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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აკადემია 4 კოტე ნახუცრიშვილი  

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 გოგა ქადარია  [1]

2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3 გიორგი შუბითიძე  [3]

4 კოტე ნახუცრიშვილი

5 გუგა ჯინჯოლავა 

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7 ნიკოლოზ გოგლიძე 

8 თორნიკე ზოიძე 

9 ჯიმი ღამბაშიძე 

10 დავით მოძღვრიშვილი ©
11 მიხეილ ახობაძე 

12 თორნიკე კახოიძე 

13 იოანე ხელაია 

14 გიორგი მიქანაძე 

15 იოსებ მათიაშვილი 

16 ლუკა კეკელია  [2]

17 გიორგი მჭედლიშვილი  [1]

18 ვატო მეუნარგია  [3]

19 გიორგი ჭარელი

20 ნაიმ ისლამ

21 კოტე იაშვილი

22 სანდრო მარგიანი

23 ერეკლე თათარაშვილი

ექმ დავით ობოლაძე

ექმ .

წყა ზუკა თათარაშვილი

სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ თორნიკე კალანდარიშვილი

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 გიორგი ძაბახიძე  [1]

2 დიმა ხურცილავა  [2]

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

4 მიშა აბრამიშვილი

5 ირაკლი ყამარაული

6 ნიკა კაპანაძე

7 თორნიკე ტურაშვილი

8 გიორგი კერვალიშვილი

9 ნოდარ დოლიძე

10 ვახტანგ კავთიძე ©
11 ბექა ბებიაშვილი

12 ნიკა ჩიღვინიძე

13 ნიკა დარჩიაშვილი

14 ზვიად ქეცბაია

15 ლუკა სახელაშვილი

16 შოთა ნაჭყებია  [2]

17 გაგა გორგასლიძე  [3]

18 გიორგი გოცირიძე  [1]

19 ზვიად ბლიაძე

20 გიორგი ჭურაძე

21 ლუკა მიშვიძე

22 გიორგი გაზდელიანი

23 ლევან ჯებირაშვილი

ექმ ნოდარ აფციაური

წყა ნიკა ბარათაშვილი

წყა რამაზ ბენდელიანი

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ზვიად მაისურაძე

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ შოთა თევზაძე

კიდ საბა აბულაშვილი

კიდ საბა მახარაძე

დელ ნიკა გალუზინსკაია

მე4 მარიამ გოგუაძე

მდი ბექა დარბაიძე
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2022-23  |  დიდი 10

IX ტური  |  მატჩი # 45

კვი 27/11 2022  |  თბილისი, რაგბი პლატო  @  16.00

წთ' გუნდი რა ვინ   |  როდის ანგ

წილი ლოკ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.32

     
1 აკდ დ1 16.02 0:0

5 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი © 3:0

10 ლოკ ჯ 15 ლუკა სახელაშვილი 3:3

14 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი © 6:3

20 ლოკ ჯ 15 ლუკა სახელაშვილი 6:6

29 აკდ ლ 11 მიხეილ ახობაძე 11:6

30 აკდ გ 10 დავით მოძღვრიშვილი © 13:6

33 აკდ სბ 9 ჯიმი ღამბაშიძე  
33 ლოკ სბ 13 ნიკა დარჩიაშვილი  
37 აკდ სბ 6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი  

40 აკდ შეც
13 იოანე ხელაია 

22 სანდრო მარგიანი
 

40 ლოკ შეც
8 გიორგი კერვალიშვილი

20 გიორგი ჭურაძე
 

40+2 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი © 16:6

40+2  შეს 16.51 16:6



41 ლოკ დ2 17.05 16:6

42 ლოკ დაბ 13 ნიკა დარჩიაშვილი  
42 აკდ დაბ 9 ჯიმი ღამბაშიძე  
46 აკდ დაბ 6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი  

50 ლოკ შეც
5 ირაკლი ყამარაული

18 გიორგი გოცირიძე  [1]
 

51 ლოკ შეც
12 ნიკა ჩიღვინიძე

22 გიორგი გაზდელიანი
 

53 ლოკ სბ 20 გიორგი ჭურაძე  

55 ლოკ შეც
4 მიშა აბრამიშვილი

17 გაგა გორგასლიძე  [3]
 

59 აკდ შეც
5 გუგა ჯინჯოლავა 

19 გიორგი ჭარელი
 

59 აკდ შეც
9 ჯიმი ღამბაშიძე 

21 კოტე იაშვილი
 

61 აკდ შეც
3 გიორგი შუბითიძე  [3]

18 ვატო მეუნარგია  [3]
 

63 ლოკ დაბ 20 გიორგი ჭურაძე  
65 ლოკ ჯ 15 ლუკა სახელაშვილი 16:9

67 აკდ სბ 7 ნიკოლოზ გოგლიძე  

69 ლოკ შეც
11 ბექა ბებიაშვილი

23 ლევან ჯებირაშვილი
 

73 აკდ შეც
8 თორნიკე ზოიძე 

20 ნაიმ ისლამ
 

76 აკდ შეც
15 იოსებ მათიაშვილი 

23 ერეკლე თათარაშვილი
 

77 აკდ დაბ 7 ნიკოლოზ გოგლიძე  

80+2 აკდ შეც
18 ვატო მეუნარგია  [3]

3 გიორგი შუბითიძე  [3]
 

80+3  დას 17.53 16:9


