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აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]

2 ლევან ლომაური ©  [2]

3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

4 ვანო ბურდული

5 ვანო ბერიკაშვილი

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7 საბა ფესვიანიძე

8 თორნიკე ზოიძე

9 კოტიკო იაშვილი

10 სანდრო მარგიანი

11 ლევან კალანდარიშვილი

12 ლევან ჭაჭუკაშვილი

13 იოანე ხელაია

14 ზუკა მინდიაშვილი

15 დავით მოძღვრიშვილი

16 გელა მახარაშვილი  [2]

17 მამუკა მსტოიანი  [1]

18 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

19 მიშა ახობაძე

20 გიორგი გოგლიძე

21 ირაკლი ბეგაძე

22 გიორგი მიქანაძე

23 გიორგი ჭუაძე

ექმ ჰამლეტ ეროიანი

წყა .

წყა თორნიკე კალანდარიშვილი

სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ ლევან ობოლაძე

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 გოგა ქადარია  [1]

2 გიორგი თედორაძე  [2]

3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

4 ამირან მიქაძე

5 სანდრო ქოიავა

6 ვანო ფუტკარაძე

7 კობა ჯიმშელეიშვილი

24 ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9 კობა ბუჯიაშვილი

10 მამუკა ნინიძე

11 დურმიშხან ჯაბნიძე

12 ბექა ურჯუკაშვილი ©
13 გურამ ქანდაურიშვილი

14 ნიკა ნინიძე

15 ანზორ სიჭინავა

16 ვაჟა თაგაური  [2]

17 ზურა ერისთავი  [1]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]

19 ალეკო შამილიშვილი

20 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

21 ჯონდი კორტავა

22 ზურა თუთბერიძე

23 დავით ტრაპაიძე

ექმ პაატა ცინცაბაძე

წყა ირაკლი ნინიძე

წყა ბადრი ევგენიძე

სტა გიგა ხოჭოლავა

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

რეფ ირაკლი ჭანუყვაძე

კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

კიდ ნიკა ამაშუკელი

ვიდ საბა აბულაშვილი

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 ნინო ელოშვილი

მდი ნიკო გიგინეიშვილი
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0  ნომ გადამოწმდა  17.15  
     
1 აკდ დ1 18.00 0:0

11 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 0:3

16 აკდ ჯ 15 დავით მოძღვრიშვილი 3:3

27 აკდ ჯ 15 დავით მოძღვრიშვილი 6:3

29 აკდ ლ 13 იოანე ხელაია 11:3

30 აკდ გ 15 დავით მოძღვრიშვილი 13:3

40+1 აკდ ჯ 15 დავით მოძღვრიშვილი 16:3

40+1  შეს 18.43 16:3

     

შეს ბთმ შეც

1 გოგა ქადარია  [1]

17 ზურა ერისთავი  [1]

 

შეს ბთმ შეც

2 გიორგი თედორაძე  [2]

20 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

 

შეს ბთმ შეც

3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]

 

შეს ბთმ შეც

9 კობა ბუჯიაშვილი

22 ზურა თუთბერიძე

 

     



41 ბთმ დ2 18.55 16:3

47 აკდ შეც

9 კოტიკო იაშვილი

21 ირაკლი ბეგაძე

 

47 აკდ შეც

3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

 

48 ბთმ ლ 14 ნიკა ნინიძე 16:8

49 ბთმ გ 10 მამუკა ნინიძე 16:10

49 აკდ შეც

10 სანდრო მარგიანი

22 გიორგი მიქანაძე

 

50 ბთმ შეც

11 დურმიშხან ჯაბნიძე

23 დავით ტრაპაიძე

 

52 აკდ შეც

12 ლევან ჭაჭუკაშვილი

23 გიორგი ჭუაძე

 

52 აკდ შეც

2 ლევან ლომაური ©  [2]

16 გელა მახარაშვილი  [2]

 

52 ბთმ შეც

4 ამირან მიქაძე

21 ჯონდი კორტავა

 

60 აკდ ჯ 15 დავით მოძღვრიშვილი 19:10

61 აკდ შეც

14 ზუკა მინდიაშვილი

19 მიშა ახობაძე

 

65 ბთმ ჯ 10 მამუკა ნინიძე 19:13

65 აკდ შეც

1 ბექა გვარამია  [1]

17 მამუკა მსტოიანი  [1]

 

73 აკდ შეც

8 თორნიკე ზოიძე

20 გიორგი გოგლიძე

 

73 ბთმ შეც

7 კობა ჯიმშელეიშვილი

16 ვაჟა თაგაური  [2]

 

80 აკდ სბ 11 ლევან კალანდარიშვილი  

80 აკდ შეც

18 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

 

80 აკდ შეც

17 მამუკა მსტოიანი  [1]

1 ბექა გვარამია  [1]

 

80+2  დას 19.45 19:13


