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ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

4 ნიკა წივწივაძე

5 თორნიკე ტურაშვილი

6 ლევან დარასელია

7 აკაკი მარშანია

8 ზვიად მაისურაძე

9 ლაშა გედეხაური

10 გიორგი ტალახაძე

11 ტატო ჯავახიშვილი

12 ნიკა ჩიღვინაძე

13 ზურაბ ძნელაძე

14 ნიკა მაჭარაშვილი

15 გიორგი შკინინი ©

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

17 გაგა გორგასლიძე  [1]

18 გიორგი არაბული  [3]

19 რატი ასათიანი

20 დავით ჩიტიძე

21 გიორგი გაზდელიანი

22 გიორგი ნეფარიძე

23 გიორგი ყუფარაძე

ექმ აბესალომ აბრამიშვილი

ექმ დავით კობახიძე

წყა გიორგი მაისურაძე

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 ლუკა ახვლედიანი  [1]

2 გიორგი მენაბდე  [2]

3 ამირან წაქაძე  [3]

4 ვასო მახარაძე

5 ბესო ბარბაქაძე

6 თენგო გიგოლაშვილი

7 სანდრო კალმახელიძე ©
8 საბა ბერაძე

9 ლუკა დვალიშვილი

10 ლუკა მატკავა

11 ლევან ბრაგვაძე

12 არდაშ დარბოევი

13 ნიკა გიგაური

14 გიორგი ნავროზაშვილი

15 საბა ნიკოლავა

16 საბა კურატიშვილი  [2]

17 ბაჩო მაჭარაშვილი  [1]

18 ლევან სანიკიძე  [3]

19 ილია სურგულაძე

20 ვახო ამირანაშვილი

21 მიშო ჩადუნელი

22 გივი ცინცაძე

23 გიორგი ჭედია

ექმ ირაკლი შაორშაძე

წყა გიორგი ნადარეიშვილი

წყა ნიკა პინაიშვილი

სტა ირაკლი მაჩხანელი

მნჯ ზურა პინაიშვილი

მწვ ირაკლი მაჩხანელი

რეფ თორნიკე გვირჯიშვილი

კიდ სულხან ჩიხლაძე

კიდ ბექა აქუბარდია

დელ გია ქერაშვილი

მე4 ილია საჯაია
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა 17.34  
     
1 ამზ დ1 18.00 0:0

10 ლოკ ჯ 11 ტატო ჯავახიშვილი 3:0

16 ამზ სბ 9 ლუკა დვალიშვილი  
26 ლოკ ლ 11 ტატო ჯავახიშვილი 8:0

26 ამზ დაბ 9 ლუკა დვალიშვილი  
36 ამზ ლ 7 სანდრო კალმახელიძე © 8:5

37 ამზ გ 15 საბა ნიკოლავა 8:7

40  შეს 18.41 8:7



41 ლოკ დ2 18.50 8:7

51 ამზ ჯ 15 საბა ნიკოლავა 8:10

53 ლოკ ლ 4 ნიკა წივწივაძე 13:10

54 ლოკ გ 11 ტატო ჯავახიშვილი 15:10

56 ამზ შეც

15 საბა ნიკოლავა

23 გიორგი ჭედია

 

56 ლოკ შეც

5 თორნიკე ტურაშვილი

20 დავით ჩიტიძე

 

57 ამზ შეც

6 თენგო გიგოლაშვილი

20 ვახო ამირანაშვილი

 

60 ლოკ სბ 20 დავით ჩიტიძე  

63 ამზ შეც

3 ამირან წაქაძე  [3]

18 ლევან სანიკიძე  [3]

 

64 ამზ სბ 5 ბესო ბარბაქაძე  
71 ლოკ დაბ 20 დავით ჩიტიძე  

72 ამზ შეც

12 არდაშ დარბოევი

22 გივი ცინცაძე

 

75 ამზ შეც

4 ვასო მახარაძე

19 ილია სურგულაძე

 

75 ამზ დაბ 5 ბესო ბარბაქაძე  
76 ლოკ ჯ 11 ტატო ჯავახიშვილი 18:10

77 ამზ შეც

11 ლევან ბრაგვაძე

21 მიშო ჩადუნელი

 

77 ამზ შეც

2 გიორგი მენაბდე  [2]

16 საბა კურატიშვილი  [2]

 

77 ამზ შეც

1 ლუკა ახვლედიანი  [1]

17 ბაჩო მაჭარაშვილი  [1]

 

77 ლოკ სბ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2]  
78 ამზ ჯ 22 გივი ცინცაძე 18:13

79 ლოკ სპე

7 აკაკი მარშანია

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

 

80+2 ლოკ შეც

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 გიორგი არაბული  [3]

 

80+4 ლოკ სბ 6 ლევან დარასელია  
80+6 ამზ ლ 14 გიორგი ნავროზაშვილი 18:18

80+6  დას 19.45 18:18


