
ლელო 25 33 ხარები
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2გ ასათიანი 2
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3ლ ნარიმანიძე, გოგოლაძე, გოგუაძე

3გ პეტრიაშვილი 3

4ჯ პეტრიაშვილი 4
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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხარები 7 გიორგი ნარიმანიძე  

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
2 თენგიზ ზამთარაძე  [2]
3 გიორგი პერტაია  [3]
4 არჩილ აბესაძე
5 ჯაბა სიხარულიძე
6 საბა ჯღარკავა
7 სანდრო მამამთავრიშვილი
8 ბექა ყორიაული

9 თენგიზ პერანიძე
10 რატი შანიძე ©
11 რამაზ ნიქაბაძე
12 ლუკა ხეხელაშვილი
13 ბექა აბულაშვილი
14 გაგა ქევხიშვილი
15 დიტო კალანდაძე

16 ლევან პაპიძე  [2]
17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
18 ბექა ბერუაშვილი  [3]
19 რობი ნერსეზაშვილი
20 რატი ჟორჟოლიანი

21 გიორგი მარგალიტაძე
22 გიორგი ასათიანი
23 ლუკა კოროშინაძე

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

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი
მწვ მიშა სუჯაშვილი

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [1]
2 გიორგი გოგუაძე  [2]
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]
4 დემურ ეფრემიძე
5 გიორგი შარვაშიძე
6 ერეკლე მაჭარაშვილი
7 გიორგი ნარიმანიძე
8 თორნიკე აქუბარდია

9 ვაჟა ხუციშვილი
10 გიორგი ბასილაია ©
11 ბაქარ ზედგინიძე
12 გიორგი ნათელაშვილი
13 გურამ ქანდაურიშვილი
14 გიორგი კოშაძე
15 გიორგი პეტრიაშვილი

16 დიმა ბერიძე  [2]
17 გივი გვარამიძე  [1]
18 გიორგი გოგოლაძე  [3]
19 ნიკოლოზ ბერძული
20 ლაშა გოგიაშვილი
21 პაატა ბურჭულაძე

22 გიორგი ელოშვილი
23 სანდრო ილურიძე

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა თამაზ ჭანიაშვილი
წყა .
სტა ირაკლი ნატრიაშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ იოსებ ჯაფარიძე
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე
კიდ კახა გელოზია

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 სანდრო ლომსაძე
მდი ლუკა გიგინეიშვილი

ვიდ გელა ლემონჯავა
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ ლაშა მაჭავარიანი
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წილი ლელ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.46
     
1 ხარ დ1 14.01 0:0

3 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 0:3

16 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 0:6

22 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 0:9

23 ლელ ლ 2 თენგიზ ზამთარაძე  [2] 5:9

29 ხარ ლ 7 გიორგი ნარიმანიძე 5:14

30 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 5:16

33 ხარ სბ 5 გიორგი შარვაშიძე  
38 ხარ სბ 3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]  

38 ხარ სპე
6 ერეკლე მაჭარაშვილი

18 გიორგი გოგოლაძე  [3]
 

39 ხარ შეც
7 გიორგი ნარიმანიძე

21 პაატა ბურჭულაძე
 

40+2 ლელ ჯ 15 დიტო კალანდაძე 8:16

40+2  შეს 14.45 8:16

     
41 ლელ დ2 14.57 8:16

41 ხარ დაბ 5 გიორგი შარვაშიძე  
44 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 8:19

46 ხარ დაბ 3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]  

46 ხარ დაბ
18 გიორგი გოგოლაძე  [3]
6 ერეკლე მაჭარაშვილი

 

46 ხარ შეც
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]

18 გიორგი გოგოლაძე  [3]
 

48 ლელ შეც
15 დიტო კალანდაძე
22 გიორგი ასათიანი

 



50 ხარ ლ 18 გიორგი გოგოლაძე  [3] 8:24

51 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 8:26

52 ლელ შეც
13 ბექა აბულაშვილი
23 ლუკა კოროშინაძე

 

58 ლელ ჯ 22 გიორგი ასათიანი 11:26

58 ლელ შეც
9 თენგიზ პერანიძე

21 გიორგი მარგალიტაძე
 

58 ლელ შეც
2 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

16 ლევან პაპიძე  [2]
 

58 ლელ შეც
1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
 

58 ლელ შეც
3 გიორგი პერტაია  [3]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]
 

60 ლელ სბ 17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]  

60 ხარ შეც
5 გიორგი შარვაშიძე

19 ნიკოლოზ ბერძული
 

62 ლელ სბ 18 ბექა ბერუაშვილი  [3]  
64 ხარ ლ 2 გიორგი გოგუაძე  [2] 11:31

65 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 11:33

66 ხარ შეც
6 ერეკლე მაჭარაშვილი

20 ლაშა გოგიაშვილი
 

66 ხარ შეც
11 ბაქარ ზედგინიძე
23 სანდრო ილურიძე

 

66 ხარ შეც
2 გიორგი გოგუაძე  [2]

16 დიმა ბერიძე  [2]
 

66 ხარ შეც
1 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [1]

17 გივი გვარამიძე  [1]
 

68 ხარ შეც
18 გიორგი გოგოლაძე  [3]
3 გიორგი ძმანაშვილი  [3]

 

70 ხარ შეც
10 გიორგი ბასილაია ©
22 გიორგი ელოშვილი

 

71 ლელ დაბ 17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]  

71 ლელ შეც
6 საბა ჯღარკავა

19 რობი ნერსეზაშვილი
 

72 ლელ ლ 14 გაგა ქევხიშვილი 16:33

73 ლელ გ 22 გიორგი ასათიანი 18:33

73 ლელ დაბ 18 ბექა ბერუაშვილი  [3]  
73 ხარ სბ 17 გივი გვარამიძე  [1]  

76 ხარ სპე
20 ლაშა გოგიაშვილი
1 ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [1]

 

76 ლელ შეც
8 ბექა ყორიაული

20 რატი ჟორჟოლიანი
 

78 ხარ სბ 13 გურამ ქანდაურიშვილი  
80+1 ლელ ლ 14 გაგა ქევხიშვილი 23:33

80+2 ლელ გ 22 გიორგი ასათიანი 25:33

80+2  დას 15.50 25:33


