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ლიდერბეთის რჩეული იუნკერები 8 გიორგი კურტანიძე  

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ბექა ბენდელიანი [1]
2 ლაშა საჯაია  [2]
3 ლევან გომიაშვილი  [3]
4 გიორგი შუკაკიძე
5 გიორგი მოსულიშვილი
6 გურამ შენგელია
7 გიორგი მჭედლიშვილი
8 გიორგი კურტანიძე

9 ალექსანდრე ზაბახიძე
10 რეზი ხარაზიშვილი
11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 გიორგი ყუფარაძე
13 დევი დევსურაშვილი
14 ბექა სამსიანი
15 დიტო კიკნაძე

16 ლუკა კობერიძე  [2]
17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
18 ლუკა შარიქაძე  [3]
19 არსენ ტრაპაიძე
20 ჯაბა კიკვიძე

21 გიორგი ჯღამაია
22 გიორგი შერმადინი
23 სერგი ჩხაიძე

ექმ გიორგი კუჭაძე
წყა ლადო დოლაბერიძე
წყა ლაშა ცომაია
სტა გიორგი ნოზაძე

მნჯ მიხო ბარაბაძე
მწვ გიორგი ზაბახიძე, პალიკო ჯიმშელაძე

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]
4 თორნიკე ტურაშვილი

20 ნიკა წივწივაძე
6 ვასკა ყველაიძე
7 აკაკი მარშანია

26 ფარნა გასვიანი ©

9 ლაშა გედეხაური
10 გიორგი აფციაური
11 გიორგი ბებიაშვილი
12 სანდრო დვალი
13 ნიკა ჩიღვინაძე
14 ნიკა ასათიანი
15 ბექა წიკლაური

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]
17 რატი ასათიანი  [1]
18 გაგა გორგასლიძე  [3]
19 ზვიად მაისურაძე
5 გიორგი გეგია

21 ნიკა ხურციძე
22 ზვიად ქეცბაია
23 ლევან დარასელია

ექმ დავით კობახიძე
წყა ვახო კავთიძე
წყა ნოდარ აფციაური
სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ გიგა მშვენიერაძე
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე
ვიდ სულხან ჩიხლაძე

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 გელა ლემონჯავა
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წილი ლოკ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.19
     
1 ლოკ დ1 15.00 0:0

11 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 3:0

13 იუნ სბ 3 ლევან გომიაშვილი  [3]  
14 ლოკ ჯ 15 ბექა წიკლაური 3:3

16 იუნ სპე
14 ბექა სამსიანი
18 ლუკა შარიქაძე  [3]

 

20 იუნ ლ 13 დევი დევსურაშვილი 8:3

21 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 10:3

25 იუნ დაბ 3 ლევან გომიაშვილი  [3]  

25 იუნ დაბ
18 ლუკა შარიქაძე  [3]
14 ბექა სამსიანი

 

33 იუნ სბ 1 ბექა ბენდელიანი [1]  

33 იუნ სპე
14 ბექა სამსიანი
17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]

 

39 ლოკ სბ 11 გიორგი ბებიაშვილი  
40  შეს 15.48 10:3

     

შეს ლოკ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 გაგა გორგასლიძე  [3]
 

შეს ლოკ შეც
4 თორნიკე ტურაშვილი

23 ლევან დარასელია
 



41 იუნ დ2 16.01 10:3

44 იუნ დაბ 1 ბექა ბენდელიანი [1]  

44 იუნ დაბ
17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
14 ბექა სამსიანი

 

44 იუნ შეც
1 ბექა ბენდელიანი [1]

17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
 

45 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 13:3

49 ლოკ დაბ 11 გიორგი ბებიაშვილი  

58 ლოკ შეც
7 აკაკი მარშანია

19 ზვიად მაისურაძე
 

59 იუნ შეც
12 გიორგი ყუფარაძე
22 გიორგი შერმადინი

 

63 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 16:3

64 იუნ შეც
4 გიორგი შუკაკიძე

19 არსენ ტრაპაიძე
 

64 იუნ შეც
10 რეზი ხარაზიშვილი
23 სერგი ჩხაიძე

 

65 ლოკ შეც
20 ნიკა წივწივაძე
5 გიორგი გეგია

 

65 ლოკ სბ 23 ლევან დარასელია  

68 ლოკ შეც
1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17 რატი ასათიანი  [1]
 

69 იუნ სბ 7 გიორგი მჭედლიშვილი  

70 იუნ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 ლუკა შარიქაძე  [3]
 

70 იუნ შეც
2 ლაშა საჯაია  [2]

16 ლუკა კობერიძე  [2]
 

75 იუნ შეც
5 გიორგი მოსულიშვილი

20 ჯაბა კიკვიძე
 

77 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 19:3

77 ლოკ დაბ 23 ლევან დარასელია  

77 ლოკ შეც
23 ლევან დარასელია
16 მირიან ქარჩხაძე  [2]

 

78 ლოკ შეც
14 ნიკა ასათიანი
22 ზვიად ქეცბაია

 

79 იუნ შეც
20 ჯაბა კიკვიძე
21 გიორგი ჯღამაია

 

80+1  დას 16.48 19:3


