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ლიდერბეთის რჩეული აკადემია 14 საბა ილურიძე  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 ნიკა აბულაძე  [1]
2 დავით ხიდეშელი  [2]
3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
4 იოსებ გუშარაშვილი
5 ლაშა ფოფხაძე
6 გურამ გოგიძე
7 გიორგი ტყეშელიაძე
8 გიორგი ნოდია

9 გიორგი ბეგაძე ©
10 ლაშა მალაღურაძე
11 თემურ ჭიჭინაძე
12 გიორგი წიკლაური
13 გიორგი ხარშილაძე
14 ლევან გოგოლაშვილი
15 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
18 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]
19 კობა ტატულაშილი
20 ნიკა ჩხიკვაძე

21 შავლეგ მახარაშვილი
22 თემურ სოხაძე
23 კოტე მარჯანიშვილი

ექმ ოდისეი სადოევი
წყა აკაკი ცინცაძე
წყა .
სტა ერეკლე ფერაძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

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 ლუკა კობაური
12 მიხეილ ახობაძე
13 იოანე ხელაია
14 საბა ილურიძე
15 სოსო მათიაშვილი

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

21 ჯიმი ღამბაშიძე
22 გიორგი მიქანაძე
23 ზურაბ მინდიაშვილი

ექმ გუგა ადამია
წყა თორნიკე კალანდარიშვილი
წყა ბორის იურინი
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ ლევან ობოლაძე

რეფ ირაკლი ჭანუყვაძე
კიდ იოსებ ჯაფარიძე
კიდ გელა ლემონჯავა
ვიდ საბა აბულაშვილი

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 ოთარ დალაქიშვილი
ჟიუ რაულ წეველიძე
მდი ლუკა მუჩიაშვილი



2020-21  |  ლიდერბეთის დიდი 10

II ეტაპი  |  III ტური  |  ზედა ექვსეული  |  მატჩი # 75

შაბ 10/04 2021  |  თბილისი, რაგბი პლატო  @  16.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი აკდ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.40
     
1 ყოჩ დ1 16.00 0:0

7 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 3:0

18 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 6:0

23 ყოჩ შეც
3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

18 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]
 

25 აკდ ლ 14 საბა ილურიძე 6:5

26 აკდ გ 10 სანდრო მარგიანი 6:7

31 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 6:10

40  შეს 16.47 6:10



41 აკდ დ2 17.00 6:10

45 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 9:10

50 ყოჩ შეც
2 დავით ხიდეშელი  [2]

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
 

50 ყოჩ შეც
8 გიორგი ნოდია

20 ნიკა ჩხიკვაძე
 

50 აკდ შეც
1 მამუკა მსტოიანი   [1]

17 ბექა გვარამია   [1]
 

54 ყოჩ შეც
13 გიორგი ხარშილაძე
23 კოტე მარჯანიშვილი

 

55 ყოჩ შეც
1 ნიკა აბულაძე  [1]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
 

57 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი   [3]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]
 

60 აკდ შეც
2 გელა მახარაშვილი   [2]

16 ლევან ლომაური  [2]
 

60 აკდ შეც
6 საბა ფესვიანიძე

20 ლუკა კეკელია
 

62 აკდ შეც
9 ირაკლი ბეგაძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე
 

63 ყოჩ შეც
10 ლაშა მალაღურაძე
22 თემურ სოხაძე

 

63 ყოჩ შეც
9 გიორგი ბეგაძე ©

21 შავლეგ მახარაშვილი
 

68 ყოჩ ჯ 22 თემურ სოხაძე 12:10

68 აკდ შეც
11 ლუკა კობაური
22 გიორგი მიქანაძე

 

80+2 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 12:13

80+2  დას 17.46 12:13


