
არესი 31 21 იუნკერები

1შ .

4ლ დანგაძე, შვანგირაძე, ხაბულიანი 2

2გ კვირიკაშვილი 2

0ჯ .

0ა .

სბ თუთბერიძე, ძნელაძე

წბ .

0შ .

3ლ მარგალიტაძე, იმნაძე, ლომიძე

3გ იმნაძე 3

0ჯ .

0ა .

სბ კვაჭაძე, შუკაკიძე

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე არესი 8 ბადრი დანგაძე  

არესი ქუთაისი (არს)

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

9 თეიმურაზ თუთბერიძე
10 ლაშა ხურცილავა
11 ირაკლი ცხადაძე
12 დავით კვირიკაშვილი
13 ამირან შვანგირაძე
14 იაგო ხაბულიანი
15 ნიკა ძნელაძე

17 გიგა კობახიძე  [1]
18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
19 ნიკა სირაძე
20 ირაკლი თევზაძე
24 ლევან კუჭავა

21 გიორგი თავაძე
22 თაზო ლაღაძე
23 ზურაბ გოგლიჩაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე
წყა რეზი არჩვაძე
წყა დავით ლოსაბერიძე
სტა სერგო ფრუიძე

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
2 ანტონ ცილიკური  [2]
3 რატი ქურასბედიანი  [3]
4 გიორგი შუკაკიძე
5 როლანდ კვაჭაძე
6 მიშო ჩაჩავა
7 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი ©
8 არჩილ შენგელია

9 მირიან მარგალიტაძე
10 დავით იმნაძე
11 ბექა სამსიანი
12 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი
13 გიორგი შერმადინი
14 დევი დევსურაშვილი
15 დიტო კიკნაძე

16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
17 ვანო გელაშვილი  [1]
18 გიორგი შამათავა  [3]
19 გუჯუ ალავიძე
20 არსენ მაჩალაძე

21 ლევან ბერძენიშვილი
22 ბონდო ლომიძე
23 ჟაკ დუმა

ექმ ირაკლი ბერიაშვილი
წყა თორნიკე ხმელიძე
წყა ლადო დოლაბერიძე
სტა მიხეილ ბარაბაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე
მწვ ჟუან დე კარვალიო

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ შოთა თევზაძე
კიდ ილია მჟავანაძე

დელ ტარიელ მარგველაშვილი
მე4 შოთა ცაგარეიშვილი
მდი ირაკლი დათიაშვილი

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
ჟიუ ბადრი შვანგირაძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი იუნ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.40
     
1 არს დ1 15.04 0:0

6 იუნ ლ 9 მირიან მარგალიტაძე 0:5

7 იუნ გ 10 დავით იმნაძე 0:7

19 არს ლ 8 ბადრი დანგაძე © 5:7

25 იუნ ლ 10 დავით იმნაძე 5:12

26 იუნ გ 10 დავით იმნაძე 5:14

34 არს ლ 13 ამირან შვანგირაძე 10:14

35 არს გ 12 დავით კვირიკაშვილი 12:14

40  შეს 15.44 12:14

     

შეს იუნ შეც
1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

17 ვანო გელაშვილი  [1]
 

შეს არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]
 

შეს არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
 

შეს არს შეც
6 გოგა კობახიძე  [2]

19 ნიკა სირაძე
 



41 იუნ დ2 16.01 12:14

43 არს სბ 9 თეიმურაზ თუთბერიძე  
50 იუნ სბ 5 როლანდ კვაჭაძე  
52 არს შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 19:14

52 იუნ სბ 4 გიორგი შუკაკიძე  

52 იუნ შეც
3 რატი ქურასბედიანი  [3]

18 გიორგი შამათავა  [3]
 

52 იუნ შეც
2 ანტონ ცილიკური  [2]

16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
 

52 იუნ შეც
14 დევი დევსურაშვილი
22 ბონდო ლომიძე

 

53 არს დაბ 9 თეიმურაზ თუთბერიძე  

54 იუნ შეც
9 მირიან მარგალიტაძე

21 ლევან ბერძენიშვილი
 

57 არს შეც
5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი

20 ირაკლი თევზაძე
 

57 იუნ შეც
15 დიტო კიკნაძე
23 ჟაკ დუმა

 

59 არს შეც
9 თეიმურაზ თუთბერიძე

21 გიორგი თავაძე
 

60 იუნ დაბ 5 როლანდ კვაჭაძე  
62 არს ლ 14 იაგო ხაბულიანი 24:14

63 არს გ 12 დავით კვირიკაშვილი 26:14

63 იუნ დაბ 4 გიორგი შუკაკიძე  

63 იუნ შეც
4 გიორგი შუკაკიძე

19 გუჯუ ალავიძე
 

63 იუნ შეც
6 მიშო ჩაჩავა

20 არსენ მაჩალაძე
 

63 არს შეც
7 ზურაბ ოდიკაძე

24 ლევან კუჭავა
 

63 არს შეც
13 ამირან შვანგირაძე
23 ზურაბ გოგლიჩაძე

 

67 არს შეც
11 ირაკლი ცხადაძე
22 თაზო ლაღაძე

 

68 არს ლ 14 იაგო ხაბულიანი 31:14

76 იუნ ლ 22 ბონდო ლომიძე 31:19

76 იუნ გ 10 დავით იმნაძე 31:21

78 არს სბ 15 ნიკა ძნელაძე  
80  დას 16.49 31:21


