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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყაზბეგი 11 ნიკა გიგაური  

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 მუხრან ბახტაძე  [1]

2 ვაჟა თაგაური  [2] [3]

3 ნიკა ბერიძე   [3]

4 ილია გოგიბერიძე

5 გიორგი ვარშანიძე

6 ჯონდი კორტავა ©
7 ლუკა ვადაჭკორია

8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 არჩილ თურმანიძე

10 ანტონ შაშერო

11 დავით ტრაპაიძე

12 ბექა ურუკაშვილი

13 ზურა ძნელაძე

14 ზურა ნინიძე

15 დურმიშხან ჯაბნიძე

16 ენრიკე შაინიძე  [2]

17 ლუკა ფუტკარაძე  [1]

18 .  [3]

19 ნიკოლოზ ჯაფარიძე

20 ნიკა ვერულიძე

21 ირაკლი მახარაძე

23 ზურა ფირცხალაიშვილი

24 ლუკა ბერიძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე

წყა ბადრი ევგენიძე

წყა რამაზ გორჯელაძე

სტა დავით გუგუშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

2 გელა მახარაშვილი  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 ვანო ბურდული

5 გიორგი შუკაკიძე

6 ბექა გუგეშაშვილი

7 იაგო გელაძე

8 ლუკა ჩქარეული

9 ნოშრე ფაფიაშვილი

10 ლაშა გედეხაური

11 ნიკა გიგაური

12 გუგუა ხულელიძე ©
13 ლევან ქუშაშვილი

14 ლუკა ალიბეგაშვილი

15 ოთარ ტალახაძე

16 მირიან ჩქარეული  [2]

17 საბა ბუხრიკიძე  [1]

18 გიორგი ჯამბურიძე  [3]

19 ზურა კორკელია

20 ტატო ნადირაშვილი

21 მათე ჩქარეული

22 გაგა ყენია

23 საბა ნიკოლაშვილი

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი

წყა ისმაილ მარსაგიშვილი

წყა გიგა კაციტაძე

სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე

მწვ გოჩა ჩქარეული

რეფ პაპუნა ჭიქაბერიძე

კიდ სულხან ჩიხლაძე

კიდ ლევან ბიბიჩაძე

დელ ნუგზარ გაბრიჭიძე

მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე

მდი ასლან დიასამიძე

ვიდ .

ჟიუ ზურაბ დოლიძე

ფხზ გელა მშვილდაძე



2022-23  |  დიდი 10

II ტური  |  მატჩი # 6

პარ 09/09 2022  |  ბათუმი, არენა  @  17.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ყაზ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  16.47

     
1 ბთმ დ1 17.02 0:0

4 ყაზ ლ 13 ლევან ქუშაშვილი 0:5

5 ყაზ გ 15 ოთარ ტალახაძე 0:7

7 ბთმ შეც
11 დავით ტრაპაიძე

24 ლუკა ბერიძე
 

24 ყაზ ლ 11 ნიკა გიგაური 0:12

25 ყაზ გ 15 ოთარ ტალახაძე 0:14

26 ბთმ ლ 10 ანტონ შაშერო 5:14

27 ბთმ გ 10 ანტონ შაშერო 7:14

29 ბთმ შეც
1 მუხრან ბახტაძე  [1]

17 ლუკა ფუტკარაძე  [1]
 

31 ყაზ ლ 5 გიორგი შუკაკიძე 7:19

32 ყაზ გ 15 ოთარ ტალახაძე 7:21

40 ბთმ ლ 15 დურმიშხან ჯაბნიძე 12:21

40+1 ბთმ გ 10 ანტონ შაშერო 14:21

40+1  შეს 17.47 14:21



41 ყაზ დ2 17.54 14:21

50 ყაზ შეც
9 ნოშრე ფაფიაშვილი

21 მათე ჩქარეული
 

50 მსაჯი შეც
კიდ სულხან ჩიხლაძე

მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე
 

57 ყაზ შეც
8 ლუკა ჩქარეული

19 ზურა კორკელია
 

60 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 გიორგი ჯამბურიძე  [3]
 

60 ყაზ შეც
2 გელა მახარაშვილი  [2]

16 მირიან ჩქარეული  [2]
 

60 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

17 საბა ბუხრიკიძე  [1]
 

63 ყაზ შეც
13 ლევან ქუშაშვილი

22 გაგა ყენია
 

64 ბთმ ლ 10 ანტონ შაშერო 19:21

65 ყაზ შეც
10 ლაშა გედეხაური

23 საბა ნიკოლაშვილი
 

67 ყაზ შეც
6 ბექა გუგეშაშვილი

20 ტატო ნადირაშვილი
 

70 ბთმ შეც
12 ბექა ურუკაშვილი

23 ზურა ფირცხალაიშვილი
 

72 ყაზ ლ 5 გიორგი შუკაკიძე 19:26

74 ბთმ შეც
4 ილია გოგიბერიძე

19 ნიკოლოზ ჯაფარიძე
 

78 ყაზ ლ 23 საბა ნიკოლაშვილი 19:31

79 ყაზ გ 15 ოთარ ტალახაძე 19:33

79 ბთმ შეც
9 არჩილ თურმანიძე

21 ირაკლი მახარაძე
 

80+1  დას 18.43 19:33


