
აია 27 19 ბათუმი

1შ .

2ლ ლომიძე, მ.ბაბუნაშვილი

2გ გ.ბაბუნაშვილი 2

2ჯ გ.ბაბუნაშვილი 2

0ა .

სბ რუხაძე, აბრამიძე, მოდებაძე

წბ .

0შ .

3ლ შუბითიძე, თოდუა, მენაბდე  

2გ ნინიძე 2

0ჯ .

0ა .

სბ ქოიავა, თხილაიშვილი

წბ .

ლიდერბეთის რჩეული აია 10 გიორგი ბაბუნაშვილი ©  

აია ქუთაისი (აია)

1 რამაზ რუხაძე  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 პეტრე ჯინჭარაძე  [3]
4 მიხეილ ბაბუნაშვილი
5 გიგა ჯულუხაძე
6 სანდრო მამამთავრიშვილი
7 ნოდარ ჭეიშვილი
8 თორნიკე აქუბარდია

9 ელგუჯა მარგველაშვილი
10 გიორგი ბაბუნაშვილი ©
11 ზურაბ ძნელაძე
12 ირაკლი სიმსივე
13 ლაშა ლომიძე
14 თემურ კოხოძე
15 მირიან მოდებაძე

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
17 იურა კენჭაძე  [1]
18 მურმან ჯიჯავაძე  [3]
19 გიორგი ნუცუბიძე
20 არსენ მაჩალაძე

21 დავით კლდიაშვილი
22 გიორგი აბრამიძე
23 იაგო ხაბულიანი

ექმ თემურ მინდიაშვილი
ექმ დავით შაშიაშვილი
წყა გიორგი ნემსაძე
სტა ზურა აფრიდონიძე

მნჯ ზურა აფრიდონიძე
მწვ ბესიკ ხამაშურიძე

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 გოგა ქადარია  [1]
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
3 მიშა წიკლაური  [3]
4 დაჩი კოპაძე
5 სანდრო ქოიავა
6 გიორგი თხილაიშვილი
7 საბა შუბითიძე
8 ვანო ფუტკარაძე

9 კობა ბუჯიაშვილი
10 მამუკა ნინიძე
11 გიორგი გოგიტიძე
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 გურამ ქანდაურიშვული
14 ანზორ სიჭინავა
15 სანდრო თოდუა

16 გიორგი მენაბდე  [2]
17 ალეკო შამილიშვილი  [1]
18 შოთა გოგისვანიძე  [3]
27 ხვიჩა ბუჯიაშვილი
20 ჯონდი კორტავა

21 ზურა თუთბერიძე
22 დავით ტრაპაიძე
23 დურმიშხან ჯაბნიძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე
წყა ბადრი ევგენიძე
წყა ლაშა ხმალაძე
სტა დავით გუგუშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

რეფ შოთა თევზაძე
კიდ შოთა ცაგარეიშვილი
კიდ იოსებ ჯაფარიძე
ვიდ საბა აბულაშვილი

დელ ნინო ელოშვილი
მე4 პაპუნა ჭიქაბერიძე
ჟიუ დიმიტრი ფულარია
მდი ნიკოლოზ ლაღაძე
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წილი ბთმ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.35
     
1 აია დ1 14.03 0:0

3 ბთმ შეც
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16 გიორგი მენაბდე  [2]
 

12 აია შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 7:0

12 ბთმ სბ 5 სანდრო ქოიავა  

13 ბთმ შეც
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
22 დავით ტრაპაიძე

 

14 აია ლ 13 ლაშა ლომიძე 12:0

15 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 14:0

19 ბთმ ლ 7 საბა შუბითიძე 14:5

20 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 14:7

23 ბთმ დაბ 5 სანდრო ქოიავა  
25 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 17:7

33 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 20:7

40+3 აია სბ 1 რამაზ რუხაძე  [1]  

40+3 აია სპე
11 ზურაბ ძნელაძე
17 იურა კენჭაძე  [1]

 

40+4  შეს 14.53 20:7

     

შეს ბთმ შეც
22 დავით ტრაპაიძე
23 დურმიშხან ჯაბნიძე

 

შეს აია შეც
5 გიგა ჯულუხაძე

20 არსენ მაჩალაძე
 



41 ბთმ დ2 15.07 20:7

47 ბთმ ლ 15 სანდრო თოდუა 20:12

47 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 20:14

48 აია დაბ 1 რამაზ რუხაძე  [1]  

48 აია დაბ
17 იურა კენჭაძე  [1]
11 ზურაბ ძნელაძე

 

48 აია შეც
11 ზურაბ ძნელაძე
22 გიორგი აბრამიძე

 

48 აია შეც
1 რამაზ რუხაძე  [1]

17 იურა კენჭაძე  [1]
 

51 ბთმ სბ 6 გიორგი თხილაიშვილი  
51 აია ლ 4 მიხეილ ბაბუნაშვილი 25:14

52 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 27:14

54 ბთმ შეც
4 დაჩი კოპაძე

27 ხვიჩა ბუჯიაშვილი
 

54 ბთმ შეც
3 მიშა წიკლაური  [3]

18 შოთა გოგისვანიძე  [3]
 

61 ბთმ შეც
11 გიორგი გოგიტიძე
21 ზურა თუთბერიძე

 

61 ბთმ დაბ 6 გიორგი თხილაიშვილი  

61 აია შეც
3 პეტრე ჯინჭარაძე  [3]

18 მურმან ჯიჯავაძე  [3]
 

62 აია შეც
9 ელგუჯა მარგველაშვილი

21 დავით კლდიაშვილი
 

64 აია შეც
7 ნოდარ ჭეიშვილი

19 გიორგი ნუცუბიძე
 

67 ბთმ შეც
7 საბა შუბითიძე

20 ჯონდი კორტავა
 

67 ბთმ შეც
1 გოგა ქადარია  [1]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]
 

73 აია შეც
12 ირაკლი სიმსივე
23 იაგო ხაბულიანი

 

77 აია სბ 22 გიორგი აბრამიძე  
78 აია სბ 15 მირიან მოდებაძე  
79 ბთმ ლ 16 გიორგი მენაბდე  [2] 27:19

80 აია შეც
13 ლაშა ლომიძე
16 საბა ერემეიშვილი  [2]

 

80  დას 15.56 27:19


