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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ყაზბეგი 11 ნიკა გიგაური  

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვანო გელაშვილი  [1]

2 დიმა ხურცილავა  [2]

3 გაგა გორგასლიძე  [3]

4 ნუგზარ გელაშვილი

5 მიშა აბრამიშვილი

6 მიჩა ჩაჩავა

7 ნიკა კაპანაძე

8 რამაზ ბენდელიანი

9 ნოდარ დოლიძე

10 ვახო კავთიძე ©
11 გელა ლალიაშვილი

12 ნიკა ჩიღვინიძე

13 ნიკა დარჩიაშვილი

14 ბექა ბებიაშვილი

15 ლუკა სახელაშვილი

16 შოთა ნაჭყებია  [2]

17 დავით თედელური  [3]

18 გიორგი ძაბახიძე  [1]

19 ლაშა შერგელაშვილი

20 გიორგი ჭურაძე

21 ლუკა მიშვიძე

22 ნიკოლოზ ასათიანი

23 ნიკა შონია

ექმ დავით კობახიძე

წყა გიორგი გაზდელიანი

წყა ირაკლი ყამარაული

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ზვიად მაისურაძე

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 საბა ბუხრიკიძე  [1]

2 გელა მახარაშვილი  [2]

3 გიორგი ჯამბურიძე  [3]

4 ვანო ბურდული

5 გიგა კაციტაძე

6 ბექა გუგეშაშვილი

7 იაგო გელაძე

8 ლუკა ჩქარეული

9 ნოშრე ფაფიაშვილი

10 ოთარ ტალახაძე

11 ნიკა გიგაური

12 გუგუა ხულელიძე ©
13 ლევან ქუშაშვილი

14 გაგა ყენია

15 საბა ნიკოლაშვილი

16 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]

17 რეზი მარგალიტაძე  [1]

18 ლევან გომიაშვილი  [3]

19 გიგა ჯულუხაძე

20 ისმაილ მარსაგიშვილი

21 მათე ჩქარეული

22 ლუკა ალიბეგაშვილი

23 კობა სილაგაძე

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი

ექმ გიორგი კეკელია

წყა გუგუა ყამარაული

სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე

მწვ გოჩა ჩქარეული

რეფ საბა აბულაშვილი

კიდ იოსებ ჯაფარიძე

კიდ ნინო ელოშვილი

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 მარიამ გოგუაძე

მდი ვასილ ბალახაძე

ვიდ .

ჟიუ ფარსმან გაბაძე

ფხზ გიორგი ვენეცკი



2022-23  |  დიდი 10

V ტური  |  მატჩი # 24

შაბ 08/10 2022  |  გორი, ჭალა  @  16.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ლოკ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.37

     
1 ყაზ დ1 16.02 0:0

5 ყაზ სბ 3 გიორგი ჯამბურიძე  [3]  
5 ლოკ ლ 15 ლუკა სახელაშვილი 5:0

9 ყაზ სპე
14 გაგა ყენია

18 ლევან გომიაშვილი  [3]
 

15 ყაზ დაბ 3 გიორგი ჯამბურიძე  [3]  

15 ყაზ დაბ
18 ლევან გომიაშვილი  [3]

14 გაგა ყენია
 

19 ლოკ ჯ 15 ლუკა სახელაშვილი 8:0

20 ლოკ სბ 2 დიმა ხურცილავა  [2]  
24 ყაზ ლ 3 გიორგი ჯამბურიძე  [3] 8:5

25 ყაზ გ 10 ოთარ ტალახაძე 8:7

27 ლოკ სპე
6 მიჩა ჩაჩავა

16 შოთა ნაჭყებია  [2]
 

29 ლოკ შეც
9 ნოდარ დოლიძე

21 ლუკა მიშვიძე
 

30 ლოკ დაბ 2 დიმა ხურცილავა  [2]  

30 ლოკ დაბ
16 შოთა ნაჭყებია  [2]

6 მიჩა ჩაჩავა
 

37 ყაზ ლ 11 ნიკა გიგაური 8:12

38 ყაზ გ 10 ოთარ ტალახაძე 8:14

40+2  შეს 16.45 8:14

     

შეს ლოკ შეც
1 ვანო გელაშვილი  [1]

18 გიორგი ძაბახიძე  [1]
 



41 ლოკ დ2 16.57 8:14

44 ლოკ შეც
7 ნიკა კაპანაძე

19 ლაშა შერგელაშვილი
 

47 ყაზ შეც
15 საბა ნიკოლაშვილი

22 ლუკა ალიბეგაშვილი
 

50 ლოკ შეც
11 გელა ლალიაშვილი

23 ნიკა შონია
 

52 ყაზ შეც
3 გიორგი ჯამბურიძე  [3]

18 ლევან გომიაშვილი  [3]
 

52 ყაზ შეც
1 საბა ბუხრიკიძე  [1]

17 რეზი მარგალიტაძე  [1]
 

57 ყაზ შეც
5 გიგა კაციტაძე

19 გიგა ჯულუხაძე
 

60 ლოკ შეც
3 გაგა გორგასლიძე  [3]

17 დავით თედელური  [3]
 

61 ლოკ შეც
2 დიმა ხურცილავა  [2]

16 შოთა ნაჭყებია  [2]
 

63 ლოკ სბ 8 რამაზ ბენდელიანი  

63 ყაზ შეც
6 ბექა გუგეშაშვილი

20 ისმაილ მარსაგიშვილი
 

63 ლოკ შეც
9 ნოშრე ფაფიაშვილი

21 მათე ჩქარეული
 

64 ყაზ ლ 10 ოთარ ტალახაძე 8:19

65 ყაზ გ 10 ოთარ ტალახაძე 8:21

66 ყაზ ლ 22 ლუკა ალიბეგაშვილი 8:26

67 ლოკ შეც
6 მიჩა ჩაჩავა

20 გიორგი ჭურაძე
 

67 ლოკ შეც
15 ლუკა სახელაშვილი

22 ნიკოლოზ ასათიანი
 

68 ლოკ შეც
14 გაგა ყენია

23 კობა სილაგაძე
 

68 ყაზ შეც
2 გელა მახარაშვილი  [2]

16 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]
 

73 ლოკ დაბ 8 რამაზ ბენდელიანი  
80+3  დას 17.40 8:26


