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ლიდერბეთის რჩეული ბათუმი 8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი  

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 გოგა ქადარია  [1]
2 ვაჟა თაგაური  [2]
3 მიშა წიკლაური  [3]
4 კობა ჯიმშელეიშვილი
5 სანდრო ქოიავა
6 ვანო ფუტკარაძე
7 საბა შუბითიძე
8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 კობა ბუჯიაშვილი
10 მამუკა ნინიძე
11 დავით ტრაპაიძე
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 გურამ ქანდაურიშვილი
14 ნიკა ნინიძე
15 ანზორ სიჭინავა

16 გიორგი მენაბდე  [2]
17 ალეკო შამილიშვილი  [1]
18 შოთა გოგისვანიძე  [3]
19 დაჩი კოპაძე
20 ჯონდი კორტავა

21 ზურა თუთბერიძე
22 ბაჩი გრიგოლია
23 დურმიშხან ჯაბნიძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე
წყა ბადრი ევგენიძე
წყა რამინ ევგენიძე
სტა დავით გუგუშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 მამუკა მსტოიანი  [1]
2 გელა მახარაშვილი  [2]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
4 საბა ფესვიანიძე
5 ვანო ბერიკაშვილი
6 გიორგი ილურიძე
7 გიორგი გოგლიძე ©
8 თორნიკე ზოიძე

9 ირაკლი ბეგაძე
10 სანდრო მარგიანი
11 ზურაბ მინდიაშვილი
12 მიხეილ ახობაძე
13 იოანე ხელაია
14 საბა ილურიძე
15 გიორგი მიქანაძე

16 ლევან ლომაური  [2]
17 ბექა გვარამია  [1]
18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
19 ვანო ბურდული
20 ლუკა კეკელია

21 კოტიკო იაშვილი
22 კონსტანტინე ახობაძე
23 ნიკოლოზ შონია

ექმ გუგა ადამია
წყა თორნიკე კალანდარიშვილი
წყა ბორის იურინი
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ ლევან ობოლაძე

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ ილია მჟავანაძე
კიდ შოთა ცაგარეიშვილი
ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე

დელ ტარიელ მარგველაშვილი
მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე
ჟიუ ზურაბ დოლიძე
მდი ასლან დიასამიძე
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წილი აკდ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.28
     
1 ბთმ დ1 14.04 0:0

7 ბთმ შეც
9 კობა ბუჯიაშვილი

21 ზურა თუთბერიძე
 

12 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 3:0

19 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 3:3

20 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 6:3

24 ბთმ სის
7 საბა შუბითიძე  14.34

20 ჯონდი კორტავა
 

25 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 6:6

30 ბთმ დაბ
20 ჯონდი კორტავა
7 საბა შუბითიძე 14.41

 

30 აკდ სბ 14 საბა ილურიძე  
32 ბთმ ლ 11 დავით ტრაპაიძე 11:6

35 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 11:9

40 აკდ დაბ 14 საბა ილურიძე  
40 ბთმ სბ 6 ვანო ფუტკარაძე  

40+1  შეს 14.53 11:9



41 აკდ დ2 15.02 11:9

45 ბთმ ლ 11 დავით ტრაპაიძე 16:9

46 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 18:9

50 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 18:12

50 ბთმ დაბ 6 ვანო ფუტკარაძე  

51 ბთმ შეც
7 საბა შუბითიძე

20 ჯონდი კორტავა
 

51 ბთმ წბ 10 მამუკა ნინიძე  

53 აკდ შეც
1 მამუკა მსტოიანი  [1]

17 ბექა გვარამია  [1]
 

55 აკდ შეც
9 ირაკლი ბეგაძე

21 კოტიკო იაშვილი
 

55 აკდ შეც
2 გელა მახარაშვილი  [2]

16 ლევან ლომაური  [2]
 

56 ბთმ შეც
1 გოგა ქადარია  [1]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]
 

56 ბთმ შეც
2 ვაჟა თაგაური  [2]

16 გიორგი მენაბდე  [2]
 

56 ბთმ შეც
3 მიშა წიკლაური  [3]

18 შოთა გოგისვანიძე  [3]
 

56 აკდ შეც
11 ზურაბ მინდიაშვილი
22 კონსტანტინე ახობაძე

 

57 ბთმ შეც
20 ჯონდი კორტავა
19 დაჩი კოპაძე

 

58 აკდ წბ 8 თორნიკე ზოიძე  

61 აკდ შეც
15 გიორგი მიქანაძე
20 ლუკა კეკელია

 

61 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
 

69 აკდ შეც
6 გიორგი ილურიძე

19 ვანო ბურდული
 

70 აკდ შეც
16 ლევან ლომაური  [2]
2 გელა მახარაშვილი  [2]

 

71 ბთმ ლ 14 ნიკა ნინიძე 23:12

72 აკდ შეც
22 კონსტანტინე ახობაძე
23 ნიკოლოზ შონია

 

73 ბთმ შეც
11 დავით ტრაპაიძე
22 ბაჩი გრიგოლია

 

74 ბთმ შეც
14 ნიკა ნინიძე
23 დურმიშხან ჯაბნიძე

 

77 აკდ შეც
18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

 

80+1 აკდ ლ 20 ლუკა კეკელია 23:17

80+1  დას 15.59 23:17


