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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 გაზდელიანი

10 გიორგი ყუფარაძე

11 ნიკა ასათიანი

23 ნიკა ჩიღვინაძე

13 ზურაბ ძნელაძე

14 ნიკა მაჭარაშვილი

15 გიორგი ბებიაშვილი

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

17 გაგა გორგასლიძე  [1]

18 გიორგი არაბული  [3]

19 პაატა ჯანიაშვილი

20 გიორგი მოსულიშვილი

21 რამაზ ბენდელიანი

* ივანე დავითაშვილი

20* საბა ჟორჟიკაშვილი

ექმ აბესალომ აბრამიშვილი
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1 გენო ხელია  [1]

2 ლაშა საჯაია  [2]
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4 გაგა არაბული
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6 გიორგი ჭურაძე

7 დაჩი კოპაძე

8 თორნიკე კიკნაძე

9 გიორგი ბეგაძე

10 რეზი ჯინჭველაშვილი

11 დიტო კალანდაძე

12 გიორგი კვესელაძე

13 რატი ხუციშვილი ©
24 კოტე მარჯანიშვილი

14 ბექა წიკლაური

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

17 დათო ფხაკაძე  [1]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

19 მიშო ჩაჩავა

20 მიშო მასხარაშვილი

21 სერგი ყურაშვილი

22 ლაშა ნადირაძე
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წყა .

წყა ნიკა შანიძე

სტა ზაზა ლეჟავა
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0  ნომ გადამოწმდა  16.20  
     
1 ჯიქ დ1 17.01 0:0

6 ჯიქ ლ 11 დიტო კალანდაძე 0:5

8 ჯიქ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 0:7

16 ლოკ ჯ 11 ნიკა ასათიანი 3:7

22 ჯიქ სბ 12 გიორგი კვესელაძე  
24 ლოკ ლ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2] 8:7

26 ლოკ გ 11 ნიკა ასათიანი 10:7

31 ლოკ ჯ 11 ნიკა ასათიანი 13:7

33 ჯიქ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 13:10

33 ჯიქ დაბ 12 გიორგი კვესელაძე  
36 ჯიქ სბ 9 გიორგი ბეგაძე  

40+3 ჯიქ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 13:13

40+3  შეს 17.47 13:13



41 ლოკ დ2 17.57 13:13

43 ჯიქ დაბ 9 გიორგი ბეგაძე  
48 ლოკ ჯ 11 ნიკა ასათიანი 16:13

50 ჯიქ შეც

1 გენო ხელია  [1]

17 დათო ფხაკაძე  [1]

 

54 ჯიქ ლ 9 გიორგი ბეგაძე 16:18

55 ჯიქ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 16:20

57 ლოკ ჯ 11 ნიკა ასათიანი 19:20

61 ჯიქ შეც

10 რეზი ჯინჭველაშვილი

23 დევი დევსურაშვილი

 

64 ჯიქ ლ 23 დევი დევსურაშვილი 19:25

67 ჯიქ ლ 7 დაჩი კოპაძე 19:30

68 ჯიქ გ 14 ბექა წიკლაური 19:32

68 ლოკ შეც

22 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 გიორგი არაბული  [3]

 

70 ლოკ შეც

4 ნიკა წივწივაძე

20 გიორგი მოსულიშვილი

 

70 ჯიქ შეც

5 არსენ ტრაპაიძე

20 მიშო მასხარაშვილი

 

70 ჯიქ შეც

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

 

73 ლოკ შეც

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17 გაგა გორგასლიძე  [1]

 

77 ჯიქ სბ 6 გიორგი ჭურაძე  

78 ჯიქ შეც

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

3 გიორგი კაკაურიძე  [3]

 

80 ლოკ ლ 23 ნიკა ჩიღვინაძე 24:32

80+1 ლოკ გ 11 ნიკა ასათიანი 26:32

80+7  დას 18.49 26:32


