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ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ზურა ერისთავი  [1]

2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

4 ამირან მიქაძე

5 სანდრო ქოიავა

6 ვანო ფუტკარაძე

7 საბა შუბითიძე

24 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 ზურა თუთბერიძე

10 მამუკა ნინიძე

11 დავით ტრაპაიძე

12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 გურამ ქანდაურიშვილი

14 ნიკა ნინიძე

15 ანზორ სიჭინავა

16 ვაჟა თაგაური  [2]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]

19 იაგო ხილაძე

20 კობა ჯიმშელეიშვილი

21 ჯონდი კორტავა

22 კობა ბუჯიაშვილი

23 დურმიშხან ჯაბნიძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე

წყა გიორგი ჭეიშვილი

წყა ირაკლი გიორგაძე

სტა დავით გუგუშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

ჯიქი გორი (ჯიქ)

1 გენო ხელია  [1]

2 ლაშა საჯაია  [2]

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

4 გაგა არაბული

25 არსენ ტრაპაიძე ©
6 გუგა ხანთაძე

7 მიშო ჩაჩავა

8 დაჩი კოპაძე

9 -> 10^ სერგი ყურაშვილი

10 რეზი ჯინჭველაშვილი

23 კოტე მარჯანიშვილი

12 ბექა წიკლაური

13 რატი ხუციშვილი

14 ლუკა ივანიშვილი

15 ირაკლი სვანიძე

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

18 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

17 ბექა ბერუაშვილი  [3]

19 ლუკა გელაშვილი

20 მიშო მასხარაშვილი

21 თენგო წიკლაური

22 დევი დევსურაშვილი

23 .

ექმ ირაკლი ბერიაშვილი

ექმ გიორგი სვანიძე

წყა ლაშა მჭედლიშვილი

სტა ზაზა ლეჟავა

მნჯ ნიკა აბაშიძე

მწვ ზაზა ლეჟავა

რეფ საბა აბულაშვილი

კიდ გელა ლემონჯავა

კიდ სულხან ჩიხლაძე

ვიდ შოთა თევზაძე

დელ ტარიელ მარგველაშვილი

მე4 ილია საჯაია

მდი ასლან დიასამიძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  17.28  
     
1 ჯიქ დ1 18.00 0:0

2 ბთმ ლ 11 დავით ტრაპაიძე 5:0

3 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 7:0

9 ჯიქ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 7:3

18 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 10:3

19 ჯიქ შეც

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

17 ბექა ბერუაშვილი  [3]

 

24 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 13:3

29 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 16:3

34 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 19:3

36 ჯიქ შეც

17 ბექა ბერუაშვილი  [3]

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

 

36 ჯიქ ცრუ 12 ბექა წიკლაური  
38 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 22:3

40+1  შეს 18.48 22:3

     

შეს ჯიქ ნომ

9 ->

10^

სერგი ყურაშვილი  

შეს ჯიქ შეც

15 ირაკლი სვანიძე

21 თენგო წიკლაური

 



41 ბთმ დ2 18.57 22:3

43 ჯიქ შეც

4 გაგა არაბული

19 ლუკა გელაშვილი

 

47 ჯიქ შეც

1 გენო ხელია  [1]

18 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

 

51 ბთმ შეც

3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]

 

51 ბთმ შეც

2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16 ვაჟა თაგაური  [2]

 

51 ბთმ შეც

1 ზურა ერისთავი  [1]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]

 

56 ჯიქ შეც

18 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

20 მიშო მასხარაშვილი

 

56 ბთმ ლ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 27:3

61 ბთმ შეც

9 ზურა თუთბერიძე

22 კობა ბუჯიაშვილი

 

62 ბთმ შეც

4 ამირან მიქაძე

21 ჯონდი კორტავა

 

62 ბთმ შეც

24 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

20 კობა ჯიმშელეიშვილი

 

70 ბთმ შეც

7 საბა შუბითიძე

19 იაგო ხილაძე

 

75 ბთმ შეც

14 ნიკა ნინიძე

23 დურმიშხან ჯაბნიძე

 

80+1 ჯიქ სბ 6 გუგა ხანთაძე  

80+1 ჯიქ შეც

25 არსენ ტრაპაიძე ©
22 დევი დევსურაშვილი

 

80+2 ბთმ ლ 23 დურმიშხან ჯაბნიძე 32:3

80+3  დას 19.45 32:3


