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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლელო 15 რატი შანიძე  

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]
2 მირიან ჩქარეული  [2]
3 ლევან გომიაშვილი  [3]
4 გუგუა ყამარაული
5 არსენ ტრაპაიძე
6 ისმაილ მარსაგიშვილი
7 ვაჟა მაისურაძე ©
8 თორნიკე ფანოზიშვილი

9 ლუკა დვალიშვილი
10 მერაბ კვირიკაშვილი
11 ნიკა გიგაური
12 გუგუა ხულელიძე
13 ლევან ქუშაშვილი
14 ლუკა ალიბეგაშვილი
15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 ოთარ კილასონია  [2]
17 გიორგი ძაბახიძე  [1]
18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
19 გიგა კაციტაძე
20 ბექა გუგეშაშვილი

21 ნოშრე ფაფიაშვილი
22 გაგა ყენია
23 ონისე ბაზალი

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი
ექმ .
წყა გიორგი კეკელია
სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე
მწვ გოჩა ჩქარეული

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
2 ლევან პაპიძე  [2]
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
4 არჩილ აბესაძე
5 გიგა გრიგალაშვილი
6 საბა ჯღარკავა
7 ცისკარა ბერიაშვილი
8 ლაშა ციხისთავი

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

16 სოსო ჭყოიძე  [2]
17 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
18 ბექა ბერუაშვილი  [3]
19 ოთარ ჯალაღანია
20 რატი ჟორჟოლიანი

21 ლუკა არჩვაძე
22 ლუკა კოროშინაძე
23 დიტო კალანდაძე

ექმ გიორგი მურადაშვილი
წყა პაატა მაისურაძე
წყა ნიკა მამისაშვილი
სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი
მწვ მიშა სუჯაშვილი

რეფ სულხან ჩიხლაძე
კიდ გელა ლემონჯავა
კიდ კახა გელოზია

დელ ნიკა გალუზინსკაია
მე4 საბა მახარაძე
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი

ვიდ .
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი ყაზ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  16.09
     
1 ლელ დ1 16.35 0:0

5 ყაზ ჯ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 3:0

10 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 3:3

14 ყაზ შეც
6 ისმაილ მარსაგიშვილი

20 ბექა გუგეშაშვილი
 

15 ლელ ლ 11 გაგა ქევხიშვილი 3:8

17 ყაზ ლ 5 არსენ ტრაპაიძე 8:8

20 ლელ შეც
11 გაგა ქევხიშვილი
23 დიტო კალანდაძე

 

25 ყაზ ჯ 10 მერაბ კვირიკაშვილი 11:8

29 ლელ ლ 2 ლევან პაპიძე  [2] 11:13

30 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 11:15

40+3 ლელ ლ 9 გიორგი მარგალიტაძე 11:20

40+4 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 11:22

40+4  შეს 17.21 11:22



41 ლელ დ2 17.33 11:22

44 ლელ შეც
4 არჩილ აბესაძე

19 ოთარ ჯალაღანია
 

46 ლელ ლ 23 დიტო კალანდაძე 11:27

49 ყაზ შეც
4 გუგუა ყამარაული

19 გიგა კაციტაძე
 

49 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
 

49 ლელ ლ 2 ლევან პაპიძე  [2] 11:32

50 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 11:34

56 ლელ შეც
2 ლევან პაპიძე  [2]

16 სოსო ჭყოიძე  [2]
 

56 ყაზ შეც
14 ლუკა ალიბეგაშვილი
22 გაგა ყენია

 

57 ყაზ შეც
15 ირაკლი ყიასაშვილი
23 ონისე ბაზალი

 

58 ლელ სბ 8 ლაშა ციხისთავი  

60 ლელ შეც
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]
 

60 ლელ შეც
1 დავით აბდუშელიშვილი  [1]

17 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
 

60 ლელ შეც
7 ცისკარა ბერიაშვილი

20 რატი ჟორჟოლიანი
 

60 ლელ შეც
9 გიორგი მარგალიტაძე

21 ლუკა არჩვაძე
 

60 ყაზ შეც
2 მირიან ჩქარეული  [2]

16 ოთარ კილასონია  [2]
 

61 ლელ ლ 16 სოსო ჭყოიძე  [2] 11:39

61 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 11:41

61 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

17 გიორგი ძაბახიძე  [1]
 

61 ყაზ შეც
9 ლუკა დვალიშვილი

21 ნოშრე ფაფიაშვილი
 

68 ლელ დაბ 8 ლაშა ციხისთავი  

69 ლელ შეც
13 თორნიკე კახოიძე
22 ლუკა კოროშინაძე

 

71 ლელ სბ 10 გიორგი ასათიანი  
73 ყაზ ლ 7 ვაჟა მაისურაძე © 16:41

80  დას 18.18 16:41


