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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 14 ანზორ სიჭინავა  

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ალეკო შამილიშვილი  [1]
2 გიორგი მენაბდე  [2]
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]
4 კობა ჯიმშელეიშვილი
5 სანდრო ქოიავა
6 გუგა შენგელია
7 საბა შუბითიძე
8 ვანო ფუტკარაძე

9 კობა ბუჯიაშვილი
10 რეზი ჯინჭველაშვილი
11 სანდრო თოდუა
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 ზურა ძნელაძე
14 ანზორ სიჭინავა
15 მამუკა ნინიძე

16 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
17 ვაჟა თაგაური  [1]
18 მურმან ჯიჯავაძე  [3]
19 დაჩი კოპაძე
20 ნუკრი ფერსელიძე

21 ზურა თუთბერიძე
22 ნიკა ნინიძე
29 ვიტალი ირემაძე

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

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]
2 გელა მახარაშვილი  [2]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
4 ვანო ბურდული
5 მიხეილ აბრამიშვილი
6 ლუკა კეკელია
7 გიორგი გოგლიძე ©
8 გიორგი ილურიძე

9 კოტე იაშვილი
10 სანდრო მარგიანი
11 ლევან ჭაჭუკაშვილი
12 გიორგი ჭუაძე
13 იოანე ხელაია
14 საბა ილურიძე
15 ერეკლე თათარაშვილი

16 ლევან ლომაური  [2]
17 მიხეილ დათულიშვილი  [1]
18 ვატო მეუნარგია  [3]
19 გიორგი ჭარელი
20 ნიკოლოზ გოგლიძე
23 პაატა ზედაშიძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე
22 კოტე ახობაძე

ექმ გურამ ადამია
ექმ .
წყა ზუკა თათარაშვილი
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ თორნიკე კალანდარიშვილი

რეფ შოთა ცაგარეიშვილი
კიდ გიგა მშვენიერაძე
კიდ ლევან ბიბიჩაძე

დელ ტარიელ მარგველაშვილი
მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე
მდი ასლან დიასამიძე

ვიდ .
ჟიუ ზურაბ დოლიძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ბთმ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  12.48
     
1 აკდ დ1 13.02 0:0

7 ბთმ ლ 6 გუგა შენგელია 5:0

8 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 7:0

13 ბთმ ლ 6 გუგა შენგელია 12:0

28 ბთმ შეც
6 გუგა შენგელია

20 ნუკრი ფერსელიძე
 

38 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 12:3

40+1  შეს 13.46 12:3

     

შეს აკდ შეც
1 ბექა გვარამია  [1]

17 მიხეილ დათულიშვილი  [1]
 



41 ბთმ დ2 13.54 12:3

50 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 ვატო მეუნარგია  [3]
 

50 ბთმ შეც
9 კობა ბუჯიაშვილი

21 ზურა თუთბერიძე
 

54 ბთმ შეც
2 გიორგი მენაბდე  [2]

16 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
 

54 ბთმ შეც
1 ალეკო შამილიშვილი  [1]

17 ვაჟა თაგაური  [1]
 

56 ბთმ შეც
4 კობა ჯიმშელეიშვილი

19 დაჩი კოპაძე
 

57 აკდ შეც
6 ლუკა კეკელია

16 ლევან ლომაური  [2]
 

59 აკდ შეც
9 კოტე იაშვილი

21 ჯიმი ღამბაშიძე
 

65 ბთმ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 მურმან ჯიჯავაძე  [3]
 

65 აკდ შეც
17 მიხეილ დათულიშვილი  [1]
1 ბექა გვარამია  [1]

 

65 ბთმ შეც
11 სანდრო თოდუა
22 ნიკა ნინიძე

 

68 აკდ შეც
14 საბა ილურიძე
22 კოტე ახობაძე

 

72 ბთმ შეც
10 რეზი ჯინჭველაშვილი
29 ვიტალი ირემაძე

 

74 აკდ შეც
7 გიორგი გოგლიძე ©

20 ნიკოლოზ გოგლიძე
 

75 აკდ შეც
18 ვატო მეუნარგია  [3]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

 

76 აკდ სბ 13 იოანე ხელაია  

78 აკდ შეც
8 გიორგი ილურიძე

19 გიორგი ჭარელი
 

78 აკდ შეც
5 მიხეილ აბრამიშვილი

23 პაატა ზედაშიძე
 

80 ბთმ ლ 16 ბექა მამრიკიშვილი  [2] 17:3

80+1 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 19:3

80+1  დას 14.40 19:3


