
ყოჩები 14 7 ლოკომოტივი $

0შ .

1ლ მიმინოშვილი

0გ .

3ჯ მალაღურაძე 3

0ა .

სბ გენებაშვილი, ფეიქრიშვილი, ქიტუაშვილი,
შენგელია

წბ .

1შ .

0ლ .

0გ .

0ჯ .

0ა .

სბ არაბული, გორგასლიძე, წიკლაური,
აფციაური

წბ .

ლიდერბეთის რჩეული ყოჩები 1 ნიკა აბულაძე  

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 ნიკა აბულაძე  [1]
2 ლევან გენებაშვილი  [2]
3 ანტონ ფეიქრიშვილი © [3]
4 იოსებ გუშარაშვილი
5 ლაშა ფოფხაძე
6 გიორგი ტყეშელიაძე
7 გურამ გოგიძე
8 გიორგი ნოდია

9 ელგუჯა კიკვაძე
10 ლაშა მალაღურაძე
11 ლადო მიმინოშვილი
12 გიორგი წიკლაური
13 თემურ ჭიჭინაძე
14 ლევან გოგოლაშვილი
15 ნიკა ბიწაძე

16 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [2]
17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
18 ლევან შენგელია  [3]
19 კობა ტატულაშვილი
20 ნიკა ჩხიკვაძე

21 გიორგი ბეგაძე
22 თემურ სოხაძე
23 გიორგი ხარშილაძე

ექმ ოდისეი სადოევი
ექმ ლევან კობაური
წყა ერეკლე ფერაძე
სტა აკაკი ცინცაძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]
3 გაგა გორგასლიძე  [3]
4 გაგა არაბული
5 თორნიკე ტურაშვილი
6 ვასკა ყველაიძე
7 აკაკი მარშანია

26 ფარნა გასვიანი ©

9 ლაშა გედეხაური
10 გიორგი აფციაური
11 გიორგი შკინინი
12 ვახტანგ კავთიძე
13 სანდრო დვალი
14 გიორგი ბებიაშვილი
15 ბექა წიკლაური

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]
17 რატი ასათიანი  [1]
18 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]
19 ნიკა წივწივაძე
20 ლევან დარასელია

21 ნიკა ხურციძე
22 გიორგი ნეფარიძე
23 ნიკა ასათიანი

ექმ დავით კობახიძე
ექმ ბესო აბრამიშვილი
წყა ნოდარ აფციაური
სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ შოთა თევზაძე
კიდ გიგა მშვენიერაძე
ვიდ სულხან ჩიხლაძე

დელ ნინო ელოშვილი
მე4 ლუკა ბუთიაშვილი
ჟიუ რაულ წეველიძე
მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წილი ყოჩ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.40
     
1 ლოკ დ1 14.00 0:0

4 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 3:0

34 ლოკ სბ 4 გაგა არაბული  
34 ყოჩ სბ 2 ლევან გენებაშვილი  [2]  
35 ყოჩ სბ 3 ანტონ ფეიქრიშვილი © [3]  

38 ყოჩ სპე
11 ლადო მიმინოშვილი
18 ლევან შენგელია  [3]

 

38 ყოჩ სპე
8 გიორგი ნოდია

16 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [2]
 

40  შეს 14.45 3:0



41 ყოჩ დ2 14.58 3:0

45 ყოჩ დაბ 2 ლევან გენებაშვილი  [2]  

45 ყოჩ დაბ
16 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [2]
8 გიორგი ნოდია

 

45 ლოკ დაბ 4 გაგა არაბული  
47 ყოჩ დაბ 3 ანტონ ფეიქრიშვილი © [3]  

47 ყოჩ დაბ
18 ლევან შენგელია  [3]
11 ლადო მიმინოშვილი

 

48 ყოჩ შეც
9 ელგუჯა კიკვაძე

21 გიორგი ბეგაძე
 

55 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 6:0

60 ყოჩ შეც
4 იოსებ გუშარაშვილი

19 კობა ტატულაშვილი
 

61 ლოკ სბ 3 გაგა გორგასლიძე  [3]  

64 ყოჩ შეც
8 გიორგი ნოდია

20 ნიკა ჩხიკვაძე
 

64 ყოჩ შეც
1 ნიკა აბულაძე  [1]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
 

66 ლოკ სპე
12 ვახტანგ კავთიძე
18 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

 

67 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 9:0

70 ლოკ შეც
5 თორნიკე ტურაშვილი

19 ნიკა წივწივაძე
 

71 ლოკ დაბ 3 გაგა გორგასლიძე  [3]  

71 ლოკ დაბ
18 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]
12 ვახტანგ კავთიძე

 

71 ლოკ სბ 15 ბექა წიკლაური  

72 ლოკ შეც
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

16 მირიან ქარჩხაძე  [2]
 

72 ლოკ შეც
1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17 რატი ასათიანი  [1]
 

72 ლოკ შეც
6 ვასკა ყველაიძე

20 ლევან დარასელია
 

72 ყოჩ შეც
13 სანდრო დვალი
23 ნიკა ასათიანი

 

73 ლოკ სბ 10 გიორგი აფციაური  
73 ყოჩ ლ 11 ლადო მიმინოშვილი 14:0

76 ყოჩ შეც
2 ლევან გენებაშვილი  [2]

16 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [2]
 

76 ყოჩ შეც
3 ანტონ ფეიქრიშვილი © [3]

18 ლევან შენგელია  [3]
 

77 ყოჩ სბ 18 ლევან შენგელია  [3]  
77 ლოკ შ   7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 14:7

79 ყოჩ სბ 17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]  
80 ლოკ დაბ 15 ბექა წიკლაური  

80+1  დას 15.45 14:7


