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ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

4 ნიკა წივწივაძე

19 გიორგი გეგია

6 აკაკი მარშანია

7 თორნიკე ტურაშვილი

8 ზვიად მაისურაძე ©

9 გიორგი ნეფარიძე

10 ლაშა გედეხაური

11 ნიკა ჩიღვინაძე

12 გიორგი ტალახაძე

13 ზურაბ ძნელაძე

14 გიორგი გაზდელიანი

15 გიორგი ბებიაშვილი

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

17 რატი ასათიანი  [1]

18 გიორგი არაბული  [3]

5 გიორგი მოსულიშვილი

20 რამაზ ბენდელიანი

21 გიორგი ყუფარაძე

22 ნიკა მაჭარაშვილი

23 ნიკა ასათიანი

ექმ ბესო აბრამიშვილი

ექმ დავით კობახიძე

წყა გიორგი მაისურაძე

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

იუნკერები თბილისი | კიკეთი (იუნ)

1 ზაზა ხარებავა  [1]

2 ბაჩო სამხარაძე  [2]

3 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

4 გიორგი ჟღენტი

5 დავით თარხნიშვილი

6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

7 შალვა დიდებულიძე

8 გიორგი მჭედლიშვილი

9 ალექსანდრე ზაბახიძე

15 დიმიტრი კიკნაძე

11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 ვახტანგ კავთიძე

13 გიორგი შერმადინი

14 ბექა სამსიანი

10 რეზი ხარაზიშვილი

16 ლუკა კობერიძე  [2]

17 მამუკა ესართია  [1]

18 ლევან გომიაშვილი  [3]

24 გიორგი შუკაკიძე

20 გიორგი კურტანიძე

21 მირიან მარგალიტაძე

22 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

23 ბონდო ლომიძე

ექმ გიორგი კუჭაძე

წყა ლაშა ცომაია

წყა ლადო დოლაბერიძე

სტა გიორგი ნოზაძე

მნჯ ლევან ბერძენიშვილი

მწვ გიორგი ზაბახიძე, პალიკო ჯიმშელაძე

რეფ ნიკა ამაშუკელი

კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

კიდ ირაკლი ჭანუყვაძე

ვიდ შოთა თევზაძე

დელ გია ქერაშვილი

მე4 სანდრო ლომსაძე

მდი ნიკო გიგინეიშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  15.30  
     
1 იუნ დ1 16.01 0:0

2 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 0:3

15 იუნ ლ 6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი 0:8

16 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 0:10

16 ლოკ შეც
10 ლაშა გედეხაური

21 გიორგი ყუფარაძე
 

16 იუნ შეც
6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი

20 გიორგი კურტანიძე
 

19 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 0:13

23 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 0:16

26 იუნ ლ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 0:21

27 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 0:23

29 იუნ ლ 3 ზერო პეტრიაშვილი  [3] 0:28

30 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 0:30

31 იუნ ლ 12 ვახტანგ კავთიძე 0:35

32 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 0:37

40  შეს 16.43 0:37

     

შეს ლოკ შეც
21 გიორგი ყუფარაძე

22 ნიკა მაჭარაშვილი
 



41 ლოკ დ2 16.54 0:37

48 იუნ შეც
12 ვახტანგ კავთიძე

22 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი
 

48 იუნ შეც
3 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

18 ლევან გომიაშვილი  [3]
 

52 ლოკ ლ 4 ნიკა წივწივაძე 5:37

53 ლოკ გ 12 გიორგი ტალახაძე 7:37

53 ლოკ შეც
7 თორნიკე ტურაშვილი

5 გიორგი მოსულიშვილი
 

53 ლოკ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 გიორგი არაბული  [3]
 

53 იუნ შეც
5 დავით თარხნიშვილი

24 გიორგი შუკაკიძე
 

53 იუნ შეც
14 ბექა სამსიანი

23 ბონდო ლომიძე
 

53 იუნ შეც
9 ალექსანდრე ზაბახიძე

21 მირიან მარგალიტაძე
 

55 იუნ ლ 23 ბონდო ლომიძე 7:42

56 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 7:44

56 იუნ შეც
2 ბაჩო სამხარაძე  [2]

16 ლუკა კობერიძე  [2]
 

58 ლოკ სბ 8 ზვიად მაისურაძე ©  

60 ლოკ შეც
9 გიორგი ნეფარიძე

23 ნიკა ასათიანი
 

61 ლოკ შეც
19 გიორგი გეგია

20 რამაზ ბენდელიანი
 

61 ლოკ შეც
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]
 

61 ლოკ შეც
1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17 რატი ასათიანი  [1]
 

66 იუნ შეც
1 ზაზა ხარებავა  [1]

17 მამუკა ესართია  [1]
 

67 იუნ ლ 4 გიორგი ჟღენტი 7:49

68 ლოკ დაბ 8 ზვიად მაისურაძე ©  
73 იუნ ლ 24 გიორგი შუკაკიძე 7:54

80  დას 17.35 7:54


