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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აია 2 ლაშა შალიკაშვილი  

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
18 დავით აბაშიძე  [2] [3]
3 გაგა გორგასლიძე  [3]
4 ნუგზარ გელაშვილი
5 გაგა არაბული
6 ნიკა წივწივაძე
7 თორნიკე ტურაშვილი
8 რამაზ ბენდელიანი  [2]

9 ბიძინა სამხარაძე
10 ბექა წიკლაური ©
11 რამაზ ხარაზიშვილი
12 ნიკა ჩიღვინაძე
13 სანდრო დვალი
14 ბექა ბებიაშვილი
15 ლაშა გედეხაური

19 ზვიად მაისურაძე  
17 გიორგი გოცაძე  [1]
16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]
2 ირაკლი ყამარაული

20 ლაშა შერგელაშვილი

21 ნოდარ დოლიძე
22 გიორგი გაზდელიანი
23 ლუკა სახელაშვილი

ექმ დავით კობახიძე
ექმ ნოდარ აფციაური
წყა ნიკა დარჩიაშვილი
სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
5 ბებუნი კუხიანიძე
4 გიგა ჯულუხაძე
6 გიორგი სინაურიძე
7 გიორგი კურტანიძე
8 შოთა არეშიძე

9 ელგუჯა მარგველაშვილი
10 ნიკა ღლონტი
11 დავით გასვიანი
12 ირაკლი სიმსივე
13 ლაშა ლომიძე
14 თეიმურაზ კოხოძე
15 ოთარ ძაგნიძე

16 საბა ხონელიძე  [2]
17 ლუკა ახვლედიანი  [1]
18 იონა ფირცხალავა  [3]
19 ილია გაბისონია
20 კონსტანტინე ნახუცრიშვილი

21 ლადო ტყაბლაძე
22 სანდრო ფურცხვანიძე
23 ბონდო აბაშიძე

ექმ თემურ მინდიაშვილი
წყა გიორგი ნემსაძე
წყა საბა ერემეიშვილი
სტა ზურა აფრიდონიძე

მნჯ ზურა აფრიდონიძე
მწვ ლევან შარვაშიძე

რეფ იოსებ ჯაფარიძე
კიდ გელა ლემონჯავა
კიდ საბა მახარაძე

დელ ნიკა გალუზინსკაია
მე4 სანდრო ლომსაძე
მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი აია ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.40
     
1 აია დ1 16.00 0:0

2 აია ლ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2] 0:5

9 ლოკ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 3:5

27 აია ლ 7 გიორგი კურტანიძე 3:10

28 აია გ 13 ლაშა ლომიძე 3:12

29 აია ლ 8 შოთა არეშიძე 3:17

30 აია გ 13 ლაშა ლომიძე 3:19

37 ლოკ სბ 3 გაგა გორგასლიძე  [3]  

38 ლოკ სპე
7 თორნიკე ტურაშვილი

16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]
 

40 აია ლ 7 გიორგი კურტანიძე 3:24

40+1  შეს 16.44 3:24

     

შეს აია შეც
15 ოთარ ძაგნიძე
23 ბონდო აბაშიძე

 

შეს აია შეც
13 ლაშა ლომიძე
22 სანდრო ფურცხვანიძე

 



41 ლოკ დ2 16.55 3:24

46 აია ლ 9 ელგუჯა მარგველაშვილი 3:29

47 აია გ 23 ბონდო აბაშიძე 3:31

47 ლოკ დაბ 3 გაგა გორგასლიძე  [3]  

47 ლოკ დაბ
16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]
7 თორნიკე ტურაშვილი

 

47 ლოკ შეც
7 თორნიკე ტურაშვილი

20 ლაშა შერგელაშვილი
 

49 ლოკ შეც
13 სანდრო დვალი
23 ლუკა სახელაშვილი

 

49 აია შეც
3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

18 იონა ფირცხალავა  [3]
 

54 ლოკ ლ 8 რამაზ ბენდელიანი  [2] 8:31

55 ლოკ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 10:31

57 აია სბ 1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]  

57 აია შეც
5 ბებუნი კუხიანიძე

19 ილია გაბისონია
 

58 ლოკ ლ 8 რამაზ ბენდელიანი  [2] 15:31

59 ლოკ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 17:31

62 აია სბ 12 ირაკლი სიმსივე  
64 ლოკ ლ 14 ბექა ბებიაშვილი 22:31

64 ლოკ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 24:31

66 ლოკ შეც
18 დავით აბაშიძე  [2] [3]
16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]

 

66 აია შეც
14 თეიმურაზ კოხოძე
20 კონსტანტინე ნახუცრიშვილი

 

66 აია დაბ 1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]  

67 ლოკ შეც
14 ბექა ბებიაშვილი
22 გიორგი გაზდელიანი

 

71 აია სბ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]  

72 ლოკ შეც
3 გაგა გორგასლიძე  [3]

19 ზვიად მაისურაძე  
 

72 აია დაბ 12 ირაკლი სიმსივე  

74 აია სპე
23 ბონდო აბაშიძე
16 საბა ხონელიძე  [2]

 

80+3  დას 17.49 24:31


