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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყოჩები 10 ლაშა მალაღურაძე  

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 -> 25 მურმან ჯიჯავაძე  [1]
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
3 მიხეილ წიკლაური  [3]
4 კობა ჯიმშელეიშვილი
5 სანდრო ქოიავა
6 გუგა შენგელია
7 ვანო ფუტკარაძე
8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 ზურა თუთბერიძე
10 მამუკა ნინიძე
11 დათო ტრაპაიძე
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 გიორგი წიკლაური
14 ანზორ სიჭინავა
15 ზურა ძნელაძე

16 გიორგი მენაბდე  [2]
17 ვაჟა თაგაური  [1]
24 დათო ლაზვიაშვილი  [3]
19 დაჩი კოპაძე
20 ნუკრი ფერსელიძე

21 კობა ბუჯიაშვილი
22 ნიკა ნინიძე
23 დურმიშხან ჯაბნიძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე
ექმ ბადრი ევგენიძე
წყა რამინ ევგენიძე
სტა გიგა ხოჭოლავა

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
2 ლევან გენებაშვილი  [2]
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]
4 ლაშა ფოფხაძე
5 ამირან მიქაძე
6 გიორგი ტყეშელიაძე
7 გიორგი მჭედლიშვილი
8 იოსებ გუშარაშვილი

9 გიორგი ბეგაძე
10 ლაშა მალაღურაძე ©
11 ნიკა ბიწაძე
12 სერგი ჩხაიძე
13 თემურ ჭიჭინაძე
14 გიორგი მელაძე
15 თემურ სოხაძე

16 ზურაბ ფრუიძე  [2]
17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
19 აკაკი მარშანია
20 ნიკა ჩხიკვაძე

21 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
22 ირაკლი გეგენავა
23 ნიკა სამხარაძე

ექმ ოდისეი სადოევი
ექმ ლევან კობაური
წყა ანტონ ფეიქრიშვილი
სტა ერეკლე ფერაძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

რეფ გიგა მშვენიერაძე
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე
კიდ ილია მჟავანაძე

დელ ტარიელ მარგველაშვილი
მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე
მდი ნიკო გიგინეიშვილი

ვიდ სულხან ჩიხლაძე
ჟიუ ზურაბ დოლიძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ყოჩ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.25
     
1 ყოჩ დ1 14.02 0:0

3 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 3:0

8 ყოჩ სის
13 თემურ ჭიჭინაძე 14.09
23 ნიკა სამხარაძე

 

9 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე © 3:3

12 ყოჩ სბ 3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]  

14 ყოჩ დაბ
23 ნიკა სამხარაძე
13 თემურ ჭიჭინაძე 14.17

 

15 ბთმ ლ 2 ბექა მამრიკიშვილი  [2] 8:3

16 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 10:3

19 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 13:3

20 ყოჩ სპე
6 გიორგი ტყეშელიაძე

18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
 

22 ყოჩ დაბ 3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]  

22 ყოჩ დაბ
18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
6 გიორგი ტყეშელიაძე

 

27 ყოჩ ლ 7 გიორგი მჭედლიშვილი 13:8

28 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე © 13:10

33 ბთმ ნომ 1-> 25 მურმან ჯიჯავაძე  [1]  
35 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე © 13:13

40+1  შეს 14.48 13:13

     

შეს ყოჩ შეც
2 ლევან გენებაშვილი  [2]

16 ზურაბ ფრუიძე  [2]
 



41 ბთმ დ2 15.02 13:13

46 ბთმ შეც
6 გუგა შენგელია

20 ნუკრი ფერსელიძე
 

51 ბთმ შეც
9 ზურა თუთბერიძე

21 კობა ბუჯიაშვილი
 

51 ყოჩ ლ 11 ნიკა ბიწაძე 13:18

52 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე © 13:20

52 ყოჩ შეც
6 გიორგი ტყეშელიაძე

20 ნიკა ჩხიკვაძე
 

58 ბთმ შეც
4 კობა ჯიმშელეიშვილი

19 დაჩი კოპაძე
 

58 ყოჩ შეც
1 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
 

58 ყოჩ შეც
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
 

60 ბთმ შეც
13 გიორგი წიკლაური
23 დურმიშხან ჯაბნიძე

 

62 ყოჩ შეც
14 გიორგი მელაძე
22 ირაკლი გეგენავა

 

63 ყოჩ შეც
16 ზურაბ ფრუიძე  [2]
2 ლევან გენებაშვილი  [2]

 

65 ბთმ შეც
1-> 25 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

17 ვაჟა თაგაური  [1]
 

68 ბთმ შეც
3 მიხეილ წიკლაური  [3]

24 დათო ლაზვიაშვილი  [3]
 

70 ყოჩ შეც
8 იოსებ გუშარაშვილი

19 აკაკი მარშანია
 

71 ბთმ სბ 5 სანდრო ქოიავა  
72 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე © 13:23

74 ბთმ შეც
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16 გიორგი მენაბდე  [2]
 

74 ბთმ შეც
11 დათო ტრაპაიძე
22 ნიკა ნინიძე

 

78 ბთმ ლ 14 ანზორ სიჭინავა 18:23

78 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 20:23

78 ყოჩ შეც
15 თემურ სოხაძე
23 ნიკა სამხარაძე

 

78 ყოჩ შეც
9 გიორგი ბეგაძე

21 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
 

80+1 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე © 20:26

80+1  დას 15.45 20:26


