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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხარები 9 ვაჟა ხუციშვილი  

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე   [1]
18 დავით აბაშიძე  [2]
3 გიორგი გორგასლიძე  [3]
4 ნუგზარ გელაშვილი
5 გაგა არაბული
6 ნიკა წივწივაძე
7 ლაშა შერგელაშვილი
8 ფარნავაზ გასვიანი ©

9 ბიძინა სამხარაძე
10 ვახტანგ კავთიძე
11 რამაზ ხარაზიშვილი
12 ნიკოლოზ ჩიღვინიძე
13 ვანო კოხტაშვილო
14 ლაშა გედეხაური
15 ლუკა სახელაშვილი

22 გიორგი გოცაძე   [1]
2 ლერი მაისურაძე  [2]

20 გიორგი სოლოღაშვილი  [3]
19 გიორგი გეგია
16 გიორგი კერვალიშვილი
17 ირაკლი ყამარაული

21 ნოდარ დოლიძე
23 გიორგი გაზდელიანი

ექმ ბესო აბრამიშვილი
ექმ დავით კობახიძე
წყა ზვიად ბლიაძე
სტა თორნიკე ტურაშვილი

მნჯ ზვიად მაისურაძე
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]
2 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
4 დემურ ეფრემიძე
5 ლუკა გელაშვილი
6 ერეკლე მაჭარაშვილი
7 გიორგი ნარიმანიძე
8 ჟორა მღებრიშვილი

9 ვაჟა ხუციშვილი
10 გიორგი ბასილაია
11 გიორგი კოშაძე
12 გიორგი ნათელაშვილი
13 ლევან ნარიმანიძე ©
14 გურამ ქანდაურიშვილი
15 გიორგი პეტრიაშვილი

16 გიორგი გოგუაძე  [2]
17 რატი სამყურაშვილი  [1]
18 დიმა ბერიძე  [3]
19 ნიკოლოზ ბერძული
28 გიორგი შარვაშიძე
27 ლაშა გოგიაშვილი

22 სანდრო ილურიძე
23 დათო თაბუკაშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა ზაზა ხუციშვილი
წყა თაზო ჭამიაშვილი
სტა თემო ლობჟანიძე

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ საბა აბულაშვილი
კიდ შოთა ცაგარეიშვილი
კიდ კახა გელოზია

დელ ნიკა გალუზინსკაია
მე4 ლუკა ბუთიაშვილი
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
ჟიუ გია ქერაშვილი
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი ხარ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.35
     
1 ლოკ დ1 16.04 0:0

2 ლოკ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 3:0

9 ხარ ლ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 3:5

13 ხარ ლ 11 გიორგი კოშაძე 3:10

15 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 3:12

24 ხარ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 3:19

24 ლოკ სბ 12 ნიკოლოზ ჩიღვინიძე  
27 ხარ ლ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 3:24

28 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 3:26

31 ლოკ ლ 14 ლაშა გედეხაური 8:26

35 ლოკ დაბ 12 ნიკოლოზ ჩიღვინიძე  
36 ლოკ სბ 5 გაგა არაბული  
38 ხარ ლ 8 ჟორა მღებრიშვილი 8:31

40 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 8:33

40+4 ლოკ ლ 8 ფარნავაზ გასვიანი © 13:33

40+4 ლოკ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 15:33

40+4  შეს 16.50 15:33

     

შეს ლოკ შეც
4 ნუგზარ გელაშვილი

19 გიორგი გეგია
 

შეს ხარ შეც
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]

18 დიმა ბერიძე  [3]
 

შეს ხარ შეც
1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

17 რატი სამყურაშვილი  [1]
 



41 ხარ დ2 17.03 15:33

41 ლოკ დაბ 5 გაგა არაბული  

48 ხარ შეც
7 გიორგი ნარიმანიძე

27 ლაშა გოგიაშვილი
 

49 ლოკ შეც
6 ნიკა წივწივაძე

16 გიორგი კერვალიშვილი
 

52 ხარ ლ 12 გიორგი ნათელაშვილი 15:38

53 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 15:40

53 ლოკ შეც
14 ლაშა გედეხაური
23 გიორგი გაზდელიანი

 

56 ხარ შეც
8 ჟორა მღებრიშვილი

28 გიორგი შარვაშიძე
 

56 ხარ შეც
4 დემურ ეფრემიძე

19 ნიკოლოზ ბერძული
 

57 ხარ შეც
10 გიორგი ბასილაია
23 დათო თაბუკაშვილი

 

58 ლოკ შეც
9 ბიძინა სამხარაძე

21 ნოდარ დოლიძე
 

62 ხარ შეც
5 ლუკა გელაშვილი

16 გიორგი გოგუაძე  [2]
 

65 ხარ შეც
12 გიორგი ნათელაშვილი
22 სანდრო ილურიძე

 

66 ხარ სბ 28 გიორგი შარვაშიძე  
67 ლოკ ლ 5 გაგა არაბული 20:40

68 ლოკ შეც
7 ლაშა შერგელაშვილი

17 ირაკლი ყამარაული
 

72 ხარ ლ 13 ლევან ნარიმანიძე © 20:45

73 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 20:47

74 ლოკ შეც
1 ვახტანგ ქვათაძე   [1]

22 გიორგი გოცაძე   [1]
 

74 ლოკ შეც
18 დავით აბაშიძე  [2]
2 ლერი მაისურაძე  [2]

 

74 ლოკ შეც
3 გიორგი გორგასლიძე  [3]

20 გიორგი სოლოღაშვილი  [3]
 

78 ხარ დაბ 28 გიორგი შარვაშიძე  
78 ლოკ ლ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 25:47

79 ლოკ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი 27:47

80  დას 17.47 27:47


