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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყაზბეგი 6 გიორგი შუკაკიძე  

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]

2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

4 კოტე ნახუცრიშვილი

5 ვანო ბერიკაშვილი

6 ირაკლი ლურსაბიშვილი

7 ლუკა ივანიშვილი

8 თორნიკე ზოიძე

9 ირაკლი ბეგაძე

15 დავით მოძღვრიშვილი ©
11 მიშა ახობაძე

12 სანდრო მარგიანი

13 იოანე ხელაია

14 ბექა სამსიანი

10 დათა იმნაძე

16 ლუკა კეკელია  [2]

17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]

19 გუგა ჯინჯოლავა

20 ნიკა გოგლიძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე

22 საბა დათიაშვილი

23 გიორგი ჭუაძე

ექმ დავით ობოლაძე

ექმ ბესიკ ჩინჩალაძე

წყა რატი პაპაშვილი

სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ თორნიკე კალანდარიშვილი

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

2->* გელა მახარაშვილი  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 გიგა კაციტაძე

5 გიგა ჯულუხაძე

6 გიორგი შუკაკიძე

7 იაგო გელაძე

8 ლუკა ჩქარეული

9 ნოშრე ფაფიაშვილი

10 ლაშა გედეხაური

11 ნიკა გიგაური

12 გუგუა ხულელიძე ©
13 ლევან ქუშაშვილი

14 გაგა ყენია

15 ოთარ ტალახაძე

16 ნიკოლოზ ცოფურაშვილი  [2]

17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]

19 ბექა გუგეშაშვილი

20 ისმაილ მარსაგიშვილი

21 მათე ჩქარეული

22 კობა სილაგაძე

23 საბა ნიკოლაშვილი

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი

წყა გიორგი კეკელია

წყა გიორგი ელოშვილი

სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე

მწვ გოჩა ჩქარეული

რეფ გელა ლემონჯავა

კიდ საბა მახარაძე

კიდ ნინო ელოშვილი

დელ ნიკა გალუზინსკაია

მე4 ოთარ ცნობილაძე

მდი ბექა დარბაიძე

ვიდ .

ჟიუ რაულ წეველიძე

ფხზ გიორგი ვენეცკი



2022-23  |  დიდი 10

VII ტური  |  მატჩი # 35

შაბ 05/11 2022  |  თბილისი, რაგბი პლატო  @  18.30

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ყაზ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  18.19

     
1 აკდ დ1 18.32 0:0

7 ყაზ ჯ 15 ოთარ ტალახაძე 0:3

18 აკდ ლ 10 დათა იმნაძე 5:3

19 აკდ გ 12 სანდრო მარგიანი 7:3

30 ყაზ შეც
10 ლაშა გედეხაური

23 საბა ნიკოლაშვილი
 

40+2  შეს 19.16 7:3

     
შეს ყაზ ნომ 2->* გელა მახარაშვილი  [2]  



41 ყაზ დ2 19.29 7:3

51 ყაზ შეც
4 გიგა კაციტაძე

19 ბექა გუგეშაშვილი
 

55 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
 

55 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
 

55 ყაზ შეც
12 გუგუა ხულელიძე ©
22 კობა სილაგაძე

 

56 აკდ შეც
6 ირაკლი ლურსაბიშვილი

20 ნიკა გოგლიძე
 

59 ყაზ ლ 15 ოთარ ტალახაძე 7:8

60 ყაზ გ 15 ოთარ ტალახაძე 7:10

60 აკდ შეც
1 ბექა გვარამია  [1]

17 ალექსანდრე საცერაძე [1]
 

60 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]
 

60 აკდ შეც
9 ირაკლი ბეგაძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე
 

60 აკდ შეც
14 ბექა სამსიანი

22 საბა დათიაშვილი
 

62 ყაზ შეც
9 ნოშრე ფაფიაშვილი

21 მათე ჩქარეული
 

64 აკდ სბ 12 სანდრო მარგიანი  
68 აკდ ჯ 15 დავით მოძღვრიშვილი © 10:10

74 აკდ დაბ 12 სანდრო მარგიანი  

75 აკდ შეც
12 სანდრო მარგიანი

23 გიორგი ჭუაძე
 

75 ყაზ შეც
5 გიგა ჯულუხაძე

20 ისმაილ მარსაგიშვილი
 

75 ყაზ შეც
2->* გელა მახარაშვილი  [2]

16 ნიკოლოზ ცოფურაშვილი  [2]
 

76 ყაზ ლ 11 ნიკა გიგაური 10:15

80  დას 20.14 10:15


