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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლელო 7 სანდრო მამამთავრიშვილი  

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
2 ირაკლი ქვათაძე  [2]
3 გაგა გორგასლიძე  [3]

21 ნიკა წივწივაძე
19 გაგა არაბული
6 გიორგი ჭურაძე
7 შაკო დიდებულიძე
8 ფარნავაზ გასვიანი ©

9 ბიძინა სამხარაძე
10 რეზი ხარაზიშვილი
11 ლაშა გედეხაური
12 ვახტანგ კავთიძე
13 ნიკა ჩიღვინაძე
14 ოთარ ლაშხი
15 ბექა წიკლაური

16 რამაზ ბენდელიანი  [2]
17 გიორგი კერვალიშვილი  [1] [3]
19* გიორგი გეგია
18 თორნიკე ტურაშვილი
20 ნუგზარ გელაშვილი

21* ნოდარ დოლიძე
22 გიორგი გაზდელიანი
23 ზუკა ქეცბაია

ექმ ნოდარ აფციაური
წყა თემურ ბენდიაშვილი
წყა ლუკა მაისურაძე
სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ივანე დავითაშვილი
მწვ დავით ჩავლეიშვილი

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
2 თენგიზ ზამთარაძე  [2]
3 გიორგი პერტაია  [3]
4 არჩილ აბესაძე
5 გიგა გრიგალაშვილი
6 თორნიკე ზაქარიაძე
7 სანდრო მამამთავრიშვილი

8-> 20 რატი ჟორჟოლიანი

9 გიორგი მარგალიტაძე
10 გიორგი ასათიანი
11 გაგა ქევხიშვილი
12 ბექა მამუკაშვილი ©
13 თორნიკე კახოიძე
14 საბა ნიკოლაშვილი
15 რატი შანიძე

16 ლევან პაპიძე  [2]
17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
18 ბექა ბერუაშვილი  [3]
19 ვასილ ზღუდაძე

20-> 9* ბექა ყორიაული

21 გიორგი კურტანიძე
22 გიორგი ჩიქოვანი
23 ბექა აბულაშვილი

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

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი
მწვ მიშა სუჯაშვილი

რეფ შოთა თევზაძე
კიდ ნინო ელოშვილი
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

დელ ნიკა გალუზინსკაია
მე4 კახა გელოზია
მდი ნიკო გიგინეიშვილი

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი
ჟიუ რამაზ უკლება
ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ლელ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.18
     
1 ლოკ დ1 15.01 0:0

10 ლელ ნომ 8-> 20 რატი ჟორჟოლიანი  
14 ლელ ლ 14 საბა ნიკოლაშვილი 0:5

15 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 0:7

19 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 0:10

29 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 0:13

32 ლოკ შეც
14 ოთარ ლაშხი
23 ზუკა ქეცბაია

 

37 ლოკ სბ 11 ლაშა გედეხაური  
38 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 0:16

40+4  შეს 15.51 0:16



41 ლელ დ2 16.04 0:16

43 ლოკ დაბ 11 ლაშა გედეხაური  
45 ლელ ლ 2 თენგიზ ზამთარაძე  [2] 0:21

46 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 0:23

50 ლოკ შეც
3 გაგა გორგასლიძე  [3]

17 გიორგი კერვალიშვილი  [1] [3]
 

54 ლოკ შეც
6 გიორგი ჭურაძე

18 თორნიკე ტურაშვილი
 

54 ლოკ შეც
7 შაკო დიდებულიძე

16 რამაზ ბენდელიანი  [2]
 

59 ლელ შეც
2 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

16 ლევან პაპიძე  [2]
 

59 ლელ შეც
1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
 

59 ლოკ შეც
21 ნიკა წივწივაძე
19* გიორგი გეგია

 

60 ლოკ შეც
15 ბექა წიკლაური
22 გიორგი გაზდელიანი

 

62 ლელ ლ 12 ბექა მამუკაშვილი © 0:28

63 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 0:30

63 ლელ შეც
6 თორნიკე ზაქარიაძე

19 ვასილ ზღუდაძე
 

65 ლელ შეც
12 ბექა მამუკაშვილი ©
23 ბექა აბულაშვილი

 

67 ლოკ შეც
10 რეზი ხარაზიშვილი
21* ნოდარ დოლიძე

 

67 ლოკ შეც
19 გაგა არაბული
20 ნუგზარ გელაშვილი

 

67 ლელ სბ 7 სანდრო მამამთავრიშვილი  
70 ლოკ ლ 17 გიორგი კერვალიშვილი  [1] [3] 5:30

71 ლოკ გ 12 ვახტანგ კავთიძე 7:30

71 ლელ შეც
10 გიორგი ასათიანი
22 გიორგი ჩიქოვანი

 

71 ლელ შეც
9 გიორგი მარგალიტაძე

21 გიორგი კურტანიძე
 

71 ლელ შეც
3 გიორგი პერტაია  [3]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]
 

72 ლოკ გავ 9 ბიძინა სამხარაძე  
75 ლელ ლ 13 თორნიკე კახოიძე 7:35

76 ლელ გ 14 საბა ნიკოლაშვილი 7:37

77 ლელ დაბ 7 სანდრო მამამთავრიშვილი  

77 ლელ შეც
7 სანდრო მამამთავრიშვილი
9* ბექა ყორიაული

 

80+1  დას 16.57 7:37


