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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყაზბეგი 2 გელა მახარაშვილი  

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

2 გელა მახარაშვილი  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 ვანო ბურდული

5 გიგა ჯულუხაძე

6 გიორგი შუკაკიძე

7 ბექა გუგეშაშვილი

8 იაგო გელაძე

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 გიგა კაციტაძე

20 ზურა კორკელია

21 მათე ჩქარეული

22 ონისე ბაზალი

23 კობა სილაგაძე

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი

წყა ლუკა ჩქარეული

წყა გოჩა ჩქარეული

სტა გოგიტა კეკელია

მნჯ გიორგი გელაძე

მწვ გოჩა ჩქარეული

არესი ქუთაისი (არს)

1 ზურაბ ერისთავი  [1]

2 ზაალ ცქიფურიშვილი  [2]

3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

4 პაატა გალდავა

5 იაგო ხილაძე

6 რეზო არჩვაძე

7 ბექა ვარდანიძე ©
8 არსენ მაჩალაძე

9 გუგა მარგველაშვილი

10 გიორგი თევდორაძე

11 ირაკლი ცხადაძე

12 ლაშა ძნელაძე

13 ანდრო ახვლედიანი

14 ნიკა ძნელაძე

15 ცოტნე კვესელავა

16 გოგა კობახიძე  [2]

17 გიგა კობახიძე  [1]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]

19 ნიკა სირაძე

20 ირაკლი თევზაძე

21 გიორგი თავაძე

22 დავით გასვიანი

23 სოლომონ რაზმაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე

ექმ პაპუნა კუპრეიშვილი

ექმ თაზო ლაღაძე

წყა დავით ლოსაბერიძე

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე

მწვ სერგო ფრუიძე

რეფ იოსებ ჯაფარიძე

კიდ ნიკა ამაშუკელი

კიდ ანა პოღოსიანი

დელ ნიკა გალუზინსკაია

მე4 ონისე მოგელაშვილი

მდი ვასილ ბალახაძე

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

ჟიუ ფარსმან გაბაძე

ფხზ გიორგი ვენეცკი



2022-23  |  დიდი 10

IV ტური  |  მატჩი # 20

შაბ 01/10 2022  |  გორი, ჭალა  @  18.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ყაზ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  17.23

     
1 არს დ1 18.01 0:0

19 არს შეც
5 იაგო ხილაძე

20 ირაკლი თევზაძე
 

38 ყაზ სბ 4 ვანო ბურდული  
40+1  შეს 18.48 0:0

     

შეს არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
 



41 ყაზ დ2 19.00 0:0

46 არს შეც
2 ზაალ ცქიფურიშვილი [2]

16 გოგა კობახიძე  [2]
 

46 არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]
 

46 არს შეც
9 გუგა მარგველაშვილი

21 გიორგი თავაძე
 

48 არს დაბ 4 ვანო ბურდული  
48 ყაზ ლ 8 იაგო გელაძე 5:0

49 არს შეც
11 ირაკლი ცხადაძე

23 სოლომონ რაზმაძე
 

50 ყაზ შეც
7 ბექა გუგეშაშვილი

19 გიგა კაციტაძე
 

55 არს ჯ 10 გიორგი თევდორაძე 5:3

56 ყაზ შეც
9 ნოშრე ფაფიაშვილი

21 მათე ჩქარეული
 

56 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 გიორგი ჯამბურიძე  [3]
 

56 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

17 საბა ბუხრიკიძე  [1]
 

57 ყაზ წბ 6 გიორგი შუკაკიძე  

58 ყაზ შეც
14 ლუკა ალიბეგაშვილი

22 ონისე ბაზალი
 

60 ყაზ შეც
2 გელა მახარაშვილი  [2]

16 მირიან ჩქარეული  [2]
 

63 არს ლ 16 გოგა კობახიძე  [2] 5:8

63 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 5:10

66 ყაზ ლ 19 გიგა კაციტაძე 10:10

66 არს შეც
4 პაატა გალდავა

19 ნიკა სირაძე
 

67 ყაზ გ 15 ოთარ ტალახაძე 12:10

69 ყაზ შეც
4 ვანო ბურდული

20 ზურა კორკელია
 

70 არს შეც
13 ანდრო ახვლედიანი

22 დავით გასვიანი
 

80 არს ჯ 10 გიორგი თევდორაძე 12:13

80  დას 19.50 12:13


