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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 10 მამუკა ნინიძე  

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

2 ვაჟა თაგაური  [2]

3 ნიკა ჩუმაშვილი  [3]

4 ლაშა ფოფხაძე

5 დაჩი კოპაძე

6 ჯონდი კორტავა ©
7 გუგა შენგელია

8 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 არჩილ თურმანიძე

10 მამუკა ნინიძე

11 ნიკა ნინიძე

12 ბექა ურჯუკაშვილი

13 გიორგი ფრუიძე

14 ანზორ სიჭინავა

15 ზურა ძნელაძე

16 გიორგი მენაბდე  [2]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]

18 ბექა ბერიძე  [3]

19 კობა ჯიმშელეიშვილი

20 ვანო ფუტკარაძე

21 დავით კლდიაშვილი

29 რეზი ჯინჭველაშვილი

23 ვიტალი ირემაძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე

წყა ბადრი ევგენიძე

წყა რევაზ გორჯელაძე

სტა დავით გუგუშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 გიორგი ძაბახიძე  [1]

2 დიმიტრი ცხვედიანი  [2]

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

4 მიშა აბრამიშვილი

5 თორნიკე ტურაშვილი

6 რამაზ ბენდელიანი

7 ნუგზარ გელაშვილი

8 მიშა ჩაჩავა

9 ნოდარ დოლიძე

10 საბა ხურცილავა

11 ნიკა შონია

12 ვახტანგ კავთიძე ©
13 ნიკა დარჩიაშვილი

14 გელა ლალიაშვილი

15 ლუკა სახელაშვილი

16 შოთა ნაჭყებია  [2]

17 დავით თედელური  [1]

18 გაგა გორგასლიძე  [3]

19 გიორგი ჭურაძე

20 ლაშა შერგელაშვილი

21 ლუკა მიშვიძე

22 ნიკოლოზ ასათიანი

23 ლევან ჯებირაშვილი

ექმ დავით კობახიძე

წყა გიორგი გეგია

წყა ირაკლი ყამარაული

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ზვიად მაისურაძე

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ სულხან ჩიხლაძე

კიდ გიგა მშვენიერაძე

კიდ ლევან ბიბიჩაძე

დელ ნუგზარ გაბრიჭიძე

მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე

მდი ასლან დიასამიძე

ვიდ .

ჟიუ ზურაბ დოლიძე

ფხზ გელა მშვილდაძე



2022-23  |  დიდი 10

IV ტური  |  მატჩი # 19

შაბ 01/10 2022  |  ბათუმი, არენა  @  16.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ბთმ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.28

     
1 ლოკ დ1 16.00 0:0

5 ბთმ ლ 12 ბექა ურჯუკაშვილი 5:0

6 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 7:0

15 ბთმ ლ 15 ზურა ძნელაძე 12:0

16 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 14:0

29 ბთმ ლ 4 ლაშა ფოფხაძე 19:0

36 ბთმ ლ 1 მურმან ჯიჯავაძე  [1] 24:0

37 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 26:0

39 ლოკ შეც
1 გიორგი ძაბახიძე  [1]

17 დავით თედელური  [1]
 

40+1  შეს 16.43 26:0



41 ბთმ დ2 16.56 26:0

44 ლოკ შეც
6 რამაზ ბენდელიანი

19 გიორგი ჭურაძე
 

45 ლოკ შეც
11 ნიკა შონია

23 ლევან ჯებირაშვილი
 

45 ლოკ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი [3]

18 გაგა გორგასლიძე  [3]
 

48 ლოკ შეც
10 საბა ხურცილავა

22 ნიკოლოზ ასათიანი
 

49 ბთმ ლ 13 გიორგი ფრუიძე 31:0

50 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 33:0

50 ბთმ შეც
13 გიორგი ფრუიძე

23 ვიტალი ირემაძე
 

50 ბთმ შეც
9 არჩილ თურმანიძე

21 დავით კლდიაშვილი
 

50 ლოკ შეც
9 ნოდარ დოლიძე

21 ლუკა მიშვიძე
 

53 ლოკ შეც
8 მიშა ჩაჩავა

20 ლაშა შერგელაშვილი
 

54 ლოკ შეც
2 დიმიტრი ცხვედიანი [2]

16 შოთა ნაჭყებია  [2]
 

54 ბთმ შეც
7 გუგა შენგელია

20 ვანო ფუტკარაძე
 

54 ბთმ შეც
5 დაჩი კოპაძე

19 კობა ჯიმშელეიშვილი
 

54 ბთმ შეც
3 ნიკა ჩუმაშვილი  [3]

18 ბექა ბერიძე  [3]
 

54 ბთმ შეც
2 ვაჟა თაგაური  [2]

16 გიორგი მენაბდე  [2]
 

58 ბთმ შეც
1 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

17 ალეკო შამილიშვილი [1]
 

72 ბთმ შეც
10 მამუკა ნინიძე

29 რეზი ჯინჭველაშვილი
 

73 ბთმ ლ 11 ნიკა ნინიძე 38:0

77 ბთმ ლ 11 ნიკა ნინიძე 43:0

78 ბთმ გ 29 რეზი ჯინჭველაშვილი 45:0

80+1  დას 17.42 45:0


