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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე არესი 15 ცოტნე კვესელავა  

არესი ქუთაისი (არს)

1 გიგა კობახიძე  [1]

2 ზაალ ცქიფურიშვილი  [2]

3 ბაქარ ბურჯალიანი ©  [3]

4 იაგო ხილაძე

5 პაატა ზედაშიძე

6 რეზო არჩვაძე

7 ზურაბ ოდიკაძე

8 არსენ მაჩალაძე

9 გიორგი თავაძე

10 გიორგი თევდორაძე

11 ირაკლი ცხადაძე

12 ლაშა ძნელაძე

13 ანდრო ახვლედიანი

14 ნიკა ძნელაძე

15 ცოტნე კვესელავა

16 გოგა კობახიძე  [2]

17 ზურაბ ერისთავი  [1]

18 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

19 ნიკა სირაძე

20 ირაკლი თევზაძე

21 ლაშა ხურცილავა

22 სოლომონ რაზმაძე

23 დავით ლოსაბერიძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე

ექმ გიორგი აბესაძე

წყა ბექა ვარდანიძე

წყა თაზო ლაბაძე

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე

მწვ სერგო ფრუიძე

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

3 ცოტნე დარჩია  [3]

4 დემურ ეფრემიძე

5 გიორგი შარვაშიძე

6 პაატა ბურჭულაძე

7 ფარნა გასვიანი

8 ჟორა მღებრიშვილი

9 იაგო მარსაგიშვილი

10 გიორგი ბასილაია

11 ბაქარ ზედგინიძე

12 სანდრო ილურიძე

13 ლევან ნარიმანიძე ©
24 ზურაბ ქავთარაძე

15 გიორგი პეტრიაშვილი

16 ირაკლი ქვათაძე  [2]

17 რატი სამყურაშვილი  [1]

18 დავით ლაზვიაშვილი  [3]

19 ლუკა გელაშვილი

20 ნიკოლოზ ბერძული

22 გიორგი ელოშვილი

30 გიორგი ნათელაშვილი

23 დავით თაბუკაშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე

წყა თაზო ჭამიაშვილი

წყა იური ნატრიაშვილი

სტა თემურ ლობჟანიძე

მნჯ გია ქერაშვილი

მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ შოთა ცაგარეიშვილი

კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

კიდ ლევან ბიბიჩაძე

დელ თამარ მანაგაძე

მე4 ზურა მხეიძე

მდი დავით კოხრეიძე

ვიდ .

ჟიუ ბადრი შვანგირაძე

ფხზ გელა მშვილდაძე



2022-23  |  დიდი 10

I ტური  |  მატჩი # 3

შაბ 03/09 2022  |  ქუთაისი, აია არენა  @  16.30

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ხარ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  16.10

     
1 არს დ1 16.32 0:0

5 ხარ სის
13 ლევან ნარიმანიძე © (16.38)

30 გიორგი ნათელაშვილი
 

6 არს ჯ 10 გიორგი თევდორაძე 3:0

19 არს ჯ 10 გიორგი თევდორაძე 6:0

22 ხარ სის
5 გიორგი შარვაშიძე(16.57)

19 ლუკა გელაშვილი
 

23 არს ლ 12 ლაშა ძნელაძე 11:0

26 ხარ ლ 24 ზურაბ ქავთარაძე 11:5

27 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 11:7

29 ხარ სბ 8 ჟორა მღებრიშვილი  

29 ხარ დაბ
19 ლუკა გელაშვილი

5 გიორგი შარვაშიძე (17.04)
 

29 არს სის
7 ზურაბ ოდიკაძე (17.04)

19 ნიკა სირაძე
 

30 არს ლ 19 ნიკა სირაძე 16:7

31 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 18:7

39 ხარ დაბ 8 ჟორა მღებრიშვილი  
40 არს ლ 13 ანდრო ახვლედიანი 23:7

40+1  შეს 17.20 23:7

     

შეს ხარ შეც
24 ზურაბ ქავთარაძე

23 დავით თაბუკაშვილი
 

შეს ხარ შეც
3 ცოტნე დარჩია  [3]

18 დავით ლაზვიაშვილი [3]
 



41 ხარ დ2 17.31 23:7

43 ხარ ლ 11 ბაქარ ზედგინიძე 23:12

50 არს შეც
12 ლაშა ძნელაძე

23 დავით ლოსაბერიძე
 

50 ხარ სის
30 გიორგი ნათელაშვილი  (17.42)

22 გიორგი ელოშვილი
 

50 ხარ შეც
1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17 რატი სამყურაშვილი [1]
 

50 ხარ შეც
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

16 ირაკლი ქვათაძე  [2]
 

52 არს შეც
2 ზაალ ცქიფურიშვილი [2]

16 გოგა კობახიძე  [2]
 

52 არს შეც
4 იაგო ხილაძე

20 ირაკლი თევზაძე
 

53 არს ლ 15 ცოტნე კვესელავა 28:12

54 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 30:12

55 ხარ დაბ
22 გიორგი ელოშვილი

30 გიორგი ნათელაშვილი (17.48)
 

56 არს შეც
1 გიგა კობახიძე  [1]

17 ზურაბ ერისთავი  [1]
 

56 არს შეც
6 რეზო არჩვაძე

20 ირაკლი თევზაძე
 

56 არს შეც
3 ბაქარ ბურჯალიანი © [3]

18 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
 

61 ხარ შეც
11 ბაქარ ზედგინიძე

22 გიორგი ელოშვილი
 

61 ხარ შეც
8 ჟორა მღებრიშვილი

19 ლუკა გელაშვილი
 

63 არს ლ 14 ნიკა ძნელაძე 35:12

64 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 37:12

69 არს შეც
10 გიორგი თევდორაძე

22 სოლომონ რაზმაძე
 

76 არს შეც
23 დავით ლოსაბერიძე

21 ლაშა ხურცილავა
 

80  დას 18.17 37:12


