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სბ წიკლაური, კაკაურიძე, კალანდაძე 2
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1ლ ბებიაშვილი
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1ჯ გულიტაშვილი
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სბ დარასელია

წბ .

ჯიქი გორი (ჯიქ)

1 გენო ხელია  [1]

2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

5 გაგა არაბული

4 ლუკა გელაშვილი

6 გუგა ხანთაძე

7 მიშა ჩაჩავა

8 დაჩი კოპაძე

24 სერგი ყურაშვილი

10 რევაზ ჯინჭველაშვილი

11 დიმიტრი კალანდაძე

12 ბექა წიკლაური

13 დევი დევსურაშვილი

14 სანდრო სვანიძე

15 ირაკლი სვანიძე ©

16 ლაშა საჯაია  [2]

17 შოთა ნაჭყებია  [1]

18 გიორგი ზაგაშვილი  [3]

19 მიშა მასხარაშვილი

20 ლუკა ივანიშვილი

21 თორნიკე ვახანია

22 შოთა სეფაშვილი

23 კოტე მარჯანიშვილი

ექმ ირაკლი ბერიაშვილი

წყა დავით თვარაძე

წყა .

სტა სიმონ მაისურაძე

მნჯ ნიკა აბაშიძე

მწვ ზაზა ლეჟავა

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

18 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 გიორგი არაბული  [2]

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

5 ნიკა წივწივაძე

19 გიორგი გეგია

26 ლევან დარასელია

4 თორნიკე ტურაშვილი

8 ზვიად მაისურაძე

9 ლაშა გედეხაური

23 გიორგი აფციაური ©
22 გიორგი ბებიაშვილი

12 გიორგი ტალახაძე

13 ნიკა ჩიღვინიძე

21 დავით გულიტაშვილი

15 თემურ რუხაძე

16 ბესო თოფჩიშვილი  [2]

17 რატი ასათიანი  [1]

3* გაგა გორგასლიძე  [3]

30 რეზო სისაური

20 გიორგი მოსულიშვილი

25 გიორგი ნეფარიძე

15* გიორგი ყუფარაძე

21* გრიგოლ ჩახვაძე

ექმ დავით კობახიძე

წყა ირაკლი ქვათაძე

წყა გიორგი მაისურაძე

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ თორნიკე გვირჯიშვილი

კიდ საბა აბულაშვილი

კიდ გელა ლემონჯავა

ვიდ ნიკა ამაშუკელი

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 კახა გელოზია

მდი ვასილ ბალახაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

     
0  ნომ გადამოწმდა  14.35  
     
1 ჯიქ დ1 15.00 0:0

3 ლოკ სბ 26 ლევან დარასელია  
10 ჯიქ სბ 12 ბექა წიკლაური  
13 ლოკ დაბ 26 ლევან დარასელია  
15 ჯიქ სბ 3 გიორგი კაკაურიძე  [3]  

16 ლოკ შეც

19 გიორგი გეგია

20 გიორგი მოსულიშვილი

 

18 ჯიქ სბ 11 დიმიტრი კალანდაძე  
20 ჯიქ დაბ 12 ბექა წიკლაური  
21 ლოკ ლ 22 გიორგი ბებიაშვილი 0:5

22 ჯიქ სპე

7 მიშა ჩაჩავა

18 გიორგი ზაგაშვილი  [3]

 

25 ჯიქ დაბ 3 გიორგი კაკაურიძე  [3]  
26 ჯიქ ჯ 10 რევაზ ჯინჭველაშვილი 3:5

26 ჯიქ დაბ

18 გიორგი ზაგაშვილი  [3]

7 მიშა ჩაჩავა

 

29 ჯიქ დაბ 11 დიმიტრი კალანდაძე  

35 ლოკ შეც

2 გიორგი არაბული  [2]

16 ბესო თოფჩიშვილი  [2]

 

40  შეს 15.47 3:5

     

შეს ჯიქ შეც

2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

16 ლაშა საჯაია  [2]

 

შეს ლოკ შეც

15 თემურ რუხაძე

15* გიორგი ყუფარაძე

 

     



41 ლოკ დ2 16.01 3:5

48 ლოკ ჯ 21 დავით გულიტაშვილი 3:8

49 ჯიქ შეც

13 დევი დევსურაშვილი

23 კოტე მარჯანიშვილი

 

49 ჯიქ შეც

7 მიშა ჩაჩავა

20 ლუკა ივანიშვილი

 

49 ჯიქ შეც

5 გაგა არაბული

19 მიშა მასხარაშვილი

 

50 ლოკ შეც

16 ბესო თოფჩიშვილი  [2]

2 გიორგი არაბული  [2]

 

56 ლოკ შეც

5 ნიკა წივწივაძე

30 რეზო სისაური

 

58 ჯიქ 2 სბ = წბ 11 დიმიტრი კალანდაძე  

62 ლოკ შეც

21 დავით გულიტაშვილი

21* გრიგოლ ჩახვაძე

 

72 ჯიქ ლ 20 ლუკა ივანიშვილი 8:8

73 ჯიქ გ 10 რევაზ ჯინჭველაშვილი 10:8

73 ლოკ შეც

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

3* გაგა გორგასლიძე  [3]

 

76 ლოკ შეც

30 რეზო სისაური

17 რატი ასათიანი  [1]

 

77 ჯიქ შეც

16 ლაშა საჯაია  [2]

2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

 

79 ჯიქ ლ 24 სერგი ყურაშვილი 15:8

79 ჯიქ გ 10 რევაზ ჯინჭველაშვილი 17:8

80 ჯიქ შეც

1 გენო ხელია  [1]

17 შოთა ნაჭყებია  [1]

 

80 ჯიქ შეც

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

18 გიორგი ზაგაშვილი  [3]

 

80  დას 16.44 17:8


