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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხარები 9 ვაჟა ხუციშვილი  

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

3 დავით ლაზვიაშვილი  [3]

4 დემურ ეფრემიძე

5 გიორგი შარვაშიძე

6 პაატა ბურჭულაძე

7 გიორგი ნარიმანიძე

8 ჟორა მღებრიშვილი

9 ვაჟა ხუციშვილი

10 გიორგი ბასილაია

11 გიორგი კოშაძე ©
12 გიორგი ნათელაშვილი

13 სანდრო ილურიძე

27 ზურა ქავთარაძე

15 გიორგი პეტრიაშვილი

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

17 გიორგი გოგოლაძე  [3]

18 ცოტნე დარჩია  [1]

19 ლუკა გელაშვილი

26 ნიკოლოზ ბერძული

21 იაგო მარსაგიშვილი

22 დავით თაბუკაშვილი

23 ბაქარ ზედგენიძე

ექმ გიორგი შერვაშიძე

წყა ლევან ნარიმანიძე

წყა ირაკლი ნატრიაშვილი

სტა თემო ლობჟანიძე

მნჯ გია ქერაშვილი

მწვ მამუკა მინდორაშვილი

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 გიორგი ძაბახიძე  [1]

2 დიმიტრი ხურცილავა  [2]

3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

4 თორნიკე ტურაშვილი

5 მიხეილ აბრამიშვილი

6 ნუგზარ გელაშვილი

7 ლაშა შერგელაშვილი

8 გიორგი ჭურაძე

9 ნოდარ დოლიძე

10 საბა ხურცილავა

11 ნიკა შონია

12 ვახტანგ კავთიძე ©
13 ნიკა დარჩიაშვილი

14 ლუკა სახელაშვილი

15 დიმიტრი კალანდაძე

16 შოთა ნაჭყებია  [2]

17 დავით თედელური  [3]

18 გაგა გორგასლიძე  [1]

25 ირაკლი ყამარაული

20 ნიკა კაპანაძე

21 ლუკა მიშვიძე

22 ლაშა ნადირაძე

23 ნიკა ასათიანი

ექმ ნოდარ აფციაური

ექმ დავით კობახიძე

წყა ნიკოლოზ ბარათაშვილი

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ზვიად მაისურაძე

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ შოთა თევზაძე

კიდ იოსებ ჯაფარიძე

კიდ ნინო ელოშვილი

დელ ნათია გავაშელიშვილი

მე4 თორნიკე ალავიძე

მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ გელა ლემონჯავა

ჟიუ გია ქერაშვილი

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ხარ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  17.51

     
1 ხარ დ1 18.33 0:0

7 ლოკ ჯ 15 დიმიტრი კალანდაძე 0:3

17 ხარ ლ 9 ვაჟა ხუციშვილი 5:3

27 ლოკ ლ 15 დიმიტრი კალანდაძე 5:8

35 ხარ ლ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 10:8

36 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 12:8

40  შეს 19.18 12:8

     

შეს ლოკ შეც
8 გიორგი ჭურაძე

20 ნიკა კაპანაძე
 

შეს ლოკ შეც
1 გიორგი ძაბახიძე  [1]

18 გაგა გორგასლიძე  [1]
 

შეს ხარ შეც
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

16 ლევან ჭავჭავაძე  [2]
 



41 ლოკ დ2 19.29 12:8

47 ლოკ შეც
15 დიმიტრი კალანდაძე

23 ნიკა ასათიანი
 

48 ხარ ლ 16 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 17:8

49 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 19:8

52 ლოკ შეც
3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

17 დავით თედელური  [3]
 

52 ლოკ შეც
2 დიმიტრი ხურცილავა [2]

16 შოთა ნაჭყებია  [2]
 

53 ხარ შეც
3 დავით ლაზვიაშვილი [3]

17 გიორგი გოგოლაძე [3]
 

53 ხარ შეც
1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

18 ცოტნე დარჩია [1]
 

53 ლოკ შეც
10 საბა ხურცილავა

22 ლაშა ნადირაძე
 

59 ლოკ შეც
5 მიხეილ აბრამიშვილი

25 ირაკლი ყამარაული
 

61 ხარ შეც
15 გიორგი პეტრიაშვილი

22 დავით თაბუკაშვილი
 

63 ხარ შეც
4 დემურ ეფრემიძე

19 ლუკა გელაშვილი
 

63 ხარ შეც
27 ზურა ქავთარაძე

23 ბაქარ ზედგენიძე
 

65 ხარ შეც
5 გიორგი შარვაშიძე

26 ნიკოლოზ ბერძული
 

65 ლოკ შეც
9 ნოდარ დოლიძე

21 ლუკა მიშვიძე
 

70 ხარ სბ 18 ცოტნე დარჩია [1]  

70 ხარ სპე
6 პაატა ბურჭულაძე

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
 

71 ხარ შეც
9 ვაჟა ხუციშვილი

21 იაგო მარსაგიშვილი
 

74 ხარ სბ 19 ლუკა გელაშვილი  
75 ლოკ ლ 17 დავით თედელური  [3] 19:13

77 ხარ ლ 13 სანდრო ილურიძე 24:13

78 ხარ გ 12 გიორგი ნათელაშვილი 26:13

80 ხარ დაბ 18 ცოტნე დარჩია [1]  

80 ხარ დაბ
1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

6 პაატა ბურჭულაძე
 

80  დას 20.24 26:13


