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6ლ წივწივაძე 2, ჭურაძე, არაბული, კოხტაშვილი,
კავთიძე

4გ რმ.ხარაზიშვილი 4

1ჯ რმ.ხარაზიშვილი
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სბ ჭურაძე

წბ ჭურაძე
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4ლ ყენია, დვალიშვილი, ღლონტი 2

2გ ყიასაშვილი, ხულელიძე

2ჯ ყიასაშვილი 2

0ა .

სბ გუგეშაშვილი, ნ.ნაჭყებია

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლოკომოტივი 13 სანდრო დვალი  

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]
3 გაგა გორგასლიძე  [3]
4 ნუგზარ გელაშვილი
5 გაგა არაბული
6 რამაზ ბენდელიანი  [2]
7 ნიკა წივწივაძე
8 გიორგი ჭურაძე

9 ბიძინა სამხარაძე
10 ვახტანგ კავთიძე ©
11 რამაზ ხარაზიშვილი
12 ვანო კოხტაშვილი
13 სანდრო დვალი
14 ბექა ბებიაშვილი
15 ლუკა სახელაშვილი

19 ზვიად მაისურაძე  [3]
17 გიორგი გოცაძე  [1]
16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]
18 ვაჟა რუაძე
20 ლაშა შერგელაშვილი

21 ნოდარ დოლიძე
22 გიორგი გაზდელიანი
23 ლაშა ნადირაძე

ექმ ნოდარ აფციაური
წყა ლუკა მაისურაძე
წყა თორნიკე ტურაშვილი
სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]
2 მირიან ჩქარეული  [2]
3 ლევან გომიაშვილი  [3]
4 ბექა გუგეშაშვილი
5 არსენ ტრაპაიძე
6 იაგო გელაძე
7 ვაჟა მაისურაძე ©
8 ლუკა ჩქარეული

9 მათე ჩქარეული
10 ლუკა დვალიშვილი
11 გაგა ყენია
12 ბექა გავაშელიშვილი
13 ლევან ქუშაშვილი
14 ონისე ბაზალი
15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 გიორგი ღლონტი  [2]
17 შოთიკო ნაჭყებია  [1]
18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
19 ნიკა ნაჭყებია
20 თორნიკე ფანოზიშვილი

21 ნოშრე ფაფიაშვილი
22 გუგუა ხულელიძე
23 ზურა კორკელია

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი
წყა გიორგი ძაბახიძე
წყა მერაბ კვირიკაშვილი
სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი კეკელია
მწვ გოჩა ჩქარეული

რეფ გიგა მშვენიერაძე
კიდ შოთა ცაგარეიშვილი
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

დელ ნიკა გალუზინსკაია
მე4 ლევან გოგიჩაიშვილი
მდი ნიკო გიგინეიშვილი

ვიდ .
ჟიუ რამაზ უკლება
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ლოკ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.21
     
1 ყაზ დ1 14.03 0:0

5 ყაზ ლ 11 გაგა ყენია 0:5

10 ლოკ ლ 7 ნიკა წივწივაძე 5:5

11 ლოკ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 7:5

14 ყაზ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 7:8

17 ლოკ ლ 8 გიორგი ჭურაძე 12:8

18 ლოკ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 14:8

21 ყაზ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 14:11

26 ყაზ სბ 4 ბექა გუგეშაშვილი  
27 ლოკ ლ 5 გაგა არაბული 19:11

36 ყაზ დაბ 4 ბექა გუგეშაშვილი  
39 ლოკ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 22:11

40+1  შეს 14.47 22:11



41 ლოკ დ2 14.59 22:11

47 ლოკ ლ 7 ნიკა წივწივაძე 27:11

48 ლოკ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 29:11

48 ყაზ შეც
4 ბექა გუგეშაშვილი

19 ნიკა ნაჭყებია
 

48 ყაზ შეც
11 გაგა ყენია
22 გუგუა ხულელიძე

 

51 ყაზ ლ 10 ლუკა დვალიშვილი 29:16

51 ყაზ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 29:18

54 ყაზ შეც
8 ლუკა ჩქარეული

20 თორნიკე ფანოზიშვილი
 

56 ყაზ შეც
9 მათე ჩქარეული

21 ნოშრე ფაფიაშვილი
 

59 ლოკ შეც
7 ნიკა წივწივაძე

20 ლაშა შერგელაშვილი
 

60 ლოკ ლ 12 ვანო კოხტაშვილი 34:18

61 ლოკ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 36:18

61 ლოკ შეც
12 ვანო კოხტაშვილი
23 ლაშა ნადირაძე

 

61 ლოკ შეც
14 ბექა ბებიაშვილი
22 გიორგი გაზდელიანი

 

61 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

17 შოთიკო ნაჭყებია  [1]
 

61 ყაზ შეც
2 მირიან ჩქარეული  [2]

16 გიორგი ღლონტი  [2]
 

61 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
 

63 ყაზ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 36:25

63 ლოკ სბ 8 გიორგი ჭურაძე  

65 ყაზ შეც
14 ონისე ბაზალი
23 ზურა კორკელია

 

68 ლოკ ლ 10 ვახტანგ კავთიძე © 41:25

69 ლოკ შეც
10 ვახტანგ კავთიძე ©
21 ნოდარ დოლიძე

 

71 ყაზ ლ 16 გიორგი ღლონტი  [2] 41:30

72 ლოკ შეც
5 გაგა არაბული

16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]
 

74 ლოკ დაბ 8 გიორგი ჭურაძე  
77 ლოკ სბ წბ 8 გიორგი ჭურაძე  
77 ყაზ სბ 19 ნიკა ნაჭყებია  
80 ყაზ ლ 16 გიორგი ღლონტი  [2] 41:35

80+1 ყაზ გ 22 გუგუა ხულელიძე 41:37

80+1  დას 15.47 41:37


