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ლიდერბეთის რჩეული აკადემია 2 ლევან ლომაური  

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]
2 ლევან ლომაური  [2]
3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
4 საბა ფესვიანიძე
5 ვანო ბერიკაშვილი
6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი
7 გიორგი გოგლიძე ©
8 თორნიკე ზოიძე

9 ირაკლი ბეგაძე
10 დავით მოძღვრიშვილი
11 მიხეილ ახობაძე
12 გიორგი ჭუაძე
13 იოანე ხელაია
14 ზურაბ მინდიაშვილი
15 საბა ილურიძე

16 ლუკა კეკელია  [2]
17 მამუკა მსტოიანი  [1]
18 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
19 გიორგი ილურიძე
20 პაატა ზედაშიძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე
22 კოტე ახობაძე
23 საბა დათიაშვილი

ექმ გუგა ადამია
წყა სოსო მათიაშვილი
წყა ბორის იურინი
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ ლევან ობოლაძე

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]
4 გაგა არაბული
5 გიორგი გეგია
6 ვასკა ყველაიძე
7 თორნიკე ტურაშვილი

8 ->21* ფარნა გასვიანი ©

9 ლაშა გედეხაური
10 გიორგი აფციაური
11 გიორგი ბებიაშვილი
12 ვახტანგ კავთიძე
13 ნიკა ჩიღვინაძე
14 გიორგი გაზრდელიანი
15 ნიკა ასათიანი

17 მირიან ქარჩხაძე  [2]
16 გაგა გორგასლიძე [1] [3]
18 ბაჩუკი ჭუმბაძე [3] [2] [1]
20 აკაკი მარშანია
26 ნიკა წივწივაძე

21 გიორგი ნეფარიძე
22 ლუკა სახელაშვილი
23 ზუკა ქეცბაია

ექმ დავით კობახიძე
წყა ლევან დარასელია
წყა ზვიად მაისურაძე
სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ თორნიკე გვირჯიშვილი
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე
ვიდ საბა აბულაშილი

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 კახა გელოზია
ჟიუ რაულ წეველიძე
მდი ლუკა მუჩიაშვილი
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წილი ლოკ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.22
     
1 აკდ დ1 16.00 0:0

8 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი 3:0

21 ლოკ სბ 1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]  
21 აკდ სბ 3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]  

21 აკდ სპე
14 ზურაბ მინდიაშვილი
18 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

 

21 ლოკ სპე
5 გიორგი გეგია

17 მირიან ქარჩხაძე  [2]
 

24 აკდ სბ 18 რამაზ მაზმიშვილი  [3]  
24 ლოკ სბ 8 ფარნა გასვიანი ©  
26 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი 6:0

28 ლოკ ლ 11 გიორგი ბებიაშვილი 6:5

32 აკდ სპე
8 თორნიკე ზოიძე

17 მამუკა მსტოიანი  [1]
 

34 ლოკ დაბ 1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]  

34 ლოკ დაბ
17 მირიან ქარჩხაძე  [2]
5 გიორგი გეგია

 

34 ლოკ ლოკ
9 ლაშა გედეხაური

21 გიორგი ნეფარიძე
 

34 აკდ დაბ 18 რამაზ მაზმიშვილი  [3]  
34 აკდ დაბ 3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]  

34 აკდ დაბ
18 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
14 ზურაბ მინდიაშვილი

 

35 აკდ დაბ
17 მამუკა მსტოიანი  [1]
8 თორნიკე ზოიძე

 

35 ლოკ დაბ 8 ფარნა გასვიანი ©  
38 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი 9:5

40 აკდ ლ 12 გიორგი ჭუაძე 14:5

40+1  შეს 16.53 14:5



41 ლოკ დ2 17.05 14:5

43 ლოკ სბ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2]  
44 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი 17:5

45 ლოკ სპე
5 გიორგი გეგია

18 ბაჩუკი ჭუმბაძე [3] [2] [1]
 

45 აკდ შეც
1 ბექა გვარამია  [1]

17 მამუკა მსტოიანი  [1]
 

45 აკდ შეც
3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

18 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
 

52 აკდ შეც
9 ირაკლი ბეგაძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე
 

53 ლოკ ჯ 15 ნიკა ასათიანი 17:8

54 ლოკ დაბ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2]  

54 ლოკ დაბ
18 ბაჩუკი ჭუმბაძე [3] [2] [1]
5 გიორგი გეგია

 

65 ლოკ ჯ 15 ნიკა ასათიანი 17:11

66 აკდ შეც
14 ზურაბ მინდიაშვილი
22 კოტე ახობაძე

 

72 აკდ ლ 21 ჯიმი ღამბაშიძე 22:11

72 აკდ გ 10 დავით მოძღვრიშვილი 24:11

73 ლოკ შეც
1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

18 ბაჩუკი ჭუმბაძე [3] [2] [1]
 

73 აკდ შეც
4 საბა ფესვიანიძე

19 გიორგი ილურიძე
 

74 აკდ შეც
12 გიორგი ჭუაძე
23 საბა დათიაშვილი

 

74 ლოკ შეც
14 გიორგი გაზრდელიანი
23 ზუკა ქეცბაია

 

78 ლოკ შეც
11 გიორგი ბებიაშვილი
22 ლუკა სახელაშვილი

 

78 აკდ შეც
8 თორნიკე ზოიძე

20 პაატა ზედაშიძე
 

78 აკდ შეც
2 ლევან ლომაური  [2]

16 ლუკა კეკელია  [2]
 

80  დას 17.49 24:11


