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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აია 2 ნოდარ სამხარაძე  

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

2 გელა მახარაშვილი  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 ვანო ბურდული

5 გიგა ჯულუხაძე

6 ბექა გუგეშაშვილი

* იაგო გელაძე

8 ლუკა ჩქარეული

9 მათე ჩქარეული

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 გუგუა ყამარაული

20 ზურა კორკელია

21 ნოშრე ფაფიაშვილი

22 ონისე ბაზალი

23 საბა ნიკოლაშვილი

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი

წყა არჩილ ქავთარაშვილი

წყა გიორგი კეკელია

სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე

მწვ გოჩა ჩქარეული

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

2 ნოდარ სამხარაძე  [2]

3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

4 გიორგი ნიკოლაძე

5 ნაპოლიონი ბეკევა

6 შოთა არეშიძე

7 გიორგი სინაურიძე

8 ილია გაბისონია

9 ლადო ტყაბლაძე

10 ბონდო აბაშიძე

11 თემურ კოხოძე

12 დავით კვირიკაშვილი

13 ირაკლი სიმსივე

14 ამირან შვანგირაძე

15 ლისალა ჰუგავოუ ნასეგე

16 საბა ხონელიძე  [2]

17 ლუკა შენგელია  [1]

18 იონა ფირცხალავა  [3]

19 ვახო შარვაშიძე

20 დავით ვარდანიძე

21 ზვიად ორმოცაძე

22 გივი ლეჟავა

23 მიხეილ ჟორჟოლიანი

ექმ თემურ მინდიაშვილი

ექმ გიორგი ფხაკაძე

წყა გაგა სინაურიძე

სტა ზურაბ აფრიდონიძე

მნჯ ზურაბ აფრიდონიძე

მწვ ლევან შარვაშიძე

რეფ გელა ლემონჯავა

კიდ შოთი ცაგარეიშვილი

კიდ დავით ლაბაძე

დელ ნათია პატაშური

მე4 მარამ გოგუძე

მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

ჟიუ ფარსმან გაბაძე

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი აია ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  17.40

     
1 აია დ1 18.05 0:0

7 აია წბ 5 ნაპოლიონი ბეკევა  

7 ყაზ შეც
13 ლევან ქუშაშვილი

22 ონისე ბაზალი
 

28 აია ლ 2 ნოდარ სამხარაძე  [2] 0:5

29 აია გ 10 ბონდო აბაშიძე 0:7

32 აია ჯ 10 ბონდო აბაშიძე 0:10

40  შეს 18.56 0:10

     

შეს აია შეც
9 ლადო ტყაბლაძე

21 ზვიად ორმოცაძე
 



41 ყაზ დ2 19.05 0:10

45 ყაზ სბ 6 ბექა გუგეშაშვილი  

45 ყაზ შეც
9 მათე ჩქარეული

21 ნოშრე ფაფიაშვილი
 

47 აია ლ 2 ნოდარ სამხარაძე  [2] 0:15

48 აია გ 10 ბონდო აბაშიძე 0:17

49 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

17 საბა ბუხრიკიძე  [1]
 

49 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 გიორგი ჯამბურიძე  [3]
 

53 აია სბ 8 ილია გაბისონია  
55 ყაზ დაბ 6 ბექა გუგეშაშვილი  

55 ყაზ შეც
6 ბექა გუგეშაშვილი

19 გუგუა ყამარაული
 

57 აია ლ 2 ნოდარ სამხარაძე  [2] 0:22

58 აია გ 10 ბონდო აბაშიძე 0:24

58 ყაზ შეც
5 გიგა ჯულუხაძე

20 ზურა კორკელია
 

58 ყაზ შეც
2 გელა მახარაშვილი  [2]

16 მირიან ჩქარეული  [2]
 

58 აია შეც
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]

16 საბა ხონელიძე  [2]
 

63 აია დაბ 8 ილია გაბისონია  

65 აია შეც
15 ლისალა ჰუგავოუ ნასეგე

23 მიხეილ ჟორჟოლიანი
 

67 აია შეც
3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

18 იონა ფირცხალავა  [3]
 

67 აია შეც
11 თემურ კოხოძე

22 გივი ლეჟავა
 

67 ყაზ შეც
14 ლუკა ალიბეგაშვილი

23 საბა ნიკოლაშვილი
 

70 აია შეც
1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

17 ლუკა შენგელია  [1]
 

71 აია შეც
6 შოთა არეშიძე

20 დავით ვარდანიძე
 

72 ყაზ გავ 4 ვანო ბურდული  

74 აია შეც
4 გიორგი ნიკოლაძე

19 ვახო შარვაშიძე
 

75 აია ლ 22 გივი ლეჟავა 0:29

80  დას 19.55 0:29


