
აია $ 17 18 ხვამლი

1შ .

1ლ ჯინჭარაძე

1გ გ.ბაბუნაშვილი

1ჯ ღლონტი

0ა .

სბ გ.ბაბუნაშვილი

წბ .

0შ .

2ლ ორაგველიძე, ლუტიძე

1გ ქობელაშვილი

2ჯ ქობელაშვილი 2

0ა .

სბ აფციაური, დონაძე  

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხვამლი 8 საბა კურტანიძე  

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

2 ნოდარ სამხარაძე  [2]

3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

4 ნაპოლიონი ბეკევა

5 მიხეილ ბაბუნაშვილი

6 საბა ერემეიშვილი

7 დავით ვარდანიძე

8 ილია გაბისონია

9 ზვიად ორმოცაძე

10 გიორგი ბაბუნაშვილი

11 გიორგი აბრამიძე

12 დავით კვირიკაშვილი

13 ირაკლი სიმსივე

14 ამირან შვანგირაძე

15 ლაშა ლომიძე

16 საბა ხონელიძე  [2]

17 ალეკო გიგაშვილი  [1]

18 გიორგი გიგაშვილი  [3]

19 ბებუნი კუხიანიძე

20 შოთა არეშიძე

21 ნიკა ღლონტი

22 გივი ლეჟავა

23 ლისალა ნასეგე

ექმ თემურ მინდიაშვილი

ექმ გიორგი აბესაძე

წყა გაგა სინაურიძე

სტა ზურაბ აფრიდონიძე

მნჯ ზურაბ აფრიდონიძე

მწვ ლევან შარვაშიძე

ხვამლი თბილისი (ხმლ)

1 მიხეილ ორაგველიძე  [1]

2 დავით ხიდაშელი  [2]

3 ჰამლეტ დვალი  [3]

4 ბექა არველაძე

5 გიორგი კვაბზირიძე

6 ნიკო აფციაური

7 ირაკლი სულეიმანაშვილი

8 საბა კურტანიძე ©

9 ფრიდონ წიკლაური

10 ზურა ქობელაშვილი

11 გიორგი ჯობავა

12 ბაჩანა მონიავა

13 ზურა ლუტიძე

14 ლაშა კაკაურიძე

15 კლავდო ხუციშვილი

16 გივი მაწკეპლაძე  [2]

17 ლუკა კოტორაშვილი  [1]

18 ტარიელ დონაძე  [3]

19 ლუკა ანსიანი

20 ბაჩო ბაიხოიძე

21 ბესიკ თაყნიაშვილი

22 ლუკა მაკტავა

23 ნიკა ცინცაძე

ექმ კახა კაციტაძე

წყა გიორგი ცუცქირიძე

წყა ერეკლე ფერაძე

სტა ირაკლი მასხარაშვილი

მნჯ ნუგზარ მალაღურაძე

მწვ დავით ცხვედიანი

რეფ საბა აბულაშვილი

კიდ ლებან ბიბიჩაძე

კიდ კახა გელოზია

დელ ბორის ზიბზიბაძე

მე4 ლაშა ზივზივაძე

მდი ირაკლი დათიაშვილი

ვიდ .

ჟიუ ბადრი შვანგირაძე

ფხზ გელა მშვილდაძე



2022-23  |  დიდი 10

IX ტური  |  მატჩი # 43

შაბ 26/11 2022  |  ქუთაისი, აია არენა  @  16.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ხმლ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.52

     
1 ხმლ დ1 16.02 0:0

2 ხმლ ჯ 10 ზურა ქობელაშვილი 0:3

12 ხმლ ლ 1 მიხეილ ორაგველიძე [1] 0:8

13 ხმლ გ 10 ზურა ქობელაშვილი 0:10

39 აია სბ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი  
40 ხმლ ჯ 10 ზურა ქობელაშვილი 0:13

40+1 ხმლ ლ 13 ზურა ლუტიძე 0:18

40+2  შეს 16.45 0:18

     

შეს აია შეც
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]

16 საბა ხონელიძე  [2]
 

შეს აია შეც
7 დავით ვარდანიძე

20 შოთა არეშიძე
 

შეს აია შეც
15 ლაშა ლომიძე

23 ლისალა ნასეგე
 



41 აია დ2 17.00 0:18

47 ხმლ სბ 6 ნიკო აფციაური  
47 აია დაბ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი  
48 აია ლ 1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1] 5:18

48 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი 7:18

48 ხმლ შეც
10 ზურა ქობელაშვილი

22 ლუკა მაკტავა
 

52 ხმლ შეც
1 მიხეილ ორაგველიძე [1]

17 ლუკა კოტორაშვილი [1]
 

52 ხმლ შეც
2 დავით ხიდაშელი  [2]

16 გივი მაწკეპლაძე  [2]
 

52 ხმლ შეც
3 ჰამლეტ დვალი  [3]

18 ტარიელ დონაძე  [3]
 

53 აია შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 14:18

53 ხმლ სბ 18 ტარიელ დონაძე  [3]  
58 ხმლ დაბ 6 ნიკო აფციაური  

58 აია შეც
10 გიორგი ბაბუნაშვილი

21 ნიკა ღლონტი
 

60 ხმლ სპე
7 ირაკლი სულეიმანაშვილი

3 ჰამლეტ დვალი  [3]
 

60 ხმლ შეც
11 გიორგი ჯობავა

23 ნიკა ცინცაძე
 

63 აია ჯ 21 ნიკა ღლონტი 17:18

64 ხმლ დაბ 18 ტარიელ დონაძე  [3]  

64 ხმლ დაბ
3 ჰამლეტ დვალი  [3]

7 ირაკლი სულეიმანაშვილი
 

65 ხმლ შეც
5 გიორგი კვაბზირიძე

19 ლუკა ანსიანი
 

66 ხმლ შეც
23 ნიკა ცინცაძე

10 ზურა ქობელაშვილი
 

69 აია შეც
16 საბა ხონელიძე  [2]

2 ნოდარ სამხარაძე  [2]
 

70 აია შეც
4 ნაპოლიონი ბეკევა

19 ბებუნი კუხიანიძე
 

75 აია შეც
3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

18 გიორგი გიგაშვილი  [3]
 

75 აია შეც
12 დავით კვირიკაშვილი

22 გივი ლეჟავა
 

77 ხმლ შეც
6 ნიკო აფციაური

20 ბაჩო ბაიხოიძე
 

80+3  დას 17.50 17:18


