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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყოჩები 12 სერგი ჩხაიძე  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 ნიკა აბულაძე  [1]
2 ლაშა საჯაია  [2]
3 ლევან შენგელია  [3]
4 ლაშა ფოფხაძე
5 ამირან მიქაძე
6 აკაკი მარშანია
7 გიორგი მჭედლიშვილი
8 იოსებ გუშარაშვილი

9 გიორგი ბეგაძე
10 ლაშა მალაღურაძე ©
11 ლევან გოგოლაშვილი
12 სერგი ჩხაიძე
13 თემურ ჭიჭინაძე
14 კოტე მარჯანიშვილი
15 ნიკა ბიწაძე

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
17 იორდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]
19 მიხეილ არჩუაშვილი
20 გიორგი ტყეშელიაძე

21 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
22 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი
23 თემურ სოხაძე

ექმ ოდისეი სადოევი
ექმ ერეკლე ფერაძე
წყა ანტონ ფეიქრიშვილი
სტა აკაკი ცინცაძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ვანო გელაშვილი  [1]
2 შონ დე ვეტ  [2]
3 რატი ქურასბედიანი  [3]
4 გუჯუ ალავიძე
5 როლანდ კვაჭაძე
6 მიშო ჩაჩავა
7 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი ©
8 ლუკა ივანიშვილი

9 ლევან ბერძენიშვილი
10 დიტო კიკნაძე
11 ბექა სამსიანი
12 გიორგი შერმადინი
13 დევი დევსურაშვილი
14 ჟაკ დუმა
15 დავით იმნაძე

16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
18 თაზო კევლიშვილი  [3]
19 არჩილ შენგელია
20 გურამ გოგიძე

21 დავით თარხნიშვილი
22 სანდრო სვანიძე
23 ლუკა მატკავა

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

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე
მწვ ჟუან დე კარვალიო

რეფ პაპუნა ჭიქაბერიძე
კიდ იოსებ ჯაფარიძე
კიდ საბა მახარაძე

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 ანა პოღოსიანი
მდი ნიკა გალუზინსკაია

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ყოჩ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა 13.26
     
1 იუნ დ1 14.03 0:0

2 იუნ ჯ 14 ჟაკ დუმა 0:3

7 ყოჩ ლ 8 იოსებ გუშარაშვილი 5:3

8 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე © 7:3

18 ყოჩ ლ 4 ლაშა ფოფხაძე 12:3

19 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე © 14:3

29 ყოჩ ლ 8 იოსებ გუშარაშვილი 19:3

30 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე © 21:3

33 ყოჩ ლ 14 კოტე მარჯანიშვილი 26:3

33 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე © 28:3

35 იუნ შეც
5 როლანდ კვაჭაძე

19 არჩილ შენგელია
 

35 ყოჩ შეც
8 იოსებ გუშარაშვილი

20 გიორგი ტყეშელიაძე
 

40 ყოჩ ლ 9 გიორგი ბეგაძე 33:3

40+1  შეს 14.46 33:3

     

შეს ყოჩ შეც
3 ლევან შენგელია  [3]

18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]
 

შეს იუნ შეც
10 დიტო კიკნაძე
23 ლუკა მატკავა

 



41 ყოჩ დ2 15.01 33:3

45 ყოჩ შეც
11 ლევან გოგოლაშვილი
22 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

 

46 იუნ შეც
9 ლევან ბერძენიშვილი

21 დავით თარხნიშვილი
 

51 იუნ სბ 4 გუჯუ ალავიძე  

51 იუნ შეც
1 ვანო გელაშვილი  [1]

17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
 

51 იუნ შეც
2 შონ დე ვეტ  [2]

16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
 

52 ყოჩ ლ 12 სერგი ჩხაიძე 38:3

53 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე © 40:3

54 ყოჩ შეც
10 ლაშა მალაღურაძე ©
23 თემურ სოხაძე

 

54 იუნ შეც
13 დევი დევსურაშვილი
22 სანდრო სვანიძე

 

56 ყოჩ შეც
9 გიორგი ბეგაძე

21 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
 

58 იუნ შეც
7 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი ©

20 გურამ გოგიძე
 

60 ყოჩ შეც
1 ნიკა აბულაძე  [1]

17 იორდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
 

60 ყოჩ შეც
2 ლაშა საჯაია  [2]

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
 

62 იუნ დაბ 4 გუჯუ ალავიძე

62 ყოჩ შეც
5 ამირან მიქაძე

19 მიხეილ არჩუაშვილი
 

63 ყოჩ ლ 16 ლევან გენებაშვილი  [2] 45:3

63 ყოჩ გ 22 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი 47:3

64 იუნ შეც
3 რატი ქურასბედიანი  [3]

18 თაზო კევლიშვილი  [3]
 

74 ყოჩ სბ 20 გიორგი ტყეშელიაძე  
80+1  დას 15.46 47:3


