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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აია 8 გიორგი კურტანიძე  

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
2 ანტონ ცილიკური  [2]
3 რატი ქურასბედიანი  [3]
4 გიორგი შუკაკიძე
5 როლანდ კვაჭაძე
6 მიშო ჩაჩავა
7 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი ©
8 გურამ გოგიძე

9 მირიან მარგალიტაძე
10 დავით იმნაძე
11 დევი დევსურაშვილი
12 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი
13 გიორგი შერმადინი
14 ბექა სამსიანი
15 დიტო კიკნაძე

16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
17 ვანო გელაშვილი  [1]
18 გიორგი შამათავა  [3]
19 გუჯუ ალავიძე
20 რეზი ბორაშვილი

21 ლევან ბერძენიშვილი
22 ჟაკ დუმა
23 ბონდო ლომიძე

ექმ გიორგი ნოზაძე
ექმ გიორგი კუჭაძე
წყა არჩილ შენგელია
სტა მიხეილ ბარაბაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე
მწვ ჟუან დე კარვალიო

აია ქუთაისი (აია)

1 იონა ფირცხალავა  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
4 გიგა ჯულუხაძე
5 ბებუნი კუხიანიძე
6 გიორგი სინაურიძე
7 შოთა არეშიძე
8 გიორგი კურტანიძე

9 ლადო ტყაბლაძე
10 ბონდო აბაშიძე
11 გიორგი აბრამიძე
12 ირაკლი სიმსივე ©
13 ლაშა მჟავანაძე
14 თეიმურაზ კოხოძე
15 ლისალა ნასეგე

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
17 ლუკა შენგელია  [1]
18 პეტრე ჯინჭარაძე [3]
19 კონსტანტინე ნახუცრიშვილი
20 ილია გაბისონია

21 გივი ლეჟავა
22 ოთარ ძაგნიძე
23 ცოტნე კვესელავა

ექმ თემურ მინდიაშვილი
წყა ავთო კოპალიანი
წყა გიორგი ნემსაძე
სტა ზურაბ აფრიდონიძე

მნჯ ზურაბ აფრიდონიძე
მწვ ლევან შარვაშიძე

რეფ გელა ლემონჯავა
კიდ შოთა თევზაძე
კიდ საბა მახარაძე

დელ ნიკა აბაშიძე
მე4 ოთარ ცნობილაძე
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
ფხზ გელა მშვილდაძე



2021-22  |  დიდი 10

XV ტური  |  მატჩი # 71

პარ 01/04 2022  |  თბილისი, შევარდენი  @  15.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი აია ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.39
     
1 აია დ1 15.05 0:0

5 აია ლ 8 გიორგი კურტანიძე 0:5

10 აია ჯ 10 ბონდო აბაშიძე 0:8

13 იუნ ჯ 10 დავით იმნაძე 3:8

28 იუნ ჯ 10 დავით იმნაძე 6:8

35 აია ლ 12 ირაკლი სიმსივე © 6:13

37 აია გ 10 ბონდო აბაშიძე 6:15

40  შეს 15.50 6:15

     

შეს იუნ შეც
13 გიორგი შერმადინი
22 ჟაკ დუმა

 



41 იუნ დ2 16.00 6:15

42 იუნ ჯ 10 დავით იმნაძე 9:15

52 აია შეც
5 ბებუნი კუხიანიძე

20 ილია გაბისონია
 

52 აია შეც
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
 

53 იუნ ლ 4 გიორგი შუკაკიძე 14:15

54 იუნ შეც
8 გურამ გოგიძე

20 რეზი ბორაშვილი
 

55 იუნ შეც
6 მიშო ჩაჩავა

16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
 

56 აია შეც
10 ბონდო აბაშიძე
22 ოთარ ძაგნიძე

 

56 აია სბ 7 შოთა არეშიძე  

66 იუნ შეც
1 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

17 ვანო გელაშვილი  [1]
 

66 აია დაბ 7 შოთა არეშიძე  

67 აია შეც
13 ლაშა მჟავანაძე
21 გივი ლეჟავა

 

71 აია სის
7 შოთა არეშიძე 16.36

19 კონსტანტინე ნახუცრიშვილი
 

73 აია შეც
3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

18 პეტრე ჯინჭარაძე [3]
 

73 აია შეც
1 იონა ფირცხალავა  [1]

17 ლუკა შენგელია  [1]
 

78 აია ლ 17 ლუკა შენგელია  [1] 14:20

79 აია გ 22 ოთარ ძაგნიძე 14:22

80+2 იუნ შეც
3 რატი ქურასბედიანი  [3]

18 გიორგი შამათავა  [3]
 

80+2  დას 16.47 14:22


