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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლელო 4 გიგა გრიგალაშვილი  

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 რამაზ მაზმიშვილი  [1] [3]

2 ლუკა კეკელია  [2]

3 გიორგი შუბითიძე  [3]

4 გუგა ჯინჯოლავა

5 ვანო ბერიკაშვილი

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7 ნიკოლოზ გოგლიძე

8 თორნიკე ზოიძე

9 კოტე იაშვილი

10 დათა იმნაძე

11 გიორგი მიქანაძე

12 გიორგი ჭუაძე

13 მიხეილ ახობაძე

14 ბექა სამსიანი

15 დავით მოძღვრიშვილი ©

16 საბა ჯელია  [2]

17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

18 ვატო მეუნარგია  [3]

19 კოტე ნახუცრიშვილი

20 ზურა გოთაიძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე

22 სანდრო მარგიანი

23 ლუკა კობაური

ექმ დავით ობოლაძე

ექმ გიგა მაქაძე

წყა ირაკლი ბეგაძე

სტა ბესო ჩინჩალაძე

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ თორნიკე კალანდარიშვილი

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

2 გუგა ტაბატაძე  [2]

18* სანდრო ზუბაშვილი  [3]

4 გიგა გრიგალაშვილი

5 სანდრო ქოიავა ©
6 ბექა გელხვიძე

7 არჩილ აბესაძე

8 რატი ჟორჟოლიანი

9 ლუკა არჩვაძე

10 დიმიტრი კიკნაძე

11 ნიკა ბაგაშვილი

12 იოანე მეტრეველი

13 ბექა მამუკაშვილი

14 შალვა აფციაური

15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]

17 კოკა ღარიბაძე  [1]

*18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

19 რობი ნერსეზაშვილი

20 დათო ბერიძე

21 გიორგი კურტანიძე

22 ლუკა კოროშინაძე

23 პეტრე ხუციშვილი

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი

წყა ნიკა მამისაშვილი

სტა ზურა ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ მიშა სუჯაშვილი

რეფ სულხან ჩიხლაძე

კიდ გელა ლემონჯავა

კიდ დავით ლაბაძე

დელ ნათია პატაშური

მე4 საბა მახარაძე

მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

ჟიუ რაულ წეველიძე

ფხზ გიორგი ვენეცკი



2022-23  |  დიდი 10

III ტური  |  მატჩი # 12

პარ 16/09 2022  |  თბილისი, რაგბი პლატო  @  19.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ლელ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  18.30

     
1 ლელ დ1 19.01 0:0

9 აკდ ჯ 10 დათა იმნაძე 3:0

14 ლელ ლ 5 სანდრო ქოიავა © 3:5

16 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 3:7

36 ლელ ლ 11 ნიკა ბაგაშვილი 3:12

37 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 3:14

39 აკდ სბ 15 დავით მოძღვრიშვილი © 3:14

40 ლელ ლ 8 რატი ჟორჟოლიანი 3:19

40+1 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 3:21

40+1  შეს 19.47 3:21

     

შეს ლელ შეც
2 გუგა ტაბატაძე  [2]

16 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]
 

შეს ლელ შეც
18* სანდრო ზუბაშვილი [3]

* ბექა ბერუაშვილი  [3]
 

შეს აკდ შეც
8 თორნიკე ზოიძე

19 კოტე ნახუცრიშვილი
 



41 აკდ დ2 19.58 3:21

42 ლელ სბ 16 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]  

43 აკდ შეც
14 ბექა სამსიანი

23 ლუკა კობაური
 

44 ლელ სბ 5 სანდრო ქოიავა ©  
44 აკდ ლ 1 რამაზ მაზმიშვილი [1] [3] 8:21

47 ლელ სპე
8 რატი ჟორჟოლიანი

2 გუგა ტაბატაძე  [2]
 

50 აკდ დაბ 15 დავით მოძღვრიშვილი ©  
52 ლელ დაბ 16 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]  

52 ლელ დაბ
2 გუგა ტაბატაძე  [2]

8 რატი ჟორჟოლიანი
 

54 აკდ შეც
12 გიორგი ჭუაძე

22 სანდრო მარგიანი
 

54 აკდ შეც
9 კოტე იაშვილი

21 ჯიმი ღამბაშიძე
 

54 ლელ დაბ 5 სანდრო ქოიავა ©  

58 აკდ შეც
3 გიორგი შუბითიძე  [3]

18 ვატო მეუნარგია  [3]
 

58 აკდ შეც
1 რამაზ მაზმიშვილი [1] [3]

17 ალექსანდრე საცერაძე [1]
 

58 ლელ შეც
9 ლუკა არჩვაძე

21 გიორგი კურტანიძე
 

59 აკდ შეც
4 გუგა ჯინჯოლავა

20 ზურა გოთაიძე
 

63 ლელ შეც
10 დიმიტრი კიკნაძე

23 პეტრე ხუციშვილი
 

65 ლელ ლ 16 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2] 8:26

66 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 8:28

67 ლელ შეც
12 იოანე მეტრეველი

22 ლუკა კოროშინაძე
 

67 ლელ შეც
4 გიგა გრიგალაშვილი

19 რობი ნერსეზაშვილი
 

67 ლელ შეც
1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 კოკა ღარიბაძე  [1]
 

69 აკდ შეც
17 ალექსანდრე საცერაძე [1]

1 რამაზ მაზმიშვილი [1] [3]
 

75 ლელ შეც
8 რატი ჟორჟოლიანი

20 დათო ბერიძე
 

79 ლელ სბ 13 ბექა მამუკაშვილი  
80 ლელ წბ 22 ლუკა კოროშინაძე  

80+1 აკდ ლ 5 ვანო ბერიკაშვილი 13:28

80+1  დას 20.54 13:28


