
ლელო $ 28 11 ყოჩები
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3ლ კვენეტაძე, ზუბაშვილი, მაისურაძე  

3გ რიკაძე 2, კალანდაძე

0ჯ .

0ა .

სბ .

წბ .

0შ .

1ლ მარშანია

0გ .

2ჯ რეხვიაშვილი

0ა .

სბ ტყეშელიაძე

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლელო 18 სანდრო ზუბაშვილი  

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
2 კობა კოლოტაური  [2]
3 ბექა ბერუაშვილი  [3]
4 ზაურ კენჭაძე
5 ჯაბა სიხარულიძე
6 რატი ჟორჟოლიანი
7 ბექა გელხვიძე
8 გიორგი ქობალია

9 ლუკა არჩვაძე
10 გოგიტა რიკაძე
11 ლუკა კვენეტაძე
12 ალექსანდრე მარგველაშვილი
13 გიორგი ჩიქოვანი
14 ნიკა ბაგაშვილი
15 რატი შანიძე ©

16 გიორგი მაისურაძე  [2]
17 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
19 ვასილ ზღუდაძე
20 ბექა ყორიაული

21 გიორგი მარგალიტაძე
22 ბაგრატ მეტრეველი
23 დიტო კალანდაძე

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

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი
მწვ მიშა სუჯაშვილი

ყოჩები ბოლნისი (ყოჩ)

1 გიორგი მაზმიშვილი  [1]
2 ზურაბ ფრუიძე  [2]
3 ლევან შენგელია  [3]
4 მიხეილ არჩუაშვილი
5 ამირან მიქაძე
6 აკაკი მარშანია
7 გიორგი ტყეშელიაძე
8 ნიკა ჩხიკვაძე

9 შავლეგ მახარაშვილი
10 თემურ სოხაძე
11 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი
12 რომან მახათაძე
13 რანი ფხალაძე
14 ირაკლი გეგენავა ©
15 ნიკა ბიწაძე

16 დავით ხიდეშელი  [2]
17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
19 ბესარიონ მშვილდაძე
20 გივი ასლანიშვილი

21 დაჩი ზამბახიძე
22 არჩილ თურქია
23 ცოტნე ნოზაძე

ექმ ლევან კობაური
ექმ ოდისეი სადოევი
წყა ანტონ ფეიქრიშვილი
სტა ერეკლე ფერაძე

მნჯ თემურ გაფრინდაშვილი
მწვ ვიქტორ დიდებულიძე

რეფ სულხან ჩიხლაძე
კიდ ნინო ელოშვილი
კიდ იოსებ ჯაფარიძე

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 სანდრო ლომსაძე
მდი ნიკა გალუზინსკაია

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი ლელ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.30
     
1 ყოჩ დ1 15.00 0:0

8 ყოჩ ჯ 11 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი 0:3

15 ლელ შეც
13 გიორგი ჩიქოვანი
22 ბაგრატ მეტრეველი

 

28 ლელ ლ 11 ლუკა კვენეტაძე 5:3

29 ლელ გ 10 გოგიტა რიკაძე 7:3

35 ყოჩ ლ 6 აკაკი მარშანია 7:8

39 ყოჩ ჯ 11 ნიკოლოზ რეხვიაშვილი 7:11

40+2 ლელ შ  7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 14:11

40+2 ყოჩ სბ 7 გიორგი ტყეშელიაძე  
40+2  შეს 15.46 14:11

შეს ლელ შეც
1 დავით აბდუშელიშვილი  [1]

17 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
 

შეს ლელ შეც
3 ბექა ბერუაშვილი  [3]

18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
 

შეს ლელ შეც
9 ლუკა არჩვაძე

21 გიორგი მარგალიტაძე
 



41 ლელ დ2 15.58 14:11

42 ყოჩ შეც
3 ლევან შენგელია  [3]

18 გიორგი ხოსიტაშვილი  [3]
 

46 ყოჩ შეც
8 ნიკა ჩხიკვაძე

16 დავით ხიდეშელი  [2]
 

51 ყოჩ შეც
1 გიორგი მაზმიშვილი  [1]

17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
 

51 ყოჩ დაბ 7 გიორგი ტყეშელიაძე  
53 ლელ ლ 18 სანდრო ზუბაშვილი  [3] 19:11

54 ლელ გ 10 გოგიტა რიკაძე 21:11

55 ყოჩ შეც
10 თემურ სოხაძე
23 ცოტნე ნოზაძე

 

55 ყოჩ შეც
9 შავლეგ მახარაშვილი

21 დაჩი ზამბახიძე
 

57 ლელ შეც
8 გიორგი ქობალია

20 ბექა ყორიაული

63 ყოჩ შეც
15 ნიკა ბიწაძე
22 არჩილ თურქია

64 ლელ შეც
2 კობა კოლოტაური  [2]

16 გიორგი მაისურაძე  [2]

66 ლელ შეც
10 გოგიტა რიკაძე
23 დიტო კალანდაძე

66 ლელ შეც
5 ჯაბა სიხარულიძე

19 ვასილ ზღუდაძე

70 ყოჩ შეც
5 ამირან მიქაძე

19 ბესარიონ მშვილდაძე

70 ყოჩ შეც
12 რომან მახათაძე
20 გივი ასლანიშვილი

77 ყოჩ შეც
17 იროდიონ ქუცნიაშვილი  [1]
1 გიორგი მაზმიშვილი  [1]

79 ლელ ლ 16 გიორგი მაისურაძე  [2] 26:11

80 ლელ გ 23 დიტო კალანდაძე 28:11

80 დას 16.45 28:11


