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ლიდერბეთის რჩეული აია 12 ირაკლი სიმსივე  

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 მამუკა მსტოიანი  [1]
2 გელა მახარაშვილი  [2]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
4 ვანო ბურდული
5 ვანო ბერიკაშვილი
6 საბა ფესვიანიძე
7 გიორგი გოგლიძე ©
8 პაატა ზედაშიძე

9 ირაკლი ბეგაძე
10 სანდრო მარგიანი
11 გიორგი მიქანაძე
12 მიხეილ ახობაძე
13 იოანე ხელაია
14 საბა ილურიძე
15 სოსო მათიაშვილი

16 ლუკა კეკელია  [2]
17 ბექა გვარამია  [1]
18 გიორგი შუბითიძე  [3]
19 მიხეილ აბრამიშვილი
20 გუჯუ ალავიძე

21 კოტე იაშვილი
22 ჯიმი ღამბაშიძე
23 ზურაბ მინდიაშვილი

ექმ გუგა ადამია
წყა თორნიკე კალანდარიშვილი
წყა დავით მოძღვრიშვილი
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ ლევან ობოლაძე

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 ნიკა პატარაია  [3]
4 მიხეილ ბაბუნაშვილი
5 ნოდარ ჭეიშვილი
6 სანდრო მამამთავრიშვილი
7 გიორგი სინაურიძე
8 თორნიკე აქუბარდია

9 ზვიად ორმოცაძე
10 გიორგი ბაბუნაშვილი ©
11 გიორგი აბრამიძე
12 ირაკლი სიმსივე
13 ლაშა ლომიძე
14 ზურა ძნელაძე
15 მირიან მოდებაძე

16 საბა ერემეიშვილი [2]
17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]
18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
19 ილია გაბისონია
20 ლაშა გოგიაშვილი

21 დავით კლდიაშვილი
22 სანდრო ფურცხვანიძე
23 თეიმურაზ კოხოძე

ექმ თემურ მინდიაშვილი
ექმ დავით შაშიაშვილი
წყა გიორგი ნემსაძე
სტა ზურა აფრიდონიძე

მნჯ ზურა აფრიდონიძე
მწვ ბესიკ ხამაშურიძე

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ შოთა თევზაძე
კიდ შოთა ცაგარეიშვილი
ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე

დელ იოსებ შიოლაშვილი
მე4 კახა გელოზია
ჟიუ რაულ წეველიძე
მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წილი აია მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.13
     
1 აკდ დ1 16.01 0:0

5 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 3:0

13 აია ლ 13 ლაშა ლომიძე 3:5

25 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 6:5

27 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 6:8

33 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 9:8

40+1 აკდ შეც
1 მამუკა მსტოიანი  [1]

17 ბექა გვარამია  [1]
 

40+3  შეს 16.47 9:8



41 აია დ2 17.00 9:8

48 აია ლ 12 ირაკლი სიმსივე 9:13

49 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 9:15

53 აია ლ 1 პეტრე ჯინჭარაძე  [1] 9:20

55 აია შეც
3 ნიკა პატარაია  [3]

18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
 

55 აკდ შეც
9 ირაკლი ბეგაძე

21 კოტე იაშვილი
 

55 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]
 

56 აკდ შეც
11 გიორგი მიქანაძე
23 ზურაბ მინდიაშვილი

 

58 აია შეც
5 ნოდარ ჭეიშვილი

19 ილია გაბისონია
 

63 აია შეც
1 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]

17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]
 

64 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 9:23

66 აია შეც
15 მირიან მოდებაძე
23 თეიმურაზ კოხოძე

 

68 აია შეც
18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
3 ნიკა პატარაია  [3]

 

68 აია შეც
9 ზვიად ორმოცაძე

21 დავით კლდიაშვილი
 

68 აკდ შეც
4 ვანო ბურდული

16 ლუკა კეკელია  [2]
 

73 აია სბ 17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]  

74 აია შეც
7 გიორგი სინაურიძე

20 ლაშა გოგიაშვილი
 

75 აკდ შეც
6 საბა ფესვიანიძე

19 მიხეილ აბრამიშვილი
 

79 აკდ შეც
2 გელა მახარაშვილი  [2]

20 გუჯუ ალავიძე
 

79 აია შეც
10 გიორგი ბაბუნაშვილი ©
22 სანდრო ფურცხვანიძე

 

80 აია სპე
11 გიორგი აბრამიძე
1 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]

 

80+1  დას 17.34 9:23


