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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აია 13 გიორგი ბაბუნაშვილი  

აია ქუთაისი (აია)

1 ლუკა ახვლედიანი  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 იონა ფირცხალავა  [3]
4 გიგა ჯულუხაძე
5 მიხეილ ბაბუნაშვილი
6 გიორგი სინაურიძე
7 შოთა არეშიძე ©
8 გიორგი კურტანიძე

9 ელგუჯა მარგველაშვილი
10 ბონდო აბაშიძე
11 გიორგი აბრამიძე
12 გივი ლეჟავა
13 გიორგი ბაბუნაშვილი
14 თემურ კოხოძე
15 მირიან მოდებაძე

16 საბა ხონელიძე  [2]
17 იურა კენჭაძე  [1]
18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
19 ბებუნი კუხიანიძე
20 ილია გაბისონია
23 ლუკა გელაშვილი

21 დავით კლდიაშვილი
22 ცოტნე კვესელავა

ექმ თემურ მინდიაშვილი
წყა ონისე სირაძე
წყა ზურაბ აფრიდონიძე
სტა გიორგი ნემსაძე

მნჯ ზურა აფრიდონიძე
მწვ ლევან შერვაშიძე

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
2 ანტონ ცილიკური  [2]
3 რატი ქურასბედიანი  [3]
4 გიორგი შუკაკიძე
5 როლანდ კვაჭაძე
6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი ©
7 ლუკა ივანიშვილი
8 გურამ გოგიძე

9 ლევან ბერძენიშვილი
10 ლუკა მატკავა
21 ბექა სამსიანი
12 გიორგი შერმადინი
13 დევი დევსურაშვილი
14 სანდრო სვანიძე
15 დიტო კიკნაძე

16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
17 ვანო გელაშვილი  [1]
18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]
19 გუჯუ ალავიძე
20 მიშო ჩაჩავა

11 მირიან მარგალიტაძე
22 თენგო სკამკოჭაიშვილი
23 დავით იმნაძე

ექმ გიორგი კუჭაძე
წყა ლაშა ცომაია
წყა ლადო დოლაბერიძე
სტა გივი ბერიშვილი

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე
მწვ ჟუან დე კარვალიო

რეფ შოთა თევზაძე
კიდ საბა აბულაშვილი
კიდ ნინო ელოშვილი

დელ ბორის ზიბზიბაძე
მე4 ლევან ბიბიჩაძე
მდი დავით კოხრეიძე

ვიდ .
ჟიუ ბადრი შვანგირაძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი იუნ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.28
     
1 აია დ1 15.02 0:0

3 აია ლ 11 გიორგი აბრამიძე 5:0

4 აია გ 13 გიორგი ბაბუნაშვილი 7:0

40+1  შეს 15.47 7:0

     

შეს აია შეც
5 მიხეილ ბაბუნაშვილი

19 ბებუნი კუხიანიძე
 

შეს აია შეც
8 გიორგი კურტანიძე

20 ილია გაბისონია
 

     
41 იუნ დ2 16.02 7:0

46 აია ჯ 13 გიორგი ბაბუნაშვილი 10:0

47 იუნ შეც
2 ანტონ ცილიკური  [2]

17 ვანო გელაშვილი  [1]
 

51 აია შეც
3 იონა ფირცხალავა  [3]

18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
 

51 იუნ შეც
1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
 

55 იუნ შეც
14 სანდრო სვანიძე
22 თენგო სკამკოჭაიშვილი

 

55 აია შეც
1 ლუკა ახვლედიანი  [1]

17 იურა კენჭაძე  [1]
 

57 აია სბ 19 ბებუნი კუხიანიძე  



58 იუნ ჯ 10 ლუკა მატკავა 10:3

58 იუნ შეც
9 ლევან ბერძენიშვილი

11 მირიან მარგალიტაძე
 

58 აია შეც
14 თემურ კოხოძე
22 ცოტნე კვესელავა

 

69 იუნ სბ 6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი ©  
67 აია დაბ 19 ბებუნი კუხიანიძე  
67 იუნ სბ 16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]  

67 აია შეც
9 ელგუჯა მარგველაშვილი

21 დავით კლდიაშვილი
 

69 იუნ სპე
15 დიტო კიკნაძე
18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

 

69 აია შეც
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16 საბა ხონელიძე  [2]
 

74 აია სბ 18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]  

77 აია სპე
12 გივი ლეჟავა
3 იონა ფირცხალავა  [3]

 

77 აია შეც
4 გიგა ჯულუხაძე

23 ლუკა გელაშვილი
 

77 იუნ დაბ 16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]  

77 იუნ დაბ
18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]
15 დიტო კიკნაძე

 

77 იუნ შეც
3 რატი ქურასბედიანი  [3]

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]
 

77 იუნ შეც
15 დიტო კიკნაძე
23 დავით იმნაძე

 

78 აია ლ 15 მირიან მოდებაძე 15:3

79 აია გ 13 გიორგი ბაბუნაშვილი 17:3

79 იუნ დაბ 6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი ©  

80 იუნ შეც
4 გიორგი შუკაკიძე

19 გუჯუ ალავიძე
 

80 იუნ შეც
8 გურამ გოგიძე

20 მიშო ჩაჩავა
 

80+1 აია სბ 15 მირიან მოდებაძე  
80+1  დას 16.50 17:3


