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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხარები 10 გიორგი ბასილაია  

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 გიორგი ძაბახიძე  [1]

2 დიმა ხურცილავა  [2]

3 ლაშა ტიტვინიძე   [3]

4 მიხო აბრამიშვილი

5 თორნიკე ტურაშვილი

6 ნუგზარ გელაშვილი

7 ვანო გელაშვილი

8 მიშო ჩაჩავა

9 ნოდარ დოლიძე

10 ვახტანგ კავთიძე ©
11 გიორგი გაზდელიანი

12 ნიკა ჩიღვინაძე

13 ნიკა დარჩიაშვილი

14 ლუკა სახელაშვილი

15 დიმა კალანდაძე

16 შოთა ნაჭყებია  [2]

17 დავით თედელური  [1]

18 გაგა გორგასლიძე  [3]

19 ირაკლი ყამარაული

20 ზვიად ბლიაძე

21 ლუკა მიშვიძე

22 ზვიად ქეცბაია

23 გელა ლალიაშვილი

ექმ დავით კობახიძე

ექმ ნოდარ აფციაური

წყა ნიკა ბარათაშვილი

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ზვიად მაისურაძე

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ცოტნე დარჩია  [1]

7 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

3 დავით ლაზვიაშვილი  [3]

4 დემურ ეფრემიძე

5 ლუკა გელაშვილი

6 ერეკლე მაჭარაშვილი

2 პაატა ბურჭულაძე

8 ნიკა ლომიძე

9 იაგო მარსაგიშვილი

10 გიორგი ბასილაია

11 გიორგი კოშაძე ©
12 სანდრო ილურიძე

13 გურამ ქანდაურიშვილი

14 დავით თაბუკაშვილი

15 გიორგი პეტრიაშვილი

16 ირაკლი ქვათაძე  [2]

17 რატი სამყურაშვილი  [1]

18 გიორგი გოგოლაძე  [3]

19 გიორგი შარვაშიძე

20 ჟორა მღებრიშვილი

21 ბაქარ ზედგინიძე

22 გიორგი ელოშვილი

23 ზურა ქავთარაძე

ექმ გიორგი შაორშაძე

წყა ნიკა თედელური

წყა ირაკლი ნატრიაშვილი

სტა თემო ლობჟანიძე

მნჯ გია ქერაშვილი

მწვ ირაკლი ნატრიაშვილი

რეფ პაპუნა ჭიქაბერიძე

კიდ გელა ლემონჯავა

კიდ დავით ლაბაძე

დელ ნათია პატაშური

მე4 მარიამ გოგუაძე

მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ შოთა ცაგარეიშვილი

ჟიუ რაულ წეველიძე

ფხზ გიორგი ვენეცკი



2022-23  |  დიდი 10

XI ტური  |  მატჩი # 54

კვი 11/12 2022  |  თბილისი, რაგბი პლატო  @  14.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ხარ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.18

     
1 ხარ დ1 14.02 0:0

4 ხარ ლ 9 იაგო მარსაგიშვილი 0:5

9 ლოკ ჯ 14 ლუკა სახელაშვილი 3:5

12 ხარ ლ 14 დავით თაბუკაშვილი 3:10

13 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 3:12

15 ხარ შეც
14 დავით თაბუკაშვილი

21 ბაქარ ზედგინიძე
 

16 ხარ ლ 2 პაატა ბურჭულაძე 3:17

16 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 3:19

24 ხარ ლ 7 ლევან ჭავჭავაძე  [2] 3:24

25 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 3:26

27 ლოკ შეც
15 დიმა კალანდაძე

22 ზვიად ქეცბაია
 

33 ლოკ შეც
1 გიორგი ძაბახიძე  [1]

17 დავით თედელური  [1]
 

40+2  შეს 14.45 3:26

     

შეს ხარ შეც
1 ცოტნე დარჩია  [1]

17 რატი სამყურაშვილი [1]
 



41 ლოკ დ2 15.01 3:26

43 ხარ შეც
6 ერეკლე მაჭარაშვილი

20 ჟორა მღებრიშვილი
 

47 ხარ სის
8 ნიკა ლომიძე 15.11

19 გიორგი შარვაშიძე
 

47 ლოკ შეც
3 ლაშა ტიტვინიძე   [3]

18 გაგა გორგასლიძე  [3]
 

54 ხარ ლ 13 გურამ ქანდაურიშვილი 3:31

54 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 3:33

55 ლოკ შეც
7 ვანო გელაშვილი

19 ირაკლი ყამარაული
 

56 ხარ შეც
3 დავით ლაზვიაშვილი [3]

18 გიორგი გოგოლაძე  [3]
 

60 ლოკ შეც
2 დიმა ხურცილავა  [2]

16 შოთა ნაჭყებია  [2]
 

60 ლოკ შეც
9 ნოდარ დოლიძე

21 ლუკა მიშვიძე
 

62 ხარ შეც
7 ლევან ჭავჭავაძე  [2]

16 ირაკლი ქვათაძე  [2]
 

64 ხარ შეც
12 სანდრო ილურიძე

23 ზურა ქავთარაძე
 

66 ლოკ შეც
8 მიშო ჩაჩავა

20 ზვიად ბლიაძე
 

66 ლოკ შეც
14 ლუკა სახელაშვილი

23 გელა ლალიაშვილი
 

69 ხარ შეც
15 გიორგი პეტრიაშვილი

22 გიორგი ელოშვილი
 

79 ხარ ლ 21 ბაქარ ზედგინიძე 3:38

80 ხარ გ 22 გიორგი ელოშვილი 3:40

80+2  დას 15.48 3:40


