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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყოჩები 14 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

2 ზურაბ ფრუიძე  [2]

3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

4 გიორგი მოსულიშვილი

5 იოსებ გუშარაშვილი

6 ვაჟა მაისურაძე

7 გიორგი მჭედლიშვილი ©
8 გიორგი კურტანიძე

9 თენგიზ პერანიძე

10 სერგი ჩხაიძე

11 გიორგი მელაძე

12 სანდრო ფურცხვანიძე

13 ოთარ ლაშხი

14 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

15 ნიკა ბიწაძე

16 აკაკი მარშანია  [2]

17 ზვიად წამალაიძე  [1]

18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

19 ნიკოლოზ თეზელაშვილი

20 ნიკა ჩხიკვაძე

21 რანი ფხალაძე

22 ნიკა სამხარაძე

23 გიორგი სვანიძე

ექმ ლევან კობაური

ექმ ოდისეი სადოევი

წყა ანტონ ფეიქრიშვილი

სტა ირაკლი გეგენავა

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი

მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ვაჟა თაგაური  [1]

2 გიორგი მენაბდე  [2]

3 ბექა ბერიძე  [3]

4 დაჩი კოპაძე

5 ნუკრი ფერსელიძე

6 გიორგი თხილაიშვილი ©
7 გუგა შენგელია

8 ვანო ფუტკარაძე

9 არჩილ თურმანიძე

10 რეზი ჯინჭველაშვილი

11 ნიკა ნინიძე

12 გიორგი წიკლაური

13 გიორგი ფრუიძე

14 სანდრო სვანიძე

15 მამუკა ნინიძე

16 თორნიკე გაბელაია  [2]

17 რაინდი დოღანია  [1]

18 მუხრან ბახტაძე  [3]

19 ლაშა ფოფხაძე

20 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

21 დავით კლდიაშვილი

22 ზურა ნინიძე

23 დურმიშხან ჯაბნიძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე

წყა რევაზ გორჯელაძე

წყა ბადრი ევგენიძე

სტა გიორგი ჩხარტიშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

რეფ გიგა მშვენიერაძე

კიდ გელა ლემონჯავა

კიდ ონისე მოგელაშვილი

დელ სალომე მაკასარაშვილი

მე4 მარიამ გოგუაძე

მდი ბექა დარბაიძე

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

ჟიუ რამაზ უკლება

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ყოჩ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.35

     
1 ბთმ დ1 15.02 0:0

5 ყოჩ ჯ 12 სანდრო ფურცხვანიძე 3:0

12 ყოჩ სბ 3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]  

14 ყოჩ სპე
11 გიორგი მელაძე

18 გიორგი ხოსიტაშვილი [3]
 

17 ყოჩ ჯ 12 სანდრო ფურცხვანიძე 6:0

22 ყოჩ დაბ 3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]  

22 ყოჩ დაბ
18 გიორგი ხოსიტაშვილი [3]

11 გიორგი მელაძე
 

27 ბთმ ჯ 15 მამუკა ნინიძე 6:3

40+2  შეს 15.49 6:3

     

შეს ბთმ შეც
3 ბექა ბერიძე  [3]

18 მუხრან ბახტაძე  [3]
 

შეს ბთმ შეც
9 არჩილ თურმანიძე

21 დავით კლდიაშვილი
 



41 ყოჩ დ2 16.02 6:3

44 ყოჩ შეც
8 გიორგი კურტანიძე

20 ნიკა ჩხიკვაძე
 

48 ყოჩ სბ 14 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი  
48 ბთმ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 6:10

52 ბთმ შეც
12 გიორგი წიკლაური

22 ზურა ნინიძე
 

55 ყოჩ ჯ 12 სანდრო ფურცხვანიძე 9:10

57 ბთმ ჯ 15 მამუკა ნინიძე 9:13

58 ბთმ შეც
5 ნუკრი ფერსელიძე

19 ლაშა ფოფხაძე
 

58 ყოჩ ლ 15 ნიკა ბიწაძე 14:13

59 ყოჩ გ 12 სანდრო ფურცხვანიძე 16:13

59 ყოჩ დაბ 14 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი  
61 ბთმ ჯ 15 მამუკა ნინიძე 16:16

64 ყოჩ ჯ 12 სანდრო ფურცხვანიძე 19:16

65 ყოჩ სბ 5 იოსებ გუშარაშვილი  
67 ბთმ ლ 4 დაჩი კოპაძე 19:21

71 ბთმ შეც
8 ვანო ფუტკარაძე

20 ხვიჩა ბუჯიაშვილი
 

71 ყოჩ შეც
4 გიორგი მოსულიშვილი

19 ნიკოლოზ თეზელაშვილი
 

71 ყოჩ შეც
11 გიორგი მელაძე

23 გიორგი სვანიძე
 

71 ბთმ სბ 1 ვაჟა თაგაური  [1]  
72 ყოჩ ლ 14 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი 24:21

75 ყოჩ დაბ 5 იოსებ გუშარაშვილი  

75 ბთმ სპე
22 ზურა ნინიძე

17 რაინდი დოღანია  [1]
 

80+1 ბთმ დაბ 1 ვაჟა თაგაური  [1]  

80+1 ბთმ დაბ
17 რაინდი დოღანია  [1]

22 ზურა ნინიძე
 

80+6  დას 17.02 24:21


