
ბათუმი 20 8 იუნკერები

0შ .

2ლ ქოიავა, ტრაპაიძე

2გ   ურჯუკაშვილი 2

2ჯ ურჯუკაშვილი 2

0ა .

სბ .

წბ .

0შ .

1ლ გომიაშვილი

0გ .

1ჯ ხარაზიშვილი

0ა .

სბ ზაბახიძე

წბ .

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 შოთა გოგისვანიძე  [1]

2 ვაჟა თაგაური  [2]

3 მიხეილ წიკლაური  [3]

28 კობა ჯიმშელეიშვილი

5 სანდრო ქოიავა

6 გიორგი თხილაიშვილი

7 საბა შუბითიძე

8 ვანო ფუტკარაძე

9 ზურა თუთბერიძე

10 კობა ბუჯიაშვილი

11 დავით ტრაპაიძე

12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 გურამ ქანდაურიშვილი

14 ნიკა ნინიძე

15 სანდრო თოდუა

16 .  [3]

18 მუხრან ბახტაძე  [2]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]

4 ამირან მიქაძე

20 ჯონდი კორტავა

21 ლუკა ვახტანგაძე

22 დურმიშხან ჯაბნიძე

23 ვიტალი ირემაძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე

წყა ბადრი ევგენიძე

წყა რამინ ევგენიძე

სტა დავით გუგუშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

იუნკერები თბილისი | კიკეთი (იუნ)

1 მამუკა ესართია  [1]

2 ბაჩო სამხარაძე  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 გიორგი ჟღენტი

5 გიორგი შუკაკიძე

6 შალვა დიდებულიძე

7 ვეფხვია ტუჩაშვილი

8 გიორგი მჭედლიშვილი

9 მირიან მარგალიტაძე

10 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 ვახტანგ კავთიძე

13 ვანო გაბროშვილი

14 ბონდო ლომიძე

15 დიმიტრი კიკნაძე

16 ლუკა კობერიძე  [2]

17 დავით გურგენაძე  [1]

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

20 ჯაბა კიკვიძე

24 გიორგი ტყეშელაშვილი

21 ალექსანდრე ზაბახიძე

23 გიორგი ჯღამაია

22 ბექა სამსიანი

ექმ გიორგი კუჭაძე

წყა ლაშა ცომაია

წყა ლადო დოლაბერიძე

სტა პალიკო ჯიმშელაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე

მწვ გიორგი ზაბახიძე

რეფ საბა აბულაშვილი

კიდ შოთა თევზაძე

კიდ ნინო ელოშვილი

დელ ტარიელ მარგველაშვილი

მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე

მდი ასლან დიასამიძე

2019-20  |  დიდი 10

X ტური  |  მატჩი # 46

პარ 29/11 2019  |  ბათუმი, არენა  @  17.00



წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  16.31  
     
1 იუნ დ1 17.13 0:0

10 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 0:3

18 იუნ ლ 3 ლევან გომიაშვილი  [3] 0:8

33 ბთმ ჯ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 3:8

37 ბთმ შეც

15 სანდრო თოდუა

22 დურმიშხან ჯაბნიძე

 

40  შეს 17.55 3:8

     

შეს ბთმ შეც

1 შოთა გოგისვანიძე  [1]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]

 



41 ბთმ დ2 18.08 3:8

43 ბთმ ლ 5 სანდრო ქოიავა 8:8

43 ბთმ გ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 10:8

43 იუნ შეც

7 ვეფხვია ტუჩაშვილი

20 ჯაბა კიკვიძე

 

50 იუნ შეც

9 მირიან მარგალიტაძე

21 ალექსანდრე ზაბახიძე

 

50 იუნ შეც

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

 

51 იუნ შეც

1 მამუკა ესართია  [1]

17 დავით გურგენაძე  [1]

 

54 ბთმ ლ 11 დავით ტრაპაიძე 15:8

55 ბთმ გ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 17:8

56 ბთმ შეც

7 საბა შუბითიძე

20 ჯონდი კორტავა

 

58 იუნ შეც

5 გიორგი შუკაკიძე

24 გიორგი ტყეშელაშვილი

 

61 ბთმ შეც

6 გიორგი თხილაიშვილი

4 ამირან მიქაძე

 

68 იუნ შეც

14 ბონდო ლომიძე

22 ბექა სამსიანი

 

72 იუნ შეც

10 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

23 გიორგი ჯღამაია

 

73 იუნ შეც

2 ბაჩო სამხარაძე  [2]

16 ლუკა კობერიძე  [2]

 

75 ბთმ შეც

3 მიხეილ წიკლაური  [3]

1 შოთა გოგისვანიძე  [1]

 

77 ბთმ შეც

14 ნიკა ნინიძე

23 ვიტალი ირემაძე

 

77 ბთმ შეც

11 დავით ტრაპაიძე

21 ლუკა ვახტანგაძე

 

77 იუნ სბ 21 ალექსანდრე ზაბახიძე  
78 ბთმ ჯ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 20:8

80+1  დას 18.56 20:8


