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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე აია 14 თემურ კოხოძე  

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 გიორგი ძაბახიძე  [1]

2 დიმა ხურცილავა  [2]

3 გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

4 ნუგზარ გელაშვილი

5 მიხეილ აბრამიშვილი

6 მიშო ჩაჩავა

7 თორნიკე ტურაშვილი

8 გიორგი კერვალიშვილი

9 გიორგი გაზდელიანი

10 ვახტანგ კავთიძე ©
11 ლევან ჯებირაშვილი

12 ნიკა დარჩიაშვილი

13 ნიკოლოზ ჩიღვინიძე

14 ბექა ბებიაშვილი

15 ლუკა სახელაშვილი

16 ვანო გელაშვილი  [2]

17 დავით თედელური  [1]

18 გაგა გორგასლიძე  [3]

19 ნიკა კაპანაძე

20 გიორგი ჭურაძე

21 ლუკა მიშვიძე

22 ზვიად ქეცბაია

23 ნიკა ბასილაია

ექმ დავით კობახიძე

ექმ ნოდარ აფციაური

წყა ნიკა ბარათაშვილი

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ზვიად მაისურაძე

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

2 ნოდარ სამხარაძე  [2]

3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

4 ვახო შერვაშიძე

5 გიორგი ნიკოლაძე

6 საბა ერემეიშვილი

7 შოთა არეშიძე

8 ილია გაბისონია

9 ზვიად ორმოცაძე

10 გიორგი ბაბუნაშვილი

11 ამირან შვანგირაძე

12 დავით კვირიკაშვილი

13 ირაკლი სიმსივე

14 თემურ კოხოძე

15 ბონდო აბაშიძე

16 საბა ხონელიძე  [2]

17 ლუკა შენგელია  [1]

18 იონა ფირცხალავა  [3]

19 ბებუნი კუხიანიძე

20 დავით ვარდანიძე

21 ნიკა ღლონტი

22 გივი ლეჟავა

23 ლისალა ნასეგე

ექმ თემურ მინდიაშვლი

წყა გიორგი ფხაკაძე

სტა გაგა სინაურიძე

სტა ავთო კოპალიანი

მნჯ ავთო კოპალიანი

მწვ ლევან შერვაშიძე

რეფ სულხან ჩიხლაძე

კიდ საბა მახარაძე

კიდ ნინო ელოშვილი

დელ ირაკლი დოლიძე

მე4 საბა გელაშვილი

მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ .

ჟიუ ფარსმან გაბაძე

ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი აია მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  16.35

     
1 ლოკ დ1 17.02 0:0

12 აია სბ 7 შოთა არეშიძე  
13 ლოკ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 7:0

13 აია სბ 1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]  
15 აია ჯ 15 ბონდო აბაშიძე 7:3

21 აია სპე
15 ბონდო აბაშიძე

17 ლუკა შენგელია  [1]
 

23 აია ლ 11 ამირან შვანგირაძე 7:8

23 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი 7:10

23 აია დაბ 7 შოთა არეშიძე  
23 აია დაბ 1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]  

23 აია დაბ
17 ლუკა შენგელია  [1]

15 ბონდო აბაშიძე
 

27 აია ლ 9 ზვიად ორმოცაძე 7:15

28 აია გ 15 ბონდო აბაშიძე 7:17

40 აია ჯ 15 ბონდო აბაშიძე 7:20

40  შეს 17.45 7:20



41 აია დ2 17.57 7:20

47 ლოკ ლ 3 გიორგი ჩხარტიშვილი [3] 12:20

48 ლოკ გ 15 ლუკა სახელაშვილი 14:20

50 აია შეც
4 ვახო შერვაშიძე

19 ბებუნი კუხიანიძე
 

50 აია შეც
3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

18 იონა ფირცხალავა  [3]
 

59 ლოკ შეც
4 ნუგზარ გელაშვილი

16 ვანო გელაშვილი  [2]
 

60 აია ლ 14 თემურ კოხოძე 14:25

61 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი 14:27

62 აია შეც
15 ბონდო აბაშიძე

23 ლისალა ნასეგე
 

63 ლოკ შეც
6 მიშო ჩაჩავა

20 გიორგი ჭურაძე
 

66 ლოკ შეც
1 გიორგი ძაბახიძე  [1]

17 დავით თედელური  [1]
 

68 აია შეც
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]

16 საბა ხონელიძე  [2]
 

72 ლოკ შეც
11 ლევან ჯებირაშვილი

22 ზვიად ქეცბაია
 

72 აია შეც
12 დავით კვირიკაშვილი

22 გივი ლეჟავა
 

72 ლოკ შეც
3 გიორგი ჩხარტიშვილი [3]

18 გაგა გორგასლიძე  [3]
 

72 აია შეც
5 გიორგი ნიკოლაძე

20 დავით ვარდანიძე
 

76 ლოკ შეც
9 გიორგი გაზდელიანი

21 ლუკა მიშვიძე
 

78 ლოკ შეც
20 გიორგი ჭურაძე

19 ნიკა კაპანაძე
 

80 აია შეც
9 ზვიად ორმოცაძე

21 ნიკა ღლონტი
 

80 აია წბ 7 შოთა არეშიძე  
80+3 ლოკ ლ 2 დიმა ხურცილავა  [2] 19:27

80+3 ლოკ გ 15 ლუკა სახელაშვილი 21:27

80+3  დას 18.45 21:27


