
ლოკომოტივი 12 20 აია

0შ .

2ლ შკინინი, გეგია

1გ გედეხაური

0ჯ .

0ა .

სბ ძნელაძე

წბ .

0შ .

2ლ ფურცხვანიძე, ხაბულიანი

2გ გ.ბაბუნაშვილი 2

2ჯ გ.ბაბუნაშვილი 2

0ა .

სბ ქიმუცაძე  

წბ .

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

4 ნიკა წივწივაძე

5 გიორგი გეგია

6 ლევან დარასელია

7 აკაკი მარშანია

8 ზვიად მაისურაძე ©

9 გიორგი ნეფარიძე

10 ლაშა გედეხაური

11 გიორგი შკინინი

12 ნიკა ჩიღვინაძე

13 გიორგი ტალახაძე

14 გიორგი ბებიაშვილი

15 ზურაბ ძნელაძე

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

17 გაგა გორგასლიძე  [1]

18 გიორგი არაბული  [3]

19 რატი ასათიანი

20 გიორგი მოსულიშვილი

21 გიორგი გაზდელიანი

26 გიორგი ყუფარაძე

23 ნიკა ასათიანი

ექმ ბესო აბრამიშვილი

ექმ დავით კობახიძე

წყა გიორგი მაისურაძე

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

აია ქუთაისი (აია)

1 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

2 საბა ერემეიშვილი  [2]

3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

4 მიხეილ ბაბუნაშვილი

5 თორნიკე აქუბარდია

6 გურამ შენგელია

7 გელა შალამბერიძე

8 ირაკლი გაბისონია

9 დავით კლდიაშვილი

10 გიორგი ბაბუნაშვილი ©
11 გიორგი აბრამიძე

12 ოთარ ძაგნიძე

13 სანდრო ფურცხვანიძე

14 იაგო ხაბულიანი

15 დავით გობეჯიშვილი

16 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

17 იურა კენჭაძე  [1]

18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

19 გიგა ჯულუხაძე

20 ბექა შვანგირაძე

21 ზვიად ორმოცაძე

22 დავით კვირიკაშვილი

23 გიორგი თედორაძე

ექმ თემურ მინდიაშვილი

ექმ დათო შაშიაშვილი

წყა ავთანდილ კოპალიანი

სტა გიორგი ნემსაძე

მნჯ ზურა აფრიდონიძე

მწვ ბესიკ ხამაშურიძე

რეფ საბა აბულაშვილი

კიდ გელა ლემონჯავა

კიდ ონისე მოგელაშვილი

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 ნინო ელოშვილი

მდი ნიკო გიგინეიშვილი

2019-20  |  დიდი 10

XII ტური  |  მატჩი # 60

კვი 16/02 2020  |  მუხიანი, ხვამლი არენა  @  16.00



წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  15.39  
     
1 აია დ1 16.02 0:0

3 აია ლ 13 სანდრო ფურცხვანიძე 0:5

4 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 0:7

19 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 0:10

22 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 0:13

25 ლოკ ლ 11 გიორგი შკინინი 5:13

27 ლოკ გ 10 ლაშა გედეხაური 7:13

40+1  შეს 16.46 7:13



41 ლოკ დ2 17.00 7:13

45 აია შეც
3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
 

45 აია შეც
9 დავით კლდიაშვილი

21 ზვიად ორმოცაძე
 

48 აია შეც
12 ოთარ ძაგნიძე

22 დავით კვირიკაშვილი
 

53 აია შეც
2 საბა ერემეიშვილი  [2]

16 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
 

55 ლოკ შეც
11 გიორგი შკინინი

23 ნიკა ასათიანი
 

63 ლოკ სბ 15 ზურაბ ძნელაძე  

65 აია შეც
8 ირაკლი გაბისონია

19 გიგა ჯულუხაძე
 

66 აია ლ 14 იაგო ხაბულიანი 7:18

67 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 7:20

67 ლოკ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

17 გაგა გორგასლიძე  [1]
 

68 აია შეც
1 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

17 იურა კენჭაძე  [1]
 

69 აია სბ 18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]  
71 ლოკ ლ 5 გიორგი გეგია 12:20

71 ლოკ შეც
5 გიორგი გეგია

20 გიორგი მოსულიშვილი
 

74 ლოკ შეც
9 გიორგი ნეფარიძე

21 გიორგი გაზდელიანი
 

74 ლოკ შეც
6 ლევან დარასელია

19 რატი ასათიანი
 

74 აია სპე
15 დავით გობეჯიშვილი

3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
 

74 ლოკ დაბ 15 ზურაბ ძნელაძე  
80 აია დაბ 18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]  

80 აია დაბ
3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

15 დავით გობეჯიშვილი
 

80+1  დას 17.52 12:20


