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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 12 ბექა ურჯუკაშვილი  

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ვაჟა თაგაური  [1]
2 გიორგი მენაბდე  [2]
3 მურმან ჯიჯავაძე  [3]
4 იაგო ხილაძე
5 დაჩი კოპაძე
6 ჯონდი კორტავა
7 ნუკრი ფერსელიძე
8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 ზურა თუთბერიძე
10 მამუკა ნინიძე
11 ნიკა ნინიძე
12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 ზურა ძნელაძე
14 ვიტალი ირემაძე
15 ანზორ სიჭინავა

16 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
17 ალეკო შამილიშვილი  [1]
18 ბექა ბერიძე  [3]
19 კობა ჯიმშელეიშვილი
20 ვანო ფუტკარაძე

21 არჩილ თურმანიძე
22 ბაჩი გრიგოლია
29 დურმიშხან ჯაბნიძე

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

მნჯ გიგა ხოჭოლავა
მწვ ირაკლი ნინიძე

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 შოთა ნაჭყებია  [1]
2 ოთარ კილასონია  [2]
3 გიორგი ძაბახიძე  [3]
4 აკაკი კანდელაკი
5 გუგუა ყამარაული
6 ნიკა ნაჭყებია
7 ზურა კორკელია
8 თორნიკე ფანოზიშვილი

9 გიორგი წიკლაური
10 ონისე ბაზალი
11 მამუკა არაბული
12 ნიკა გიგაური ©
13 კობა სილაგაძე
14 გიგა ჩაბაკაური
15 როსტომ როსტომაული

16 რეზი მარგალიტაძე  [2]
17 გიორგი ზაგაშვილი  [1]
18 ლევან გომიაშვილი  [3]
19 არსენ ტრაპაიძე
20 ვაჟა მაისურაძე

21 მათე ჩქარეული
22 ლუკა დვალიშვილი
23 გელა ელოშვილი

ექმ ალეკო ნარუსლიშვილი
ექმ .
წყა გიორგი კეკელია
სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე
მწვ გოჩა ჩქარეული

რეფ გელა ლემონჯავა
კიდ ილია მჟავანაძე
კიდ .კახა გელოზია

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  14.33
     
1 ყაზ დ1 15.05 0:0

8 ბთმ ლ 2 გიორგი მენაბდე  [2] 5:0

9 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 7:0

13 ბთმ ლ 13 ზურა ძნელაძე 12:0

14 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 14:0

16 ბთმ ლ 13 ზურა ძნელაძე 19:0

17 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 21:0

27 ბთმ ლ 2 გიორგი მენაბდე  [2] 26:0

28 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 28:0

32 ბთმ ლ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 33:0

33 ბთმ შეც
13 ზურა ძნელაძე
22 ბაჩი გრიგოლია

 

36 ბთმ ლ 12 ბექა ურჯუკაშვილი © 38:0

37 ყაზ შეც
11 მამუკა არაბული
23 გელა ელოშვილი

 

40 ბთმ ლ 11 ნიკა ნინიძე 43:0

40+1 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 45:0

40+1  შეს 15.47 45:0

     

შეს ბთმ შეც
9 ზურა თუთბერიძე

21 არჩილ თურმანიძე
 

შეს ყაზ შეც
9 გიორგი წიკლაური

21 მათე ჩქარეული
 



41 ბთმ დ2 15.55 45:0

50 ბთმ შეც
7 ნუკრი ფერსელიძე

20 ვანო ფუტკარაძე
 

50 ბთმ შეც
10 მამუკა ნინიძე
29 დურმიშხან ჯაბნიძე

 

50 ბთმ შეც
5 დაჩი კოპაძე

19 კობა ჯიმშელეიშვილი
 

50 ბთმ შეც
2 გიორგი მენაბდე  [2]

16 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
 

50 ბთმ შეც
1 ვაჟა თაგაური  [1]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]
 

52 ბთმ ლ 8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი 50:0

53 ბთმ გ 29 დურმიშხან ჯაბნიძე 52:0

54 ყაზ შეც
5 გუგუა ყამარაული

20 ვაჟა მაისურაძე
 

54 ყაზ შეც
3 გიორგი ძაბახიძე  [3]

18 ლევან გომიაშვილი  [3]
 

54 ყაზ შეც
2 ოთარ კილასონია  [2]

17 გიორგი ზაგაშვილი  [1]
 

54 ყაზ შეც
1 შოთა ნაჭყებია  [1]

16 რეზი მარგალიტაძე  [2]
 

60 ბთმ შეც
3 მურმან ჯიჯავაძე  [3]

18 ბექა ბერიძე  [3]
 

69 ყაზ შეც
15 როსტომ როსტომაული
22 ლუკა დვალიშვილი

 

69 ყაზ შეც
4 აკაკი კანდელაკი

19 არსენ ტრაპაიძე
 

75 ყაზ ლ 14 გიგა ჩაბაკაური 52:5

80+1  დას 16.37 52:5


