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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე არესი 13 ნიკა ძნელაძე  

არესი ქუთაისი (არს)

1 ზურაბ ერისთავი  [1]

2 გოგა კობახიძე  [2]

3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

4 პაატა ზედაშიძე

5 იაგო ხილაძე

6 რეზო არჩვაძე

7 ბექა ვარდანიძე ©
8 არსენ მაჩალაძე

9 გუგა მარგველაშვილი

10 ცოტნე კვესელავა

11 დავით გასვიანი

12 ანდრო ახვლედიანი

13 ნიკა ძნელაძე

14 ირაკლი ცხადაძე

15 ლაშა ხურცილავა

16 ზაალ ცქიფურიშვილი  [2]

17 გიგა კობახიძე  [1]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]

19 ნიკა სირაძე

20 ირაკლი თევზაძე

21 გიორგი თავაძე

22 ლაშა ძნელაძე

23 გიორგი თევდორაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე

წყა მურთაზ ხურცილავა

წყა თამაზ ლაღაძე

სტა პაპუნა კუპრეიშვილი

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე

მწვ სერგო ფრუიძე

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ლუკა ფუტკარაძე  [1]

2 თორნიკე გაბელაია  [2]

3 ნიკა ბერიძე  [3]

4 გიორგი ვარშანიძე

5 თორნიკე მაჭუტაძე

6 ჯონდი კორტავა ©
7 ნიკა ვერულიძე

8 ლუკა ვადაჭკორია

9 არჩილ თურმანიძე

10 ანტონ შაშერო

11 ზურა ნინიძე

12 ბექა ურჯუკაშვილი

13 ტატო კეშელავა

14 ვიტალი ირემაძე

15 დურმიშხან ჯაბნიძე

16 ენრიკე შაინიძე  [2]

25 ილია გოგიბერიძე  [1]

18 მუხრან ბახტაძე  [3]

19 ნიკა ჯაფარიძე

20 დაჩი ხელაძე

21 ირაკლი მახარაძე

29 ზურა ფირცხალაიშვილი

23 ილია ზოიძე

ექმ რეზო გვარჯალაძე

წყა დავით დევაძე

წყა .

სტა .

მწვ დავით დოლიძე

მწვ თენგიზ გოგობერიძე

რეფ ნიკა ამაშუკელი

კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

კიდ ლევან ბიბიჩაძე

დელ გია რევიშვილი

მე4 ლაშა ზივზივაძე

მდი ირაკლი დათიაშვილი

ვიდ საბა აბულაშვილი

ჟიუ ბადრი შვანგირაძე

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0 ნომ გადამოწმდა  19.11

1 არს დ1 19.00 0:0

9 არს ლ 13 ნიკა ძნელაძე 5:0

10 არს გ 10 ცოტნე კვესელავა 7:0

16 არს ლ 8 არსენ მაჩალაძე 12:0

22 არს ლ 2 გოგა კობახიძე  [2] 17:0

28 არს სბ 14 ირაკლი ცხადაძე  
39 არს დაბ 14 ირაკლი ცხადაძე  

40+1 ბთმ ლ 11 ზურა ნინიძე 17:5

40+2 ბთმ გ 15 დურმიშხან ჯაბნიძე 17:7

40+2  შეს 19.46 17:7

     

შეს ბთმ შეც
5 თორნიკე მაჭუტაძე

25 ილია გოგიბერიძე  [1]
 

შეს ბთმ შეც
13 ტატო კეშელავა

23 ილია ზოიძე
 

შეს არს შეც
6 რეზო არჩვაძე

19 ნიკა სირაძე
 

შეს არს შეც
9 გუგა მარგველაშვილი

21 გიორგი თავაძე
 

შეს არს შეც
11 დავით გასვიანი

23 გიორგი თევდორაძე
 



41 ბთმ დ2 19.54 17:7

41 არს შეც
4 პაატა ზედაშიძე

20 ირაკლი თევზაძე
 

44 არს ლ 3 შაქრო ლომსიანიძე  [3] 22:7

45 არს გ 23 გიორგი თევდორაძე 24:7

47 არს ლ 21 გიორგი თავაძე 29:7

49 არს შეც
17 გიგა კობახიძე  [1]

1 ზურაბ ერისთავი  [1]
 

49 არს შეც
18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]

3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
 

51 ბთმ ლ 15 დურმიშხან ჯაბნიძე 29:12

54 ბთმ შეც
3 ნიკა ბერიძე  [3]

18 მუხრან ბახტაძე  [3]
 

56 არს შეც
2 გოგა კობახიძე  [2]

16 ზაალ ცქიფურიშვილი [2]
 

56 არს შეც
15 ლაშა ხურცილავა

22 ლაშა ძნელაძე
 

56 ბთმ შეც
2 თორნიკე გაბელაია  [2]

16 ენრიკე შაინიძე  [2]
 

59 ბთმ სბ 18 მუხრან ბახტაძე  [3]  
59 არს ლ 8 არსენ მაჩალაძე 34:12

60 არს გ 23 გიორგი თევდორაძე 36:12

60 ბთმ შეც
4 გიორგი ვარშანიძე

19 ნიკა ჯაფარიძე
 

60 ბთმ შეც
12 ბექა ურჯუკაშვილი

29 ზურა ფირცხალაიშვილი
 

69 ბთმ დაბ 18 მუხრან ბახტაძე  [3]  
70 ბთმ გავ 1 ლუკა ფუტკარაძე  [1]  
72 არს სბ 16 ზაალ ცქიფურიშვილი [2]  
73 ბთმ ლ 6 ჯონდი კორტავა © 36:17

74 ბთმ გ 11 ზურა ნინიძე 36:19

75 ბთმ შეც
9 არჩილ თურმანიძე

21 ირაკლი მახარაძე
 

78 არს ლ 13 ნიკა ძნელაძე 41:19

79 არს გ 23 გიორგი თევდორაძე 43:19

80  დას 20.44 43:19


