
იუნკერები 13 40 ლელო $

0შ .

1ლ სვანიძე

1გ მატკავა

2ჯ იმნაძე 2

0ა .

სბ .

წბ .

0შ .

6ლ ქევხიშვილი, ასათიანი, პაპიძე 2, კალანდაძე,
მარგალიტაძე

5გ ასათიანი 4, რიკაძე

0ჯ .

0ა .

სბ .

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლელო 4 ჯაბა სიხარულიძე  

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ვანო გელაშვილი  [1]
2 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
3 ზერო პეტრიაშვილი  [3]
4 როლანდ კვაჭაძე
5 გიორგი შუკაკიძე
6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი ©
7 გიორგი არევაძე
8 გურამ გოგიძე

9 ლევან ბერძენიშვილი
10 დავით იმნაძე
14 დევი დევსურაშვილი
12 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი
13 გიორგი შერმადინი
11 ბექა სამსიანი
15 ლუკა მატკავა

17 ანტონ ცილიკური  [2]
16 რეზი ბორაშვილი  [1]
18 გიორგი შამათავა  [3]
19 მიშო ჩაჩავა
20 სანდრო სვანიძე

21 მირიან მარგალიტაძე
22 ბონდო ლომიძე
23 გიორგი ჯღამაია

ექმ გიორგი კუჭაძე
ექმ გიორგი ნოზაძე
წყა ალექსანდრე საცერაძე
სტა გურამ ქავთარაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე
მწვ .

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
2 სოსო ჭყოიძე  [2]
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
4 ჯაბა სიხარულიძე
5 გიგა გრიგალაშვილი
6 ბექა გელხვიძე
7 თორნიკე ზაქარიაძე
8 რატი ჟორჟოლიანი

9 გიორგი მარგალიტაძე
10 გიორგი ასათიანი
11 გაგა ქევხიშვილი
12 ბექა მამუკაშვილი ©
13 თორნიკე კახოიძე
14 ნიკა ბაგაშვილი
15 რატი შანიძე

16 ლევან პაპიძე  [2]
17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
18 გიორგი ჯღარკავა  [3]
19 ოთარ ჯალაღანია
20 ბექა ყორიაული

21 გოგიტა რიკაძე
22 ლუკა ხეხელაშვილი
23 დიტო კალანდაძე

ექმ გიორგი მურადაშვილი
წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი
წყა ნიკა მამისაშვილი
სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი
მწვ მიშა სუჯაშვილი

რეფ გიგა მშვენიერაძე
კიდ ნინო ელოშვილი
კიდ ლევან ბიბიჩაძე

დელ მარიამ გოგუაძე
მე4 პაპუნა ჭიქაბერიძე
მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ .
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი იუნ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.35
     
1 ლელ დ1 14.02 0:0

1 ლელ შეც
2 სოსო ჭყოიძე  [2]

16 ლევან პაპიძე  [2]
 

5 ლელ შეც
5 გიგა გრიგალაშვილი

19 ოთარ ჯალაღანია
 

9 ლელ ლ 11 გაგა ქევხიშვილი 0:5

16 იუნ ჯ 10 დავით იმნაძე 3:5

20 ლელ ლ 10 გიორგი ასათიანი 3:10

21 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 3:12

27 იუნ შეც
7 გიორგი არევაძე

19 მიშო ჩაჩავა
 

37 იუნ ჯ 10 დავით იმნაძე 6:12

40  შეს 14.47 6:12

     

შეს იუნ ტვი
3 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

18 გიორგი შამათავა  [3]
 

შეს იუნ შეც
9 ლევან ბერძენიშვილი

21 მირიან მარგალიტაძე
 

შეს იუნ შეც
10 დავით იმნაძე
20 სანდრო სვანიძე

 

შეს ლელ შეც
1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
 



41 იუნ დ2 15.00 6:12

43 ლელ ლ 16 ლევან პაპიძე  [2] 6:17

44 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 6:19

48 იუნ შეც
1 ვანო გელაშვილი  [1]

17 ანტონ ცილიკური  [2]
 

50 ლელ ლ 16 ლევან პაპიძე  [2] 6:24

51 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 6:26

51 იუნ შეც
18 გიორგი შამათავა  [3]
16 რეზი ბორაშვილი  [1]

 

53 იუნ ცრუ 16 რეზი ბორაშვილი  [1]  

56 ლელ შეც
13 თორნიკე კახოიძე
22 ლუკა ხეხელაშვილი

 

57 ლელ შეც
8 გურამ გოგიძე

16 რეზი ბორაშვილი  [1]
 

58 ლელ შეც
7 თორნიკე ზაქარიაძე

20 ბექა ყორიაული
 

59 იუნ ლ 20 სანდრო სვანიძე 11:26

60 იუნ გ 15 ლუკა მატკავა 13:26

63 ლელ შეც
11 გაგა ქევხიშვილი
23 დიტო კალანდაძე

 

66 ლელ ლ 23 დიტო კალანდაძე 13:31

67 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 13:33

67 იუნ შეც
13 გიორგი შერმადინი
22 ბონდო ლომიძე

 

67 იუნ შეც
12 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი
23 გიორგი ჯღამაია

 

70 ლელ შეც
10 გიორგი ასათიანი
21 გოგიტა რიკაძე

 

70 ლელ შეც
4 ჯაბა სიხარულიძე

18 გიორგი ჯღარკავა  [3]
 

74 იუნ გავ 20 სანდრო სვანიძე  
75 ლელ ლ 9 გიორგი მარგალიტაძე 13:38

76 ლელ გ 21 გოგიტა რიკაძე 13:40

76 ლელ გავ 19 ოთარ ჯალაღანია  
80  დას 15.43 13:40


