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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლელო 11 გაგა ქევხიშვილი  

ხვამლი თბილისი (ხმლ)

1 მიხეილ ორაგველიძე  [1]

2 დავით ხიდეშელი  [2]

3 ტარიელ დონაძე  [3]

4 ლუკა გელაშვილი

5 ბექა არველაძე

6 ბაჩანა ბაიხოიძე

7 საბა ჯღარკავა

8 საბა კურტანიძე ©

9 ფრიდონ წიკლაური

15 ზურა ქობელაშვილი

11 გიორგი ჯობავა

12 ზაურ ლუტიძე

13 ლუკა ცხვედიანი

14 ლაშა კაკაურიძე

10 ნიკა ცინცაძე

16 გივი მაწკეპლაძე  [2]

17 ლალე სურამელი  [1]

18 ჰამლეტ დვალი  [3]

19 გიორგი კვაბზირიძე

20 ირაკლი სულეიმანაშვილი

21 ლევან ხუციშვილი

22 გივი ცინცაძე

23 ირაკლი ბებია

ექმ კახა კაციტაძე

წყა ირაკლი ცუცქირიძე

წყა ერეკლე ფერაძე

სტა ირაკლი მასხარაშვილი

მნჯ ნუგზარ მალაღურაძე

მწვ დავით ცხვედიანი

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

2 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]

3 ნიკა პატარაია  [3]

4 ჯაბა სიხარულიძე

5 სანდრო ქოიავა ©
6 ბექა გელხვიძე

7 არჩილ აბესაძე

8 რატი ჟორჟოლიანი

9 ლუკა არჩვაძე

10 დიმიტრი კიკნაძე

11 გაგა ქევხიშვილი

12 იოანე მეტრეველი

13 ბექა მამუკაშვილი

14 შალვა აფციაური

15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 ცისკარა ბერიაშვილი  [2]

17 ზურა ურთაშვილი  [1]

18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]

19 ზაურ კენჭაძე

20 თორნიკე ზაქარიაძე

21 დავით ხუროშვილი

22 პეტრე ხუციშვილი

23 ლუკა ხეხელაშვილი

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა გივი ნადარეიშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი

სტა ზურა ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ მიშა სუჯაშვილი

რეფ შოთა თევზაძე

კიდ საბა მახარაძე

კიდ ნინო ელოშვილი

დელ ფარსმან გაბაძე

მე4 საბა გელაშვილი

მდი ბექა დარბაიძე

ვიდ .

ჟიუ რაულ წეველიძე

ფხზ გელა მშვილდაძე
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წილი ლელ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.40

     
1 ხმლ დ1 14.02 0:0

3 ლელ ლ 11 გაგა ქევხიშვილი 0:5

4 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 0:7

16 ლელ ლ 10 დიმიტრი კიკნაძე 0:12

17 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 0:14

25 ხმლ ლ 11 გიორგი ჯობავა 5:14

26 ხმლ გ 15 ზურა ქობელაშვილი 7:14

33 ლელ ლ 8 რატი ჟორჟოლიანი 7:19

40+1  შეს 14.48 7:19



41 ლელ დ2 15.01 7:19

45 ხმლ ლ 11 გიორგი ჯობავა 12:19

46 ხმლ გ 15 ზურა ქობელაშვილი 14:19

46 ხმლ შეც
1 მიხეილ ორაგველიძე [1]

17 ლალე სურამელი  [1]
 

46 ხმლ შეც
2 დავით ხიდეშელი  [2]

16 გივი მაწკეპლაძე  [2]
 

46 ხმლ შეც
3 ტარიელ დონაძე  [3]

18 ჰამლეტ დვალი  [3]
 

46 ხმლ შეც
6 ბაჩანა ბაიხოიძე

19 გიორგი კვაბზირიძე
 

54 ხმლ ჯ 15 ზურა ქობელაშვილი 17:19

54 ლელ შეც
3 ნიკა პატარაია  [3]

18 სანდრო ზუბაშვილი [3]
 

54 ლელ შეც
4 ჯაბა სიხარულიძე

20 თორნიკე ზაქარიაძე
 

61 ხმლ სბ 8 საბა კურტანიძე ©  
62 ლელ ლ 2 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2] 17:24

62 ხმლ შეც
4 ლუკა გელაშვილი

20 ირაკლი სულეიმანაშვილი
 

63 ხმლ შეც
9 ფრიდონ წიკლაური

21 ლევან ხუციშვილი
 

65 ლელ შეც
9 ლუკა არჩვაძე

21 დავით ხუროშვილი
 

65 ლელ შეც
15 ირაკლი ყიასაშვილი

22 პეტრე ხუციშვილი
 

66 ხმლ ჯ 15 ზურა ქობელაშვილი 20:24

67 ხმლ შეც
15 ზურა ქობელაშვილი

22 გივი ცინცაძე
 

68 ლელ შეც
12 იოანე მეტრეველი

23 ლუკა ხეხელაშვილი
 

68 ხმლ შეც
11 გიორგი ჯობავა

23 ირაკლი ბებია
 

71 ხმლ დაბ 8 საბა კურტანიძე ©  
71 ლელ ლ 10 დიმიტრი კიკნაძე 20:29

75 ლელ შეც
6 ბექა გელხვიძე

19 ზაურ კენჭაძე
 

76 ხმლ ლ 14 ლაშა კაკაურიძე 25:29

77 ხმლ გ 22 გივი ცინცაძე 27:29

80+1  დას 15.47 27:29


