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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე არესი 10 გიორგი თევდორაძე  

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]ს
3 იონა ფირცხალავა  [3]
4 გიგა ჯულუხაძე
5 ლუკა გელაშვილი
6 პაატა გალდავა
7 გიორგი სინაურიძე
8 გიორგი კურტანიძე

9 ელგუჯა მარგველაშვილი
10 სანდრო ფურცხვანიძე
11 გიორგი აბრამიძე
12 ირაკლი სიმსივე
13 ოთარ ძაგნიძე
14 თემურ კოხოძე
15 ბონდო აბაშიძე

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
17 ლუკა ახვლედიანი  [1]
18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
19 ბებუნი კუხიანიძე
20 კონსტანტინე ნახუცრიშვილი

21 ზვიად ორმოცაძე
22 გივი ლეჟავა
23 დავით გასვიანი

ექმ თემურ მინდიაშვილი
ექმ დავით შაშიაშვილი
წყა გიორგი ნემსაძე
სტა .

მნჯ ზურა აფრიდონიძე
მწვ ლევან შარვაშიძე

არესი ქუთაისი (არს)

1 ზურაბ ერისთავი  [1]
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
4 თორნიკე შუბითიძე
5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი
6 რეზო არჩვაძე
7 ზურაბ ოდიკაძე
8 ბადრი დანგაძე ©

9 თეიმურაზ თუთბერიძე
10 გიორგი თევდორაძე
11 ირაკლი ცხადაძე
12 ლაშა ძნელაძე
13 ანდრო ახვლედიანი
14 იაგო ხაბულიანი
15 ნიკა ძნელაძე

16 გოგა კობახიძე  [2]
17 გიგა კობახიძე  [1]
18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
19 ნიკა სირაძე
20 ირაკლი თევზაძე

21 ლაშა ხურცილავა
22 გიორგი შარაშენიძე
23 დავით კვირიკაშვილი

ექმ მურთაზ გურეშიძე
წყა .
წყა .
სტა ზურა გოგლიჩაძე

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

რეფ ნიკოლოზ ამაშუკელი
კიდ სოსო ჯაფარიძე
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

დელ ტარიელ მარგველაშვილი
მე4 ილია მჟავანაძე
მდი დავით კოხრეიძე

ვიდ გიგა მშვენიერაძე
ჟიუ დიმიტრი ფულარია
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი არს ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.25
     
1 არს დ1 14.00 0:0

21 არს ლ 3 შაქრო ლომსიანიძე  [3] 0:5

22 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 0:7

35 აია ლ 10 სანდრო ფურცხვანიძე 5:7

40  შეს 14.42 5:7



41 აია დ2 14.53 5:7

49 აია შეც
1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

17 ლუკა ახვლედიანი  [1]
 

51 არს სბ 4 თორნიკე შუბითიძე  

55 არს შეც
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]

16 გოგა კობახიძე  [2]
 

55 არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
 

57 აია ლ 8 გიორგი კურტანიძე 10:7

58 აია გ 15 ბონდო აბაშიძე 12:7

61 აია სბ 6 პაატა გალდავა  
62 არს დაბ 4 თორნიკე შუბითიძე  

62 აია შეც
4 გიგა ჯულუხაძე

19 ბებუნი კუხიანიძე
 

63 აია შეც
9 ელგუჯა მარგველაშვილი

21 ზვიად ორმოცაძე
 

65 არს შეც
15 ნიკა ძნელაძე
23 დავით კვირიკაშვილი

 

65 არს შეც
9 თეიმურაზ თუთბერიძე

21 ლაშა ხურცილავა
 

66 არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]
 

67 აია შეც
15 ბონდო აბაშიძე
22 გივი ლეჟავა

 

67 არს შეც
5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი

20 ირაკლი თევზაძე
 

68 არს ჯ 10 გიორგი თევდორაძე 12:10

68 აია შეც
13 ოთარ ძაგნიძე
23 დავით გასვიანი

 

69 აია შეც
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
 

70 არს შეც
14 იაგო ხაბულიანი
22 გიორგი შარაშენიძე

 

72 აია დაბ 6 პაატა გალდავა  

74 აია შეც
3 იონა ფირცხალავა  [3]

18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
 

74 არს შეც
6 რეზო არჩვაძე

19 ნიკა სირაძე
 

76 აია შეც
8 გიორგი კურტანიძე

20 კონსტანტინე ნახუცრიშვილი
 

79 არს ჯ 10 გიორგი თევდორაძე 12:13

80  დას 15.41 12:13


