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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 6 გიორგი თხილაიშვილი  

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

2 საბა ერემეიშვილი  [2]

3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

4 გურამ გოგიძე

5 ბებუნი კუხიანიძე

6 ნაპოლიონი ბეკევა

7 გიორგი სინაურიძე

8 ილია გაბისონია

9 ზვიად ორმოცაძე

10 ბონდო აბაშიძე

11 გიორგი გოგიაშვილი

12 დავით კვირიკაშვილი

13 ირაკლი სიმსივე

14 ამირან შვანგირაძე

15 ლისალა ნასეგე ჰუგავოუ

16 საბა ხონელიძე  [2]

17 ალეკო გიგაშვილი  [1]

18 იონა ფირცხალავა  [3]

19 ვახო შარვაშიძე

20 დავით ვარდანიძე

21 ნიკა ღლონტი

22 გივი ლეჟავა

23 გიორგი აბრამიძე

ექმ თემურ მინდიაშვილი

ექმ გიორგი ფხაკაძე

წყა გაგა სინაურიძე

სტა ზურაბ აფრიდონიძე

მნჯ ზურაბ აფრიდონიძე

მწვ ლევან შარვაშიძე

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ალეკო შამილიშვილი  [1]

2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

3 მიხეილ წიკლაური  [3]

4 ნუკრი ფერსელიძე

5 დაჩი კოპაძე

6 გიორგი თხილაიშვილი ©
7 გუგა შენგელია

8 ვანო ფუტკარაძე

9 კობა ბუჯიაშვილი

10 რეზი ჯინჭველაშვილი

11 ნიკა ნინიძე

12 ბექა ურჯუკაშვილი

13 გიორგი ფრუიძე

14 ანზორ სიჭინავა

15 ზურა ძნელაძე

16 ვაჟა თაგაური  [2]

17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

18 ნიკა ჩუმაშვილი  [3]

19 ლაშა ფოფხაძე

20 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

21 არჩილ თურმანიძე

22 მამუკა ნინიძე

23 ვიტალი ირემაძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე

ექმ ბადრი ევგენიძე

წყა რევაზ გორჯელაძე

სტა გიორგი ჩხარტიშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

რეფ შოთა ცაგარეიშვილი

კიდ სულხან ჩიხლაძე

კიდ ლევან ბიბიჩაძე

დელ გოგი ჭიჭინაძე

მე4 ლაშა ზივზივაძე

მდი დავით კოხრეიძე

ვიდ შოთა თევზაძე

ჟიუ ბადრი შვანგირაძე

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი აია მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  17.23

     
1 ბთმ დ1 17.59 0:0

9 ბთმ ლ 11 ნიკა ნინიძე 0:5

31 ბთმ ლ 12 ბექა ურჯუკაშვილი 0:10

32 ბთმ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 0:12

34 ბთმ სბ 3 მიხეილ წიკლაური  [3]  

36 ბთმ სპე
6 გიორგი თხილაიშვილი ©

18 ნიკა ჩუმაშვილი  [3]
 

40  შეს 18.46 0:12

     

შეს აია შეც
5 ბებუნი კუხიანიძე

16 საბა ხონელიძე  [2]
 

შეს ბთმ შეც
11 ნიკა ნინიძე

23 ვიტალი ირემაძე
 



41 აია დ2 19.00 0:12

44 ბთმ დაბ 3 მიხეილ წიკლაური  [3]  

44 ბთმ დაბ
18 ნიკა ჩუმაშვილი  [3]

6 გიორგი თხილაიშვილი ©
 

47 აია შეც
10 ბონდო აბაშიძე

21 ნიკა ღლონტი
 

52 აია შეც
4 გურამ გოგიძე

20 დავით ვარდანიძე
 

52 ბთმ შეც
4 ნუკრი ფერსელიძე

19 ლაშა ფოფხაძე
 

52 აია შეც
14 ამირან შვანგირაძე

23 გიორგი აბრამიძე
 

54 აია სბ 2 საბა ერემეიშვილი  [2]  
55 აია სბ 7 გიორგი სინაურიძე  
59 ბთმ ლ 15 ზურა ძნელაძე 0:17

60 აია შეც
1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

17 ალეკო გიგაშვილი  [1]
 

60 აია შეც
3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

18 იონა ფირცხალავა  [3]
 

60 ბთმ შეც
1 ალეკო შამილიშვილი [1]

17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]
 

60 ბთმ შეც
2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16 ვაჟა თაგაური  [2]
 

60 ბთმ შეც
3 მიხეილ წიკლაური  [3]

18 ნიკა ჩუმაშვილი  [3]
 

60 ბთმ შეც
9 კობა ბუჯიაშვილი

21 არჩილ თურმანიძე
 

62 ბთმ შეც
12 ბექა ურჯუკაშვილი

22 მამუკა ნინიძე
 

62 აია შეც
6 ნაპოლიონი ბეკევა

19 ვახო შარვაშიძე
 

62 აია შეც
13 ირაკლი სიმსივე

22 გივი ლეჟავა
 

64 აია დაბ 7 გიორგი სინაურიძე  
64 აია დაბ 2 საბა ერემეიშვილი  [2]  

66 ბთმ შეც
7 გუგა შენგელია

20 ხვიჩა ბუჯიაშვილი
 

68 ბთმ ლ 13 გიორგი ფრუიძე 0:22

79 ბთმ ლ 21 არჩილ თურმანიძე 0:27

80 ბთმ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 0:29

80  დას 19.47 0:29


