
არმაზი 6 40 აკადემია $

0შ .

0ლ .

0გ .

2ჯ ჭიკაიძე 2

0ა .

სბ ჯიბლაძე  

წბ .

0შ .

6ლ

გვარამია, გოგლიძე, ბურდული, ხელაია,

ზოიძე, ს.ილურიძე

5გ მოძღვრიშვილი 5

0ჯ .

0ა .

სბ .

წბ .

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 ჯანო მაისურაძე  [1]

2 გოგა ხუროშვილი  [2]

3 ლევან სანიკიძე  [3]

4 ილია სურგულაძე

5 ბესო ბარბაქაძე

6 თენგო გიგოლაშვილი

7 სანდრო კალმახელიძე ©
8 ვახო ამირანაშვილი

9 ლუკა დვალიშვილი

10 ნიკა ჭიკაიძე

11 მიშო ჩადუნელი

12 ნიკა სამხარაძე

13 ნიკა გიგაური

14 არდაშ დარბოევი

15 ნიკა წიკლაური

16 გიორგი მენაბდე  [2]

17 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

18 ბაჩო მაჭარაშვილი  [3]

19 ვასო მახარაძე

20 ნიკო ტაბაღუა

21 ლუკა მიშვიძე

22 ვილიამ კაიფაჯიანი

23 გიორგი ჭედია

ექმ ირაკლი შაორშაძე

წყა ნიკა პინაიშვილი

წყა გიორგი ნადარეიშვილი

სტა ირაკლი მაჩხანელი

მნჯ ზურა პინაიშვილი

მწვ ირაკლი მაჩხანელი

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]

2 ლევან ლომაური  [2]

3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

4 გიორგი ილურიძე

5 ვანო ბურდული

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7 გიორგი გოგლიძე ©
8 თორნიკე ზოიძე

9 ირაკლი ბეგაძე

10 კოტე ახობაძე

11 ლევან თომაძე

12 გიორგი ჭუაძე

13 იოანე ხელაია

14 მიხეილ ახობაძე

15 დავით მოძღვრიშვილი

16 გელა მახარაშვილი  [2]

17 ნიკა ჩაგუნავა  [1]

18 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

19 დავით ივანოვი

20 პაატა ზედაშიძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე

22 საბა ილურიძე

23 ზურაბ მინდიაშვილი

ექმ ტატო კინწურაშვილი

წყა თორნიკე კალანდარიშვილი

წყა .

სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ ლევან ობოლაძე

რეფ თორნიკე გვირჯიშვილი

კიდ სულხან ჩიხლაძე

კიდ ბექა აქუბარდია

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე

დელ გია ქერაშვილი

მე4 გიგა მშვენიერაძე

მდი ლუკა მუჩიაშვილი

2019-20  |  დიდი 10

X ტური  |  მატჩი # 47

შაბ 30/11 2019  |  თბილისი, შევარდენი  @  15.00



წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  14.25  
     
1 ამზ დ1 15.01 0:0

4 აკდ ლ 1 ბექა გვარამია  [1] 0:5

10 აკდ ლ 7 გიორგი გოგლიძე © 0:10

11 აკდ გ 15 დავით მოძღვრიშვილი 0:12

28 აკდ ლ 5 ვანო ბურდული 0:17

28 აკდ გ 15 დავით მოძღვრიშვილი 0:19

36 ამზ ჯ 10 ნიკა ჭიკაიძე 3:19

39 აკდ სის

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი 15.45

19 დავით ივანოვი

 

40  შეს 15.45 3:19

     

შეს ამზ შეც

11 მიშო ჩადუნელი

23 გიორგი ჭედია

 

შეს ამზ შეც

4 ილია სურგულაძე

19 ვასო მახარაძე

 

შეს აკდ დაბ

19 დავით ივანოვი

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

 

შეს აკდ შეც

4 გიორგი ილურიძე

19 დავით ივანოვი

 



41 აკდ დ2 15.56 3:19

44 აკდ შეც

9 ირაკლი ბეგაძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე

 

44 აკდ შეც

2 ლევან ლომაური  [2]

16 გელა მახარაშვილი  [2]

 

45 ამზ შეც

6 თენგო გიგოლაშვილი

20 ნიკო ტაბაღუა

 

49 ამზ ჯ 10 ნიკა ჭიკაიძე 6:19

53 აკდ ლ 13 იოანე ხელაია 6:24

54 აკდ გ 15 დავით მოძღვრიშვილი 6:26

55 აკდ შეც

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

23 ზურაბ მინდიაშვილი

 

55 აკდ შეც

10 კოტე ახობაძე

22 საბა ილურიძე

 

55 აკდ შეც

3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

 

55 აკდ შეც

1 ბექა გვარამია  [1]

17 ნიკა ჩაგუნავა  [1]

 

55 ამზ შეც

3 ლევან სანიკიძე  [3]

18 ბაჩო მაჭარაშვილი  [3]

 

55 ამზ შეც

1 ჯანო მაისურაძე  [1]

17 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

 

66 ამზ შეც

14 არდაშ დარბოევი

22 ვილიამ კაიფაჯიანი

 

66 ამზ შეც

2 გოგა ხუროშვილი  [2]

16 გიორგი მენაბდე  [2]

 

66 ამზ შეც

9 ლუკა დვალიშვილი

21 ლუკა მიშვიძე

 

66 აკდ შეც

7 გიორგი გოგლიძე ©
20 პაატა ზედაშიძე

 

74 აკდ ლ 8 თორნიკე ზოიძე 6:31

75 აკდ გ 15 დავით მოძღვრიშვილი 6:33

78 ამზ სბ 17 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]  

78 ამზ სპე

7 სანდრო კალმახელიძე ©
1 ჯანო მაისურაძე  [1]

 

80 აკდ ლ 22 საბა ილურიძე 6:38

80+1 აკდ გ 15 დავით მოძღვრიშვილი 6:40

80+1  დას 16.43 6:40


