
იუნკერები 25 34 ხარები $
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3ლ დევსურაშვილი, ტყეშელაშვილი, იმნაძე

2გ ჯღამაია, იმნაძე

2ჯ ჯღამაია 2
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სბ ნიკოლაძე

წბ .

0შ .

6ლ ჭავჭავაძე, ბურჭულაძე, მღებრიშვილი 2,
მაჭარაშვილი, შუკვანი

2გ პეტრიაშვილი 2

0ჯ .

0ა .

სბ ილურიძე

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხარები 2 ლევან ჭავჭავაძე  

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
2 ანტონ ცილიკური  [2]
3 რატი ქურასბედიანი  [3]
4 გუჯუ ალავიძე
5 როლანდ კვაჭაძე
6 თაზო კევლიშვილი
7 ავთო ნიკოლაძე
8 გურამ გოგიძე

9 მირიან მარგალიტაძე
10 დიტო კიკნაძე
11 გიორგი თუთბერიძე
12 ბექა სამსიანი ©
13 თენგო სკამკოჭაიშვილი
14 დევი დევსურაშვილი
15 გიორგი ჯღამაია

16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
17 ზერო პეტრიაშვილი  [1]
18 ლაშა ტიტვინიძე  [3]
19 მიშო ლომიძე
20 გიორგი არევაძე

21 ლეო ბერძენიშვილი
22 დავით იმნაძე
23 გიორგი ვასაძე

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

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე
მწვ ჟუან დე კარვალიო

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
4 დემურ ეფრემიძე
5 ნიკოლოზ ბერძული
6 ერეკლე მაჭარაშვილი
7 პაატა ბურჭულაძე
8 ჟორა მღებრიშვილი

9 ვაჟა ხუციშვილი
10 გიორგი ბასილაია ©
11 დათო თაბუკაშვილი
12 გიორგი ნათელაშვილი
13 სანდრო ილურიძე
14 გიორგი ელოშვილი
15 გიორგი პეტრიაშვილი

16 დიმა ბერიძე  [2]
17 გივი გვარამაძე  [1]
18 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [3]
19 რატი შუკვანი
20 ბექა ხვისტანი

21 იაგო მარსაგიშვილი
22 ზურა ბენდელიანი
23 გიორგი კოშაძე

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა ირაკლი ნატრიაშვილი
წყა ნიკა თედელური
სტა თემო ლობჟანიძე

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ საბა მახარაძე
კიდ იოსებ ჯაფარიძე

დელ იოსებ შიოლაშვილი
მე4 დათო ლაბაძე
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი ხარ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.37
     
1 ხარ დ1 14.01 0:0

9 იუნ ჯ 15 გიორგი ჯღამაია 3:0

20 ხარ ლ 2 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 3:5

27 ხარ სბ 13 სანდრო ილურიძე  
32 იუნ ლ 14 დევი დევსურაშვილი 8:5

33 იუნ გ 15 გიორგი ჯღამაია 10:5

36 იუნ ჯ 15 გიორგი ჯღამაია 13:5

37 ხარ დაბ 13 სანდრო ილურიძე  
39 იუნ სბ 7 ავთო ნიკოლაძე  
40 ხარ ლ 7 პაატა ბურჭულაძე 13:10

40+1  შეს 14.45 13:10



41 იუნ დ2 15.01 13:10

45 ხარ ლ 8 ჟორა მღებრიშვილი 13:15

46 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 13:17

47 ხარ შეც
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]

18 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [3]
 

48 იუნ დაბ 7 ავთო ნიკოლაძე  

48 იუნ შეც
6 თაზო კევლიშვილი

20 გიორგი არევაძე
 

49 იუნ შეც
4 გუჯუ ალავიძე

19 მიშო ლომიძე
 

49 ხარ შეც
14 გიორგი ელოშვილი
22 ზურა ბენდელიანი

 

51 ხარ ლ 6 ერეკლე მაჭარაშვილი 13:22

51 იუნ შეც
9 მირიან მარგალიტაძე

21 ლეო ბერძენიშვილი
 

51 იუნ შეც
2 ანტონ ცილიკური  [2]

16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
 

55 იუნ შეც
15 გიორგი ჯღამაია
22 დავით იმნაძე

 

59 იუნ შეც
3 რატი ქურასბედიანი  [3]

18 ლაშა ტიტვინიძე  [3]
 

59 იუნ შეც
1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

17 ზერო პეტრიაშვილი  [1]
 

61 ხარ შეც
4 დემურ ეფრემიძე

19 რატი შუკვანი
 

63 იუნ შეც
13 თენგო სკამკოჭაიშვილი
23 გიორგი ვასაძე

 

69 ხარ ლ 19 რატი შუკვანი 13:27

71 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 13:29

71 ხარ შეც
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

17 გივი გვარამაძე  [1]
 

71 ხარ შეც
7 პაატა ბურჭულაძე

20 ბექა ხვისტანი
 

71 ხარ შეც
1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

16 დიმა ბერიძე  [2]
 

71 ხარ შეც
9 ვაჟა ხუციშვილი

21 იაგო მარსაგიშვილი
 

75 ხარ ლ 8 ჟორა მღებრიშვილი 13:34

78 იუნ ლ 16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2] 18:34

79 იუნ გ 22 დავით იმნაძე 20:34

80 იუნ ლ 22 დავით იმნაძე 25:34

80+2  დას 15.47 25:34


