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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 14 ვიტალი ირემაძე  

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ვაჟა თაგაური  [1]  [3]
2 გიორგი მენაბდე  [2]
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]
4 იაგო ხილაძე

19 კობა ჯიმშელეიშვილი
6 ჯონდი კორტავა
7 ნუკრი ფერსელიძე
8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 ზურა თუთბერიძე
10 რეზი ჯინჭველაშვილი
11 ბაჩი გრიგოლია
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 გიორგი წიკლაური
14 ვიტალი ირემაძე
15 მამუკა ნინიძე

16 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
17 ალეკო შამილიშვილი  [1]  [3]
18 .  [3]
5 სანდრო ქოიავა

20 გუგა შენგელია

21 არჩილ თურმანიძე
22 დურმიშხან ჯაბნიძე
23 ლაშა ხმალაძე

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

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ზერო პეტრიაშვილი  [1]
2 შონ დე'ვეტ  [2]
3 გიორგი შამათავა  [3]
4 გუჯუ ალავიძე ©
5 არჩილ შენგელია
6 რეზი ბორაშვილი
7 ავთო ნიკოლაძე
8 გიორგი არევაძე

9 დათო თათხაშვილი
10 ლუკა ნიშნიანიძე
11 გიორგი ვასაძე
12 ჟაკ დუმა
13 გუგა ქავთარაძე
14 ბაჩო ნემსიწვერიძე
15 გიორგი ჯღამაია

16 ლუკა ღოღობერიძე  [2]
17 გიორგი სისვაძე  [1]
18 თაზო კევლიშვილი  [3]
19 ვატო კირაკოზაშვილი
20 ლუკა გლუნჩაძე

21 თორნიკე ხმელიძე
22 საბა ეფრემიძე
23 გიორგი თუთბერიძე

ექმ გიორგი კუჭაძე
ექმ ლაშა ცომაია
წყა ნიკოლოზ ალექსანდრია
სტა ლადო დოლაბერიძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე
მწვ ჟუან დე კარვალიო

რეფ შოთა თევზაძე
კიდ ილია მჟავანაძე
კიდ საბა აბულაშვილი

დელ ტარიელ მარგველაშვილი
მე4 ლევან ბიბიჩაძე
მდი ასლან დიასამიძე

ვიდ ნიკა ამაშუკელი
ჟიუ ზურაბ დოლიძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი იუნ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.47
     
1 იუნ დ1 15.01 0:0

5 ბთმ ლ 13 გიორგი წიკლაური 5:0

6 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 7:0

7 ბთმ შეც
13 გიორგი წიკლაური
23 ლაშა ხმალაძე

 

9 ბთმ ლ 9 ზურა თუთბერიძე 12:0

10 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 14:0

12 ბთმ ლ 8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი 19:0

12 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 21:0

18 ბთმ ლ 9 ზურა თუთბერიძე 26:0

24 იუნ სბ 2 შონ დე'ვეტ  [2]  

24 იუნ სპე
14 ბაჩო ნემსიწვერიძე
16 ლუკა ღოღობერიძე  [2]

 

25 ბთმ ლ 10 რეზი ჭინჭველაშვილი 31:0

27 ბთმ ლ 4 იაგო ხილაძე 36:0

28 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 38:0

28 იუნ შეც
9 დათო თათხაშვილი

21 თორნიკე ხმელიძე
 

33 ბთმ ლ 14 ვიტალი ირემაძე 43:0

34 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 45:0

34 იუნ დაბ 2 შონ დე'ვეტ  [2]  

34 იუნ დაბ
16 ლუკა ღოღობერიძე  [2]
14 ბაჩო ნემსიწვერიძე

 

40 ბთმ ლ 15 მამუკა ნინიძე 50:0

40+1 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 52:0

40+1  შეს 15.44 52:0



შეს იუნ შეც
1 ზერო პეტრიაშვილი  [1]

18 თაზო კევლიშვილი  [3]
 

შეს იუნ შეც
15 გიორგი ჯღამაია
22 საბა ეფრემიძე

 

შეს ბთმ შეც
19 კობა ჯიმშელეიშვილი
5 სანდრო ქოიავა

 

შეს ბთმ შეც
10 რეზი ჯინჭველაშვილი
22 დურმიშხან ჯაბნიძე

 

შეს ბთმ შეც
9 ზურა თუთბერიძე

21 არჩილ თურმანიძე
 

შეს ბთმ შეც
6 ჯონდი კორტავა

20 გუგა შენგელია
 

შეს ბთმ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]  [3]
 

     
41 ბთმ დ2 15.56  
42 იუნ სბ 12 ჟაკ დუმა  
45 ბთმ ლ 15 მამუკა ნინიძე 57:0

45 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 59:0

51 ბთმ შეც
2 გიორგი მენაბდე  [2]

16 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
 

51 იუნ შეც
2 შონ დე'ვეტ  [2]

16 ლუკა ღოღობერიძე  [2]
 

52 იუნ დაბ 12 ჟაკ დუმა  

52 იუნ შეც
7 ავთო ნიკოლაძე

20 ლუკა გლუნჩაძე
 

52 იუნ შეც
4 გუჯუ ალავიძე ©

19 ვატო კირაკოზაშვილი
 

53 ბთმ ლ 14 ვიტალი ირემაძე 64:0

53 იუნ შეც
3 გიორგი შამათავა  [3]

17 გიორგი სისვაძე  [1]
 

55 ბთმ სის 4 იაგო ხილაძე   16.16  
58 ბთმ ლ 20 გუგა შენგელია 69:0

59 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 71:0

59 იუნ შეც
13 გუგა ქავთარაძე
23 გიორგი თუთბერიძე

 

67 იუნ ლ 6 რეზი ბორაშვილი 71:5

78 იუნ ლ 18 თაზო კევლიშვილი  [3] 71:10

79 იუნ გ 14 ბაჩო ნემსიწვერიძე 71:12

80+1  დას 16.38 71:12


