
ლოკომოტივი 13 33 ყოჩები $

0შ .

1ლ არაბული

1გ წიკლაური

2ჯ წიკლაური 2

0ა .

სბ წიკლაური

წბ .

0შ .

4ლ გოგოლაშვილი 2, ჩხაიძე, მჭედლიშვილი

2გ მალაღურაძე 2

3ჯ მალაღურაძე 3

0ა .

სბ გენებაშვილი

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყოჩები 11 ლევან გოგოლაშვილი  

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]
3 გიორგი გორგასლიძე  [3]
4 ნიკა წივწივაძე
5 გაგა არაბული
6 რამაზ ბენდელიანი
7 ლაშა შერგელაშვილი
8 ფარნა გასვიანი ©

22 ლაშა გეხედაური
10 ბექა წიკლაური
11 რამაზ ხარაზიშვილი
12 ვახტანგ კავთიძე
13 ნიკა ჩიღვინაძე
14 ოთარ ლაშხი
15 ლუკა სახელაშვილი

16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]
17 დავით თედელაური  [1] [2]
18 დავით აბაშიძე  [2] [3]
19 გიორგი გეგია
19* გიორგი ტურაშვილი

21 ნოდარ დოლიძე
21* სანდრო დვალი
23 ბექა ბებიაშვილი

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

მნჯ გიორგი მოსულიშვილი
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 ნიკა აბულაძე  [1]
2 ლაშა საჯაია  [2]
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]
4 მიხეილ არჩუაშვილი
5 ამირან მიქაძე
6 ლაშა ფოფხაძე
7 გიორგი მჭედლიშვილი
8 იოსებ გუშარაშვილი

9 გიორგი ბეგაძე
10 ლაშა მალაღურაძე
11 ლევან გოგოლაშვილი
12 სერგი ჩხაიძე
13 თემურ ჭიჭინაძე
14 ირაკლი გეგენავა ©
15 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]
19 კობა ტატულაშვილი
20 ზურა ფრუიძე

21 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
22 ნიკა ბიწაძე
23 თემურ სოხაძე

ექმ ოდისეი სადოევი
ექმ ლევან კობაური
წყა დაჩი ზამბახიძე
სტა ანტონ ფეიქრიშვილი

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

რეფ გიგა მშვენიერაძე
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე
კიდ გელა ლემონჯავა

დელ ნიკა აბაშიძე
მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე
მდი ნიკო გიგინეიშვილი

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი
ჟიუ რამაზ უკლება
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი ყოჩ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.13
     
1 ლოკ დ1 16.02 0:0

4 ლოკ ჯ 10 ბექა წიკლაური 3:0

9 ყოჩ ლ 11 ლევან გოგოლაშვილი 3:5

12 ლოკ სის
22 ლაშა გეხედაური 16.14
21 ნოდარ დოლიძე

 

19 ლოკ დაბ
21 ნოდარ დოლიძე
22 ლაშა გეხედაური 16.23

 

22 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 3:8

28 ლოკ ლ 5 გაგა არაბული 8:8

29 ლოკ გ 10 ბექა წიკლაური 10:8

38 ლოკ ჯ 10 ბექა წიკლაური 13:8

40+1 ყოჩ ლ 12 სერგი ჩხაიძე 13:13

40+2 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 13:15

40+2  შეს 16.47 13:15

     

შეს ლოკ შეც
14 ოთარ ლაშხი
23 ბექა ბებიაშვილი

 

შეს ლოკ შეც
22 ლაშა გეხედაური
21 ნოდარ დოლიძე

 



41 ყოჩ დ2 17.00 13:15

46 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 13:18

48 ყოჩ ლ 11 ლევან გოგოლაშვილი 13:23

48 ყოჩ გ 10 ლაშა მალაღურაძე 13:25

50 ლოკ შეც
13 ნიკა ჩიღვინაძე
21* სანდრო დვალი

 

53 ყოჩ ჯ 10 ლაშა მალაღურაძე 13:28

53 ლოკ შეც
7 ლაშა შერგელაშვილი

19* გიორგი ტურაშვილი
 

53 ლოკ შეც
3 გიორგი გორგასლიძე  [3]

18 დავით აბაშიძე  [2] [3]
 

59 ყოჩ შეც
2 ლაშა საჯაია  [2]

16 ლევან გენებაშვილი  [2]
 

59 ყოჩ შეც
1 ნიკა აბულაძე  [1]

17 სანდრო ქიტუაშვილი  [1]
 

59 ყოჩ შეც
4 მიხეილ არჩუაშვილი

19 კობა ტატულაშვილი
 

62 ყოჩ შეც
9 გიორგი ბეგაძე

21 ნიკოლოზ კუპრაშვილი
 

62 ლოკ შეც
4 ნიკა წივწივაძე

19 გიორგი გეგია
 

65 ყოჩ შეც
15 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი
23 თემურ სოხაძე

 

66 ყოჩ შეც
14 ირაკლი გეგენავა ©
22 ნიკა ბიწაძე

 

70 ლოკ სბ 16 ლევან გენებაშვილი  [2]  
70 ლოკ სბ 10 ბექა წიკლაური  

71 ლოკ შეც
6 რამაზ ბენდელიანი

16 გიორგი კერვალიშვილი  [3]
 

72 ყოჩ სპე
11 ლევან გოგოლაშვილი
2 ლაშა საჯაია  [2]

 

73 ყოჩ შეც
3 ბაჩუკი ჭუმბაძე  [3]

18 გიორგი მაზმიშვილი  [3]
 

76 ყოჩ შეც
5 ამირან მიქაძე

20 ზურა ფრუიძე
 

78 ყოჩ ლ 7 გიორგი მჭედლიშვილი 13:33

80 ყოჩ დაბ 16 ლევან გენებაშვილი  [2]  

80 ყოჩ დაბ
2 ლაშა საჯაია  [2]

11 ლევან გოგოლაშვილი
 

80 ლოკ დაბ 10 ბექა წიკლაური  
80+1  დას 17.48 13:33


