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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 9 არჩილ თურმანიძე  

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 რაინდ დოღანია  [1]

2 გიორგი მენაბდე  [2]

3 მუხრან ბახტაძე  [3]

4 გიორგი ვარშანიძე

5 კობა ჯიმშელეიშვილი

6 ჯონდი კორტავა ©
7 ნიკა ვერულიძე

8 ლუკა ვადაჭკორია

9 არჩილ თურმანიძე

10 ანტონ შაშერო

11 ზურა ნინიძე

12 კონსტანტინე კეშელავა

13 სანდრო სვანიძე

14 ილია ზოიძე

15 დურმიშხან ჯაბნიძე

16 თორნიკე გაბელაია  [2]

17 ლუკა ფუტკარაძე  [1]

18 ბექა ბერიძე  [3]

19 თორნიკე მაჭუტაძე

20 ნიკა ჯაფარიძე

21 ირაკლი მახარაძე

22 მათე თავდგირიძე

23 გიორგი გორგილაძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე

ექმ ბადრი ევგენიძე

წყა რევაზ გორჯელაძე

სტა გიორგი ჩხარტიშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]

2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

4 გუგა ჯინჯოლავა

5 ვანო ბერიკაშვილი

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7 ნიკოლოზ გოგლიძე

8 ზურა გოთაიძე

9 ირაკლი ბეგაძე

10 დავით მოძღვრიშვილი ©
11 მიხეილ ახობაძე

12 სანდრო მარგიანი

13 იოანე ხელაია

14 გიორგი მიქანაძე

15 დათა იმნაძე

16 ლუკა კეკელია  [2]

17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]

19 კოტე ნახუცრიშვილი

20 თორნიკე ზოიძე

21 კოტე იაშვილი

22 ერეკლე თათარაშვილი

23 გიორგი ჭუაძე

ექმ დავით ობოლაძე

ექმ გიგა მაქაძე

წყა ბესო ჩინჩალაძე

სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ თორნიკე კალანდარიშვილი

რეფ სულხან ჩიხლაძე

კიდ საბა მახარაძე

კიდ კახა გელოზია

დელ ნუგზარ გაბრიჭიძე

მე4 ნიკოლოზ ლაღაზე

მდი ასლან დიასამიძე

ვიდ .

ჟიუ ზურაბ დოლიძე

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი აკდ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  12.29

     
1 ბთმ დ1 13.02 0:0

13 ბთმ ლ 13 სანდრო სვანიძე 5:0

14 აკდ ლ 11 მიხეილ ახობაძე 5:5

15 აკდ გ 12 სანდრო მარგიანი 5:7

19 ბთმ ლ 11 ზურა ნინიძე 10:7

20 ბათ გ 15 დურმიშხან ჯაბნიძე 12:7

32 ბთმ ლ 10 ანტონ შაშერო 17:7

40 აკდ ლ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2] 17:12

40+1 აკდ გ 12 სანდრო მარგიანი 17:14

40+1  შეს 13.45 17:14

     

შეს ბთმ შეც
4 გიორგი ვარშანიძე

19 თორნიკე მაჭუტაძე
 

შეს ბთმ შეც
1 რაინდ დოღანია  [1]

17 ლუკა ფუტკარაძე  [1]
 

შეს ბთმ შეც
3 მუხრან ბახტაძე  [3]

18 ბექა ბერიძე  [3]
 



41 აკდ დ2 13.57 17:14

46 აკდ შეც
9 ირაკლი ბეგაძე

21 კოტე იაშვილი
 

48 აკდ შეც
8 ზურა გოთაიძე

20 თორნიკე ზოიძე
 

49 აკდ შეც
4 გუგა ჯინჯოლავა

19 კოტე ნახუცრიშვილი
 

51 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]
 

51 აკდ ჯ 12 სანდრო მარგიანი 17:17

54 აკდ ლ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2] 17:22

62 აკდ ლ 14 გიორგი მიქანაძე 17:27

63 აკდ გ 12 სანდრო მარგიანი 17:29

63 ბთმ შეც
18 ბექა ბერიძე  [3]

3 მუხრან ბახტაძე  [3]
 

66 აკდ შეც
11 მიხეილ ახობაძე

22 ერეკლე თათარაშვილი
 

68 აკდ ლ 12 სანდრო მარგიანი 17:34

69 აკდ გ 12 სანდრო მარგიანი 17:36

69 აკდ შეც
10 დავით მოძღვრიშვილი ©
23 გიორგი ჭუაძე

 

69 აკდ შეც
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16 ლუკა კეკელია  [2]
 

69 აკდ შეც
1 ბექა გვარამია  [1]

17 ალექსანდრე საცერაძე [1]
 

69 ბთმ შეც
15 დურმიშხან ჯაბნიძე

22 მათე თავდგირიძე
 

69 ბთმ შეც
19 თორნიკე მაჭუტაძე

20 ნიკა ჯაფარიძე
 

71 ბთმ შეც
8 ლუკა ვადაჭკორია

16 თორნიკე გაბელაია  [2]
 

75 აკდ ლ 16 ლუკა კეკელია  [2] 17:41

76 აკდ გ 12 სანდრო მარგიანი 17:43

80+1  დას 14.40 17:43


