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ლიდერბეთის რჩეული ლოკომოტივი 8 ფარნა გასვიანი  

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

20 ნიკა წივწივაძე
4 გაგა არაბული
6 თორნიკე ტურაშვილი
7 აკაკი მარშანია
8 ფარნა გასვიანი ©

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

16 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [2]
17 რატი ასათიანი  [1]
18 ლევან სანიკიძე  [3]
19 ზვიად მაისურაძე
5 გიორგი გეგია

21 გიორგი გაზდელიანი
22 ნიკა ხურციძე
23 ზვიად ქეცბაია

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

მნჯ ივანე დავითაშვილი
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 მამუკა მსტოიანი  [1]
2 გელა მახარაშვილი  [2]
3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
4 მიხეილ აბრამიშვილი
5 გუჯუ ალავიძე
6 გიორგი ილურიძე
7 საბა ფესვიანიძე
8 პაატა ზედაშიძე

9 ირაკლი ბეგაძე
10 სანდრო მარგიანი
11 ნიკა შონია
12 მიხეილ ახობაძე
13 იოანე ხელაია ©
14 საბა ილურიძე
15 გიორგი მიქანაძე

16 ლუკა კეკელია  [2]
17 ბექა გვარამია  [1]
18 გიორგი შუბითიძე  [3]
19 ვანო ბურდული
20 ნიკა გოგლიძე

21 კოტე იაშვილი
22 საბა იმედაძე
23 ბაჩო ხუნწელია

ექმ გუგა ადამია
წყა თორნიკე კალანდარიშვილი
წყა ბორის იურინი
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ ლევან ობოლაძე

რეფ ირაკლი ჭანუყვაძე
კიდ შოთა ცაგარეიშვილი
კიდ იოსებ ჯაფარიძე
ვიდ სულხან ჩიხლაძე

დელ ნინო ელოშვილი
მე4 ანა პოღოსიანი
ჟიუ რამაზ უკლება
მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წილი აკდ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.45
     
1 ლოკ დ1 15.00 0:0

10 აკდ სბ 1 მამუკა მსტოიანი  [1]  
10 ლოკ ლ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2] 5:0

20 აკდ სპე
11 ნიკა შონია
17 ბექა გვარამია  [1]

 

21 აკდ დაბ 1 მამუკა მსტოიანი  [1]  

21 აკდ დაბ
17 ბექა გვარამია  [1]
11 ნიკა შონია

 

25 ლოკ ლ 9 ლაშა გედეხაური 10:0

26 ლოკ გ 15 ბექა წიკლაური 12:0

30 აკდ ჯ 14 საბა ილურიძე 12:3

40 აკდ ლ 6 გიორგი ილურიძე 12:8

40+1  შეს 15.45 12:8

     

შეს აკდ შეც
3 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

18 გიორგი შუბითიძე  [3]
 

შეს ლოკ შეც
13 გიორგი ტალახაძე
22 ნიკა ხურციძე

 



41 აკდ დ2 15.58 12:8

44 ლოკ ლ 9 ლაშა გედეხაური 17:8

45 ლოკ გ 15 ბექა წიკლაური 19:8

47 ლოკ შეც
9 ლაშა გედეხაური

21 გიორგი გაზდელიანი
 

49 ლოკ ლ 8 ფარნა გასვიანი © 24:8

50 ლოკ გ 15 ბექა წიკლაური 26:8

50 აკდ შეც
2 გელა მახარაშვილი  [2]

16 ლუკა კეკელია  [2]
 

52 აკდ შეც
1 მამუკა მსტოიანი  [1]

17 ბექა გვარამია  [1]
 

57 აკდ ლ 16 ლუკა კეკელია  [2] 26:13

59 აკდ შეც
8 პაატა ზედაშიძე

19 ვანო ბურდული
 

59 ლოკ შეც
20 ნიკა წივწივაძე
5 გიორგი გეგია

 

60 ლოკ სბ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2]  

63 აკდ შეც
5 გუჯუ ალავიძე

20 ნიკა გოგლიძე
 

65 ლოკ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

18 ლევან სანიკიძე  [3]
 

69 აკდ შეც
9 ირაკლი ბეგაძე

21 კოტე იაშვილი
 

70 ლოკ სპე
14 ნიკა ასათიანი
16 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [2]

 

70 აკდ შეც
15 გიორგი მიქანაძე
22 საბა იმედაძე

 

71 ლოკ დაბ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2]  

71 ლოკ შეც
1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17 რატი ასათიანი  [1]
 

71 ლოკ დაბ
16 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [2]
14 ნიკა ასათიანი

 

74 ლოკ ლ 5 გიორგი გეგია 31:13

74 აკდ შეც
11 ნიკა შონია
23 ბაჩო ხუნწელია

 

77 ლოკ ლ 17 რატი ასათიანი  [1] 36:13

78 ლოკ გ 15 ბექა წიკლაური 38:13

80+1  დას 16.45 38:13


