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ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 ნიკოლოზ აბულაძე  [1]

2 ლევან გენებაშვილი  [2]

3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

4 გურამ გოგიძე

5 მიხეილ არჩუაშვილი

6 ლაშა ფოფხაძე

7 გიორგი ნოდია

8 ნიკა ჩხიკვაძე

9 ელგუჯა კიკვაძე

10 ვაჟა მამულაშვილი

11 ნიკოლოზ ბიწაძე

12 გიორგი წიკლაური

13 გიგა კორკელია

14 ირაკლი გეგენავა

15 თეიმურაზ სოხაძე ©

16 დავით ხიდეშელი  [2]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

18 ლევან შენგელია  [3]

19 კობა ტატულაშვილი

20 რატი გარუჩავა

21 საბა ხურცილავა

22 ლადო მიმინოშვილი

23 ლევან გოგოლაშვილი
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სტა აკაკი ცინცაძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი

მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

4 გიორგი მოსულიშვილი

5 გიორგი გეგია

6 ფარნავაზ გასვიანი

7 აკაკი მარშანია

8 ზვიად მაისურაძე ©

9 ლაშა გედეხაური

10 გიორგი შკინინი

11 გიორგი გაზდელიანი

12 ნიკა ჩიღვინაძე

13 ზურაბ ძნელაძე

14 ნიკა მაჭარაშვილი

15 გიორგი აფციაური

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

17 გაგა გორგასლიძე  [1]

18 გიორგი არაბული  [3]

21 პაატა ჯანიაშვილი

20 შოთა დავითაძე

23 გიორგი ყუფარაძე

21 გიორგი ნეფარიძე

22 გიორგი სვანიძე

ექმ აბესალომ აბრამიშვილი

წყა დავით კობახიძე

წყა გიორგი მაისურაძე

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ თორნიკე გვირჯიშვილი

კიდ სულხან ჩიხლაძე

კიდ ბექა აქუბარდია

დელ ნიკა ჩიტალაძე
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0  ნომ გადამოწმდა  14.22  
     
1 ყოჩ დ1 15.00 0:0

4 ლოკ ჯ 9 ლაშა გედეხაური 0:3

5 ყოჩ ჯ 15 თეიმურაზ სოხაძე © 3:3

9 ყოჩ სბ 9 ელგუჯა კიკვაძე  
11 ლოკ ლ 13 ზურაბ ძნელაძე 3:8

19 ყოჩ დაბ 9 ელგუჯა კიკვაძე  
21 ლოკ სბ 8 ზვიად მაისურაძე ©  
21 ყოჩ სბ 2 ლევან გენებაშვილი  [2]  

22 ყოჩ სპე

7 გიორგი ნოდია

16 დავით ხიდეშელი  [2]

 

26 ყოჩ ლ 10 ვაჟა მამულაშვილი 8:8

27 ყოჩ გ 15 თეიმურაზ სოხაძე © 10:8

33 ლოკ დაბ 8 ზვიად მაისურაძე ©  
33 ყოჩ დაბ 2 ლევან გენებაშვილი  [2]  

33 ყოჩ დაბ

16 დავით ხიდეშელი  [2]

7 გიორგი ნოდია

 

40  შეს 15.44 10:8

     

შეს ლოკ შეც

11 გიორგი გაზდელიანი

21 გიორგი ნეფარიძე

 



41 ლოკ დ2 15.55 10:8

42 ლოკ შეც

10 გიორგი შკინინი

22 გიორგი სვანიძე

 

43 ყოჩ ლ 9 ელგუჯა კიკვაძე 15:8

44 ყოჩ გ 15 თეიმურაზ სოხაძე © 17:8

46 ლოკ შეც

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 გიორგი არაბული  [3]

 

46 ლოკ შეც

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17 გაგა გორგასლიძე  [1]

 

46 ყოჩ სბ 14 ირაკლი გეგენავა  
46 ლოკ სბ 13 ზურაბ ძნელაძე  
50 ყოჩ ლ 8 ნიკა ჩხიკვაძე 22:8

51 ყოჩ გ 15 თეიმურაზ სოხაძე © 24:8

52 ყოჩ შეც

8 ნიკა ჩხიკვაძე

19 კობა ტატულაშვილი

 

54 ყოჩ ლ 11 ნიკოლოზ ბიწაძე 29:8

55 ყოჩ გ 15 თეიმურაზ სოხაძე © 31:8

55 ყოჩ დაბ 14 ირაკლი გეგენავა  
55 ლოკ დაბ 13 ზურაბ ძნელაძე  

55 ყოჩ შეც

13 გიგა კორკელია

22 ლადო მიმინოშვილი

 

55 ყოჩ შეც

14 ირაკლი გეგენავა

23 ლევან გოგოლაშვილი

 

57 ყოჩ შეც

2 ლევან გენებაშვილი  [2]

16 დავით ხიდეშელი  [2]

 

57 ლოკ შეც

12 ნიკა ჩიღვინაძე

23 გიორგი ყუფარაძე

 

60 ლოკ ლ 6 ფარნავაზ გასვიანი 31:13

60 ლოკ გ 9 ლაშა გედეხაური 31:15

63 ლოკ შეც

18 გიორგი არაბული  [3]

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

 

63 ლოკ შეც

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 გიორგი არაბული  [3]

 

64 ლოკ ლ 9 ლაშა გედეხაური 31:20

65 ლოკ გ 9 ლაშა გედეხაური 31:22

65 ყოჩ შეც

3 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]

18 ლევან შენგელია  [3]

 

69 ლოკ შეც

4 გიორგი მოსულიშვილი

21* პაატა ჯანიაშვილი

 

69 ყოჩ შეც

1 ნიკოლოზ აბულაძე  [1]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

 

75 ლოკ ლ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2] 31:27

76 ლოკ გ 9 ლაშა გედეხაური 31:29

80+1 ლოკ ჯ 9 ლაშა გედეხაური 31:32

80+1  დას 16.45 31:32


