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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 5 კობა ჯიმშელეიშვილი  

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

18 დავით აბაშიძე  [3]
4 თირნიკე ტურაშვილი
5 გაგა არაბული
6 გიორგი ჭურაძე
7 რამაზ ბენდელიანი  [2]
8 ფარნა გასვიანი ©

9 ბიძინა სამხარაძე
10 ვახტანგ კავთიძე
11 ლუკა სახელაშვილი
12 ნიკოლოზ ჩიღვინაძე
13 სანდრო დვალი
14 რამაზ ხარაზიშვილი
15 ბექა წიკლაური

3 გაგა გორგასლიძე   [3]
16 დავით თედელური  [1]
19 გიორგი გეგია
17 ნუგზარ გელაშვლი
20 შალვა დიდებლიძე

21 ნოდარ დოლიძე
22 ვანო კოხტაშვილი
23 გიორგი გაზდელიანი

ექმ ნოდარ აფციაური
ექმ დავით კობახიძე
წყა ლაშა გედეხაური
სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ზვიად მაისურაძე
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ალეკო შამილიშვილი  [1]
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]
4 დაჩი კოპაძე
5 კობა ჯიმშელეიშვილი
6 გიორგი თხილაიშვილი
7 ვანო ფუტკარაძე
8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი ©

9 ზურა თუთბერიძე
10 რეზი ჭინჭველაშვილი
11 ბაჩი გრიგოლია
12 გიორგი წიკლაური
13 ზურა ძნელაძე
14 ვიტალი ირემაძე
15 მამუკა ნინიძე

16 გიორგი მენაბდე  [2]
17 ვაჟა თაგაური  [1]
18 მიხეილ წიკლაური  [3]
19 იაგო ხილაძე
20 ნუკრი ფერსელიძე

21 კობა ბუჯიაშვილი
22 დურმიშხან ჯაბნიძე
23 ბექა ურჯუკაშვილი

ექმ ბადრი ევგენიძე
ექმ რამინ ევგენიძე
წყა გიორგი ჩხარტიშვილი
სტა დავით გუგუშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

რეფ გელა ლემონჯავა
კიდ იოსებ ჯაფარიძე
კიდ ნინო ელოშვილი

დელ ნათია პატაშური
მე4 ანა პოღოსიანი
მდი ნიკა გალუზინსკაია

ვიდ .
ჟიუ რამაზ უკლება
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ლოკ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.40
     
1 ლოკ დ1 14.03 0:0

20 ლოკ შეც
18 დავით აბაშიძე  [3]
3 გაგა გორგასლიძე   [3]

 

40 ლოკ სბ 15 ბექა წიკლაური  
40+2 ბთმ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 0:7

40+2 ლოკ სბ 8 ფარნა გასვიანი ©

40+2 შეს 14.54 0:7



41 ბთმ დ2 15.05 0:7

44 ლოკ სბ 6 გიორგი ჭურაძე  
44 ბთმ სბ 7 ვანო ფუტკარაძე  
44 ბთმ ლ 3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3] 0:12

48 ლოკ დაბ 15 ბექა წიკლაური  
52 ლოკ დაბ 8 ფარნა გასვიანი ©  

53 ბთმ შეც
1 ალეკო შამილიშვილი  [1]

17 ვაჟა თაგაური  [1]
 

53 ბთმ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]
 

54 ბთმ შეც
9 ზურა თუთბერიძე

21 კობა ბუჯიაშვილი
 

55 ბთმ დაბ 7 ვანო ფუტკარაძე  
55 ლოკ დაბ 6 გიორგი ჭურაძე  

57 ლოკ შეც
7 რამაზ ბენდელიანი  [2]

17 ნუგზარ გელაშვლი

65 ბთმ შეც
4 დაჩი კოპაძე

19 იაგო ხილაძე
 

65 ლოკ შეც
4 თირნიკე ტურაშვილი

19 გიორგი გეგია
 

66 ბთმ ლ 8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი © 0:17

67 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 0:19

68 ლოკ შეც
6 გიორგი ჭურაძე

20 შალვა დიდებლიძე
 

68 ბთმ შეც
15 მამუკა ნინიძე
22 დურმიშხან ჯაბნიძე

 

68 ბთმ შეც
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16 გიორგი მენაბდე  [2]
 

73 ბთმ შეც
6 გიორგი თხილაიშვილი

20 ნუკრი ფერსელიძე
 

73 ლოკ შეც
11 ლუკა სახელაშვილი
23 გიორგი გაზდელიანი

 

73 ლოკ შეც
12 ნიკოლოზ ჩიღვინაძე
22 ვანო კოხტაშვილი

 

73 ლოკ შეც
9 ბიძინა სამხარაძე

21 ნოდარ დოლიძე
 

80  დას 15.49 0:19


