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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აკადემია 9 ჯიმი ღამბაშიძე  

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ვანო გელაშვილი  [1]
2 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
3 თაზო კევლიშვილი  [3]
4 არჩილ შენგელია
5 გუჯუ ალავიძე ©
6 მიშო ჩაჩავა
7 გიორგი არევაძე
8 გურამ გოგიძე

9 მირიან მარგალიტაძე
10 დავით იმნაძე
11 გიორგი ვასაძე
12 გიორგი შერმადინი
13 სანდრო სვანიძე
14 ბონდო ლომიძე
15 დიტო კიკნაძე

16 ლუკა ღოღობერიძე  [2]
17 გიორგი შამათავა  [1]
18 რატი ქურასბედიანი  [3]
19 ავთო ნიკოლაძე
20 რეზი ბორაშვილი

21 დათო თათხაშვილი
22 ლუკა ნიშნიანიძე
23 საბა ეფრემიძე

ექმ გიორგი ნოზაძე
ექმ გიორგი კუჭაძე
წყა ლადო დოლაბერიძე
სტა ბექა სამსიანი

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე
მწვ ჟუან დე კარვალიო

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]
2 გელა მახარაშვილი  [2]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
4 ვანო ბურდული
5 მიხეილ აბრამიშვილი
6 ნიკოლოზ გოგლიძე
7 გიორგი გოგლიძე ©
8 გიორგი ილურიძე

9 ჯიმი ღამბაშიძე
10 დავით მოძღვრიშვილი
11 ლუკა კობაური
12 გიორგი ჭუაძე
13 მიხეილ ახობაძე
14 ერეკლე თათარაშვილი
15 კოტე ახობაძე

16 ლევან ლომაური  [2]
17 გოგა ქადარია  [1]
18 ვატო მეუნარგია  [3]
19 ვანო ბერიკაშვილი
20 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

21 კოტე იაშვილი
22 სანდრო მარგიანი
23 იოანე ხელაია

ექმ თორნიკე კალანდარიშვილი
ექმ გუგა ადამია
წყა ბესიკ ჩინჩასლაძე
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ ლევან ობოლაძე

რეფ შოთი ცაგარეშვილი
კიდ ნიკა ამაშუკელი
კიდ საბა მახარაძე

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 დავით ლაბაძე
მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი იუნ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.45
     
1 აკდ დ1 16.04 0:0

19 იუნ ლ 1 ვანო გელაშვილი  [1] 5:0

20 იუნ გ 10 დავით იმნაძე 7:0

24 აკდ ლ 8 გიორგი ილურიძე 7:5

25 აკდ გ 10 დავით მოძღვრიშვილი 7:7

27 იუნ შეც
3 თაზო კევლიშვილი  [3]

18 რატი ქურასბედიანი  [3]
 

28 აკდ სის
1 ბექა გვარამია  [1] 16.35

17 გოგა ქადარია  [1]
 

34 იუნ სბ 1 ვანო გელაშვილი  [1]  

34 იუნ სპე
11 გიორგი ვასაძე
17 გიორგი შამათავა  [1]

 

36 აკდ დაბ
17 გოგა ქადარია  [1]
1 ბექა გვარამია  [1] 16.44

 

40  შეს 16.46 7:7

     

შეს აკდ შეც
1 ბექა გვარამია  [1]

17 გოგა ქადარია  [1]
 



41 იუნ დ2 17.00 7:7

46 იუნ დაბ 1 ვანო გელაშვილი  [1]  

46 იუნ დაბ
17 გიორგი შამათავა  [1]
11 გიორგი ვასაძე

 

46 იუნ შეც
2 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]

16 ლუკა ღოღობერიძე  [2]
 

50 აკდ ლ 7 გიორგი გოგლიძე © 7:12

51 აკდ გ 10 დავით მოძღვრიშვილი 7:14

51 აკდ შეც
6 ნიკოლოზ გოგლიძე

20 ირაკლი ლუარსაბიშვილი
 

51 აკდ შეც
14 ერეკლე თათარაშვილი
23 იოანე ხელაია

 

51 აკდ შეც
15 კოტე ახობაძე
22 სანდრო მარგიანი

 

51 აკდ შეც
2 გელა მახარაშვილი  [2]

16 ლევან ლომაური  [2]
 

51 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 ვატო მეუნარგია  [3]
 

51 აკდ შეც
4 ვანო ბურდული

19 ვანო ბერიკაშვილი
 

54 იუნ შეც
1 ვანო გელაშვილი  [1]

17 გიორგი შამათავა  [1]
 

55 აკდ ლ 18 ვატო მეუნარგია  [3] 7:19

56 აკდ გ 22 სანდრო მარგიანი 7:21

58 იუნ შეც
9 მირიან მარგალიტაძე

21 დათო თათხაშვილი
 

59 აკდ შეც
9 ჯიმი ღამბაშიძე

21 კოტე იაშვილი
 

64 იუნ შეც
5 გუჯუ ალავიძე ©

19 ავთო ნიკოლაძე
 

65 აკდ სბ 23 იოანე ხელაია  

66 იუნ შეც
6 მიშო ჩაჩავა

20 რეზი ბორაშვილი
 

71 აკდ შეც
18 ვატო მეუნარგია  [3]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

 

71 იუნ შეც
15 დიტო კიკნაძე
23 საბა ეფრემიძე

 

71 იუნ შეც
11 გიორგი ვასაძე
22 ლუკა ნიშნიანიძე

 

75 აკდ დაბ 23 იოანე ხელაია  
80+3 იუნ სბ 8 გურამ გოგიძე  
80+4 აკდ ლ 19 ვანო ბერიკაშვილი 7:26

80+4 აკდ გ 22 სანდრო მარგიანი 7:28

80+5  დას 17.53 7:28


