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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აკადემია 2 გელა მახარაშვილი  

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
4 გიორგი შარვაშიძე
5 დემურ ეფრემიძე
6 ერეკლე მაჭარაშვილი
7 პაატა ბურჭულაძე
8 ჟორა მღებრიშვილი

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

16 დიმა ბერიძე  [2]
17 რატი სამყურაშვილი  [1]
18 გიორგი გოგოლაძე  [3]
19 რატი შუკვანი
23 ანდრო ღარიბაშვილი

21 იაგო მარსაგიშვილი
22 გურამ ქანდაურიშვილი
20 ლევან ნარიმანიძე

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა თემო ლობჟანიძე
წყა თაზო ჭამიაშვილი
სტა ირაკლი ნატრიაშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]
2 გელა მახარაშვილი  [2]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
4 მიხეილ აბრამიშვილი
5 ვანო ბერიკაშვილი
6 ნიკოლოზ აფციაური
7 გიორგი გოგლიძე ©
8 თორნიკე ზოიძე

9 კოტე იაშვილი
10 სანდრო მარგიანი
11 მიხეილ ახობაძე
12 გიორგი ჭუაძე
13 იოანე ხელაია
14 ლუკა კობაური
15 დავით მოძღვრიშვილი

16 ლევან ლომაური  [2]
17 გოგა ქადარია  [1]
18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
19 ვანო ბურდული
20 გიორგი ილურიძე
23 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

21 ჯიმი ღამბაშიძე
22 ლევან ჭაჭუკაშვილი

ექმ თორნიკე კალანდარიშვილი
ექმ გუგა ადამია
წყა ბესო ჩინჩალაძე
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ ლევან ობოლაძე

რეფ გელა ლემონჯავა
კიდ საბა აბულაშვილი
კიდ ლუკა ბუთიაშვილი

დელ მარიამ გოგუაძე
მე4 საბა მახარაძე
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
ჟიუ გია ქერაშვილი
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ხარ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.22
     
1 ხარ დ1 14.00 0:0

4 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 3:0

13 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 6:0

17 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 9:0

22 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 9:3

24 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 12:3

40  შეს 14.44 12:3

     

შეს აკდ შეც
4 მიხეილ აბრამიშვილი

19 ვანო ბურდული
 

შეს აკდ შეც
1 ბექა გვარამია  [1]

17 გოგა ქადარია  [1]
 

შეს აკდ შეც
9 კოტე იაშვილი

21 ჯიმი ღამბაშიძე
 

შეს ხარ შეც
12 გიორგი ნათელაშვილი
22 გურამ ქანდაურიშვილი

 



41  დ2 14.57 12:3

44 აკდ ლ 2 გელა მახარაშვილი  [2] 12:8

45 ხარ შეც
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]

18 გიორგი გოგოლაძე  [3]
 

47 ხარ სბ 4 გიორგი შარვაშიძე  

49 ხარ შეც
11 დათო თაბუკაშვილი
20 ლევან ნარიმანიძე

 

52 აკდ სბ 14 ლუკა კობაური  

54 აკდ შეც
2 გელა მახარაშვილი  [2]

16 ლევან ლომაური  [2]
 

58 ხარ დაბ 4 გიორგი შარვაშიძე  
60 აკდ ლ 16 ლევან ლომაური  [2] 12:13

61 აკდ გ 10 სანდრო მარგიანი 12:15

62 აკდ დაბ 14 ლუკა კობაური  

63 აკდ შეც
6 ნიკოლოზ აფციაური

20 გიორგი ილურიძე
 

65 ხარ შეც
13 სანდრო ილურიძე
21 იაგო მარსაგიშვილი

 

68 ხარ შეც
6 ერეკლე მაჭარაშვილი

23 ანდრო ღარიბაშვილი
 

71 ხარ შეც
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

16 დიმა ბერიძე  [2]
 

71 ხარ შეც
1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

17 რატი სამყურაშვილი  [1]
 

71 ხარ სბ 21 იაგო მარსაგიშვილი  
72 აკდ ჯ 10 სანდრო მარგიანი 12:18

72 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
 

80+1 აკდ ლ 11 მიხეილ ახობაძე 12:23

80+1 ხარ დაბ 21 იაგო მარსაგიშვილი  
80+2 აკდ გ 10 სანდრო მარგიანი 12:25

80+2 დას  15.45 12:25


