
ლელო $ 37 19 ლოკომოტივი

0შ .

4ლ ტაბუცაძე 2, კვირიკაშვილი, სვიმონიშვილი  

4გ კვირიკაშვილი 4

3ჯ კვირიკაშვილი 3

0ა .

სბ სვიმონიშვილი, პერტაია  

წბ .

0შ .

1ლ ჩიღვინაძე

1გ ასათიანი

4ჯ ასათიანი 4

0ა .

სბ გასვიანი, ასათიანი

წბ .

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

2 გიორგი ჭყოიძე © [2]

3 გიორგი პერტაია  [3]

4 მათე დარძულიძე

5 როლანდ კვაჭაძე

6 არჩილ აბესაძე

7 რატი ჟორჟოლიანი

8 ბექა ყორიაული

9 თენგო პერანიძე

10 მერაბ კვირიკაშვილი

11 აკაკი ტაბუცაძე

12 სანდრო მამამთავრიშვილი

13 დემე თაფლაძე

14 ბექა მამუკაშვილი

15 რატი შანიძე

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

17 ირაკლი მეთაფლიშვილი  [1]

18 გიორგი ჯღარკავა  [3]

19 ჯაბა სიხარულიძე

20 ცისკარა ბერიაშვილი

21 გიორგი მარგალიტაძე

22 თორნიკე ზაქარიაძე

23 ლევან ქუშაშვილი

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი

წყა ნიკა მამისაშვილი

სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ ლევან მაისაშვილი

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

4 ნიკა წივწივაძე

5 გიორგი გეგია

6 ფარნავაზ გასვიანი

7 აკაკი მარშანია

8 ზვიად მაისურაძე ©

9 გიორგი ნეფარიძე

10 გიორგი ტალახაძე

11 ნიკა ასათიანი

12 ნიკა ჩიღვინაძე

13 ზურაბ ძნელაძე

14 ნიკა მაჭარაშვილი

15 გიორგი ბებიაშვილი

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

17 რატი ასათიანი  [1]

18 გაგა გორგასლიძე  [3]

19 პაატა ჯანიაშვილი

20 ლევან დარასელია

22 გიორგი მოსულიშვილი

21 გიორგი გაზრდელიანი

23 გიორგი ყუფარაძე

ექმ აბესალომ აბრამიშვილი

ექმ სერგო ბერიაშვილი

წყა გიორგი მაისურაძე

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ ირაკლი ჭანუყვაძე

კიდ გელა ლემონჯავა

კიდ ნიკა ამაშუკელი

ვიდ სულხან ჩიხლაძე

დელ ნინო ელოშვილი

მე4 სანდრო ლომსაძე

მდი ნიკო გიგინეიშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  16.11  
     
1 ლელ დ1 17.00 0:0

10 ლოკ ჯ 11 ნიკა ასათიანი 0:3

13 ლელ ჯ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 3:3

14 ლელ სბ 1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]  
16 ლოკ ლ 12 ნიკა ჩიღვინაძე 3:8

17 ლოკ გ 11 ნიკა ასათიანი 3:10

20 ლელ სპე

7 რატი ჟორჟოლიანი

17 ირაკლი მეთაფლიშვილი  [1]

 

21 ლოკ სბ 6 ფარნავაზ გასვიანი  
22 ლელ ჯ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 6:10

24 ლელ დაბ 1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]  

24 ლელ დაბ

17 ირაკლი მეთაფლიშვილი  [1]

7 რატი ჟორჟოლიანი

 

26 ლელ სბ 3 გიორგი პერტაია  [3]  
27 ლოკ ჯ 11 ნიკა ასათიანი 6:13

30 ლელ ჯ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 9:13

32 ლოკ დაბ 6 ფარნავაზ გასვიანი  

33 ლოკ შეც

10 გიორგი ტალახაძე

23 გიორგი ყუფარაძე

 

33 ლოკ შეც

9 გიორგი ნეფარიძე

21 გიორგი გაზრდელიანი

 

36 ლელ დაბ 3 გიორგი პერტაია  [3]  
40 ლოკ ჯ 11 ნიკა ასათიანი 9:16

40+1  შეს 17.47 9:16



41 ლოკ დ2 18.01 9:16

43 ლოკ ჯ 11 ნიკა ასათიანი 9:19

48 ლელ ლ 11 აკაკი ტაბუცაძე 14:19

49 ლელ გ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 16:19

56 ლელ შეც

3 გიორგი პერტაია  [3]

18 გიორგი ჯღარკავა  [3]

 

56 ლოკ შეც

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 გაგა გორგასლიძე  [3]

 

58 ლელ შეც

5 როლანდ კვაჭაძე

19 ჯაბა სიხარულიძე

 

58 ლელ შეც

2 გიორგი ჭყოიძე © [2]

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

 

59 ლელ ლ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 21:19

60 ლელ გ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 23:19

60 ლელ შეც

9 თენგო პერანიძე

21 გიორგი მარგალიტაძე

 

60 ლოკ შეც

5 გიორგი გეგია

22 გიორგი მოსულიშვილი

 

61 ლოკ სბ 11 ნიკა ასათიანი  

64 ლოკ შეც

4 ნიკა წივწივაძე

20 ლევან დარასელია

 

65 ლელ ლ 11 აკაკი ტაბუცაძე 28:19

66 ლელ გ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 30:19

66 ლოკ შეც

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17 რატი ასათიანი  [1]

 

66 ლელ შეც

7 რატი ჟორჟოლიანი

20 ცისკარა ბერიაშვილი

 

70 ლელ შეც

4 მათე დარძულიძე

22 თორნიკე ზაქარიაძე

 

71 ლოკ დაბ 11 ნიკა ასათიანი  

73 ლოკ შეც

15 გიორგი ბებიაშვილი

19 პაატა ჯანიაშვილი

 

76 ლელ ლ 1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1] 35:19

77 ლელ გ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 37:19

77 ლოკ შეც

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

 

77 ლელ შეც

14 ბექა მამუკაშვილი

23 ლევან ქუშაშვილი

 

80+1  დას 18.48 37:19


