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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აკადემია 15 გიორგი მიქანაძე  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
2 ლაშა საჯაია  [2]
3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
4 კობა ტატულაშვილი
5 ამირან მიქაძე
6 ლაშა ფოფხაძე
7 გიორგი მჭედლიშვილი
8 ნიკა ჩხიკვაძე

9 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
10 ლაშა მალაღურაძე ©
11 ნიკა ბიწაძე
12 სერგი ჩხაიძე
13 თემურ ჭიჭინაძე
14 ირაკლი გეგენავა
15 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
18 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]
19 აკაკი მარშანია
20 გიორგი ტყეშელიაძე

21 შავლეგ მახარაშვილი
22 თემურ სოხაძე
23 ნიკა სამხარაძე

ექმ ოდისეი სადოევი
წყა ლევან კობაური
წყა აკაკი ცინცაძე
სტა ერეკლე ფერაძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

აკადემია თბილისი (აკდ)

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

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

16 ლუკა კეკელია  [2]
17 ბერდია გიგაშვილი  [1]
18 გიორგი შუბითიძე  [3]
19 ვანო ბურდული
20 გიორგი გოგლიძე

21 ირაკლი ბეგაძე
22 იოანე ხელაია
23 გიორგი ილურიძე

ექმ გურამ ადამია
ექმ თორნიკე კალანდარიშვილი
წყა ზუკა თათარაშვილი
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ ლევან ობოლაძე

რეფ სულხან ჩიხლაძე
კიდ ნინო ელოშვილი
კიდ ბექა აქუბარდია

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 სანდრო ლომსაძე
მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ ლაშა მაჭავარიანი
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წილი ყოჩ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.10
     
1 ყოჩ დ1 15.02 0:0

19 აკდ ლ 13 მიხეილ ახობაძე 0:5

20 აკდ გ 11 სანდრო მარგიანი 0:7

23 აკდ ჯ 11 სანდრო მარგიანი 0:10

31 ყოჩ შეც
2 ლაშა საჯაია  [2]

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
 

34 აკდ ლ 15 გიორგი მიქანაძე 0:15

35 აკდ გ 11 სანდრო მარგიანი 0:17

40  შეს 15.43 0:17

     

შეს ყოჩ შეც
15 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი
23 ნიკა სამხარაძე

 

შეს ყოჩ შეც
4 კობა ტატულაშვილი

20 გიორგი ტყეშელიაძე
 

შეს ყოჩ შეც
3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

18 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]
 

შეს ყოჩ შეც
1 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
 



41 აკდ დ2 15.56 0:17

42 აკდ ლ 14 საბა ილურიძე 0:22

47 ყოჩ ლ 16 ლევან გენებაშვილი  [2] 5:22

48 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე © 7:22

48 აკდ შეც
1 ბექა გვარამია  [1]

17 ბერდია გიგაშვილი  [1]
 

52 აკდ სბ 9 კოტე იაშვილი  

52 აკდ შეც
7 ნიკოლოზ გოგლიძე

20 გიორგი გოგლიძე
 

53 ყოჩ ლ 16 ლევან გენებაშვილი  [2] 12:22

54 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე © 14:22

62 აკდ დაბ 9 კოტე იაშვილი  

62 აკდ შეც
9 კოტე იაშვილი

21 ირაკლი ბეგაძე
 

64 აკდ შეც
4 მიხეილ აბრამიშვილი

19 ვანო ბურდული
 

64 ყოჩ შეც
9 ნიკოლოზ კუპრაშვილი

21 შავლეგ მახარაშვილი
 

64 ყოჩ შეც
14 ირაკლი გეგენავა
22 თემურ სოხაძე

 

65 ყოჩ სბ 6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი  
65 ყოჩ სბ 21 შავლეგ მახარაშვილი  
67 ყოჩ ლ 6 ლაშა ფოფხაძე 19:22

68 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე © 21:22

68 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]
 

70 ყოჩ შეც
8 ნიკა ჩხიკვაძე

19 აკაკი მარშანია
 

75 აკდ ჯ 11 სანდრო მარგიანი 21:25

75 აკდ დაბ 6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი  
75 ყოჩ დაბ 21 შავლეგ მახარაშვილი  
80  დას 16.41 21:25


