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ლიდე რბე თის  რჩ ე ული აკადე მია 23 მიხე ილ ახობაძე  

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 მამუკა  მსტოიანი  [1 ]
2 ლე ვან  ლომაური  [2 ]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3 ]
4 მიხე ილ აბრამიშვილი
5 ვანო ბე რიკაშვილი
6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი
7 გიორგი გოგლიძე   ©
8 გიორგი ილურიძე

9 კოტიკო იაშვილი
10 დავით მოძღვრიშვილი
11 საბა  ილურიძე
12 ზურაბ მინდიაშვილი
13 იოანე  ხე ლაია
14 საბა  სვიმონიშვილი
15 სოსო მათიაშვილი

16 გე ლა მახარაშვილი  [2 ]
17 ბე ქა  გვარამია   [1 ]
18 ნოდარ მე ქე რიშვილი  [3 ]
19 ვანო ბურდული
20 საბა  ფე სვიანიძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე
22 სანდრო მარგიანი
23 მიხე ილ ახობაძე

ე ქმ გურამ  ადამია
წყ ა მიხე ილ დათულიშვილი
წყ ა .
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ ლე ვან  ობოლაძე

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 გაგა  გორგასლიძე   [1 ]
2 ირაკლი ქვათაძე   [2 ]
3 გიორგი ჩ ხარტიშვილი  [3 ]
4 გაგა  არაბული

26 თორნიკე  ტურაშვილი
6 აკაკი მარშანია

20 ლე ვან  დარასე ლია
8 ფარნა  გასვიანი ©

23 ლაშა  გე დე ხაური
10 ბე ქა  წიკლაური
11 გიორგი შკინინი
13 ნიკა  ჩ იღვინაძე
12 გიორგი ტალახაძე
14 ნიკა  მაჭარაშვილი
15 გიორგი აფციაური

16 მირიან  ქარჩ ხაძე   [2 ]
17->18 რატი ასათიანი  [1 ]

18 ლე ვან  სანიკიძე   [3 ]
19 ზვიად მაისურაძე
5 გიორგი გე გია

21 ნიკა  წივწივაძე

9 გიორგი გაზდე ლიანი
22 გიორგი ნე ფარიძე

ე ქმ დავით კობახიძე
წყ ა ვახტანგ კავთიძე
წყ ა ბე სიკ თოფჩ იშვილი
სტა თე მურ ბე ნდიაშვილი

მნჯ ივანე  დავითაშვილი
მწვ თე მურ ბე ნდიაშვილი

რე ფ სულხან  ჩ იხლაძე
კიდ გიგა  მშვე ნიე რაძე
კიდ ილია მჟ ავანაძე
ვიდ საბა  აბულაშვილი

დე ლ გია ქე რაშვილი
მე 4 ნიკოლოზ ლაღაძე
ჟ იუ რაულ წე ვე ლიძე
მდი ლე ვან  ჯანე ზაშვილი



2020-21  |  ლიდერბეთის დიდი 10

V+ ტური  |  "ა" ჯგუფი  |  მატჩი # 30

კვი 13/12 2020  |  თბილისი, რაგბი პლატო  @  14.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი აკდ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.33 | 13.59
     
1 ლოკ დ1 14.03 0:0

3 ლოკ ლ 11 გიორგი შკინინი 0:5

14 აკდ სის
4 მიხეილ აბრამიშვილი 14.18

19 ვანო ბურდული
 

15 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი 3:5

19 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი 6:5

20 აკდ დაბ
19 ვანო ბურდული
4 მიხეილ აბრამიშვილი 14.24

 

22 ლოკ სბ 4 გაგა არაბული  
22 აკდ სბ 2 ლევან ლომაური  [2]  

23 აკდ სპე
4 მიხეილ აბრამიშვილი

16 გელა მახარაშვილი  [2]
 

24 ლოკ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

17 რატი ასათიანი  [1]
 

32 ლოკ ლ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2] 6:10

33 ლოკ გ 10 ბექა წიკლაური 6:12

33 აკდ სბ 9 კოტიკო იაშვილი  
34 ლოკ დაბ 4 გაგა არაბული  
34 აკდ დაბ 2 ლევან ლომაური  [2]  

34 აკდ დაბ
16 გელა მახარაშვილი  [2]
4 მიხეილ აბრამიშვილი

 

40 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი 9:12

40+1  შეს 14.49 9:12

     

შეს აკდ შეც
4 მიხეილ აბრამიშვილი

19 ვანო ბურდული
 



41 აკდ დ2 15.03 9:12

44 აკდ დაბ 9 კოტიკო იაშვილი  

44 აკდ შეც
9 კოტიკო იაშვილი

21 ჯიმი ღამბაშიძე
 

45 აკდ შეც
14 საბა სვიმონიშვილი
23 მიხეილ ახობაძე

 

47 ლოკ შეც
23 ლაშა გედეხაური
22 გიორგი ნეფარიძე

 

50 აკდ შეც
2 ლევან ლომაური  [2]

16 გელა მახარაშვილი  [2]
 

50 აკდ შეც
1 მამუკა მსტოიანი  [1]

17 ბექა გვარამია  [1]
 

52 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი 12:12

58 აკდ ლ 13 იოანე ხელაია 17:12

59 აკდ გ 10 დავით მოძღვრიშვილი 19:12

60 ლოკ შეც
20 ლევან დარასელია
21 ნიკა წივწივაძე

 

61 ლოკ შეც
4 გაგა არაბული
5 გიორგი გეგია

 

62 ლოკ შეც
1 გაგა გორგასლიძე  [1]
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

 

62 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
 

64 ლოკ ტვი
12 გიორგი ტალახაძე 15.28
9 გიორგი გაზდელიანი

 

71 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი 22:12

71 ლოკ შეც
26 თორნიკე ტურაშვილი
19 ზვიად მაისურაძე

 

73 აკდ შეც
12 ზურაბ მინდიაშვილი
22 სანდრო მარგიანი

 

73 ლოკ ნომ 17->18 რატი ასათიანი  [1]  
77 ლოკ ლ 21 ნიკა წივწივაძე 22:17

78 ლოკ გ 10 ბექა წიკლაური 22:19

80+5 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი 25:19

80+5  დას 15.54 25:19


