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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აია 9 დავით კლდიაშვილი  

აია ქუთაისი (აია)

1 იურა კენჭაძე  [1]
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]
3 იონა ფირცხალავა  [3]
4 გიგა ჯულუხაძე
5 გიორგი სინაურიძე
6 საბა ერემეიშვილი
7 შოთა არეშიძე
8 გიორგი კურტანიძე

9 დავით კლდიაშვილი
10 ბონდო აბაშიძე
11 გიორგი აბრამიძე
12 ირაკლი სიმსივე ©
13 მელი ნაჰოლო
14 თეიმურაზ კოხოძე
15 ლისალა ნასეგე

16 საბა ხონელიძე  [2]
17 ლუკა შენგელია  [1]
18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
19 ბებუნი კუხიანიძე
20 ილია გაბისონია

21 ელგუჯა მარგველაშვილი
22 ნიკა ღლონტი
23 ცოტნე კვესელავა

ექმ თემურ მინდიაშვილი
ექმ დავით შაშიაშვილი
წყა ავთანდილ კოპალიანი
სტა ზურაბ აფრიდონიძე

მნჯ ზურაბ აფრიდონიძე
მწვ ლევან შარვაშიძე

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

18 დავით აბაშიძე  [3]
4 თორნიკე ტურაშვილი
5 გაგა არაბული
6 რამაზ ბენდელიანი  [2]
7 ნიკა წივწივაძე
8 ფარნა გასვიანი ©

9 ბიძინა სამხარაძე
10 ვახტანგ კავთიძე
14 ლაშა გედეხაური
12 ნიკოლოზ ჩიღვინაძე
13 სანდრო დვალი
11 რამაზ ხარაზიშვილი
15 ბექა წიკლაური

16 ლაშა შერგელაშვილი
19* გიორგი გეგია  [1]
17 გიორგი კერვალიშვილი  [3]
19 ნუგზარ გელაშვილი
20 შალვა დიდებულიძე

21 ნოდარ დოლიძე
22 რეზი ხარაზიშვილი
23 ლუკა სახელაშვილი

ექმ ბესო აბრამიშვილი
ექმ დავით კობახიძე
წყა ვანო კოხტაშვილი
სტა .

მნჯ ზვიად მაისურაძე
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ შოთა თევზაძე
კიდ ილია მჟავანაძე

დელ გოგი ჭიჭინაძე
მე4 ლაშა ზივზივაძე
მდი დავით კოხრეიძე

ვიდ საბა აბულაშვილი
ჟიუ ბადრი შვანგირაძე
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი აია ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.32
     
1 აია დ1 14.00 0:0
8 ლოკ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 0:7

8 აია სბ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]  
14 აია ლ 7 შოთა არეშიძე 5:7

18 აია დაბ 2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]  
21 ლოკ ჯ 15 ბექა წიკლაური 5:10

24 აია ლ 9 დავით კლდიაშვილი 10:10

25 აია გ 10 ბონდო აბაშიძე 12:10

26 ლოკ შეც
14 ლაშა გედეხაური
23 ლუკა სახელაშვილი

 

28 ლოკ სის
12 ნიკოლოზ ჩიღვინაძე (14.33)
22 რეზი ხარაზიშვილი

 

30 ლოკ შეც
6 რამაზ ბენდელიანი  [2]

19 ნუგზარ გელაშვილი
 

31 აია ლ 9 დავით კლდიაშვილი 17:10

32 აია გ 10 ბონდო აბაშიძე 19:10

33 ლოკ დაბ
22 რეზი ხარაზიშვილი
12 ნიკოლოზ ჩიღვინაძე 14.39

 

37 აია ლ 10 ბონდო აბაშიძე 24:10

38 აია გ 10 ბონდო აბაშიძე 26:10

40  შეს 14.48 26:10

     

შეს ლოკ შეც
18 დავით აბაშიძე  [3]
17 გიორგი კერვალიშვილი  [3]

 



41 ლოკ დ2 15.03 26:10

43 ლოკ ლ 19 ნუგზარ გელაშვილი 26:15

47 აია ჯ 10 ბონდო აბაშიძე 29:15

54 ლოკ შეც
4 თორნიკე ტურაშვილი

19* გიორგი გეგია  [1]
 

61 აია ჯ 10 ბონდო აბაშიძე 32:15

61 ლოკ შეც
7 ნიკა წივწივაძე

16 ლაშა შერგელაშვილი
 

61 აია შეც
2 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16 საბა ხონელიძე  [2]
 

61 აია შეც
3 იონა ფირცხალავა  [3]

18 გიორგი ქიმუცაძე  [3]
 

61 აია შეც
8 გიორგი კურტანიძე

20 ილია გაბისონია
 

62 აია ლ 11 გიორგი აბრამიძე 37:15

64 ლოკ შეც
8 ფარნა გასვიანი ©

20 შალვა დიდებულიძე
 

64 ლოკ შეც
9 ბიძინა სამხარაძე

21 ნოდარ დოლიძე
 

64 ლოკ შეც
12 ნიკოლოზ ჩიღვინაძე
22 რეზი ხარაზიშვილი

 

65 აია შეც
6 საბა ერემეიშვილი

19 ბებუნი კუხიანიძე
 

66 ლოკ ლ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 37:20

67 ლოკ გ 15 ბექა წიკლაური 37:22

67 აია შეც
9 დავით კლდიაშვილი

21 ელგუჯა მარგველაშვილი
 

67 აია შეც
14 თეიმურაზ კოხოძე
23 ცოტნე კვესელავა

 

73 ლოკ სბ 17 გიორგი კერვალიშვილი  [3]  
73 აია სბ 1 იურა კენჭაძე  [1]  

75 ლოკ სპე
19 ნუგზარ გელაშვილი
18 დავით აბაშიძე  [3]

 

75 აია სპე
11 გიორგი აბრამიძე
17 ლუკა შენგელია  [1]

 

80+1  დას 15.49 37:22


