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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყოჩები 8 იოსებ გუშარაშვილი  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
2 ლაშა საჯაია  [2]
3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
4 ლაშა ფოფხაძე
5 ამირან მიქაძე
6 აკაკი მარშანია
7 გიორგი მჭედლიშვილი
8 იოსებ გუშარაშვილი ©

9 გიორგი ბეგაძე
10 ლაშა მალაღურაძე
11 ლევან გოგოლაშვილი
12 სერგი ჩხაიძე
13 თემურ ჭიჭინაძე
14 კოტე მარჯანიშვილი
15 ნიკა ბიწაძე

16 დავით ხიდეშელი  [2]
17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
18 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]
19 მიხეილ არჩუაშვილი
20 გიორგი ტყეშელიაძე

21 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
22 რანი ფხალაძე
23 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

ექმ ლევან კობაური
ექმ ოდისეი სადოევი
წყა ნიკა ბერბიჭაშვილი
სტა ანტონ ფეიქრიშვილი

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

არესი ქუთაისი (არს)

1 გიგა კობახიძე  [1]
2 ზაალ ცქიფურიშვილი  [2]
3 შაქრო ლომსიანიძე ©  [3]
4 თორნიკე შუბითიძე
5 ირაკლი თევზაძე
6 რეზი არჩვაძე
7 ზურაბ ოდიკაძე
8 ნიკა სირაძე

9 გიორგი თავაძე
10 ლაშა ხურცილავა
11 ირაკლი ცხადაძე
12 დავით კვირიკაშვილი
13 ამირან შვანგირაძე
14 იაგო ხაბულიანი
15 ნიკა ძნელაძე

16 ნოდარ სამხარაძე  [2]
17 ზურაბ ერისთავი  [1]
18 ლევან სანიკიძე  [3]
19 ჯაბა ჩეჩელაშვილი
20 გოგა კობახიძე

21 ნიკა ცერცვაძე
22 ზურაბ გოგლიჩაძე
23 ლევან კუჭავა

ექმ მურთაზ გურეშიძე
ექმ ბადრი დანგაძე
წყა თემურ თუთბერიძე
სტა სერგო ფრუიძე

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

რეფ შოთა ცაგარეიშვილი
კიდ გელა ლემონჯავა
კიდ ანა პოღოსიანი

დელ ფარსმან გაბაძე
მე4 ოთო ცნობილაძე
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ყოჩ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.15
     
1 არს დ1 16.00 0:0

4 არს ჯ 12 დავით კვირიკაშვილი 0:3

6 ყოჩ ლ 14 კოტე მარჯანიშვილი 5:3

7 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 7:3

8 ყოჩ ლ 4 ლაშა ფოფხაძე 12:3

9 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 14:3

15 არს სბ 4 თორნიკე შუბითიძე  
17 ყოჩ ლ 12 სერგი ჩხაიძე 19:3

18 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 21:3

25 ყოჩ ლ 11 ლევან გოგოლაშვილი 26:3

26 არს დაბ 4 თორნიკე შუბითიძე  
28 არს ლ 12 დავით კვირიკაშვილი 26:8

32 ყოჩ ლ 4 ლაშა ფოფხაძე 31:8

33 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 33:8

36 ყოჩ ლ 8 იოსებ გუშარაშვილი © 38:8

37 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 40:8

38 არს სბ 7 ზურაბ ოდიკაძე  
39 ყოჩ ლ 13 თემურ ჭიჭინაძე 45:8

40 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 47:8

40+1  შეს 16.41 47:8

     

შეს არს შეც
4 თორნიკე შუბითიძე

19 ჯაბა ჩეჩელაშვილი
 

შეს არს შეც
10 ლაშა ხურცილავა
22 ზურაბ გოგლიჩაძე

 



41 ყოჩ დ2 16.51 47:8

47 ყოჩ შეც
5 ამირან მიქაძე

19 მიხეილ არჩუაშვილი
 

47 ყოჩ შეც
3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

18 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]
 

47 ყოჩ შეც
2 ლაშა საჯაია  [2]

16 დავით ხიდეშელი  [2]
 

47 ყოჩ შეც
1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
 

48 ყოჩ სბ 7 გიორგი მჭედლიშვილი  
48 არს დაბ 7 ზურაბ ოდიკაძე  

49 არს შეც
1 გიგა კობახიძე  [1]

17 ზურაბ ერისთავი  [1]
 

49 არს შეც
2 ზაალ ცქიფურიშვილი  [2]

16 ნოდარ სამხარაძე  [2]
 

49 არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე ©  [3]

18 ლევან სანიკიძე  [3]
 

49 არს შეც
6 რეზი არჩვაძე

20 გოგა კობახიძე
 

49 ყოჩ შეც
9 გიორგი ბეგაძე

21 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
 

49 ყოჩ შეც
13 თემურ ჭიჭინაძე
22 რანი ფხალაძე

 

49 ყოჩ შეც
14 კოტე მარჯანიშვილი
23 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

 

52 არს ლ 14 იაგო ხაბულიანი 47:13

53 არს გ 12 დავით კვირიკაშვილი 47:15

60 ყოჩ დაბ 7 გიორგი მჭედლიშვილი  
60 ყოჩ ლ 14 კოტე მარჯანიშვილი 52:15

61 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 54:15

64 არს შეც
9 გიორგი თავაძე

21 ნიკა ცერცვაძე
 

67 არს ლ 18 ლევან სანიკიძე  [3] 54:20

68 არს გ 12 დავით კვირიკაშვილი 54:22

68 არს შეც
8 ნიკა სირაძე

23 ლევან კუჭავა
 

80 ყოჩ სბ 22 რანი ფხალაძე  

80+1 ყოჩ შეც
12 სერგი ჩხაიძე
20 გიორგი ტყეშელიაძე

 

80+3 არს ლ 11 ირაკლი ცხადაძე 54:27

80+3  დას 17.36 54:27


