
აკადემია 32 31 ყოჩები $

0შ .

4ლ ფესვიანიძე, ბეგაძე, ზოიძე, მარგიანი

3გ მარგიანი,  მოძღვრიშვილი 2

2ჯ მარგიანი, მოძღვრიშვილი

0ა .

სბ ზოიძე

წბ .

0შ .

4ლ ხიდეშელი, ბიწაძე, სოხაძე, მალაღურაძე

4გ მალაღურაძე 4

1ჯ მალაღურაძე

0ა .

სბ თეზელაშვილი, გოგიძე

წბ .

ლიდერბეთის რჩეული აკადემია 10 სანდრო მარგიანი  

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 მამუკა მსტოიანი  [1]
2 ლუკა კეკელია  [2]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
4 საბა ფესვიანიძე
5 ვანო ბერიკაშვილი ©
6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი
7 გიორგი ილურიძე
8 თორნიკე ზოიძე

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

16 ლევან ლომაური  [2]
17 ბექა გვარამია  [1]
18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
19 მიხეილ აბრამიშვილი
20 გიორგი გოგლიძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე
22 დავით მოძღვრიშვილი
23 ზურაბ მინდიაშვილი

ექმ გუგა ადამია
წყა თორნიკე კალანდარიშვილი
წყა გელა მახარაშვილი
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ ლევან ობოლაძე

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

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

9 გიორგი ბეგაძე
10 თემურ სოხაძე
11 ირაკლი გეგენავა ©
12 ლაშა მალაღურაძე
13 თემურ ჭიჭინაძე
14 კოტე მარჯანიშვილი
15 ნიკა ბიწაძე

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
18 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]
19 ნიკოლოზ თეზელაშვილი
20 ზურაბ ფრუიძე

21 შავლეგ მახარაშვილი
22 რომან მახათაძე
23 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

ექმ ოდისეი სადოევი
წყა გიორგი წიკლაური
წყა აკაკი ცინცაძე
სტა ერეკლე ფერაძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ იოსებ ჯაფარიძე
კიდ გელა ლემონჯავა
ვიდ .

დელ მარიამ გოგუაძე
მე4 თორნიკე გვირჯიშვილი
ჟიუ რაულ წეველიძე
მდი ლუკა მუჩიაშვილი
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წილი აკდ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.17
     
1 ყოჩ დ1 15.00 0:0

9 ყოჩ ჯ 12 ლაშა მალაღურაძე 0:3

14 აკდ სბ 8 თორნიკე ზოიძე  
14 ყოჩ ლ 2 დავით ხიდეშელი  [2] 0:8

15 ყოჩ გ 12 ლაშა მალაღურაძე 0:10

20 ყოჩ სის
3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3] 15.22

18 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]
 

21 აკდ ლ 4 საბა ფესვიანიძე 5:10

22 აკდ გ 10 სანდრო მარგიანი 7:10

22 ყოჩ სის
8 ნიკა ჩხიკვაძე 15.25

19 ნიკოლოზ თეზელაშვილი
 

23 ყოჩ ლ 15 ნიკა ბიწაძე 7:15

24 ყოჩ გ 12 ლაშა მალაღურაძე 7:17

24 ყოჩ დაბ
18 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]
3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3] 15.26

 

24 აკდ დაბ 8 თორნიკე ზოიძე  
37 ყოჩ სბ 19 ნიკოლოზ თეზელაშვილი  
40  შეს 15.44 7:17

     

შეს აკდ შეც
2 ლუკა კეკელია  [2]

16 ლევან ლომაური  [2]
 



41 აკდ დ2 15.58 7:17

42 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 10:17

47 ყოჩ დაბ 19 ნიკოლოზ თეზელაშვილი  

49 აკდ შეც
15 გიორგი მიქანაძე
22 დავით მოძღვრიშვილი

 

51 ყოჩ შეც
3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

18 ანტონ ფეიქრიშვილი  [3]
 

51 ყოჩ შეც
1 ნიკა აბულაძე  [1]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
 

53 ყოჩ ლ 10 თემურ სოხაძე 10:22

53 ყოჩ გ 12 ლაშა მალაღურაძე 10:24

53 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
 

53 აკდ შეც
1 მამუკა მსტოიანი  [1]

17 ბექა გვარამია  [1]
 

53 ყოჩ შეც
13 თემურ ჭიჭინაძე
23 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

 

55 ყოჩ შეც
6 იოსებ გუშარაშვილი

20 ზურაბ ფრუიძე
 

57 აკდ ლ 9 ირაკლი ბეგაძე 15:24

59 აკდ შეც
12 გიორგი ჭუაძე
23 ზურაბ მინდიაშვილი

 

59 აკდ შეც
9 ირაკლი ბეგაძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე
 

61 ყოჩ შეც
9 გიორგი ბეგაძე

21 შავლეგ მახარაშვილი
 

61 ყოჩ შეც
2 დავით ხიდეშელი  [2]

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
 

62 ყოჩ ლ 12 ლაშა მალაღურაძე 15:29

63 ყოჩ გ 12 ლაშა მალაღურაძე 15:31

64 აკდ შეც
6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

20 გიორგი გოგლიძე
 

64 აკდ შეც
4 საბა ფესვიანიძე

19 მიხეილ აბრამიშვილი
 

70 აკდ ლ 8 თორნიკე ზოიძე 20:31

70 აკდ გ 22 დავით მოძღვრიშვილი 22:31

70 ყოჩ შეც
12 ლაშა მალაღურაძე
22 რომან მახათაძე

 

73 ყოჩ სბ 5 გურამ გოგიძე  
74 აკდ ლ 10 სანდრო მარგიანი 27:31

74 აკდ გ 22 დავით მოძღვრიშვილი 29:31

80+5 აკდ ჯ 22 დავით მოძღვრიშვილი 32:31

80+5  დას 16.47 32:31


