
ლელო 50 24 არესი
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5ლ გრიგალაშვილი, ზამთარაძე, ნიქაბაძე,
ქევხიშვილი, ქათამაძე

5გ ასათიანი 5

5ჯ ასათიანი 5

0ა .

სბ .

წბ .

0შ .

3ლ სამხარაძე, ოდიკაძე, ლ.ძნელაძე

3გ თევდორაძე, კვირიკაშვილი 2

1ჯ კვირიკაშვილი

0ა .

სბ ჩეჩელაშვილი

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლელო 10 გიორგი ასათიანი  

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
2 თენგიზ ზამთარაძე  [2]
3 გიორგი პერტაია  [3]
4 ვასილ ზღუდაძე
5 გიგა გრიგალაშვილი
6 თორნიკე ზაქარიაძე
7 არჩილ აბესაძე
8 ლაშა ციხისთავი

9 გიორგი მარგალიტაძე
10 გიორგი ასათიანი
11 გაგა ქევხიშვილი
12 ბექა აბულაშვილი
13 ბექა მამუკაშვილი ©
14 რამაზ ნიქაბაძე
15 რატი შანიძე

16 სოსო ჭყოიძე  [2]
17 ნიკოლოზ ქათამაძე  [1]
18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
19 ოთარ ჯალაღანია
20 ცისკარა ბერიაშვილი

21 თენგიზ პერანიძე
22 ლუკა კოროშინაძე
23 საბა ნიკოლაშვილი

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

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი
მწვ მიშა სუჯაშვილი

არესი ქუთაისი (არს)

1 გიგა კობახიძე  [1]
2 ნოდარ სამხარაძე  [2]
3 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]
4 ირაკლი თევზაძე
5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი
6 რეზო არჩვაძე
7 ზურაბ ოდიკაძე
8 ბადრი დანგაძე ©

9 თეიმურაზ თუთბერიძე
10 გიორგი თევდორაძე
11 ამირან შვანგირაძე
12 დავით კვირიკაშვილი
13 ლაშა ძნელაძე
14 ირაკლი ცხადაძე
15 ლაშა ხურცილავა

16 გოგა კობახიძე  [2]
17 ზურაბ ერისთავი  [1]
18 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
19 გოგა ბზიკაძე
20 თორნიკე შუბითიძე

21 გიორგი თავაძე
22 თაზო ლაღაძე
23 ნიკა ძნელაძე

ექმ მურთაზ გურეშიძე
ექმ გაგა სინაურიძე
წყა ზურა გოგლიჩაძე
სტა სერგო ფრუიძე

მნჯ გიორგი ჩიხლაძე
მწვ სერგო ფრუიძე

რეფ გიგა მშვენიერაძე
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე
კიდ ლევან ბიბიჩაძე

დელ ნიკა გალუზინსკაია
მე4 კახა გელოზია
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ გელა ლემონჯავა
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი არს ბურთი თოვლის გამო მატჩი დაიწყო 30 წუთით
გვიან  

0 ნომ გადამოწმდა  13.45
     
1 არს დ1 14.32 0:0

11 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 3:0

14 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 6:0

18 არს ლ 2 ნოდარ სამხარაძე  [2] 6:5

19 არს გ 10 გიორგი თევდორაძე 6:7

19 ლელ შეც
4 ვასილ ზღუდაძე

19 ოთარ ჯალაღანია
 

23 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 9:7

27 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 12:7

28 არს ჯ 12 დავით კვირიკაშვილი 12:10

30 ლელ ლ 5 გიგა გრიგალაშვილი 17:10

31 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 19:10

34 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 22:10

37 არს სბ 5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი  
40  შეს 15.12 22:10



41 ლელ დ2 15.32 22:10

43 ლელ ლ 2 თენგიზ ზამთარაძე  [2] 27:10

44 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 29:10

47 არს დაბ 5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი  

47 არს შეც
10 გიორგი თევდორაძე
23 ნიკა ძნელაძე

 

52 არს შეც
1 გიგა კობახიძე  [1]

17 ზურაბ ერისთავი  [1]
 

52 არს შეც
3 ბაქარ ბურჯალიანი  [3]

18 შაქრო ლომსიანიძე  [3]
 

52 არს შეც
5 ჯაბა ჩეჩელაშვილი

19 გოგა ბზიკაძე
 

52 არს შეც
6 რეზო არჩვაძე

20 თორნიკე შუბითიძე
 

52 არს შეც
14 ირაკლი ცხადაძე
22 თაზო ლაღაძე

 

55 ლელ ლ 14 რამაზ ნიქაბაძე 34:10

56 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 36:10

56 არს შეც
8 ბადრი დანგაძე ©

16 გოგა კობახიძე  [2]
 

60 არს ლ 7 ზურაბ ოდიკაძე 36:15

61 არს გ 12 დავით კვირიკაშვილი 36:17

64 ლელ შეც
3 გიორგი პერტაია  [3]

18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
 

65 არს ლ 13 ლაშა ძნელაძე 36:22

66 არს გ 12 დავით კვირიკაშვილი 36:24

66 არს შეც
9 თეიმურაზ თუთბერიძე

21 გიორგი თავაძე
 

69 ლელ შეც
6 თორნიკე ზაქარიაძე

20 ცისკარა ბერიაშვილი
 

70 ლელ შეც
9 გიორგი მარგალიტაძე

21 თენგიზ პერანიძე
 

72 ლელ შეც
12 ბექა აბულაშვილი
22 ლუკა კოროშინაძე

 

76 ლელ ლ 11 გაგა ქევხიშვილი 41:24

77 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 43:24

77 ლელ შეც
1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 ნიკოლოზ ქათამაძე  [1]
 

77 ლელ შეც
2 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

16 სოსო ჭყოიძე  [2]
 

77 ლელ შეც
15 რატი შანიძე
23 საბა ნიკოლაშვილი

 

80+1 ლელ ლ 17 ნიკოლოზ ქათამაძე  [1] 48:24

80+2 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 50:24

80+2  დას 16.20 50:24


