
არესი $ 34 13 ლოკომოტივი

0შ .

5ლ გო.კობახიძე, ვარდანიძე 3, ხურცილავა

3გ თევდორაძე 3

1ჯ თევდორაძე

0ა .

სბ მაჩალაძე

წბ .

0შ .

2ლ ჯებირაშვილი, თედელური

0გ .

1ჯ სახელაშვილი

0ა .

სბ აბრამიშვილი, ჩაჩავა

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე არესი 7 ბექა ვარდანიძე  

არესი ქუთაისი (არს)

1 ზურაბ ერისთავი  [1]

2 გოგა კობახიძე  [2]

3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

4 პაატა ზედაშიძე

5 იაგო ხილაძე

6 ირაკლი თევზაძე

7 ბექა ვარდანიძე ©
8 არსენ მაჩალაძე

9 გიორგი თავაძე

10 გიორგი თევდორაძე

11 სოლომონ რაზმაძე

12 ლაშა ძნელაძე

13 ანდრო ახვლედიანი

14 ნიკა ძნელაძე

15 ცოტნე კვესელავა

16 ზაალ ცქიფურიშვილი  [2]

17 გიგა კობახიძე  [1]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]

19 მურთაზ ცხადაძე

20 ლევან კუჭავა

21 გუგა მარგველაშვილი

22 ლაშა ხურცილავა

23 ირაკლი ცხადაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე

ექმ გიორგი აბესაძე

წყა გიორგი ცირეკიძე

სტა თაზო ლაღაძე

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე

მწვ სერგო ფრუიძე

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

17 დავით თედელური  [1]

2 დიმა ხურცილავა  [2]

3 გაგა გორგასლიძე  [3]

4 ირაკლი ყამარაული

5 მიხეილ აბრამიშვილი

6 რამაზ ბენდელიანი ©
7 ლაშა შერგელაშვილი

8 მიშო ჩაჩავა

9 ლუკა მიშვიძე

10 გიორგი გაზდელიანი

11 ბექა ბებიაშვილი

12 ნიკა ჩიღვინაძე

13 ნიკა დარჩიაშვილი

14 ლევან ჯებირაშვილი

15 ლუკა სახელაშვილი

16 გიორგი გოცაძე  [1]

18 გიორგი მაჭარაშვილი  [3]

19 ნუგზარ გელაშვილი

. .

20 ზვიად ბლიაძე

24 საბა ხურცილავა

22 ნიკა შონია

25 ნიკა ასათიანი

ექმ დავით კობახიძე

ექმ ნოდარ აფციაური

წყა ნიკა ბარათაშვილი

სტა გიორგი გეგია

მნჯ ზვიად მაისურაძე

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ ნიკა ამაშუკელი

კიდ კახა გელოზია

კიდ საბა მახარაძე

დელ გია რევიშვილი

მე4 ზურა მხეიძე

მდი ირაკლი დათიაშვილი

ვიდ .

ჟიუ ბადრი შვანგირაძე

ფხზ გელა მშვილდაძე



2022-23  |  დიდი 10

VI ტური  |  მატჩი # 28

შაბ 15/10 2022  |  ქუთაისი, აია არენა  @  16.40

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი არს მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  16.15

     
1 ლოკ დ1 16.43 0:0

25 არს ლ 2 გოგა კობახიძე  [2] 5:0

26 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 7:0

28 ლოკ ლ 14 ლევან ჯებირაშვილი 7:5

31 არს შეც
15 ცოტნე კვესელავა

23 ირაკლი ცხადაძე
 

39 ლოკ ჯ 15 ლუკა სახელაშვილი 7:8

40+1 არს ჯ 10 გიორგი თევდორაძე 10:8

40+1  შეს 17.27 10:8

     

შეს არს შეც
3 შაქრო ლომსიანიძე  [3]

18 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
 



41 არს დ2 17.30 10:8

43 ლოკ შეც
11 ბექა ბებიაშვილი

25 ნიკა ასათიანი
 

45 არს ლ 7 ბექა ვარდანიძე © 15:8

48 არს შეც
1 ზურაბ ერისთავი  [1]

17 გიგა კობახიძე  [1]
 

49 ლოკ სბ 5 მიხეილ აბრამიშვილი  
49 არს ლ 7 ბექა ვარდანიძე © 20:8

50 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 22:8

54 ლოკ სბ 8 მიშო ჩაჩავა  
55 არს ლ 7 ბექა ვარდანიძე © 27:8

59 ლოკ დაბ 5 მიხეილ აბრამიშვილი  

59 ლოკ შეც
4 ირაკლი ყამარაული

19 ნუგზარ გელაშვილი
 

59 ლოკ შეც
13 ნიკა დარჩიაშვილი

22 ნიკა შონია
 

59 არს შეც
2 გოგა კობახიძე  [2]

16 ზაალ ცქიფურიშვილი [2]
 

59 არს შეც
4 პაატა ზედაშიძე

19 მურთაზ ცხადაძე
 

62 ლოკ ლ 17 დავით თედელური  [1] 27:13

62 არს შეც
11 სოლომონ რაზმაძე

22 ლაშა ხურცილავა
 

62 არს შეც
9 გიორგი თავაძე

21 გუგა მარგველაშვილი
 

65 ლოკ დაბ 8 მიშო ჩაჩავა  

65 ლოკ შეც
8 მიშო ჩაჩავა

20 ზვიად ბლიაძე
 

67 არს სბ 8 არსენ მაჩალაძე  

67 არს შეც
5 იაგო ხილაძე

20 ლევან კუჭავა
 

70 არს ლ 22 ლაშა ხურცილავა 32:13

71 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 34:13

73 ლოკ შეც
10 გიორგი გაზდელიანი

24 საბა ხურცილავა
 

74 ლოკ შეც
12 ნიკა ჩიღვინაძე

16 გიორგი გოცაძე  [1]
 

77 არს დაბ 8 არსენ მაჩალაძე  
80  დას 18.22 34:13


