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ლიდერბეთის რჩეული აია 6 სანდრო მამამთავრიშვილი  

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 ნიკა პატარაია  [3]
4 მიხეილ ბაბუნაშვილი
5 ნოდარ ჭეიშვილი
6 სანდრო მამამთავრიშვილი
7 გიორგი სინაურიძე
8 თორნიკე აქუბარდია

9 დავით კლდიაშვილი
10 გიორგი ბაბუნაშვილი ©
11 გიორგი აბრამიძე
12 ირაკლი სიმსივე
13 ზურა ძნელაძე
14 თემურ კოხოძე
15 ლაშა ლომიძე

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
17 იურა კენჭაძე  [1]
18 მურმან ჯიჯავაძე  [3]
19 ილია გაბისონია
20 ლაშა გოგიაშვილი

21 ელგუჯა მარგველაშვილი
22 სანდრო ფურცხვანიძე
23 იაგო ხაბულიანი

ექმ თემურ მინდიაშვილი
ექმ დავით შაშიაშვილი
წყა ზურაბ აფრიდონიძე
სტა ავთანდილ კოპალიანი

მნჯ ზურაბ აფრიდონიძე
მწვ ბესიკ ხამაშურიძე

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
2 მირიან ქარჩხაძე  [2]
3 ლევან სანიკიძე  [3]

23 ნიკა წივწივაძე
5 გიორგი გეგია
6 აკაკი მარშანია
7 ლევან დარასელია

20 თორნიკე ტურაშვილი

9 გიორგი ნეფარიძე
10 ვახტანგ კავთიძე ©
11 გიორგი შკინინი
12 გიორგი ტალახაძე
13 ნიკა ჩიღვინაძე
14 ზვიად ქეცბაია
15 ნიკა ასათიანი

16 გიორგი ვადაჩკორია  [2]
17 რატი ასათიანი  [1] [3]
18 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [2] [3]
19 ზვიად მაისურაძე
26 ნუგზარ ცერცვაძე

21 გიორგი გაზდელიანი
22 ნიკა მაჭარაშვილი
23* ვანო კოხტაშვილი

ექმ ბესო აბრამიშვილი
ექმ დავით კობახიძე
წყა ფარნა გასვიანი
სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
კიდ ილია მჟავანაძე
ვიდ .

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 პაპუნა ჭიქაბერიძე
ჟიუ დიმიტრი ფულარია
მდი ირაკლი დათიაშვილი
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წილი ლოკ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.45
     
1 აია დ1 16.00 0:0

2 აია ლ 11 გიორგი აბრამიძე 5:0

3 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 7:0

12 აია ლ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2] 12:0

14 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 14:0

23 აია ლ 9 დავით კლდიაშვილი 19:0

28 აია ლ 6 სანდრო მამამთავრიშვილი 24:0

29 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 26:0

35 აია ლ 14 თემურ კოხოძე 31:0

39 აია შეც
1 პეტრე ჯინჭარაძე  [1]

17 იურა კენჭაძე  [1]
 

40+1  შეს 16.42 31:0

     

შეს ლოკ შეც
3 ლევან სანიკიძე  [3]

18 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [2] [3]
 

შეს აია შეც
11 გიორგი აბრამიძე
22 სანდრო ფურცხვანიძე

 



41 ლოკ დ2 16.54 31:0

43 აია ლ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 36:0

43 ლოკ შეც
14 ზვიად ქეცბაია
22 ნიკა მაჭარაშვილი

 

47 ლოკ ლ 23 ნიკა წივწივაძე 36:5

47 აია შეც
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16 საბა ერემეიშვილი  [2]
 

47 აია შეც
3 ნიკა პატარაია  [3]

18 მურმან ჯიჯავაძე  [3]
 

47 ლოკ შეც
1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17 რატი ასათიანი  [1] [3]
 

48 ლოკ შეც
5 გიორგი გეგია

19 ზვიად მაისურაძე
 

48 აია ლ 5 ნოდარ ჭეიშვილი 41:5

49 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 43:5

49 აია შეც
14 თემურ კოხოძე
23 იაგო ხაბულიანი

 

52 აია შეც
5 ნოდარ ჭეიშვილი

19 ილია გაბისონია
 

54 აია ლ 22 სანდრო ფურცხვანიძე 48:5

55 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 50:5

55 ლოკ სბ 7 ლევან დარასელია  

56 ლოკ შეც
2 მირიან ქარჩხაძე  [2]

16 გიორგი ვადაჩკორია  [2]
 

59 აია შეც
9 დავით კლდიაშვილი

21 ელგუჯა მარგველაშვილი
 

59 ლოკ სბ 19 ზვიად მაისურაძე  

60 აია შეც
6 სანდრო მამამთავრიშვილი

20 ლაშა გოგიაშვილი
 

63 აია ლ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 55:5

64 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 57:5

64 ლოკ შეც
11 გიორგი შკინინი
21 გიორგი გაზდელიანი

 

64 ლოკ შეც
13 ნიკა ჩიღვინაძე
23* ვანო კოხტაშვილი

 

65 ლოკ დაბ 7 ლევან დარასელია  

65 ლოკ შეც
7 ლევან დარასელია

26 ნუგზარ ცერცვაძე
 

66 აია სბ 16 საბა ერემეიშვილი  [2]  
69 ლოკ დაბ 19 ზვიად მაისურაძე  
76 აია დაბ 16 საბა ერემეიშვილი  [2]  
78 აია ლ 12 ირაკლი სიმსივე 62:5

78 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 64:5

80+3 ლოკ გავ 20 თორნიკე ტურაშვილი  
80+6  დას 17.42 64:5


