ალექსანდრე ზაბახიძე
22 გიორგი შერმადინი
23 გიორგი ყუფარაძე

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

მნჯ მიხო ბარაბაძე
მწვ პალიკო ჯიმშელაძე, გიორგი ზაბახიძე

რეფ შოთა თევზაძე
კიდ შოთა ცაგარეიშვილი
კიდ კახა გელოზია
ვიდ .

დელ გოგი ჭიჭინაძე
მე4 ლაშა ზივზივაძე
ჟიუ დიმიტრი ფულარია
მდი ირაკლი დათიაშვილი
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წილი აია ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.18
     
1 აია დ1 15.01 0:0

5 აია ლ 9 დავით კლდიაშვილი 5:0

6 აია გ 13 სანდრო ფურცხვანიძე 7:0

25 აია სბ 8 თორნიკე აქუბარდია  
37 აია დაბ 8 თორნიკე აქუბარდია  
38 აია ლ 4 მიხეილ ბაბუნაშვილი 12:0

40 იუნ შეც
6 გივი ბერიშვილი

20 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი
 

40+4  შეს 15.51 12:0



41 იუნ დ2 16.04 12:0

43 აია ლ 15 ზურა ძნელაძე 17:0

44 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 19:0

45 აია შეც
9 დავით კლდიაშვილი

21 ზვიად ორმოცაძე
 

46 აია სბ 11 გიორგი აბრამიძე  

47 იუნ შეც
9 მირიან მარგალიტაძე

21 ალექსანდრე ზაბახიძე
 

47 იუნ შეც
10 რეზი ხარაზიშვილი
22 გიორგი შერმადინი

 

48 იუნ სბ 20 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი  

52 აია შეც
1 იურა კენჭაძე  [1]

17 რამაზ რუხაძე  [1]
 

53 იუნ შეც
2 ლუკა კობერიძე  [2]

16 ლუკა ღოღობერიძე  [2]
 

53 იუნ შეც
5 არსენ ტრაპაიძე

19 გიორგი შუკაკიძე
 

53 იუნ შეც
3 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

18 რატი ქურასბედიანი  [3]
 

54 იუნ ლ 7 გიორგი მჭედლიშვილი 19:5

54 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 19:7

56 აია შეც
3 მურმან ჯიჯავაძე  [3]

18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
 

57 აია დაბ 11 გიორგი აბრამიძე  

57 აია შეც
11 გიორგი აბრამიძე
22 დავით გასვიანი

 

58 აია ლ 15 ზურა ძნელაძე 24:7

60 იუნ დაბ 20 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი  

62 იუნ შეც
15 დიმიტრი კიკნაძე
23 გიორგი ყუფარაძე

 

62 იუნ შეც
1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

17 ლევან სირაძე  [1]
 

69 იუნ სბ 17 ლევან სირაძე  [1]  

69 იუნ სპე
14 ბექა სამსიანი
1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

 

74 იუნ ლ 18 რატი ქურასბედიანი  [3] 24:12

74 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 24:14

75 აია შეც
6 ილია გაბისონია

19 პაატა გალდავა
 

77 აია ლ 8 თორნიკე აქუბარდია 29:14

79 იუნ დაბ 17 ლევან სირაძე  [1]  

79 იუნ დაბ
1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

14 ბექა სამსიანი
 

80+1  დას 16.51 29:14


