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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 7 საბა შუბითიძე  

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 მურმან ჯიჯავაძე  [1]
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]
4 კობა ჯიმშელეიშვილი
5 სანდრო ქოიავა
6 გუგა შენგელია
7 საბა შუბითიძე
8 ვანო ფუტკარაძე

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

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

21 კობა ბუჯიაშვილი
22 გიორგი წიკლაური
23 ბაჩი გრიგოლია

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

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

არესი ქუთაისი (არს)

1 ზურაბ ერისთავი  [1]
2 ზაალ ცქიფურიშვილი  [2]
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
4 რეზო არჩვაძე
5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი
6 ბადრი დანგაძე ©
7 ზურაბ ოდიკაძე
8 ნიკა სირაძე

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

16 გოგა კობახიძე  [2]
17 გიგა კობახიძე  [1]
18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
19 გოგა ბზიკაძე
20 დავით ლოსაბერიძე

21 ლაშა ხურცილავა
22 თაზო ლაღაძე
23 ირაკლი ცხადაძე

ექმ მურთაზ მურეშიძე
ექმ ზურა გოგლიჩაძე
წყა დავით ჭელიძე
სტა .

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

რეფ გიგა მშვენიერაძე
კიდ საბა აბულაშვილი
კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

დელ ტარიელ მარგველაშვილი
მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე
მდი ასლან დიასამიძე

ვიდ .
ჟიუ ზურაბ დოლიძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი არს ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.55
    
1 არს დ1 16.03 0:0

19 ბთმ ლ 8 ვანო ფუტკარაძე 5:0

20 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 7:0

22 ბთმ შეც
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
22 გიორგი წიკლაური

 

26 არს ჯ 12 დავით კვირიკაშვილი 7:3

30 არს შეც
8 ნიკა სირაძე

19 გოგა ბზიკაძე
 

40 ბთმ ლ 2 ბექა მამრიკიშვილი  [2] 12:3

40+1 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 14:3

40+1  შეს 16.46 14:3

    

შეს არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
 



41 არს დ2 16.54 14:3

44 ბთმ ლ 11 ნიკა ნინიძე 19:3

45 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 21:3

45 არს შეც
2 ზაალ ცქიფურიშვილი  [2]

16 გოგა კობახიძე  [2]

48 ბთმ ლ 3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3] 26:3

49 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 28:3

50 არს შეც
10 გიორგი თევდორაძე
22 თაზო ლაღაძე

50 არს შეც
14 იაგო ხაბულიანი
23 ირაკლი ცხადაძე

52 ბთმ შეც
9 ზურა თუთბერიძე

21 კობა ბუჯიაშვილი

52 ბთმ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 დათო ლაზვიაშვილი  [3]

52 ბთმ შეც
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16 გიორგი მენაბდე  [2]

52 ბთმ შეც
1 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

17 ვაჟა თაგაური  [1]

56 ბთმ შეც
5 სანდრო ქოიავა

19 დაჩი კოპაძე

56 ბთმ შეც
8 ვანო ფუტკარაძე

20 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

59 ბთმ ლ 7 საბა შუბითიძე 33:3

60 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 35:3

60 არს შეც
15 ნიკა ძნელაძე
21 ლაშა ხურცილავა

60 არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]

60 ბთმ შეც
13 ზურა ძნელაძე
23 ბაჩი გრიგოლია

67 არს შეც
5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი

20 დავით ლოსაბერიძე

67 ბთმ ლ 14 ანზორ სიჭინავა 40:3

76 არს სბ 12 დავით კვირიკაშვილი

80+1  დას 17.36 40:3


