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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხარები 2 ლევან ჭავჭავაძე  

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 იონა ფირცხალავა  [3]
4 გიგა ჯულუხაძე
5 ლუკა გელაშვილი
6 პაატა გალდავა
7 კონსტანტინე ნახუცრიშვილი
8 შოთა არეშიძე

9 დავით კლდიაშვილი
10 ელგუჯა მახარეიშვილი
11 გიორგი აბრამიძე
12 გივი ლეჟავა
13 ირაკლი სიმსივე
14 თემურ კოხოძე
15 ბონდო აბაშიძე

16 ლუკა ახვლედიანი  [2]
17 იურა კენჭაძე  [1]
18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
19 ბებუნი კუხიანიძე
20 გიორგი ნიკოლაძე

21 ონისე ნიკოლაძე
22 ოთარ ძაგნიძე
23 დავით გასვიანი

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

მნჯ ზურა აფრიდონიძე
მწვ ლევან შარვაშიძე

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [1]
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
4 დემურ ეფრემიძე
5 გიორგი შარვაშიძე
6 ერეკლე მაჭარაშვილი
7 ლაშა გოგიაშვილი
8 ჟორა მღებრიშვილი

9 ვაჟა ხუციშვილი
10 გიორგი ბასილაია ©
11 ბაქარ ზედგინიძე
12 სანდრო ილურიძე
13 გიორგი ნათელაშვილი
14 გიორგი კოშაძე
15 გიორგი პეტრიაშვილი

16 გიორგი გოგუაძე  [2]
17 დიმა ბერიძე  [1]
18 გიორგი გოგოლაძე  [3]
19 ნიკოლოზ ბერძული
20 პაატა ბურჭულაძე

21 იაგო მარსაგიშვილი
23 გიორგი ელოშვილი
27 ზურა ქავთარაძე

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა დათო თაბუკაშვილი
წყა თემურ ლობჟანიძე
სტა ირაკლი ნატრიაშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ გიგა მშვენიერაძე
კიდ პაპუნა ჭიქარებიძე

დელ გოგი ჭიჭინაძე
მე4 გელა ლემონჯავა
მდი დავით კოხრეიძე

ვიდ სულხან ჩიხლაძე
ჟიუ დიმიტრი ფულარია
ფხზ გელა მშვილდაძე



2021-22  |  დიდი 10

IV ტური  |  მატჩი # 16

პარ 22/10 2021  |  ქუთაისი, აია  @  16.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ხარ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.30
     
1 აია დ1 15.59 0:0

2 აია ჯ 15 ბონდო აბაშიძე 3:0

15 აია ჯ 15 ბონდო აბაშიძე 6:0

20 აია სბ 8 შოთა არეშიძე  
21 ხარ ლ 2 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 6:5

22 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 6:7

25 ხარ ლ 2 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 6:12

30 აია ჯ 15 ბონდო აბაშიძე 9:12

31 აია დაბ 8 შოთა არეშიძე  
40+1 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 9:15

40+2  შეს 16.42 9:15

     

შეს აია შეც
15 ბონდო აბაშიძე
22 ოთარ ძაგნიძე

 



41 ხარ დ2 16.53 9:15

43 ხარ შეც
1 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [1]

17 დიმა ბერიძე  [1]
 

45 ხარ ლ 2 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 9:20

48 ხარ შეც
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]

18 გიორგი გოგოლაძე  [3]
 

51 ხარ შეც
5 გიორგი შარვაშიძე

19 ნიკოლოზ ბერძული
 

51 ხარ შეც
7 ლაშა გოგიაშვილი

20 პაატა ბურჭულაძე
 

57 ხარ შეც
6 ერეკლე მაჭარაშვილი

16 გიორგი გოგუაძე  [2]
 

59 ხარ სბ 19 ნიკოლოზ ბერძული  
60 აია ლ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2] 14:20

62 აია შეც
8 შოთა არეშიძე

20 გიორგი ნიკოლაძე
 

66 ხარ შეც
11 ბაქარ ზედგინიძე
27 ზურა ქავთარაძე

 

68 აია შეც
11 გიორგი აბრამიძე
23 დავით გასვიანი

 

68 აია შეც
1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

17 იურა კენჭაძე  [1]
 

68 აია შეც
3 იონა ფირცხალავა  [3]

18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
 

68 აია შეც
6 პაატა გალდავა

19 ბებუნი კუხიანიძე
 

69 ხარ დაბ 19 ნიკოლოზ ბერძული  

75 ხარ შეც
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

23 გიორგი ელოშვილი
 

79 აია შეც
14 თემურ კოხოძე
21 ონისე ნიკოლაძე

 

80+1  დას 17.42 14:20


