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ლიდერბეთის რჩეული აკადემია 15 დათო მოძღვრიშვილი  

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 მამუკა ესართია  [1]

2 ლაშა საჯაია  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 გიორგი შუკაკიძე

5 არსენ ტრაპაიძე

6 გუგა შენგელია

7 გიორგი მჭედლიშვილი ©
8 გიორგი კურტანიძე

9 გიორგი ჯღამაია

10 სერგი ჩხაიძე

11 ბექა სამსიანი

12 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

13 გიორგი შერმადინი

14 ბონდო ლომიძე

15 დიმიტრი კიკნაძე

16 ლუკა კობერიძე  [2]

17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

18 არჩილ ქავთარაძე  [3]

19 გიორგი მოსულიშვილი

20 აჩი შენგელია

21 ალექსანდრე ზაბახიძე

22 ლევან ძნელაძე

23 რეზი ხარაზიშვილი

ექმ გიორგი კუჭაძე

ექმ გიორგი ნოზაძე

წყა ლაშა ცომაია

სტა ლადო დოლაბერიძე

მნჯ მიხო ბარაბაძე

მწვ პალიკო ჯიმშელაძე, გიორგი ზაბახიძე

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]

2 ლევან ლომაური  [2]

3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

4 საბა ფესვიანიძე

5 ვანო ბერიკაშვილი

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7 გიორგი გოგლიძე ©
8 გიორგი ილურიძე

9 კოტე იაშვილი

10 სანდრო მარგიანი

11 მიხეილ ახობაძე

12 გიორგი ჭუაძე

13 იოანე ხელაია

14 საბა ილურიძე

15 დათო მოძღვრიშვილი

16 გელა მახარაშვილი  [2]

17 მამუკა მსტოიანი  [1]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

19 გუჯუ ალავიძე

20 თორნიკე ზოიძე

21 ირაკლი ბეგაძე

22 საბა სვიმონიშვილი

23 ზურაბ მინდიაშვილი

ექმ გუგა ადამია

წყა ნოდარ აბუთიძე

წყა ვანო ბურდული

სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ ლევან ობოლაძე

რეფ შოთა თევზაძე

კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

კიდ ნიკა ამაშუკელი

ვიდ .

დელ გოგი ჯალაღონია

მე4 ნინო ელოშვილი

ჟიუ რაულ წეველიძე

მდი ნიკო გიგინეიშვილი
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წილი აკდ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  17.05

     
1 იუნ დ1 18.03 0:0

10 აკდ ლ 11 მიხეილ ახობაძე 0:5

21 აკდ ლ 14 საბა ილურიძე 0:10

22 აკდ გ 15 დათო მოძღვრიშვილი 0:12

29 აკდ ჯ 15 დათო მოძღვრიშვილი 0:15

32 იუნ შეც

2 ლაშა საჯაია  [2]

16 ლუკა კობერიძე  [2]

 

35 აკდ სბ 5 ვანო ბერიკაშვილი  
37 იუნ ჯ 10 სერგი ჩხაიძე 3:15

39 იუნ ჯ 10 სერგი ჩხაიძე 6:15

40  შეს 18.47 6:15

     

შეს იუნ შეც

10 სერგი ჩხაიძე

23 რეზი ხარაზიშვილი

 

შეს იუნ შეც

9 გიორგი ჯღამაია

21 ალექსანდრე ზაბახიძე

 



41 აკდ დ2 19.01 6:15

46 აკდ შეც

7 გიორგი გოგლიძე ©
20 თორნიკე ზოიძე

 

46 აკდ შეც

2 ლევან ლომაური  [2]

16 გელა მახარაშვილი  [2]

 

46 აკდ დაბ 5 ვანო ბერიკაშვილი  
55 იუნ ჯ 23 რეზი ხარაზიშვილი 9:15

55 აკდ შეც

9 კოტე იაშვილი

21 ირაკლი ბეგაძე

 

55 აკდ შეც

1 ბექა გვარამია  [1]

17 მამუკა მსტოიანი  [1]

 

59 იუნ ჯ 23 რეზი ხარაზიშვილი 12:15

59 აკდ შეც

3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

 

60 აკდ ჯ 15 დათო მოძღვრიშვილი 12:18

68 აკდ შეც

10 სანდრო მარგიანი

22 საბა სვიმონიშვილი

 

72 იუნ შეც

12 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

22 ლევან ძნელაძე

 

72 იუნ შეც

1 მამუკა ესართია  [1]

17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

 

72 იუნ შეც

16 ლუკა კობერიძე  [2]

2 ლაშა საჯაია  [2]

 

74 იუნ შეც

4 გიორგი შუკაკიძე

19 გიორგი მოსულიშვილი

 

74 იუნ შეც

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 არჩილ ქავთარაძე  [3]

 

74 აკდ შეც

4 საბა ფესვიანიძე

19 გუჯუ ალავიძე

 

77 აკდ ჯ 15 დათო მოძღვრიშვილი 12:21

78 იუნ შეც

5 არსენ ტრაპაიძე

20 აჩი შენგელია

 

79 იუნ ჯ 23 რეზი ხარაზიშვილი 15:21

79 აკდ შეც

12 გიორგი ჭუაძე

23 ზურაბ მინდიაშვილი

 

80+1 აკდ სბ 20 თორნიკე ზოიძე  
80+4 იუნ ლ 22 ლევან ძნელაძე 20:21

80+5  დას 19.50 20:21


