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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლელო 6 ბექა გელხვიძე  

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
2 ლევან პაპიძე  [2]
3 ბექა ბერუაშვილი  [3]
4 ჯაბა სიხარულიძე
5 გიგა გრიგალაშვილი
6 ბექა გელხვიძე
7 არჩილ აბესაძე
8 ლაშა ციხისთავი

9 გიორგი მარგალიტაძე
10 გიორგი ასათიანი
11 ნიკა ბაგაშვილი
12 ბექა მამუკაშვილი ©
13 თორნიკე კახოიძე
14 შაკო აფციაური
15 რატი შანიძე

16 კობა კოლოტაური  [2]
17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
19 ბექა ყორიაული
20 თორნიკე ზაქარიაძე

21 დავით ხუროშვილი
22 ალექსანდრე მარგველაშვილი
23 დიტო კალანდაძე

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

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი
მწვ მიშა სუჯაშვილი

აკადემია თბილისი (აკდ)

1 ბექა გვრამია  [1]
2 ლევან ლომაური ©  [2]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
4 ვანო ბურდული
5 ვანო ბერიკაშვილი
6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი
7 ნიკოლოზ გოგლიძე
8 გიორგი ილურიძე

9 ჯიმი ღამბაშიძე
10 კოტე ახობაძე
11 მიხეილ ახობაძე
12 გიორგი ჭუაძე
13 იოანე ხელაია
14 გიორგი მიქანაძე
15 სანდრო მარგიანი

16 გელა მახარაშვილი  [2]
17 ბერდია გიგაშვილი  [1]
18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
19 მიხეილ აბრამიშვილი
20 ლუკა კეკელია

21 კოტე იაშვილი
22 ლუკა კობაური
23 საბა ილურიძე

ექმ ირაკლი ხიდეშელი
ექმ გუგა ადამია
წყა ზუკა თათარაშვილი
სტა გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ გიორგი ქოპილაშვილი
მწვ თორნიკე კალანდარიშვილი

რეფ გიგა მშვენიერაძე
კიდ იოსებ ჯაფარიძე
კიდ გელა ლემონჯავა

დელ თამარ მანაგაძე
მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე
მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი
ჟიუ რაულ წეველიძე
ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი აკდ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.20
     
1 ლელ დ1 15.00 0:0

2 ლელ ლ 4 ჯაბა სიხარულიძე 5:0

8 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 8:0

12 აკდ ჯ 15 სანდრო მარგიანი 8:3

15 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 11:3

28 ლელ ლ 11 ნიკა ბაგაშვილი 16:3

29 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 18:3

29 აკდ შეც
10 კოტე ახობაძე
23 საბა ილურიძე

 

40  შეს 15.45 18:3

     

შეს აკდ შეც
7 ნიკოლოზ გოგლიძე

16 გელა მახარაშვილი  [2]
 



41 აკდ დ2 15.57 18:3

43 ლელ შეც
7 არჩილ აბესაძე

19 ბექა ყორიაული
 

45 აკდ შეც
9 ჯიმი ღამბაშიძე

21 კოტე იაშვილი
 

49 ლელ შეც
3 ბექა ბერუაშვილი  [3]

18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
 

49 ლელ შეც
1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
 

51 აკდ შეც
1 ბექა გვრამია  [1]

17 ბერდია გიგაშვილი  [1]
 

52 ლელ შეც
8 ლაშა ციხისთავი

20 თორნიკე ზაქარიაძე
 

56 ლელ ლ 17 დავით აბდუშელიშვილი  [1] 23:3

57 აკდ შეც
11 მიხეილ ახობაძე
22 ლუკა კობაური

 

57 აკდ შეც
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]
 

57 აკდ შეც
5 ვანო ბერიკაშვილი

19 მიხეილ აბრამიშვილი
 

67 ლელ შეც
13 თორნიკე კახოიძე
22 ალექსანდრე მარგველაშვილი

 

67 ლელ შეც
10 გიორგი ასათიანი
23 დიტო კალანდაძე

 

68 ლელ ლ 9 გიორგი მარგალიტაძე 28:3

69 ლელ გ 12 ბექა მამუკაშვილი © 30:3

70 ლელ შეც
2 ლევან პაპიძე  [2]

16 კობა კოლოტაური  [2]
 

70 ლელ შეც
9 გიორგი მარგალიტაძე

21 დავით ხუროშვილი
 

70 აკდ შეც
2 ლევან ლომაური ©  [2]

20 ლუკა კეკელია
 

78 აკდ გავ 6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი  
79 აკდ სბ 17 ბერდია გიგაშვილი  [1]  
80 ლელ ლ 16 კობა კოლოტაური  [2] 35:3

80+1  დას 16.45 35:3


