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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხარები 8 გიორგი ნარიმანიძე  

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 რატი სამყურაშვილი  [1]
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
3 გიორგი გოგოლაძე  [3]
4 დემურ ეფრემიძე
5 ნიკოლოზ ბერძული
7 ლაშა გოგიაშვილი
6 გიორგი შარვაშიძე
8 გიორგი ნარიმანიძე

9 ვაჟა ხუციშვილი
10 გიორგი ბასილაია
11 დავით თაბუკაშვილი
12 სანდრო ილურიძე
13 ლევან ნარიმანიძე ©
27 ზურაბ ქავთარაძე
15 გიორგი ელოშვილი

17 დიმა ბერიძე  [2]
16 გიორგი გოგუაძე  [1]
18 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
19 რატი შუკვანი
29 ანდრო ღარიბაშვილი

21 იაგო მარსაგიშვილი
22 ზურაბ ბენდელიანი
23 გიორგი კოშაძე

ექმ ირაკლი შაორშაძე
ექმ .
წყა თაზო ჭამიაშვილი
სტა თემო ლობჟანიძე

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
2 ანტონ ცილიკური  [2]
3 ზერო პეტრიაშვილი  [3]
4 გუჯუ ალავიძე
5 გიორგი შუკაკიძე
6 მიშო ჩაჩავა
7 გიორგი ტყეშელაშვილი
8 არჩილ შენგელია

9 ლევან ბერძენიშვილი
10 დავით იმნაძე
11 ბონდო ლომიძე
12 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი
13 გიორგი შერმადინი
14 ბექა სამსიანი ©
15 დიტო კიკნაძე

16 ლუკა ღოღობერიძე  [2]
17 გიორგი შამათავა  [1]
18 რატი ქურასბედიანი  [3]
19 ვატო კირაკოზაშვილი
20 ავთო ნიკოლაძე

21 თორნიკე ხმელიძე
22 გიორგი ჯღამაია
23 გიორგი ვასაძე

ექმ გიორგი კუჭაძე
ექმ გიორგი ნოზაძე
წყა ლევან ლაბაძე
სტა გუგა ქავთარაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე
მწვ .

რეფ შოთა ცაგარეიშვილი
კიდ კახა გელოზია
კიდ ანა პოღოსიანი

დელ თამარ მანაგაძე
მე4 დათო ზარნაძე
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ .
ჟიუ გია ქერაშვილი
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ხარ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.25
     
1 იუნ დ1 15.00 0:0

5 ხარ ლ 12 სანდრო ილურიძე 5:0

10 ხარ ლ 2 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 10:0

12 ხარ ლ 2 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 15:0

16 იუნ ლ 5 გიორგი შუკაკიძე 15:5

18 იუნ გ 10 დავით იმნაძე 15:7

20 ხარ ლ 13 ლევან ნარიმანიძე © 20:7

23 ხარ ლ 8 გიორგი ნარიმანიძე 25:7

25 ხარ გ 15 გიორგი ელოშვილი 27:7

27 იუნ შეც
4 გუჯუ ალავიძე

17 გიორგი შამათავა  [1]
 

29 ხარ ლ 2 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 32:7

30 იუნ შეც
3 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

18 რატი ქურასბედიანი  [3]
 

32 ხარ ლ 9 ვაჟა ხუციშვილი 37:7

33 ხარ გ 15 გიორგი ელოშვილი 39:7

34 იუნ ლ 11 ბონდო ლომიძე 39:12

35 იუნ გ 10 დავით იმნაძე 39:14

40 ხარ შეც
6 გიორგი შარვაშიძე

19 რატი შუკვანი
 

40 იუნ ლ 2 ანტონ ცილიკური  [2] 39:19

40+1  შეს 15.49 39:19

     

შეს იუნ შეც
1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

19 ვატო კირაკოზაშვილი
 

შეს ხარ შეც
3 გიორგი გოგოლაძე  [3]

18 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
 

შეს ხარ შეც
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

16 დიმა ბერიძე  [2]
 

შეს ხარ შეც
1 რატი სამყურაშვილი  [1]

17 გიორგი გოგუაძე  [1]
 



41 ხარ დ2 16.02 39:19

43 იუნ ლ 5 გიორგი შუკაკიძე 39:24

43 ხარ სბ 17 დიმა ბერიძე  [2]  

43 ხარ შეც
11 დავით თაბუკაშვილი
22 ზურაბ ბენდელიანი

 

46 ხარ ლ 13 ლევან ნარიმანიძე © 44:24

48 ხარ სპე
7 ლაშა გოგიაშვილი
1 რატი სამყურაშვილი  [1]

 

50 იუნ ლ 14 ბექა სამსიანი © 44:29

51 იუნ შეც
8 არჩილ შენგელია

20 ავთო ნიკოლაძე
 

51 იუნ შეც
2 ანტონ ცილიკური  [2]

16 ლუკა ღოღობერიძე  [2]
 

54 ხარ დაბ 17 დიმა ბერიძე  [2]  

54 ხარ დაბ
1 რატი სამყურაშვილი  [1]
7 ლაშა გოგიაშვილი

 

54 ხარ შეც
7 ლაშა გოგიაშვილი

29 ანდრო ღარიბაშვილი
 

55 ხარ ლ 18 გიორგი ძმანაშვილი  [3] 49:29

56 ხარ გ 15 გიორგი ელოშვილი 51:29

58 იუნ ლ 15 დიტო კიკნაძე 51:34

58 იუნ გ 15 დიტო კიკნაძე 51:36

58 იუნ შეც
13 გიორგი შერმადინი
22 გიორგი ჯღამაია

 

58 იუნ შეც
10 დავით იმნაძე
23 გიორგი ვასაძე

 

58 იუნ შეც
9 ლევან ბერძენიშვილი

21 თორნიკე ხმელიძე
 

60 ხარ შეც
9 ვაჟა ხუციშვილი

21 იაგო მარსაგიშვილი
 

60 ხარ სბ 13 ლევან ნარიმანიძე ©  
66 იუნ ლ 21 თორნიკე ხმელიძე 51:41

66 იუნ გ 15 დიტო კიკნაძე 51:43

67 ხარ შეც
15 გიორგი ელოშვილი
23 გიორგი კოშაძე

 

70 ხარ დაბ 13 ლევან ნარიმანიძე ©  

70 ხარ შეც
16 გიორგი გოგუაძე  [1]
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

 

70 იუნ სბ 12 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი  

74 იუნ შეც
7 გიორგი ტყეშელაშვილი
2 ანტონ ცილიკური  [2]

 

80 იუნ სბ 23 გიორგი ვასაძე  
80 ხარ ლ 8 გიორგი ნარიმანიძე 56:43

80 ხარ გ 21 იაგო მარსაგიშვილი 58:43

80+1  დას 16.52 58:43


