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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლელო 1 ნიკა სვიმონიშვილი  

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 გიორგი ძაბახიძე   [1]

2 დიმიტრი ხურცილავა  [2]

3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

4 ნუგზარ გელაშვილი

5 თორნიკე ტურაშვილი

6 რამაზ ბენდელიანი

7 ლაშა შერგელაშვილი

8 მიშა ჩაჩავა

9 ნოდარ დოლიძე

10 ვახტანგ კავთიძე ©
11 ბექა ბებიაშვილი

12 ვანო კოხტაშვილი

13 ნიკა დარჩიაშვილი

14 ლევან ჯებირაშვილი

15 დიმიტრი კალანდაძე

16 შოთა ნაჭყებია  [2]

17 დავით თედელური  [1]

18 გიორგი მაჭარაშვილი  [3]

24 ირაკლი ყამარაული

19 მიშა აბრამიშვილი

21 ლუკა მიშვიძე

22 ნიკა ასათიანი

23 საბა ხურცილავა

ექმ ნოდო აფციაური

ექმ ბესარიონ აბრამიშვილი

წყა ლუკა სახელაშვილი

სტა გიორგი ჭურაძე

მნჯ ზვიად მაისურაძე

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

2 გუგა ტაბატაძე  [2]

3 ბექა ბერუაშვილი  [3]

4 გიგა გრიგალაშვილი

5 სანდრო ქოიავა ©
6 თორნიკე ზაქარიაძე

7 ბექა გელხვიძე

8 არჩილ აბესაძე

9 დავით ხუროშვილი

10 პეტრე ხუციშვილი

11 გაგა ქევხიშვილი

12 იოანე მეტრეველი

13 ბექა მამუკაშვილი

14 შალვა აფციაური

15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]

17 ზურიკო ურთაშვილი  [1]

18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]

19 რობი ნერსეზაშვილი

20 რატი ჟორჟოლიანი

21 ლუკა არჩვაძე

23 გიორგი ჩიქოვანი

22 დიმიტრი კიკნაძე

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი

წყა ნიკა მამისაშვილი

სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ მიშა სუჯაშვილი

რეფ გიგა მშვენიერაძე

კიდ გელა ლემონჯავა

კიდ საბა მახარაძე

დელ ნიკა გალუზინსკაია

მე4 ლუკა ბუთიაშვილი

მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

ჟიუ რაულ წეველიძე

ფხზ გიორგი ვენეცკი
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I ტური  |  მატჩი # 4

შაბ 03/09 2022  |  დიდი დიღომი, ლელო არენა  @  18.30

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ლოკ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  18.03

     
1 ლელ დ1 18.30 0:0

5 ლოკ ლ 13 ნიკა დარჩიაშვილი 5:0

6 ლოკ გ 15 დიმიტრი კალანდაძე 7:0

17 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 7:3

19 ლოკ ჯ 15 დიმიტრი კალანდაძე 10:3

20 ლოკ ჯ 15 დიმიტრი კალანდაძე 13:3

25 ლელ ლ 11 გაგა ქევხიშვილი 13:8

30 ლელ ლ 12 იოანე მეტრეველი 13:13

31 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 13:15

34 ლოკ შეც
6 რამაზ ბენდელიანი

19 მიშა აბრამიშვილი
 

38 ლოკ სბ 14 ლევან ჯებირაშვილი  
40 ლოკ სბ 10 ვახტანგ კავთიძე ©  

40+1 ლელ ლ 5 სანდრო ქოიავა © 13:20

40+2 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 13:22

40+2  შეს 19.18 13:22

     

შეს ლოკ შეც
11 ბექა ბებიაშვილი

22 ნიკა ასათიანი
 



41 ლოკ დ2 19.30 13:22

46 ლოკ დაბ 14 ლევან ჯებირაშვილი  

47 ლელ შეც
3 ბექა ბერუაშვილი  [3]

18 სანდრო ზუბაშვილი [3]
 

48 ლოკ დაბ 10 ვახტანგ კავთიძე ©  

51 ლოკ შეც
1 გიორგი ძაბახიძე   [1]

17 დავით თედელური  [1]
 

58 ლელ შეც
2 გუგა ტაბატაძე  [2]

16 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]
 

60 ლოკ ჯ 15 დიმიტრი კალანდაძე 16:22

61 ლელ შეც
6 თორნიკე ზაქარიაძე

20 რატი ჟორჟოლიანი
 

61 ლელ შეც
9 დავით ხუროშვილი

21 ლუკა არჩვაძე
 

61 ლელ შეც
15 ირაკლი ყიასაშვილი

22 დიმიტრი კიკნაძე
 

62 ლოკ ლ 10 ვახტანგ კავთიძე © 21:22

64 ლოკ შეც
3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

18 გიორგი მაჭარაშვილი [3]
 

65 ლოკ შეც
12 ვანო კოხტაშვილი

23 საბა ხურცილავა
 

65 ლელ შეც
12 იოანე მეტრეველი

23 გიორგი ჩიქოვანი
 

68 ლოკ შეც
9 ნოდარ დოლიძე

21 ლუკა მიშვიძე
 

70 ლოკ შეც
7 ლაშა შერგელაშვილი

24 ირაკლი ყამარაული
 

70 ლელ ლ 20 რატი ჟორჟოლიანი 21:27

71 ლელ გ 10 პეტრე ხუციშვილი 21:29

72 ლოკ შეც
2 დიმიტრი ხურცილავა [2]

16 შოთა ნაჭყებია  [2]
 

76 ლელ შეც
4 გიგა გრიგალაშვილი

19 რობი ნერსეზაშვილი
 

77 ლოკ შეც
8 მიშა ჩაჩავა

2 დიმიტრი ხურცილავა [2]
 

80+1 ლოკ შეც
18 გიორგი მაჭარაშვილი [3]

1 გიორგი ძაბახიძე   [1]
 

80+3 ლოკ ჯ 15 დიმიტრი კალანდაძე 24:29

80+3  დას 20.26 24:29


