
აია 31 26 აკადემია $

0შ .

4ლ ღლონტი, ლომიძე, შალიკაშვილი, ლეჟავა

4გ ლომიძე 4

1ჯ ლომიძე

0ა .

სბ ფირცხალავა, შალიკაშვილი, სინაურიძე

წბ .

1შ .

1ლ მიქანაძე

1გ მარგიანი

4ჯ მარგიანი 4

0ა .

სბ .

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აია 10 ნიკა ღლონტი  

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
4 მიხეილ ბაბუნაშვილი
5 ლუკა გელაშვილი
6 გიორგი კურტანიძე
7 ილია გაბისონია
8 შოთა არეშიძე

9 დავით კლდიაშვილი
10 ნიკა ღლონტი
11 გიორგი აბრამიძე
12 ლაშა ლომიძე
13 სანდრო ფურცხვანიძე
14 დავით გასვიანი
15 მირიან მოდებაძე

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
17 ლუკა ახვლედიანი  [1]
18 იონა ფირცხალავა  [3]
19 ბებუნი კუხიანიძე
20 გიორგი სინაურიძე

21 ზვიად ორმოცაძე
22 გივი ლეჟავა
23 ბონდო აბაშიძე

ექმ დავით შაშიაშვილი
ექმ თემურ მინდიაშვილი
წყა გიორგი ნემსაძე
სტა .

მნჯ ზურა აფრიდონიძე
მწვ ლევან შარვაშიძე

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]
2 გელა მახარაშვილი  [2]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
4 ვანო ბურდული
5 ვანო ბერიკაშვილი
6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი
7 ლუკა კეკელია
8 გიორგი ილურიძე

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

16 ლევან ლომაური  [2]
17 გოგა ქადარია  [1]
18 გიორგი შუბითიძე  [3]
19 მიხეილ აბრამიშვილი
20 გიორგი ჭარელი

21 ჯიმი ღამბაშიძე
22 კოტე ახობაძე
23 ლუკა კობაური

ექმ გუგა ადამია
ექმ თორნიკე კალანდარიშვილი
წყა ზუკა თათარაშვილი
სტა .

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ ლევან ობოლაძე

რეფ შოთა თევზაძე
კიდ საბა აბულაშვილი
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

დელ გოგი ჭიჭინაძე
მე4 ლაშა ზივზივაძე
მდი დავით კოხრეიძე

ვიდ .
ჟიუ დიმიტრი ფულარია
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი აია ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.45
     
1 აია დ1 14.02 0:0

5 აკდ სის
7 ლუკა კეკელია  14.07

16 ლევან ლომაური  [2]
 

7 აია ლ 10 ნიკა ღლონტი 5:0

8 აია გ 12 ლაშა ლომიძე 7:0

10 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 7:3

17 აია ჯ 12 ლაშა ლომიძე 10:3

20 აია ლ 12 ლაშა ლომიძე 15:3

21 აია გ 12 ლაშა ლომიძე 17:3

25 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 17:6

29 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 17:9

40+1  შეს 14.50 17:9

     

შეს აკდ შეც
1 ბექა გვარამია  [1]

17 გოგა ქადარია  [1]
 

შეს აია შეც
8 შოთა არეშიძე

20 გიორგი სინაურიძე
 

შეს აია შეც
9 დავით კლდიაშვილი

21 ზვიად ორმოცაძე
 



41 აკდ დ2 15.02 17:9

45 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 17:12

49 აია ლ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2] 22:12

50 აია გ 12 ლაშა ლომიძე 24:12

50 აკდ შეც
9 ირაკლი ბეგაძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე
 

50 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]
 

55 აია შეც
3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

18 იონა ფირცხალავა  [3]
 

55 აია შეც
1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

17 ლუკა ახვლედიანი  [1]
 

56 აკდ ლ 11 გიორგი მიქანაძე 24:17

57 აკდ გ 10 სანდრო მარგიანი 24:19

57 აია შეც
5 ლუკა გელაშვილი

19 ბებუნი კუხიანიძე
 

59 აია შეც
7 ილია გაბისონია

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
 

62 აია შეც
11 გიორგი აბრამიძე
23 ბონდო აბაშიძე

 

62 აია შეც
13 სანდრო ფურცხვანიძე
22 გივი ლეჟავა

 

67 აია ლ 22 გივი ლეჟავა 29:19

68 აია გ 12 ლაშა ლომიძე 31:19

69 აკდ შეც
12 გიორგი ჭუაძე
22 კოტე ახობაძე

 

69 აკდ შეც
11 გიორგი მიქანაძე
23 ლუკა კობაური

 

69 აკდ შეც
4 ვანო ბურდული

19 მიხეილ აბრამიშვილი
 

69 აკდ შეც
2 გელა მახარაშვილი  [2]

20 გიორგი ჭარელი
 

73 აია სბ 18 იონა ფირცხალავა  [3]  
79 აკდ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 31:26

79 აია სბ 20 გიორგი სინაურიძე  
79 აია სბ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]  
80  დას 15.46 31:26


