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ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

4 თორნიკე ტურაშვილი

5 გიორგი მოსულიშვილი

6 ნიკა წივწივაძე

7 ლევან დარასელია

8 ზვიად მაისურაძე

9 ლაშა გედეხაური

10 გიორგი აფციაური ©
14 გიორგი გაზდელიანი

12 ნიკა ჩიღვინიძე

13 გიორგი ტალახაძე

11 გიორგი ბებიაშვილი

15 თემურ რუხაძე

16 ბესიკ თოფჩიშვილი  [2]

17 გაგა გორგასლიძე  [1]

18 რატი ასათიანი  [3]

19 ნოდარ მამალაძე

20 რამაზ ბენდელიანი

21 გიორგი ნეფარიძე

22 გიორგი ყუფარაძე

23 ტატო ჯავახიშვილი

ექმ გიორგი სვანიძე

წყა გიორგი შკინინი

წყა გიორგი მაისურაძე

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

2 ლევან პაპიძე  [2]

3 დავით ლაზვიაშვილი  [3]

4 მათე დარძულიძე

5 ნოდარ ჭეიშვილი

6 სანდრო მამამთავრიშვილი

7 რატი ჟორჟოლიანი

8 გიორგი ჭყოიძე © [2]

9 თენგო პერანიძე

10 მერაბ კვირიკაშვილი

11 ბექა მამუკაშვილი

12 ბეჟან გავაშელიშვილი

13 დემე თაფლაძე

14 ლევან ქუშაშვილი

15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

17 ნიკა კაპანაძე  [1]

18 გიორგი პერტაია  [3]

19 გრიგორ ქერდიყოშვილი

20 არჩილ აბესაძე

21 გიორგი მარგალიტაძე

22 საბა ნიკოლაშვილი

23 რამაზ ნიქაბაძე

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი

წყა გივი ნადარეიშვილი

სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ მიშა სუჯაშვილი

რეფ მაიკლ ინგლიშ (უელ)

კიდ ტაჰლა ნჩაკანზა (აფრ)

კიდ გელა ლემონჯავა

დელ ნინო ელოშვილი

მე4 სულხან ჩიხლაძე

მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  18.33  
     
1 ლოკ დ1 19.00 0:0

10 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 0:3

18 ლელ ლ 2 ლევან პაპიძე  [2] 0:8

19 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 0:10

22 ლელ ლ 7 რატი ჟორჟოლიანი 0:15

26 ლოკ შეც

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

16 ბესიკ თოფჩიშვილი  [2]

 

36 ლელ ლ 14 ლევან ქუშაშვილი 0:20

39 ლელ ლ 8 გიორგი ჭყოიძე © [2] 0:25

40 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 0:27

40  შეს 19.46 0:27

     

შეს ლოკ შეც

15 თემურ რუხაძე

23 ტატო ჯავახიშვილი

 

     



41 ლელ დ2 19.55 0:27

43 ლელ შეც

12 ბეჟან გავაშელიშვილი

22 საბა ნიკოლაშვილი

 

50 ლოკ შეც

16 ბესიკ თოფჩიშვილი  [2]

18 რატი ასათიანი  [3]

 

50 ლელ შეც

5 ნოდარ ჭეიშვილი

19 გრიგორ ქერდიყოშვილი

 

59 ლელ შეც

2 ლევან პაპიძე  [2]

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

 

59 ლელ შეც

3 დავით ლაზვიაშვილი  [3]

18 გიორგი პერტაია  [3]

 

59 ლელ შეც

9 თენგო პერანიძე

21 გიორგი მარგალიტაძე

 

65 ლელ ლ 8 გიორგი ჭყოიძე © [2] 0:32

65 ლელ შეც

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 ნიკა კაპანაძე  [1]

 

65 ლოკ შეც

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

17 გაგა გორგასლიძე  [1]

 

66 ლოკ შეც

8 ზვიად მაისურაძე

20 რამაზ ბენდელიანი

 

66 ლოკ შეც

11 გიორგი ბებიაშვილი

21 გიორგი ნეფარიძე

 

66 ლელ შეც

10 მერაბ კვირიკაშვილი

23 რამაზ ნიქაბაძე

 

72 ლოკ შეც

14 გიორგი გაზდელიანი

22 გიორგი ყუფარაძე

 

75 ლელ ლ 22 საბა ნიკოლაშვილი 0:37

76 ლელ გ 22 საბა ნიკოლაშვილი 0:39

79 ლელ სის

14 ლევან ქუშაშვილი 20.39

9 თენგო პერანიძე

 

80+1  დას 20.41 0:39


