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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხვამლი 13 ზაურ ლუტიძე  

ხვამლი თბილისი (ხმლ)

1 ლალე სურამელი  [1]

2 გიორგი ვარდოსანიძე  [2]

3 ჰამლეტ დვალი  [3]

4 ლუკა გელაშვილი

5 ბექა არველაძე

6 ბაჩანა ბაიხოიძე

7 ირაკლი სულეიმანაშვილი

8 საბა კურტანიძე ©

9 ფრიდონ წიკლაური

10 ზურა ქობელაშვილი

11 გიორგი ჯობავა

12 მიხეილ თაყაიშვილი

13 ზაურ ლუტიძე

14 ლაშა კაკაურიძე

15 ნიკა ცინცაძე

16 ჰამლეტ გოგია  [1]

17 დავით ხიდაშელი  [2]

19 ტარიელ დონაძე  [3]

18 გიორგი კვაბზირიძე

20 ნიკო აფციაური

21 გივი ცინცაძე

22 ბესიკ თაყნიაშვილი

23 კლავდო ხუციშვილი

ექმ კახა კაციტაძე

წყა ერეკლე ფერაძე

წყა გიორგი ცუცქირიძე

წყა ირაკლი მასხარაშვილი

მნჯ ნუგზარ მალაღურაძე

მწვ დავით ცხვედიანი

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 გიორგი ძაბახიძე  [1]

2 დიმა ხურცილავა   [2]

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

4 ნუგზარ გელაშვილი

5 მიხეილ აბრამიშვილი

6 რამაზ ბენდელიანი

7 ლაშა შერგელაშვილი

8 გიორგი კერვალიშვილი

9 ნოდარ დოლიძე

10 გიორგი გაზდელიანი

11 ბექა ბებიაშვილი

12 ვახტანგ კავთიძე ©
13 ნიკოლოზ ჩიღვინიძე

14 ლუკა სახელაშვილი

15 დიმიტრი კალანდაძე

16 დავით თედელური  [1]

17 გაგა გორგასლიძე  [1] [3]

18 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

19 თორნიკე ტურაშვილი

20 გიორგი ჭურაძე

21 ლუკა მიშვიძე

22 ნიკა დარჩიაშვილი

23 ნიკა ასათიანი

ექმ დავით კობახიძე

ექმ ნოდარ აფციაური

წყა ნიკა ბარათაშვილი

წყა ირაკლი ყამარაული

მნჯ ზვიად მაისურაძე

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ შოთა თევზაძე

კიდ ნინო ელოშვილი

კიდ საბა აბულაშვილი

დელ მარიამ გოგუაძე

მე4 ირაკლი ხიდეშელი

მდი ბექა დარბაიძე

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

ჟიუ ფარსმან გაბაძე

ფხზ გელა მშვილდაძე



2022-23  |  დიდი 10

VII ტური  |  მატჩი # 31

პარ 04/11 2022  |  მუხიანი, ხვამლი არენა  @  15.00
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წილი ხმლ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.56

     
1 ხმლ დ1 15.02 0:0

11 ლოკ ჯ 14 ლუკა სახელაშვილი 0:3

16 ლოკ ლ 3 გიორგი ჩხარტიშვილი [3] 0:8

20 ლოკ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი [3]

18 ლაშა ტიტვინიძე  [3]
 

26 ხმლ ლ 8 საბა კურტანიძე © 5:8

28 ლოკ შეც
6 რამაზ ბენდელიანი

20 გიორგი ჭურაძე
 

33 ხმლ ჯ 10 ზურა ქობელაშვილი 8:8

36 ხმლ ლ 13 ზაურ ლუტიძე 13:8

37 ხმლ გ 10 ზურა ქობელაშვილი 15:8

40+1 ლოკ ლ 9 ნოდარ დოლიძე 15:13

40+2 ლოკ გ 14 ლუკა სახელაშვილი 15:15

40+2  შეს 15.50 15:15

     

შეს ხმლ შეც
6 ბაჩანა ბაიხოიძე

20 ნიკო აფციაური
 



41 ლოკ დ2 16.04 15:15

50 ლოკ შეც
7 ლაშა შერგელაშვილი

19 თორნიკე ტურაშვილი
 

50 ხმლ შეც
3 ჰამლეტ დვალი  [3]

19 ტარიელ დონაძე  [3]
 

50 ხმლ შეც
2 გიორგი ვარდოსანიძე [2]

17 დავით ხიდაშელი  [2]
 

53 ხმლ შეც
1 ლალე სურამელი  [1]

16 ჰამლეტ გოგია  [1]
 

54 ლოკ შეც
11 ბექა ბებიაშვილი

23 ნიკა ასათიანი
 

60 ლოკ შეც
18 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

17 გაგა გორგასლიძე  [1][3]
 

60 ხმლ შეც
10 ზურა ქობელაშვილი

23 კლავდო ხუციშვილი
 

63 ლოკ სბ 19 თორნიკე ტურაშვილი  

64 ლოკ შეც
13 ნიკოლოზ ჩიღვინიძე

22 ნიკა დარჩიაშვილი
 

65 ლოკ შეც
1 გიორგი ძაბახიძე  [1]

16 დავით თედელური  [1]
 

66 ლოკ შეც
9 ნოდარ დოლიძე

21 ლუკა მიშვიძე
 

68 ხმლ ლ 11 გიორგი ჯობავა 20:15

70 ხმლ გ 23 კლავდო ხუციშვილი 22:15

72 ხმლ ლ 11 გიორგი ჯობავა 27:15

73 ლოკ დაბ 19 თორნიკე ტურაშვილი  
75 ლოკ წბ 23 ნიკა ასათიანი  
76 ხმლ ლ 12 მიხეილ თაყაიშვილი 32:15

77 ხმლ შეც
5 ბექა არველაძე

18 გიორგი კვაბზირიძე
 

78 ხმლ ლ 13 ზაურ ლუტიძე 37:15

80 ხმლ გ 12 მიხეილ თაყაიშვილი 39:15

80  დას 16.52 39:15


