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ლიდერბეთის რჩეული ლელო 7 არჩილ აბესაძე  

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
2 თენგიზ ზამთარაძე  [2]
3 დავით ლაზვიაშვილი  [3]
4 მათე დარძულიძე
5 ჯაბა სიხარულიძე
6 საბა ჯღარკავა
7 არჩილ აბესაძე
8 რატი ჟორჟოლიანი

9 თენგიზ პერანიძე
10 ლუკა ხეხელაშვილი
11 აკაკი ტაბუცაძე
12 ბექა მამუკაშვილი ©
13 დემე თაფლაძე
14 ოთარ ლაშხი
15 რატი შანიძე

16 ლევან პაპიძე  [2]
17 ნიკა ქათამაძე  [1]
18 გიორგი პერტაია  [3]
19 ვასილ ზღუდაძე
20 ბექა ყორიაული

21 ლუკა არჩვაძე
22 ლუკა კოროშინაძე
23 ნიკა ბაგაშვილი

ექმ გიორგი მურადაშვილი
წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი
წყა ნიკა მამისაშვილი
სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი
მწვ მიშა სუჯაშვილი

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]
2 მიშა ორაგველიძე  [2] [3]
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
4 გუგა ხანთაძე
5 ბესო ბარბაქაძე
6 თენგო გიგოლაშვილი
7 სანდრო კალმახელიძე ©
8 ლუკა კოხია

9 ლუკა დვალიშვილი
10 რეზი ჯინჭველაშვილი
11 ლევან ბრაგვაძე
12 ნიკა გიგაური
13 სანდრო სვანიძე
14 ნიკა წიკლაური
15 ლუკა მატკავა

16 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]
17 ჯანო მაისურაძე  [1]
18 თაზო კევლიშვილი  [3]
19 საბა ბერაძე
20 რატი ზაზაძე
26 ნიკო ტაბაღუა

21 ლაშა ბარბაქაძე
22 გივი ცინცაძე

ექმ ირაკლი შაორშაძე
წყა ვილი კაიფაჯიანი
წყა გიორგი ნადარეიშვილი
სტა ირაკლი მაჩხანელი

მნჯ ზურა პინაიშვილი
მწვ ირაკლი მაჩხანელი

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ თორნიკე გვირჯიშვილი
კიდ გელა ლემონჯავა
ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე

დელ ნინო ელოშვილი
მე4 კახა გელოზია
ჟიუ რაულ წეველიძე
მდი ლუკა მუჩიაშვილი



2020-21  |  ლიდერბეთის დიდი 10

II ეტაპი  |  I+ ტური  |  ქვედა ექვსეული  |  მატჩი # 90

შაბ 08/05 2021  |  დიდი დიღომი, ლელო არენა  @  14.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ამზ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.00
     
1 ამზ დ1 14.00 0:0

8 ლელ ლ 9 თენგიზ პერანიძე 5:0

10 ლელ გ 12 ბექა მამუკაშვილი © 7:0

17 ლელ ლ 2 თენგიზ ზამთარაძე  [2] 12:0

18 ლელ გ 12 ბექა მამუკაშვილი © 14:0

26 ლელ ლ 7 არჩილ აბესაძე 19:0

27 ლელ გ 12 ბექა მამუკაშვილი © 21:0

28 ლელ ლ 14 ოთარ ლაშხი 26:0

29 ლელ გ 12 ბექა მამუკაშვილი © 28:0

29 ამზ შეც
6 თენგო გიგოლაშვილი

20 რატი ზაზაძე
 

36 ლელ ლ 11 აკაკი ტაბუცაძე 33:0

40+2  შეს 14.49 33:0

     

შეს ამზ შეც
20 რატი ზაზაძე
19 საბა ბერაძე

 

შეს ამზ შეც
7 სანდრო კალმახელიძე ©

26 ნიკო ტაბაღუა
 

შეს ლელ შეც
1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 ნიკა ქათამაძე  [1]
 

შეს ლელ შეც
2 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

16 ლევან პაპიძე  [2]
 

შეს ლელ შეც
5 ჯაბა სიხარულიძე

19 ვასილ ზღუდაძე
 

შეს ლელ შეც
11 აკაკი ტაბუცაძე
23 ნიკა ბაგაშვილი

 

შეს ლელ შეც
3 დავით ლაზვიაშვილი  [3]

18 გიორგი პერტაია  [3]
 



41 ლელ დ2 15.00 33:0

41 ამზ ლ 13 სანდრო სვანიძე 33:5

42 ამზ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 33:7

48 ამზ ლ 5 ბესო ბარბაქაძე 33:12

49 ამზ გ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 33:14

54 ამზ შეც
1 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

17 ჯანო მაისურაძე  [1]
 

59 ამზ შეც
15 ლუკა მატკავა
22 გივი ცინცაძე

 

60 ლელ ლ 7 არჩილ აბესაძე 38:14

61 ლელ შეც
9 თენგიზ პერანიძე

21 ლუკა არჩვაძე
 

62 ამზ შეც
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]

18 თაზო კევლიშვილი  [3]
 

62 ამზ შეც
2 მიშა ორაგველიძე  [2] [3]

16 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]
 

63 ლელ შეც
14 ოთარ ლაშხი
22 ლუკა კოროშინაძე

 

63 ამზ შეც
9 ლუკა დვალიშვილი

21 ლაშა ბარბაქაძე
 

69 ლელ შეც
6 საბა ჯღარკავა

20 ბექა ყორიაული
 

74 ლელ ლ 13 დემე თაფლაძე 43:14

75 ლელ გ 12 ბექა მამუკაშვილი © 45:14

80  დას 15.44 45:14


