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ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

22 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

4 ნიკა წივწივაძე

5 გიორგი გეგია

6 ფარნავაზ გასვიანი

7 აკაკი მარშანია

8 ზვიად მაისურაძე ©

9 გიორგი ნეფარიძე

10 ლაშა გედეხაური

11 ნიკა ჩიღვინაძე

12 გიორგი ტალახაძე

13 ზურაბ ძნელაძე

14 ნიკა მაჭარაშვილი

15 გიორგი აფციაური

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

17 გაგა გორგასლიძე  [1]

18 გიორგი არაბული  [3]

19 პაატა ჯანიაშვილი

20 გიორგი მოსულიშვილი

23 გიორგი ყუფარაძე

21 ნიკა ასათიანი

20* საბა ჟორჟიკაშვილი

ექმ აბესალომ აბრამიშვილი

წყა ბესიკ თოფჩიშვილი

წყა .

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვარამია  [1]

2 გელა მახარაშვილი  [2]

3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

4 ვანო ბურდული

5 ვანო ბერიკაშვილი ©
6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7 გიორგი ილურიძე

8 თორნიკე ზოიძე

9 ირაკლი ბეგაძე

10 კოტე ახობაძე

11 მიშა ახობაძე

12 გიორგი ჭუაძე

13 იოანე ხელაია

14 ზურაბ მინდიაშვილი

15 დავით მოძღვრიშვილი

16 ლევან ლომაური  [2]

17 ნიკა ჩაგუნავა  [1]

18 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

19 დავით ივანოვი

20 გიორგი გოგლიძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე

22 ერეკლე თათარაშვილი

23 ლევან თომაძე

ექმ ტატო კინწურაშვილი

წყა თორნიკე კალანდარიშვილი

წყა ლევან ობოლაძე

სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ ლევან ობოლაძე

რეფ სულხან ჩიხლაძე

კიდ ილია მჟავანაძე

კიდ ილია საჯაია

ვიდ ნოდარ რობიტაშვილი

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 ოთარ დალაქიშვილი

მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  14.21  
     
1 აკდ დ1 15.00 0:0

2 აკდ ჯ 15 დავით მოძღვრიშვილი 0:3

18 ლოკ შეც

22 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 გიორგი არაბული  [3]

 

18 ლოკ შეც

9 გიორგი ნეფარიძე

23 გიორგი ყუფარაძე

 

19 აკდ ლ 12 გიორგი ჭუაძე 0:8

20 აკდ გ 15 დავით მოძღვრიშვილი 0:10

27 ლოკ ლ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2] 5:10

40 აკდ ჯ 15 დავით მოძღვრიშვილი 5:13

40  შეს 15.47 5:13

     

შეს აკდ შეც

3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

18 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

 



41 ლოკ დ2 15.57 5:13

51 აკდ ლ 4 ვანო ბურდული 5:18

52 აკდ გ 15 დავით მოძღვრიშვილი 5:20

53 აკდ შეც

5 ვანო ბერიკაშვილი ©
20 გიორგი გოგლიძე

 

53 აკდ შეც

2 გელა მახარაშვილი  [2]

16 ლევან ლომაური  [2]

 

55 ლოკ შეც

18 გიორგი არაბული  [3]

22 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

 

61 ლოკ შეც

10 ლაშა გედეხაური

21 ნიკა ასათიანი

 

65 აკდ შეც

1 ბექა გვარამია  [1]

17 ნიკა ჩაგუნავა  [1]

 

67 აკდ ლ 12 გიორგი ჭუაძე 5:25

67 აკდ შეც

9 ირაკლი ბეგაძე

21 ჯიმი ღამბაშიძე

 

67 ლოკ შეც

4 ნიკა წივწივაძე

20 გიორგი მოსულიშვილი

 

70 აკდ შეც

10 კოტე ახობაძე

23 ლევან თომაძე

 

70 აკდ შეც

6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი

19 დავით ივანოვი

 

70 ლოკ შეც

22 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

17 გაგა გორგასლიძე  [1]

 

76 აკდ შეც

14 ზურაბ მინდიაშვილი

22 ერეკლე თათარაშვილი

 

76 ლოკ შეც

7 აკაკი მარშანია

19 პაატა ჯანიაშვილი

 

76 ლოკ შეც

11 ნიკა ჩიღვინაძე

20* საბა ჟორჟიკაშვილი

 

77 ლოკ შეც

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

 

79 ლოკ სბ 19 პაატა ჯანიაშვილი  
80  დას 16.44 5:25


