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0შ .

1ლ გიგოლაშვილი

1გ ცინცაძე

2ჯ ცინცაძე 2

0ა .

სბ ამირანაშვილი, ბრაგვაძე, ჯიბლაძე

წბ .

0შ .

4ლ გეგია, მაისურაძე, ჩიღვინაძე, წივწივაძე

4გ გედეხაური 3, ასათიანი

1ჯ გედეხაური

0ა .

სბ მარშანია  

წბ .

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 ლუკა ახვლედიანი  [1]

2 გოგა ხუროშვილი  [2]

3 ნიკა ნარმანია  [3]

4 ილია სურგულაძე

5 ბესო ბარბაქაძე

6 თენგო გიგოლაშვილი

7 სანდრო კალმახელიძე ©
8 ვახტანგ ამირანაშვილი

9 ლუკა დვალიშვილი

10 ლუკა მატკავა

11 ლევან ბრაგვაძე

12 საბა ნიკოლავა

13 გივი ცინცაძე

14 ნიკა გიგაური

15 გიორგი ნავროზაშვილი

16 გიორგი მენაბდე  [2]

17 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

18 ლევან სანიკიძე  [3]

19 ლუკა კოხია

20 საბა ბერაძე

21 ნიკო ტაბაღუა

22 ლაშა ბარბაქაძე

23 ნიკა წიკლაური

ექმ ირაკლი შაორშაძე

წყა გიორგი ნადარეიშვილი

წყა .

სტა ირაკლი მაჩხანელი

მნჯ ზურა პინაიშვილი

მწვ ირაკლი მაჩხანელი

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

17 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

4 თორნიკე ტურაშვილი

19 გიორგი გეგია

6 ფარნავაზ გასვიანი

7 აკაკი მარშანია

8 ზვიად მაისურაძე ©

9-> 20 ლაშა გედეხაური

10 გიორგი ტალახაძე

11 ნიკა წივწივაძე

12 ნიკა ჩიღვინაძე

13 გიორგი შკინინი

14 გიორგი გაზდელიანი

15 გიორგი ბებიაშვილი

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

23 გაგა გორგასლიძე  [1]

18 გიორგი არაბული  [3]

5 რატი ასათიანი

22 გიორგი მოსულიშვილი

21 გიორგი ყუფარაძე

20* დავით ქავთარაძე

23* ნიკა ასათიანი

ექმ დავით კობახიძე

წყა ივანე დავითაშვილი

წყა .

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ ტიერი ბალეტ (სფრ)

კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

კიდ გელა ლემონჯავა

დელ ნინო ელოშვილი

მე4 სულხან ჩიხლაძე

მდი ლუკა მუჩიაშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  13.26  
     
1 ამზ დ1 14.00 0:0

13 ლოკ ჯ 9 ლაშა გედეხაური 0:3

16 ლოკ ლ 19 გიორგი გეგია 0:8

17 ლოკ გ 9 ლაშა გედეხაური 0:10

17 ლოკ შეც

17 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

23 გაგა გორგასლიძე  [1]

 

29 ამზ შეც

4 ილია სურგულაძე

19 ლუკა კოხია

 

30 ამზ სბ 8 ვახტანგ ამირანაშვილი  
32 ლოკ ლ 8 ზვიად მაისურაძე © 0:15

33 ლოკ გ 9 ლაშა გედეხაური 0:17

34 ამზ სბ 11 ლევან ბრაგვაძე  
36 ლოკ სბ 7 აკაკი მარშანია  
38 ამზ ლ 6 თენგო გიგოლაშვილი 5:17

38 ამზ გ 13 გივი ცინცაძე 7:17

40 ამზ დაბ 8 ვახტანგ ამირანაშვილი  
40+2 ამზ ჯ 13 გივი ცინცაძე 10:17

40+2  შეს 14.48 10:17

     

შეს ლოკ შეც

6 ფარნავაზ გასვიანი

23* ნიკა ასათიანი

 

შეს ლოკ შეც

19 გიორგი გეგია

22 გიორგი მოსულიშვილი

 



41 ლოკ დ2 15.00 10:17

42 ამზ დაბ 11 ლევან ბრაგვაძე  
45 ლოკ დაბ 7 აკაკი მარშანია  
54 ამზ ჯ 13 გივი ცინცაძე 13:17

55 ამზ შეც

1 ლუკა ახვლედიანი  [1]

17 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

 

55 ლოკ ნომ 9-> 20 ლაშა გედეხაური  

58 ამზ შეც

8 ვახტანგ ამირანაშვილი

21 ნიკო ტაბაღუა

 

60 ლოკ ლ 12 ნიკა ჩიღვინაძე 13:22

60 ლოკ გ 9-> 20 ლაშა გედეხაური 13:24

60 ამზ შეც

6 თენგო გიგოლაშვილი

20 საბა ბერაძე

 

60 ლოკ შეც

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

18 გიორგი არაბული  [3]

 

64 ამზ შეც

3 ნიკა ნარმანია  [3]

18 ლევან სანიკიძე  [3]

 

64 ამზ შეც

2 გოგა ხუროშვილი  [2]

16 გიორგი მენაბდე  [2]

 

65 ლოკ შეც

9-> 20 ლაშა გედეხაური

20* დავით ქავთარაძე

 

65 ამზ შეც

12 საბა ნიკოლავა

23 ნიკა წიკლაური

 

65 ამზ სბ 17 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]  

66 ამზ შეც

9 ლუკა დვალიშვილი

22 ლაშა ბარბაქაძე

 

66 ლოკ ლ 11 ნიკა წივწივაძე 13:29

67 ლოკ გ 23* ნიკა ასათიანი 13:31

74 ლოკ შეც

12 ნიკა ჩიღვინაძე

21 გიორგი ყუფარაძე

 

76 ლოკ შეც

7 აკაკი მარშანია

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

 

76 ამზ დაბ 17 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]  
80+2  დას 15.48 13:31


