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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 14 ვიტალი ირემაძე  

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ვაჟა თაგაური  [1]
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]
4 დაჩი კოპაძე
5 სანდრო ქოიავა
6 გუგა შენგელია
7 საბა შუბითიძე
8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 კობა ბუჯიაშვილი
10 რეზი ჭინჭველაშვილი
11 დავით ტრაპაიძე
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 ზურა ძნელაძე
14 ვიტალი ირემაძე
15 მამუკა ნინიძე

16 გიორგი მენაბდე  [2]
17 ალეკო შამილიშვილი  [1]
18 მიხეილ წიკლაური  [3]
19 კობა ჯიმშელეიშვილი
20 ვანო ფუტკარაძე

21 ზურა თუთბერიძე
22 გიორგი წიკლაური
29 ნიკა ნინიძე

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

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

ხარები რუსთავი (ხარ)

28 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
3 გიორგი გოგოლაძე  [3]
4 გიორგი შარვაშიძე
5 დემურ ეფრემიძე
7 ლაშა გოგიაშვილი

26 გიორგი ნარიმანიძე
8 თორნიკე აქუბარდია

9 ვაჟა ხუციშვილი
10 გიორგი ბასილაია ©
14 გიორგი კოშაძე
12 სანდრო ილურიძე
13 ლევან ნარიმანიძე
27 ზურაბ ქავთარაძე
15 გიორგი პეტრიაშვილი

16 დიმა ბერიძე  [2]
17 რატი სამყურაშვილი  [1]
18 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
19 ნიკოლოზ ბერძული
20 ჟორა მღებრიშვილი

21 იაგო მარსაგიშვილი
22 გიორგი ელოშვილი
23 გიორგი ნათელაშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა ირაკლი ნატრიაშვილი
წყა პაატა ბურჭულაძე
სტა თემო ლობჟანიძე

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ სულხან ჩიხლაძე
კიდ გიგა მშვენიერაძე
კიდ ილია მჟავანაძე

დელ ტარიელ მარგველაშვილი
მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე
მდი ასლან დიასამიძე

ვიდ .
ჟიუ ზურაბ დოლიძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ხარ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.44
     
1 ხარ დ1 15.04 0:0

4 ხარ შეც
14 გიორგი კოშაძე
23 გიორგი ნათელაშვილი

 

6 ხარ ლ 26 გიორგი ნარიმანიძე 0:5

7 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 0:7

11 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 0:10

16 ბთმ ლ 8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი 5:10

30 ხარ სბ 3 გიორგი გოგოლაძე  [3]  
31 ბთმ ლ 14 ვიტალი ირემაძე 10:10

33 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 12:10

35 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 12:13

37 ხარ სპე
7 ლაშა გოგიაშვილი

18 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
 

40 ბთმ ლ 14 ვიტალი ირემაძე 17:13

40+1 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 19:13

40+1  შეს 15.50 19:13



41 ბთმ დ2 16.04 19:13

41 ხარ დაბ 3 გიორგი გოგოლაძე  [3]  

41 ხარ დაბ
18 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
7 ლაშა გოგიაშვილი

 

47 ხარ შეც
3 გიორგი გოგოლაძე  [3]

18 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
 

51 ბთმ შეც
9 კობა ბუჯიაშვილი

21 ზურა თუთბერიძე
 

54 ხარ შეც
7 ლაშა გოგიაშვილი

20 ჟორა მღებრიშვილი
 

59 ბთმ შეც
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16 გიორგი მენაბდე  [2]
 

59 ბთმ შეც
1 ვაჟა თაგაური  [1]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]
 

59 ბთმ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]
 

59 ხარ შეც
4 გიორგი შარვაშიძე

19 ნიკოლოზ ბერძული
 

60 ბთმ შეც
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
22 გიორგი წიკლაური

 

60 ბთმ შეც
4 დაჩი კოპაძე

19 კობა ჯიმშელეიშვილი
 

60 ბთმ შეც
8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

20 ვანო ფუტკარაძე
 

63 ხარ შეც
27 ზურაბ ქავთარაძე
22 გიორგი ელოშვილი

 

64 ბთმ ლ 13 ზურა ძნელაძე 24:13

65 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 26:13

65 ბთმ შეც
11 დავით ტრაპაიძე
29 ნიკა ნინიძე

 

65 ხარ შეც
28 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
17 რატი სამყურაშვილი  [1]

 

69 ხარ შეც
8 თორნიკე აქუბარდია

16 დიმა ბერიძე  [2]
 

69 ხარ შეც
9 ვაჟა ხუციშვილი

21 იაგო მარსაგიშვილი
 

75 ბთმ ლ 13 ზურა ძნელაძე 31:13

75 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 33:13

80+1  დას 16.47 33:13


