
იუნკერები $ 20 26 ლოკომოტივი

0შ .

2ლ მარგალიტაძე, კიკნაძე

2გ იმნაძე, კიკნაძე

2ჯ იმნაძე 2

0ა .

სბ ნიკოლაძე, ტყეშელაშვილი  

წბ .

0შ .

2ლ რზ.ხარაზიშვილი, წიკლაური

2გ რმ.ხარაზიშვილი 2

3ჯ რმ.ხარაზიშვილი 2, წიკლაური

1ა კავთიძე

სბ რმ.ხარაზიშვილი, აბაშიძე, კერვალიშვილი  

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლოკომოტივი 15 ბექა წიკლაური  

იუნკერები კიკეთი (იუნ)

1 ვანო გელაშვილი  [1]
2 ანტონ ცილიკური  [2]
3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]
4 რატი ქურასბედიანი  [3]
5 როლანდ კვაჭაძე
6 ნიკოლოზ მარჯანიშვილი ©
7 მიშო ჩაჩავა
8 გურამ გოგიძე

9 მირიან მარგალიტაძე
15 დიტო კიკნაძე
11 თენგო სკამკოჭაიშვილი
12 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი
13 დევი დევსურაშვილი
14 ბექა სამსიანი
10 დავით იმნაძე

16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]
19 გიორგი შუკაკიძე
20 ავთო ნიკოლაძე

21 დავით თათხაშვილი
22 გიორგი თუთბერიძე
23 გიორგი ჯღამაია

ექმ გიორგი კუჭაძე
ექმ გიორგი ნოზაძე
წყა თორნიკე ხმელიძე
სტა ლაშა დოლაბერიძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე
მწვ ჟუან დე კარვალიო

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]
3 დავით აბაშიძე  [2] [3]
4 ნუგზარ გელაშვილი

18 ნიკა წივწივაძე
6 რამაზ ბენდელიანი  [2]
7 გიორგი ჭურაძე
8 ფარნავაზ გასვიანი ©

9 ბიძინა სამხარაძე
10 რეზი ხარაზიშვილი
11 რამაზ ხარაზიშვილი
12 ვახტანგ კავთიძე
13 ნიკა ჩიღვინაძე
14 ლაშა გედეხაური
15 ბექა წიკლაური

16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]
5 დავით თედელური  [1]

19 გიორგი გეგია  [3]
17 შაკო დიდებულიძე
20 ლაშა შერგელაშვილი

21 ნოდარ დოლიძე
22 ვანო კოხტაშვილი
23 ლუკა სახელაშვილი

ექმ დავით კობახიძე
ექმ ნოდარ აფციაური
წყა ლუკა მაისურაძე
სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ გელა ლემონჯავა
კიდ სულხან ჩიხლაძე
კიდ შოთა თევზაძე

დელ იოსებ შიოლაშვილი
მე4 დათო ლაბაძე
მდი ნიკო გიგინეიშვილი

ვიდ ნიკა ამაშუკელი
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ლოკ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.30
     
1 იუნ დ1 16.00 0:0

8 ლოკ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 0:3

17 ლოკ ა 12 ვახტანგ კავთიძე 0:6

22 ლოკ სბ 11 რამაზ ხარაზიშვილი  
25 ლოკ სბ 3 დავით აბაშიძე  [2] [3]  

25 ლოკ სპე
7 გიორგი ჭურაძე

16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]
 

27 იუნ ლ 9 მირიან მარგალიტაძე 5:6

28 იუნ გ 10 დავით იმნაძე 7:6

33 ლოკ დაბ 11 რამაზ ხარაზიშვილი  
33 ლოკ ჯ 15 ბექა წიკლაური 7:9

35 ლოკ დაბ 3 დავით აბაშიძე  [2] [3]  

35 ლოკ დაბ
16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]
7 გიორგი ჭურაძე

 

35 იუნ შეც
8 გურამ გოგიძე

20 ავთო ნიკოლაძე
 

40+3  შეს 16.49 7:9

     

შეს ლოკ შეც
3 დავით აბაშიძე  [2] [3]

16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]
 

შეს ლოკ შეც
8 ფარნავაზ გასვიანი ©

20 ლაშა შერგელაშვილი
 



41 ლოკ დ2 17.02 7:9

47 ლოკ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 7:12

47 იუნ შეც
1 ვანო გელაშვილი  [1]

17 ალექსანდრე საცერაძე  [1]
 

47 იუნ შეც
9 მირიან მარგალიტაძე

21 დავით თათხაშვილი
 

48 იუნ სბ 20 ავთო ნიკოლაძე  
53 იუნ ჯ 10 დავით იმნაძე 10:12

53 იუნ შეც
2 ანტონ ცილიკური  [2]

16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]
 

56 ლოკ ლ 10 რეზი ხარაზიშვილი 10:17

57 ლოკ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 10:19

57 იუნ შეც
3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

19 გიორგი შუკაკიძე
 

59 იუნ დაბ 20 ავთო ნიკოლაძე  

62 იუნ შეც
7 მიშო ჩაჩავა

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]
 

67 იუნ ჯ 10 დავით იმნაძე 13:19

69 ლოკ ლ 15 ბექა წიკლაური 13:24

70 ლოკ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 13:26

70 იუნ შეც
11 თენგო სკამკოჭაიშვილი
23 გიორგი ჯღამაია

 

70 იუნ შეც
12 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი
22 გიორგი თუთბერიძე

 

70 ლოკ შეც
18 ნიკა წივწივაძე
19 გიორგი გეგია  [3]

 

70 ლოკ შეც
6 რამაზ ბენდელიანი  [2]

17 შაკო დიდებულიძე
 

70 ლოკ შეც
10 რეზი ხარაზიშვილი
23 ლუკა სახელაშვილი

 

73 იუნ სბ 16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]  
73 ლოკ სბ 16 გიორგი ტყეშელაშვილი  [2]  

73 იუნ სპე
20 ავთო ნიკოლაძე
2 ანტონ ცილიკური  [2]

 

73 ლოკ სპე
7 გიორგი ჭურაძე
3 დავით აბაშიძე  [2] [3]

 

79 იუნ ლ 15 დიტო კიკნაძე 18:26

79 იუნ გ 15 დიტო კიკნაძე 20:26

80+1  დას 17.49 20:26


