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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 13 გიორგი წიკლაური  

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ალეკო შამილიშვილი  [1]
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]
4 კობა ჯიმშელეიშვილი
5 სანდრო ქოიავა
6 გუგა შენგელია
7 ნუკრი ფერსელიძე
8 ვანო ფუტკარაძე

9 კობა ბუჯიაშვილი
10 რეზი ჭინჭველაშვილი
11 დათო ტრაპაიძე
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 გიორგი წიკლაური
14 ნიკა ნინიძე
15 მამუკა ნინიძე

16 გიორგი მენაბდე  [2]
17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]
18 დათო ლაზვიაშვილი  [3]
19 დაჩი კოპაძე
20 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

21 ზურა თუთბერიძე
22 დურმიშხან ჯაბნიძე
23 ანზორ სიჭინავა

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

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

აია ქუთაისი (აია)

1 ლუკა ახვლედიანი  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 იონა ფირცხალავა  [3]
4 ბებუნი კუხიანიძე
5 ლუკა გელაშვილი
6 გიორგი სინაურიძე
7 ილია გაბისონია
8 გიორგი კურტანიძე

9 ზვიად ორმოცაძე ©
10 ნიკა ღლონტი
11 გიორგი აბრამიძე
12 დავით გასვიანი
13 გივი ლეჟავა
14 ლაშა მჟავანაძე
15 ბონდო აბაშიძე

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
17 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]
18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
19 გიგა ჯულუხაძე
20 შოთა არეშიძე

21 ლადო ტყაბლაძე
22 ონისე ნიკოლაძე
23 დავით კლდიაშვილი

ექმ თემურ მინდიაშვილი
წყა ავთანდილ კოპალიანი
წყა გიორგი ნემსაძე
სტა ზურა აფრიდონიძე

მნჯ ზურა აფრიდონიძე
მწვ ლევან შარვაშიძე

რეფ გელა ლემონჯავა
კიდ გიგა მშვენიერაძე
კიდ ილია მჟავანაძე

დელ ტარიელ მარგველაშვილი
მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე
მდი ასლან დიასამიძე

ვიდ ნიკა ამაშუკელი
ჟიუ ზურაბ დოლიძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი აია მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.35
     
1 ბთმ დ1 16.03 0:0

8 აია სის
14 ლაშა მჟავანაძე 16.12
23 დავით კლდიაშვილი

 

10 ბთმ ლ 7 ნუკრი ფერსელიძე 5:0

11 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 7:0

16 ბთმ შეც
14 ნიკა ნინიძე
23 ანზორ სიჭინავა

 

18 აია შეც
5 ლუკა გელაშვილი

19 გიგა ჯულუხაძე
 

22 ბთმ ლ 11 დათო ტრაპაიძე 12:0

23 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 14:0

31 აია ჯ 15 ბონდო აბაშიძე 14:3

33 ბთმ ლ 13 გიორგი წიკლაური 19:3

33 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 21:3

40 ბთმ ლ 11 დათო ტრაპაიძე 26:3

40+1  შეს 16.49 26:3

     

შეს აია შეც
11 გიორგი აბრამიძე
22 ონისე ნიკოლაძე

 

შეს აია შეც
1 ლუკა ახვლედიანი  [1]

17 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]
 

შეს აია შეც
3 იონა ფირცხალავა  [3]

18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
 



41 აია დ2 16.56 26:3

44 ბთმ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 დათო ლაზვიაშვილი  [3]
 

45 ბთმ ლ 13 გიორგი წიკლაური 31:3

49 ბთმ შეც
1 ალეკო შამილიშვილი  [1]

17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]
 

49 ბთმ შეც
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16 გიორგი მენაბდე  [2]
 

49 ბთმ შეც
5 სანდრო ქოიავა

19 დაჩი კოპაძე
 

49 ბთმ შეც
7 ნუკრი ფერსელიძე

20 ხვიჩა ბუჯიაშვილი
 

49 აია სბ 15 ბონდო აბაშიძე  

53 ბთმ შეც
9 კობა ბუჯიაშვილი

21 ზურა თუთბერიძე
 

56 აია შეც
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
 

59 ბთმ ლ 15 მამუკა ნინიძე 36:3

59 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 38:3

59 აია დაბ 15 ბონდო აბაშიძე  

60 აია შეც
7 ილია გაბისონია

20 შოთა არეშიძე
 

60 ბთმ შეც
15 მამუკა ნინიძე
22 დურმიშხან ჯაბნიძე

 

72 აია შეც
15 ბონდო აბაშიძე
21 ლადო ტყაბლაძე

 

77 აია სბ 20 შოთა არეშიძე  
80+1 ბთმ ლ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 43:3

80+2  დას 17.41 43:3


