
ლელო 22 31 ბათუმი $

0შ .

1ლ ზამთარაძე  

1გ ხუციშვილი

5ჯ ასათიანი 4, ხუციშვილი

0ა .

სბ ზღუდაძე, მამამთავრიშვილი

წბ .

0შ .

4ლ ქოიავა, მამრიკიშვილი, მენაბდე, წიკლაური 

1გ მ.ნინიძე

3ჯ მ.ნინიძე 3

0ა .

სბ კოპაძე

წბ ჯიჯავაძე  

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 5 სანდრო ქოიავა  

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
2 ლევან პაპიძე  [2]
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
4 ვასილ ზღუდაძე
5 გიგა გრიგალაშვილი
6 სანდრო მამამთავრიშვილი
7 არჩილ აბესაძე
8 რატი ჟორჟოლიანი

9 გიორგი მარგალიტაძე
10 გიორგი ასათიანი
11 ლუკა კვენეტაძე
12 ბექა მამუკაშვილი ©
13 თორნიკე კახოიძე
14 რამაზ ნიქაბაძე
15 რატი შანიძე

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]
17 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
18 გიორგი პერტაია  [3]
19 ზაურ კენჭაძე
20 ცისკარა ბერიაშვილი

21 თენგიზ პერანიძე
22 პეტრე ხუციშვილი
23 ბექა აბულაშვილი

ექმ გიორგი მურადაშვილი
წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი
წყა ნიკა მამისაშვილი
სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი
მწვ მიშა სუჯაშვილი

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 გიორგი თხილაიშვილი
8 ვანო ფუტკარაძე

9 კობა ბუჯიაშვილი
10 რეზი ჭინჭველაშვილი
11 ნიკა ნინიძე
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 ზურა ძნელაძე
14 ანზორ სიჭინავა
15 მამუკა ნინიძე

16 გიორგი მენაბდე  [2]
17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]
18 მიხეილ წიკლაური  [3]
19 დაჩი კოპაძე
20 საბა შუბითიძე

21 ზურა თუთბერიძე
22 გიორგი წიკლაური
23 დურმიშხან ჯაბნიძე

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

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ სულხან ჩიხლაძე
კიდ კახა გელოზია

დელ ნიკა გალუზინსკაია
მე4 ანა პოღოსიანი
მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ .
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი ლელ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.01
     
1 ლელ დ1 14.01 0:0

1 ლელ სბ 4 ვასილ ზღუდაძე  
3 ბთმ ლ 5 სანდრო ქოიავა 0:5

8 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 3:5

10 ბთმ ჯ 15 მამუკა ნინიძე 3:8

11 ლელ დაბ 4 ვასილ ზღუდაძე  
21 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 6:8

26 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 9:8

40 ბთმ ლ 2 ბექა მამრიკიშვილი  [2] 9:13

40+1  შეს 14.44 9:13

     

შეს ბთმ შეც
7 გიორგი თხილაიშვილი

20 საბა შუბითიძე
 



41 ბთმ დ2 14.56 9:13

41 ლელ სბ 6 სანდრო მამამთავრიშვილი  
42 ბთმ ჯ 15 მამუკა ნინიძე 9:16

43 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 12:16

49 ბთმ შეც
9 კობა ბუჯიაშვილი

21 ზურა თუთბერიძე
 

49 ბთმ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]
 

50 ლელ შეც
1 დავით აბდუშელიშვილი  [1]

17 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
 

50 ლელ შეც
2 ლევან პაპიძე  [2]

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]
 

50 ლელ შეც
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]

18 გიორგი პერტაია  [3]
 

51 ბთმ ჯ 15 მამუკა ნინიძე 12:19

51 ლელ დაბ 6 სანდრო მამამთავრიშვილი  

56 ბთმ შეც
11 ნიკა ნინიძე
22 გიორგი წიკლაური

 

59 ბთმ შეც
6 გუგა შენგელია

19 დაჩი კოპაძე
 

59 ბთმ შეც
1 ალეკო შამილიშვილი  [1]

17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]
 

59 ბთმ შეც
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16 გიორგი მენაბდე  [2]
 

60 ბთმ ლ 16 გიორგი მენაბდე  [2] 12:24

60 ლელ შეც
9 გიორგი მარგალიტაძე

21 თენგიზ პერანიძე
 

60 ლელ შეც
8 რატი ჟორჟოლიანი

20 ცისკარა ბერიაშვილი
 

60 ლელ შეც
10 გიორგი ასათიანი
22 პეტრე ხუციშვილი

 

65 ლელ ჯ 22 პეტრე ხუციშვილი 15:24

67 ბთმ შეც
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
23 დურმიშხან ჯაბნიძე

 

72 ბთმ ლ 22 გიორგი წიკლაური 15:29

73 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 15:31

77 ბთმ წბ 17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]  

78 ლელ შეც
15 რატი შანიძე
23 ბექა აბულაშვილი

 

78 ლელ შეც
4 ვასილ ზღუდაძე

19 ზაურ კენჭაძე
 

79 ბთმ სბ 19 დაჩი კოპაძე  
79 ლელ ლ 16 თენგიზ ზამთარაძე  [2] 20:31

80 ლელ გ 22 პეტრე ხუციშვილი 22:31

80+1  დას 15.43 22:31


