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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ბათუმი 8 ვანო ფუტკარაძე  

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 რეზი მარგალიტაძე  [1]

2 გელა მახარაშვილი  [2]

3-> * ლევან გომიაშვილი  [3]

4 ვანო ბურდული

5 გიგა ჯულუხაძე

6 გიორგი შუკაკიძე

7 იაგო გელაძე

8 ლუკა ჩქარეული

9 ნოშრე ფაფიაშვილი

10 გუგუა ხულელიძე ©
14 ონისე ბაზალი

12 ნიკა გიგაური

13 ლევან ქუშაშვილი

11 გაგა ყენია

15 საბა ნიკოლაშვილი

16 ნიკოლოზ ცოფურაშვილი  [2]

17 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

18 გიორგი ჯამბურიძე  [3]

19 გიგა კაციტაძე

20 ბექა გუგეშაშვილი

21 კობა სილაგაძე

22 ისმაილ მარსაგიშვილი

23 ლადო ეფხოშვილი

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი

წყა გიორგი კეკელია

წყა ლაშა გედეხაური

სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე

მწვ გოჩა ჩქარეული

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ალეკო შამილიშვილი  [1]

2 გიორგი მენაბდე  [2]

3 მიხეილ წიკლაური  [3]

4 ლაშა ფოფხაძე

5 დაჩი კოპაძე

6 გიორგი თხილაიშვილი ©
7 გუგა შენგელია

8 ვანო ფუტკარაძე

9 კობა ბუჯიაშვილი

10 რეზი ჯინჭველაშვილი

11 ნიკა ნინიძე

12 გიორგი წიკლაური

13 გიორგი ფრუიძე

14 სანდრო სვანიძე

15 მამუკა ნინიძე

16 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

17 ვაჟა თაგაური  [1]

18 ბექა ბერიძე  [3]

19 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

20 ჯონდი კორტავა

21 არჩილ თურმანიძე

22 ანტონ შაშერო

23 ზურა ძნელაძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე

ექმ ბადრი ევგენიძე

წყა რევაზ გორჯელაძე

სტა დავით გუგუშვილი

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

რეფ შოთა ცაგარეიშვილი

კიდ დავით ლაბაძე

კიდ ონისე მოგელაშვილი

დელ მარიამ გოგუაძე

მე4 კახა გელოზია

მდი ბექა დარბაიძე

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

ჟიუ ფარსმან გაბაძე

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ბთმ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.33

     
1 ყაზ დ1 15.04 0:0

13 ბთმ ლ 2 გიორგი მენაბდე  [2] 0:5

22 ბთმ ლ 14 სანდრო სვანიძე 0:10

26 ბთმ შეც
14 სანდრო სვანიძე

23 ზურა ძნელაძე
 

26 ყაზ ნომ 3-> * ლევან გომიაშვილი  [3]  

36 ყაზ შეც
8 ლუკა ჩქარეული

20 ბექა გუგეშაშვილი
 

39 ბთმ ჯ 15 მამუკა ნინიძე 0:13

40  შეს 15.48 0:13



41 ბთმ დ2 16.02 0:13

44 ბთმ ჯ 15 მამუკა ნინიძე 0:16

48 ყაზ შეც
1 რეზი მარგალიტაძე  [1]

17 გიორგი ზაგაშვილი  [1]
 

48 ყაზ შეც
3-> * ლევან გომიაშვილი  [3]

18 გიორგი ჯამბურიძე  [3]
 

51 ყაზ ლ 10 გუგუა ხულელიძე © 5:16

51 ყაზ გ 15 საბა ნიკოლაშვილი 7:16

51 ბთმ შეც
1 ალეკო შამილიშვილი [1]

17 ვაჟა თაგაური  [1]
 

51 ბთმ შეც
3 მიხეილ წიკლაური  [3]

18 ბექა ბერიძე  [3]
 

56 ბთმ ლ 7 გუგა შენგელია 7:21

57 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 7:23

57 ყაზ შეც
5 გიგა ჯულუხაძე

19 გიგა კაციტაძე
 

57 ბთმ შეც
10 რეზი ჯინჭველაშვილი

22 ანტონ შაშერო
 

61 ბთმ ჯ 15 მამუკა ნინიძე 7:26

61 ყაზ შეც
14 ონისე ბაზალი

22 ისმაილ მარსაგიშვილი
 

63 ბთმ ლ 8 ვანო ფუტკარაძე 7:31

64 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 7:33

65 ყაზ შეც
2 გელა მახარაშვილი  [2]

16 ნიკოლოზ ცოფურაშვილი  [2]
 

65 ყაზ შეც
11 გაგა ყენია

21 კობა სილაგაძე
 

65 ბთმ შეც
6 გიორგი თხილაიშვილი ©

20 ჯონდი კორტავა
 

66 ყაზ შეც
15 საბა ნიკოლაშვილი

23 ლადო ეფხოშვილი
 

68 ბთმ ლ 2 გიორგი მენაბდე  [2] 7:38

69 ბთმ შეც
2 გიორგი მენაბდე  [2]

16 ბექა მამრიკიშვილი  [2]
 

69 ბთმ შეც
5 დაჩი კოპაძე

19 ხვიჩა ბუჯიაშვილი
 

69 ბთმ შეც
9 კობა ბუჯიაშვილი

21 არჩილ თურმანიძე
 

78 ბთმ ლ 20 ჯონდი კორტავა 7:43

79 ბთმ გ 15 მამუკა ნინიძე 7:45

79  დას 16.45 7:45


