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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 14 ანზორ სიჭინავა  

არესი ქუთაისი (არს)

1 ზურაბ ერისთავი  [1]
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
4 თორნიკე შუბითიძე
5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი
6 ზურაბ ოდიკაძე
7 ბექა ვარდანიძე
8 ბადრი დანგაძე ©

9 თეიმურაზ თუთბერიძე
10 გიორგი თევდორაძე
11 ირაკლი ცხადაძე
12 ლაშა ძნელაძე
13 ანდრო ახვლედიანი
14 ამირან შვანგირაძე
15 ლაშა ხურცილავა

16 გოგა კობახიძე  [2]
17 გიგა კობახიძე  [1]
18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
19 ნიკა სირაძე
20 რეზო არჩვაძე

21 ნიკა ძნელაძე
22 გიორგი შარაშენიძე
23 დავით კვირიკაშვილი

ექმ მურთაზ გურეშიძე
წყა დავით ლოსაბერიძე
წყა ზურაბ გოგლიჩაძე
სტა .

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ალეკო შამილიშვილი  [1]
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]
4 კობა ჯიმშელეიშვილი
5 სანდრო ქოიავა
6 ნუკრი ფერსელიძე
7 საბა შუბითიძე
8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 ზურა თუთბერიძე
10 რეზი ჯინჭველაშვილი
11 ნიკა ნინიძე
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 ზურა ძნელაძე
14 ანზორ სიჭინავა
15 მამუკა ნინიძე

16 ვაჟა თაგაური  [2]
17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]
24 დათო ლაზვიაშვილი  [3]
19 დაჩი კოპაძე
20 ჯონდი კორტავა

21 კობა ბუჯიაშვილი
22 გიორგი წიკლაური
23 დურმიშხან ჯაბნიძე

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

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ გიგა მშვენიერაძე
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

დელ გოგი ჭიჭინაძე
მე4 ილია მჟავანაძე
მდი ირაკლი დათიაშვილი

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
ჟიუ დიმიტრი ფულარია
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი არს ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.30
     
1 არს დ1 16.02 0:0

17 არს სბ 5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი  
21 ბთმ ლ 14 ანზორ სიჭინავა 0:5

27 არს დაბ 5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი  
37 ბთმ სბ 9 ზურა თუთბერიძე  
39 ბთმ სბ 5 სანდრო ქოიავა  
40 არს ლ 6 ზურაბ ოდიკაძე 5:5

40+1 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 7:5

40+1  შეს 16.50 7:5

     

შეს ბთმ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

24 დათო ლაზვიაშვილი  [3]
 



41 ბთმ დ2 17.07 7:5

45 ბთმ ჯ 15 მამუკა ნინიძე 7:8

47 ბთმ დაბ 9 ზურა თუთბერიძე  

47 ბთმ შეც
9 ზურა თუთბერიძე

21 კობა ბუჯიაშვილი
 

49 ბთმ ლ 14 ანზორ სიჭინავა 7:13

49 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 7:15

50 ბთმ დაბ 5 სანდრო ქოიავა  

50 ბთმ შეც
5 სანდრო ქოიავა

19 დაჩი კოპაძე
 

56 ბთმ შეც
11 ნიკა ნინიძე
22 გიორგი წიკლაური

 

60 არს შეც
5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი

20 რეზო არჩვაძე
 

60 არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
 

61 ბთმ ლ 14 ანზორ სიჭინავა 7:20

62 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 7:22

62 არს შეც
13 ანდრო ახვლედიანი
23 დავით კვირიკაშვილი

 

62 ბთმ შეც
1 ალეკო შამილიშვილი  [1]

17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]
 

62 ბთმ შეც
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16 ვაჟა თაგაური  [2]
 

65 ბთმ შეც
10 რეზი ჯინჭველაშვილი
23 დურმიშხან ჯაბნიძე

 

65 არს შეც
10 გიორგი თევდორაძე
21 ნიკა ძნელაძე

 

66 არს შეც
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]

16 გოგა კობახიძე  [2]
 

70 არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]
 

72 არს შეც
14 ამირან შვანგირაძე
22 გიორგი შარაშენიძე

 

73 არს შეც
8 ბადრი დანგაძე ©

19 ნიკა სირაძე
 

75 ბთმ შეც
6 ნუკრი ფერსელიძე

20 ჯონდი კორტავა
 

80  დას 17.50 7:22


