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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 14 გიორგი ფრუიძე  

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ალეკო შამილიშვილი  [1]

2 გიორგი მენაბდე  [2]

3 მუხრან ბახტაძე  [3]

4 ლაშა ფოფხაძე

5 დაჩი კოპაძე

6 გიორგი თხილაიშვილი

7 გუგა შენგელია

8 ვანო ფუტკარაძე

9 დავით კლდიაშვილი

10 რეზი ჯინჭველაშვილი

11 ნიკა ნინიძე

12 გიორგი წიკლაური

13 სანდრო სვანიძე

14 გიორგი ფრუიძე

15 მამუკა ნინიძე

16 .  [2]

17 ვაჟა თაგაური  [1] [2]

18 ბექა ბერიძე  [3]

19 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

20 ჯონდი კორტავა

21 კობა ბუჯიაშვილი

22 ანტონ შაშერო

23 დურმიშხან ჯაბნიძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე

ექმ ბადრი ევგენიძე

წყა რევაზ გორჯელაძე

სტა დავით გუგუშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

ხვამლი თბილისი (ხმლ)

1 ლალე სურამელი  [1]

2 დავით ხიდაშელი  [2]

3 ჰამლეტ დვალი  [3]

4 ბექა არველაძე

5 გიორგი კვაბზირიძე

6 საბა ჯღარკავა

7 თორნიკე ბაიხოიძე

8 საბა კურტანიძე

9 ბესიკ თაყნიაშვილი

10 ზურა ქობელაშვილი

11 ბაჩანა მონიავა

12 მიხეილ თაყაიშვილი

13 ლუკა ცხვედიანი

14 ლაშა კაკაურიძე

15 კლავდო ხუციშვილი

16 გიორგი ვარდოსანიძე  [2]

17 რეზო მახარაძე  [1]

18 ჰამლეტ გოგია  [3]

19 ლუკა ანსიანი

20 გივი ცინცაძე

21 დავით მაჭარაშვილი

22 საბა ინალიშვილი

23 გიორგი მიმინოშვილი

ექმ კახა კაციტაძე

წყა ირაკლი ფერაძე

წყა გიორგი ცუცქირიძე

სტა ირაკლი მასხარაშვილი

მნჯ ნუგზარ მალაღურაძე

მწვ დავით ცხვედიანი

რეფ საბა აბულაშვილი

კიდ ლევან ბიბიჩაძე

კიდ ლაშა ზივზივაძე

დელ ნუგზარ გაბრიჭიძე

მე4 გიგა სხილაძე

მდი ასლან დიასამიძე

ვიდ .
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2022-23  |  დიდი 10

X ტური  |  მატჩი # 46

პარ 02/12 2022  |  ბათუმი, არენა  @  15.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ბთმ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.12

     
1 ხმლ დ1 15.00 0:0

14 ხმლ სბ 14 ლაშა კაკაურიძე  
16 ბთმ ჯ 15 მამუკა ნინიძე 3:0

24 ხმლ დაბ 14 ლაშა კაკაურიძე  
31 ხმლ ჯ 10 ზურა ქობელაშვილი 3:3

40 ბთმ სბ 5 დაჩი კოპაძე  
40+1  შეს 15.41 3:3

     

შეს ხმლ შეც
13 ლუკა ცხვედიანი

20 გივი ცინცაძე
 



41 ბთმ დ2 15.55 3:3

48 ხმლ შეც
1 ლალე სურამელი  [1]

18 ჰამლეტ გოგია  [3]
 

48 ბთმ შეც
3 მუხრან ბახტაძე  [3]

18 ბექა ბერიძე  [3]
 

49 ბთმ დაბ 5 დაჩი კოპაძე  

51 ბთმ შეც
9 დავით კლდიაშვილი

21 კობა ბუჯიაშვილი
 

51 ხმლ შეც
2 დავით ხიდაშელი  [2]

16 გიორგი ვარდოსანიძე [2]
 

53 ხმლ შეც
5 გიორგი კვაბზირიძე

19 ლუკა ანსიანი
 

56 ხმლ ჯ 10 ზურა ქობელაშვილი 3:6

57 ხმლ შეც
3 ჰამლეტ დვალი  [3]

17 რეზო მახარაძე  [1]
 

59 ბთმ ლ 2 გიორგი მენაბდე  [2] 8:6

61 ბთმ შეც
7 გუგა შენგელია

20 ჯონდი კორტავა
 

67 ბთმ შეც
1 ალეკო შამილიშვილი [1]

17 ვაჟა თაგაური  [1] [2]
 

68 ხმლ შეც
6 საბა ჯღარკავა

21 დავით მაჭარაშვილი
 

75 ხმლ შეც
9 ბესიკ თაყნიაშვილი

23 გიორგი მიმინოშვილი
 

75 ბთმ შეც
5 დაჩი კოპაძე

19 ხვიჩა ბუჯიაშვილი
 

78 ბთმ შეც
12 გიორგი წიკლაური

23 დურმიშხან ჯაბნიძე
 

78 ბთმ შეც
18 ბექა ბერიძე  [3]

3 მუხრან ბახტაძე  [3]
 

80+1  დას 16.39 8:6


