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ლიდერბეთის რჩეული ყოჩები 10 ლაშა მალაღურაძე  

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
2 მირიან ქარჩხაძე  [2]

16 გაგა გორგასლიძე  [3]
4 გაგა არაბული
5 გიორგი გეგია  [1] [3]
6 აკაკი მარშანია
7 ლევან დარასელია
8 ზვიად მაისურაძე

9 ლაშა გედეხაური
10 გიორგი აფციაური
11 გიორგი ბებიაშვილი
12 ვახტანგ კავთიძე ©
13 გიორგი ტალახაძე
14 ნიკა მაჭარაშვილი
15 ნიკა ასათიანი

17 რატი ასათიანი  [1] [3]
18 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [1] [2] [3]
. .  [3]
. .

20 ფარნავაზ გასვიანი

21 გიორგი გაზდელიანი
22 გიორგი ნეფარიძე
23 ნიკა წივწივაძე

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

მნჯ ივანე დავითაშვილი
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
2 დავით ხიდეშელი  [2]
3 ლევან შენგელია  [3]
4 კობა ტატულაშვილი
5 ლევან მაღრაძე
6 გურამ გოგიძე
7 ნიკოლოზ თეზელაშვილი
8 ნიკა ჩხიკვაძე

9 შალვა მახარაშვილი
10 ლაშა მალაღურაძე
11 ირაკლი გეგენავა ©
12 გიორგი წიკლაური
13 თემურ ჭიჭინაძე
14 ლადო მიმინოშვილი
15 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]
19 ზურაბ ფრუიძე

21 ელგუჯა კიკვაძე
22 თემურ სოხაძე
20 გიორგი ხარშილაძე
23 კოტე მარჯანიშვილი

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

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

რეფ თორნიკე გვირჯიშვილი
კიდ გიგა მშვენიერაძე
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე
ვიდ .

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 ანა პოღოსიანი
ჟიუ რამაზ უკლება
მდი ზაალ გიგინეიშვილი



2020-21  |  ლიდერბეთის დიდი 10

II ეტაპი  |  V ტური  |  ზედა ექვსეული  |  მატჩი # 89

კვი 25/04 2021  |  თბილისი, ავჭალა  @  16.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ლოკ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.30
     
1 ყოჩ დ1 16.01 0:0

6 ლოკ ჯ 15 ნიკა ასათიანი 3:0

21 ყოჩ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 3:7

25 ყოჩ ლ 11 ირაკლი გეგენავა © 3:12

31 ლოკ შეც
13 გიორგი ტალახაძე
22 გიორგი ნეფარიძე

 

35 ყოჩ ლ 15 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი 3:17

39 ყოჩ ლ 13 თემურ ჭიჭინაძე 3:22

40 ყოჩ გ 15 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი 3:24

40  შეს 16.44 3:24

     

შეს ყოჩ შეც
9 შალვა მახარაშვილი

21 ელგუჯა კიკვაძე
 

შეს ლოკ შეც
9 ლაშა გედეხაური

21 გიორგი გაზდელიანი
 



41 ლოკ დ2 16.54 3:24

41 ლოკ ლ 11 გიორგი ბებიაშვილი 8:24

42 ლოკ გ 15 ნიკა ასათიანი 10:24

45 ყოჩ ლ 11 ირაკლი გეგენავა © 10:29

51 ლოკ შეც
2 მირიან ქარჩხაძე  [2]

18 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [1] [2] [3]
 

52 ლოკ ლ 11 გიორგი ბებიაშვილი 15:29

53 ლოკ გ 15 ნიკა ასათიანი 17:29

55 ყოჩ შეც
8 ნიკა ჩხიკვაძე

19 ზურაბ ფრუიძე
 

60 ყოჩ შეც
3 ლევან შენგელია  [3]

18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]
 

60 ლოკ შეც
1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17 რატი ასათიანი  [1] [3]
 

62 ყოჩ შეც
11 ირაკლი გეგენავა ©
23 კოტე მარჯანიშვილი

 

64 ყოჩ ლ 23 კოტე მარჯანიშვილი 17:34

65 ყოჩ შეც
14 ლადო მიმინოშვილი
22 თემურ სოხაძე

 

65 ლოკ შეც
22 გიორგი ნეფარიძე
23 ნიკა წივწივაძე

 

65 ლოკ შეც
7 ლევან დარასელია

20 ფარნავაზ გასვიანი
 

67 ყოჩ შეც
12 გიორგი წიკლაური
20 გიორგი ხარშილაძე

 

69 ყოჩ სბ 18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]  

70 ყოჩ სპე
5 ლევან მაღრაძე
3 ლევან შენგელია  [3]

 

71 ყოჩ შეც
1 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]

17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
 

73 ყოჩ სბ 20 გიორგი ხარშილაძე  

77 ლოკ შეც
16 გაგა გორგასლიძე  [3]
2 მირიან ქარჩხაძე  [2]

 

77 ყოჩ შეც
21 ელგუჯა კიკვაძე
16 ლევან გენებაშვილი  [2]

 

79 ყოჩ დაბ 18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]  
80+3 ლოკ ლ 5 გიორგი გეგია  [1] [3] 22:34

80+4 ლოკ გ 15 ნიკა ასათიანი 24:34

80+4  დას 17.43 24:34


