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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აკადემია 7 ნიკა გოგლიძე  

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 გოგა ქადარია  [1]

2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

4 კოტე ნახუცრიშვილი

5 ვანო ბერიკაშვილი

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7 ნიკა გოგლიძე

8 თორნიკე ზოიძე

9 ჯიმი ღამბაშიძე

10 დავით მოძღვრიშვილი ©
11 მიშა ახობაძე

12 გიორგი ჭუაძე

13 საბა დათიაშვილი

14 ბექა სამსიანი

15 ერეკლე თათარაშვილი

16 ლუკა კეკელია  [2]

17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]

19 გუგა ჯინჯოლავა

20 ზურა გოთაიძე

21 კოტიკო იაშვილი

22 სანდრო მარგიანი

23 ივანე ხელაია

ექმ დავით ობოლაძე

ექმ .

წყა გიორგი ჭარელი

სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ თორნიკე კალანდარიშვილი

ხვამლი თბილისი (ხმლ)

1 ჰამლეტ გოგია  [1]

2 გიორგი ვარდოსანიძე  [2]

3 ჰამლეტ დვალი  [3]

4 ბექა არველაძე

5 გიორგი კვაბზირიძე

6 თორნიკე ბაიხოიძე

7 ირაკლი სულეიმანაშვილი

8 საბა კურტანიძე ©

9 ბესიკ თაყნიაშვილი

10 გივი ცინცაძე

11 გიორგი ჯობავა

12 მიხეილ თაყაიშვილი

13 ბაჩანა მონიავა

14 ლაშა კაკაურიძე

15 კლავდო ხუციშვილი

16 გივი მაწკეპლაძე  [2]

17 ლუკა კოტორაშვილი  [1]

18 ტარიელ დონაძე  [3]

19 ლუკა ანსიანი

20 ბაჩანა ბაიხოიძე

21 გიორგი მიმინოშვილი

22 ნიკოლოზ ნოქარაშვილი

23 ზურა ქობელაშვილი

ექმ კახა კაციტაძე

წყა ერეკლე ფერაძე

წყა გიორგი ცუცქირიძე

სტა ირაკლი მასხარაშვილი

მნჯ ნუგზარ მალაღურაძე

მწვ დავით ცხვედიანი

რეფ გელა ლემონჯავა

კიდ კახა გელოზია

კიდ საბა მახარაძე

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 მარიამ გოგუაძე

მდი ბექა დარბაიძე

ვიდ შოთი ცაგარეიშვილი

ჟიუ რაულ წეველიძე
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წილი აკდ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.50

     
1 აკდ დ1 16.07 0:0

2 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი © 3:0

7 ხმლ ჯ 9 ბესიკ თაყნიაშვილი 3:3

11 ხმლ ლ 5 გიორგი კვაბზირიძე 3:8

12 ხმლ გ 9 ბესიკ თაყნიაშვილი 3:10

12 აკდ შეც
8 თორნიკე ზოიძე

20 ზურა გოთაიძე
 

16 აკდ ლ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2] 8:10

17 აკდ გ 10 დავით მოძღვრიშვილი © 10:10

21 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი © 13:10

23 აკდ ჯ 10 დავით მოძღვრიშვილი © 16:10

29 ხმლ ლ 8 საბა კურტანიძე © 16:15

30 ხმლ გ 9 ბესიკ თაყნიაშვილი 16:17

32 აკდ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 23:17

32 ხმლ სბ 7 ირაკლი სულეიმანაშვილი  
37 აკდ ლ 11 მიშა ახობაძე 28:17

40  შეს 16.51 28:17

     

შეს ხმლ შეც
13 ბაჩანა მონიავა

23 ზურა ქობელაშვილი
 



41 ხმლ დ2 17.07 28:17

41 აკდ სბ 4 კოტე ნახუცრიშვილი  
42 ხმლ დაბ 7 ირაკლი სულეიმანაშვილი  
43 ხმლ ლ 8 საბა კურტანიძე © 28:22

45 ხმლ გ 9 ბესიკ თაყნიაშვილი 28:24

48 ხმლ შეც
1 ჰამლეტ გოგია  [1]

17 ლუკა კოტორაშვილი [1]
 

48 ხმლ შეც
3 ჰამლეტ დვალი  [3]

18 ტარიელ დონაძე  [3]
 

49 ხმლ ჯ 9 ბესიკ თაყნიაშვილი 28:27

50 აკდ დაბ 4 კოტე ნახუცრიშვილი  

50 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]
 

52 აკდ შეც
23 ზურა ქობელაშვილი

22 ნიკოლოზ ნოქარაშვილი
 

52 აკდ შეც
12 გიორგი ჭუაძე

22 სანდრო მარგიანი
 

54 ხმლ შეც
2 გიორგი ვარდოსანიძე [2]

16 გივი მაწკეპლაძე  [2]
 

54 ხმლ შეც
7 ირაკლი სულეიმანაშვილი

20 ბაჩანა ბაიხოიძე
 

56 ხმლ ლ 14 ლაშა კაკაურიძე 28:32

58 ხმლ გ 9 ბესიკ თაყნიაშვილი 28:34

62 აკდ ლ 15 ერეკლე თათარაშვილი 33:34

64 აკდ შეც
7 ნიკა გოგლიძე

16 ლუკა კეკელია  [2]
 

69 აკდ შეც
15 ერეკლე თათარაშვილი

23 ივანე ხელაია
 

70 ხმლ შეც
10 გივი ცინცაძე

21 გიორგი მიმინოშვილი
 

71 აკდ შეც
9 ჯიმი ღამბაშიძე

21 კოტიკო იაშვილი
 

75 აკდ ჯ 22 სანდრო მარგიანი 36:34

76 ხმლ შეც
5 გიორგი კვაბზირიძე

19 ლუკა ანსიანი
 

80+1  დას 17.52 36:34


