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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე არესი 9 თეიმურაზ თუთბერიძე  

არესი ქუთაისი (არს)

1 გიგა კობახიძე  [1]
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
4 თორნიკე შუბითიძე
5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი
6 რეზო არჩვაძე
7 ზურაბ ოდიკაძე
8 ბადრი დანგაძე ©

9 თეიმურაზ თუთბერიძე
10 გიორგი თევდორაძე
11 ლაშა ძნელაძე
12 დავით კვირიკაშვილი
13 ანდრო ახვლედიანი
14 იაგო ხაბულიანი
15 ნიკა ძნელაძე

16 გოგა კობახიძე  [2]
17 ბაქარ ბურჯალიანი  [1] [3]
18 ლევან სანიკიძე  [3]
19 ნიკა სირაძე
20 ირაკლი თევზაძე

21 ლაშა ხურცილავა
22 ზურაბ გოგლიჩაძე
23 ირაკლი ცხადაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე
ექმ თემურ დანელია
წყა დავით ჭელიძე
სტა .

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 რეზი მარგალიტაძე  [1]
2 მირიან ჩქარეული  [2]
3 ლევან გომიაშვილი  [3]
4 გიგა კაციტაძე
5 არსენ ტრაპაიძე
6 ნიკა ნაჭყებია
7 იაგო გელაძე
8 ლუკა ჩქარეული

9 ლუკა დვალიშვილი
10 ბექა გავაშელიშვილი
11 ნიკოლოზ გიგაური
12 გუგუა ხულელიძე ©
13 ლევან ქუშაშვილი
14 ლუკა ალიბეგაშვილი
15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 გიორგი ღლონტი  [2]
17 გიორგი ზაგაშვილი  [1]
18 გიორგი ძაბახიძე  [3]
19 გუგუა ყამარაული
20 აკაკი კანდელაკი

21 ნოშრე ფაფიაშვილი
22 ონისე ბაზალი
23 გურამ ყენია

ექმ ალექსანდრე ნარუსლიშვილი
ექმ მათე ჩქარეული
წყა გიგა ჩაბაკაური
სტა არჩილ ქავთარაშვილი

მნჯ გიორგი გელაძე
მწვ გოჩა ჩქარეული

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ შოთა ცაგარეიშვილი
კიდ ბექა აქუბარდია

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 დავით ბალუაშვილი
მდი დავით კოხრეიძე

ვიდ .
ჟიუ დიმიტრი ფულარია
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ყაზ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.10
     
1 არს დ1 14.02 0:0

2 ყაზ სის
14 ლუკა ალიბეგაშვილი (14.06)
23 გურამ ყენია

 

8 ყაზ დაბ
23 გურამ ყენია
14 ლუკა ალიბეგაშვილი (14.12)

 

11 არს ლ 14 იაგო ხაბულიანი 5:0

11 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 7:0

12 ყაზ შეც
14 ლუკა ალიბეგაშვილი
23 გურამ ყენია

 

17 არს ლ 1 გიგა კობახიძე  [1] 12:0

27 არს ლ 15 ნიკა ძნელაძე 17:0

28 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 19:0

31 არს ლ 12 დავით კვირიკაშვილი 24:0

32 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 26:0

36 არს ლ 2 ნოდარ სამხარაძე  [2] 31:0

40  შეს 14.45 31:0

     

შეს არს შეც
6 რეზო არჩვაძე

19 ნიკა სირაძე
 

შეს ყაზ შეც
10 ბექა გავაშელიშვილი
21 ნოშრე ფაფიაშვილი

 

შეს ყაზ შეც
2 მირიან ჩქარეული  [2]

16 გიორგი ღლონტი  [2]
 



41 ყაზ დ2 14.57 31:0

44 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 გიორგი ძაბახიძე  [3]
 

44 ყაზ შეც
1 რეზი მარგალიტაძე  [1]

17 გიორგი ზაგაშვილი  [1]
 

48 არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

17 ბაქარ ბურჯალიანი  [1] [3]
 

48 ყაზ შეც
7 იაგო გელაძე

19 გუგუა ყამარაული
 

52 არს შეც
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]

16 გოგა კობახიძე  [2]
 

52 არს შეც
11 ლაშა ძნელაძე
23 ირაკლი ცხადაძე

 

52 ყაზ შეც
9 ლუკა დვალიშვილი

22 ონისე ბაზალი
 

53 ყაზ შეც
5 არსენ ტრაპაიძე

20 აკაკი კანდელაკი
 

54 არს ლ 7 ზურაბ ოდიკაძე 36:0

55 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 38:0

59 არს ლ 7 ზურაბ ოდიკაძე 43:0

61 არს შეც
14 იაგო ხაბულიანი
21 ლაშა ხურცილავა

 

61 არს შეც
13 ანდრო ახვლედიანი
22 ზურაბ გოგლიჩაძე

 

63 არს შეც
4 თორნიკე შუბითიძე

20 ირაკლი თევზაძე
 

67 არს შეც
1 გიგა კობახიძე  [1]

18 ლევან სანიკიძე  [3]
 

77 ყაზ სბ 8 ლუკა ჩქარეული  
80  დას 15.39 43:0


