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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხარები 13 სანდრო ილურიძე  

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]
2 ლევან ლომაური  [2]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
4 ვანო ბურდული
5 ვანო ბერიკაშვილი
6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი
7 გიორგი გოგლიძე ©
8 თორნიკე ზოიძე

9 კოტე იაშვილი
10 სანდრო მარგიანი
11 ნიკოლოზ შონია
12 გიორგი ჭუაძე
13 მიხეილ ახობაძე
14 საბა ილურიძე
15 გიორგი მიქანაძე

16 გელა მახარაშვილი  [2]
17 ბერდია გიგაშვილი  [1]
18 გიორგი შუბითიძე  [3]
19 მიხეილ აბრამიშვილი
20 პაატა ზედაშიძე

21 ირაკლი ბეგაძე
22 ერეკლე თათარაშვილი
23 გიორგი ილურიძე

ექმ ტატო კინწურაშვილი
ექმ თორნიკე კალანდარიშვილი
წყა ზუკა თათარაშვილი
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ ლევან ობოლაძე

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ნიკა ცუხიშვილი  [1]
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
4 დემურ ეფრემიძე
5 ნიკოლოზ ბერძული
6 პაატა ბურჭულაძე
7 ლაშა გოგიაშვილი
8 გიორგი ნარიმანიძე

9 ვაჟა ხუციშვილი
10 გიორგი ბასილაია ©
11 ბაქარ ზედგინიძე
12 გიორგი ნათელაშვილი
13 სანდრო ილურიძე
14 გიორგი კოშაძე
15 გიორგი პეტრიაშვილი

16 გიორგი გოგუაძე  [2]
18 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
17 გიორგი გოგოლაძე  [3]
19 გიორგი შარვაშიძე
30 ერეკლე მაჭარაშვილი
20 ჟორა მღებრიშვილი

22 გიორგი ელოშვილი
27 ზურა ქავთარაძე

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა დათო თაბუკაშვილი
წყა დიმა ბერიძე
სტა ირაკლი ნატრიაშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ გელა ლემონჯავა
კიდ საბა აბულაშვილი
კიდ კახა გელოზია

დელ თიკო სიხარულიძე
მე4 შოთა თევზაძე
მდი ნიკო გიგინეიშვილი

ვიდ .
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი აკდ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.40
     
1 აკდ დ1 14.01 0:0

7 ხარ შეც
1 ნიკა ცუხიშვილი  [1]

18 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
 

10 აკდ ლ 14 საბა ილურიძე 5:0

10 აკდ გ 10 სანდრო მარგიანი 7:0

15 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 10:0

16 ხარ ლ 6 პაატა ბურჭულაძე 10:5

17 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 10:7

26 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 13:7

30 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 13:10

34 ხარ სბ 8 გიორგი ნარიმანიძე  
40 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 16:10

40  შეს 14.42 16:10



41 ხარ დ2 14.51 16:10

45 ხარ დაბ 8 გიორგი ნარიმანიძე  

47 ხარ შეც
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]

17 გიორგი გოგოლაძე  [3]
 

48 ხარ ლ 2 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 16:15

49 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 16:17

50 აკდ შეც
1 ბექა გვარამია  [1]

17 ბერდია გიგაშვილი  [1]
 

50 აკდ შეც
2 ლევან ლომაური  [2]

16 გელა მახარაშვილი  [2]
 

50 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]
 

50 აკდ შეც
9 კოტე იაშვილი

21 ირაკლი ბეგაძე
 

50 ხარ შეც
7 ლაშა გოგიაშვილი

30 ერეკლე მაჭარაშვილი
 

51 ხარ შეც
8 გიორგი ნარიმანიძე

20 ჟორა მღებრიშვილი
 

51 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 19:17

53 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 19:20

56 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 19:23

59 ხარ შეც
11 ბაქარ ზედგინიძე
27 ზურა ქავთარაძე

 

62 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 22:23

68 ხარ შეც
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

16 გიორგი გოგუაძე  [2]
 

68 ხარ შეც
5 ნიკოლოზ ბერძული

19 გიორგი შარვაშიძე
 

69 ხარ სბ 17 გიორგი გოგოლაძე  [3]  
71 აკდ სბ 15 გიორგი მიქანაძე  

74 ხარ სპე
6 პაატა ბურჭულაძე
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]

 

79 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 22:26

79 ხარ დაბ 17 გიორგი გოგოლაძე  [3]  

79 ხარ დაბ
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
6 პაატა ბურჭულაძე

 

79 ხარ შეც
17 გიორგი გოგოლაძე  [3]
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]

 

79 აკდ შეც
6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

23 გიორგი ილურიძე
 

79 აკდ შეც
7 გიორგი გოგლიძე ©

20 პაატა ზედაშიძე
 

80  დას 15.33 22:26


