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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლოკომოტივი 15 ბექა წიკლაური  

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]
2 მირიან ჩქარეული  [2]
3 ლევან გომიაშვილი  [3]
4 გიგა კაციტაძე
5 არსენ ტრაპაიძე
6 ბექა გუგეშაშვილი
7 ვაჟა მაისურაძე ©
8 ლუკა ჩქარეული

10 მათე ჩქარეული
9 ლუკა დვალიშვილი

11 გურამ ყენია
12 ნიკა გიგაური
13 ლევან ქუშაშვილი
14 ლუკა ალიბეგაშვილი
15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 ოთარ კილასონია  [2]
17 გიორგი ძაბახიძე  [1]
18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
19 ზურა კორკელია
20 იაგო გელაძე

21 გიორგი წიკლაური
22 გიგა ჩაბაკაური
23 ონისე ბაზალი

ექმ ალექს ნარუსლიშვილი
წყა გუგუა ხულელიძე
წყა გიორგი კეკელია
სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე
მწვ გოჩა ჩქარეული

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე   [1]
2 ირაკლი ქვათძე [2]
3 გაგა გორგასლიძე [3]
4 ნუგზარ გელაშვილი
5 გაგა არაბული
6 ნიკოლოზ წივწივაძე
7 ლაშა შერგელაშვილი
8 ფარნავაზ გასვიანი ©

9 ნოდარ დოლიძე
23 ვახტანგ კავთიძე
11 რამაზ ხარაზიშვილი
12 ნიკოლოზ ჩიღვინიძე
13 ვანო კოხტაშვილი
14 ბექა ბებაშვილი
15 ბექა წიკლაური

16 გიორგი კერკვალიშვილი  [2]
17 ლერი მაისურაძე   [1]
18 გიორგი სოლოღაშვილი [3]
19 ირაკლი ყამარაული
20 შალვა დიდებულიძე

21 ბიძინა სამხარაძე
22 ნიკოლოზ დარჩიაშვილი
10 ლუკა სახელაშვილი

ექმ ნოდო აფციაური
ექმ დავთ კობახიძე
წყა ნიკუშა აფციაური
სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ზვიად მაისურაძე
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ იოსებ ჯაფარიძე
კიდ ანა პოღოსიანი
კიდ ბექა აქუბარდია

დელ ფარსმან გაბაძე
მე4 საბა ლიპარტელიანი
მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ სბბა აბულაშვილი
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი ყაზ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.25
     
1 ყაზ დ1 15.00 0:0

3 ყაზ ლ 13 ლევან ქუშაშვილი 5:0

4 ყაზ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 7:0

8 ლოკ ლ 13 ვანო კოხტაშვილი 7:5

9 ლოკ გ 15 ბექა წიკლაური 7:7

9 ლოკ შეც
7 ლაშა შერგელაშვილი

20 შალვა დიდებულიძე
 

22 ლოკ ლ 20 შალვა დიდებულიძე 7:12

23 ლოკ გ 15 ბექა წიკლაური 7:14

27 ლოკ ლ 2 ირაკლი ქვათძე [2] 7:19

28 ლოკ გ 15 ბექა წიკლაური 7:21

29 ყაზ ლ 14 ლუკა ალიბეგაშვილი 12:21

30 ყაზ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 14:21

40  შეს 15.40 14:21



41 ლოკ დ2 15.51 14:21

42 ყაზ სბ 5 არსენ ტრაპაიძე  
44 ლოკ ლ 6 ნიკოლოზ წივწივაძე 14:26

45 ლოკ გ 15 ბექა წიკლაური 14:28

46 ყაზ შეც
8 ლუკა ჩქარეული

20 იაგო გელაძე
 

46 ლოკ შეც
13 ვანო კოხტაშვილი
22 ნიკოლოზ დარჩიაშვილი

 

46 ლოკ შეც
4 ნუგზარ გელაშვილი

19 ირაკლი ყამარაული
 

46 ლოკ შეც
9 ნოდარ დოლიძე

21 ბიძინა სამხარაძე
 

49 ლოკ შეც
14 ბექა ბებაშვილი
10 ლუკა სახელაშვილი

 

50 ყაზ ლ 20 იაგო გელაძე 19:28

51 ლოკ შეც
6 ნიკოლოზ წივწივაძე

16 გიორგი კერკვალიშვილი  [2]
 

52 ყაზ დაბ 5 არსენ ტრაპაიძე  
53 ყაზ ლ 9 ლუკა დვალიშვილი 24:28

54 ყაზ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 26:28

56 ყაზ ლ 14 ლუკა ალიბეგაშვილი 31:28

59 ყაზ სბ 4 გიგა კაციტაძე  

62 ყაზ შეც
2 მირიან ჩქარეული  [2]

16 ოთარ კილასონია  [2]
 

62 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
 

64 ლოკ ლ 21 ბიძინა სამხარაძე 31:33

65 ლოკ გ 15 ბექა წიკლაური 31:35

66 ყაზ შეც
5 არსენ ტრაპაიძე

19 ზურა კორკელია
 

69 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

17 გიორგი ძაბახიძე  [1]
 

70 ყაზ შეც
16 ოთარ კილასონია  [2]
2 მირიან ჩქარეული  [2]

 

70 ყაზ დაბ 4 გიგა კაციტაძე  
78 ლოკ ლ 12 ნიკოლოზ ჩიღვინიძე 31:40

79 ლოკ გ 15 ბექა წიკლაური 31:42

80 ყაზ ლ 12 ნიკა გიგაური 36:42

80 ყაზ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 38:42

80+2  დას 16.40 38:42


