
არესი $ 33 14 აკადემია

2შ .

3ლ თევდორაძე, ხილაძე, ნ.ძნელაძე

2გ კვესელავა 2

0ჯ .

0ა .

სბ ვარდანიძე

წბ .

1შ .

1ლ მარგიანი

1გ მარგიანი

0ჯ .

0ა .

სბ ლუარსაბიშვილი, შალიკაშვილი, ქადარია

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე არესი 8 არსენ მაჩალაძე  

არესი ქუთაისი (არს)

1 ზურა ერისთავი  [1]

2 ზაალ ცქიფურიშვილი  [2]

3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

4 პაატა ზედაშიძე

5 პაატა გალდავა

6 ზურა ოდიკიძე

7 ბექა ვარდანიძე ©
8 არსენ მაჩალაძე

9 გიორგი თავაძე

10 გიორგი თევდორაძე

11 ირაკლი ცხადაძე

12 ლაშა ძნელაძე

13 ნიკა ძნელაძე

14 სოლომონ რაზმაძე

15 ცოტნე კვესელავა

16 გოგა კობახიძე  [2]

17 გიგა კობახიძე  [1]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]

19 ნიკა სირაძე

20 იაგო ხილაძე

21 გუგა მარგველაშვილი

22 დავით გასვიანი

23 ლაშა ხურცილავა

ექმ მურთაზ გურეშიძე

ექმ პაპუნა კუპრეიშვილი

წყა თაზო ლაღაძე

წყა მურთაზ ცხადაძე

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე

მწვ სერგო ფრუიძე

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 გოგა ქადარია  [1]

2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

4 კოტე ნახუცრიშვილი

5 თორნიკე ზოიძე

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7 ნიკოლოზ გოგლიძე

8 ლუკა ივანიშვილი

9 ირაკლი ბეგაძე

15 დავით მოძღვრიშვილი ©
11 მიხეილ ახობაძე

12 სანდრო მარგიანი

13 იოანე ხელაია

14 გიორგი მიქანაძე

10 დათა იმნაძე

16 ალექსანდრე საცერაძე  [2]

17 ბექა გვარამია  [1]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]

19 გიორგი ჭარელი

20 გუგა ჯინჯოლავა

21 ჯიმი ღამბაშიძე

22 საბა დათიაშვილი

23 გიორგი ჭუაძე

ექმ დავით ობოლაძე

წყა ბექა სამსიანი

წყა .

სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ თორნიკე კალანდარიშვილი

რეფ საბა აბულაშვილი

კიდ იოსებ ჯაფარიძე

კიდ ლევან ბიბიჩაძე

დელ გია რევიშვილი

მე4 ლაშა ზივზივაძე

მდი ირაკლი დათიაშვილი

ვიდ .

ჟიუ ბადრი შვანგირაძე

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი აკდ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.22

     
1 არს დ1 13.32 0:0

18 არს შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 7:0

18 აკდ სბ 6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი  
27 არს შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 14:0

27 აკდ სბ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]  
28 აკდ დაბ 6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი  

29 აკდ სპე
14 გიორგი მიქანაძე

16 ალექსანდრე საცერაძე [2]
 

32 აკდ შეც
10 დათა იმნაძე

23 გიორგი ჭუაძე
 

37 აკდ დაბ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]  

37 აკდ დაბ
16 ალექსანდრე საცერაძე [2]

14 გიორგი მიქანაძე
 

40+2 აკდ ლ 12 სანდრო მარგიანი 14:5

40+3 აკდ გ 12 სანდრო მარგიანი 14:7

40+3  შეს 14.20 14:7

     

შეს არს შეც
1 ზურა ერისთავი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]
 

შეს აკდ შეც
8 ლუკა ივანიშვილი

20 გუგა ჯინჯოლავა
 

შეს აკდ შეც
9 ირაკლი ბეგაძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე
 



41 აკდ დ2 14.33 14:7

42 არს ლ 10 გიორგი თევდორაძე 19:7

44 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]
 

46 აკდ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 19:14

46 არს სბ 7 ბექა ვარდანიძე ©  

47 არს შეც
1 გოგა ქადარია  [1]

17 ბექა გვარამია  [1]
 

47 არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
 

47 არს შეც
4 პაატა ზედაშიძე

20 იაგო ხილაძე
 

49 აკდ სბ 1 გოგა ქადარია  [1]  

56 აკდ შეც
5 თორნიკე ზოიძე

19 გიორგი ჭარელი
 

56 არს შეც
2 ზაალ ცქიფურიშვილი [2]

16 გოგა კობახიძე  [2]
 

56 არს შეც
9 გიორგი თავაძე

21 გუგა მარგველაშვილი
 

57 არს დაბ 7 ბექა ვარდანიძე ©  

61 აკდ შეც
12 სანდრო მარგიანი

22 საბა დათიაშვილი
 

61 არს შეც
8 არსენ მაჩალაძე

19 ნიკა სირაძე
 

65 აკდ შეც
17 ბექა გვარამია  [1]

1 გოგა ქადარია  [1]
 

68 არს ლ 20 იაგო ხილაძე 24:14

69 არს გ 15 ცოტნე კვესელავა 26:14

71 არს შეც
5 პაატა გალდავა

22 დავით გასვიანი
 

74 არს ლ 13 ნიკა ძნელაძე 31:14

76 არს გ 15 ცოტნე კვესელავა 33:14

76 არს შეც
11 ირაკლი ცხადაძე

23 ლაშა ხურცილავა
 

76 აკდ შეც
1 გოგა ქადარია  [1]

16 ალექსანდრე საცერაძე [2]
 

80  დას 15.19 33:14


