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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ხარები 13 გიორგი ნათელაშვილი  

ხვამლი თბილისი (ხმლ)

1 ლალე სურამელი  [1]

2 გიორგი ვარდოსანიძე  [2]

3 ჰამლეტ დვალი  [3]

4 ლუკა გელაშვილი

5 ბექა არველაძე

6 საბა ჯღარკავა

7 ირაკლი სულეიმანაშვილი

8 საბა კურტანიძე

9 ფრიდონ წიკლაური

10 ზურა ქობელაშვილი

11 გიორგი ჯობავა

12 მიხეილ თაყაიშვილი

13 ზაურ ლუტიძე

14 ირაკლი ბებია

15 კლავდო ხუციშვილი

16 დავით ხიდაშელი  [2]

17 მიხეილ ორაგველიძე  [1]

18 რეზო მახარაძე  [3]

19 ლუკა ანსიანი

21 გიორგი კვაბზირიძე

23 ლევან ხუციშვილი

20 ნიკა ცინცაძე

22 გივი ცინცაძე

ექმ კახა კაციტაძე

წყა ირაკლი ფერაძე

წყა გიორგი ცუცქირიძე

ექმ გიორგი სვანიძე

მნჯ ნუგზარ მალაღურაძე

მწვ დავით ცხვედიანი

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ცოტნე დარჩია  [1]

2 ირაკლი ქვათაძე  [2]

3 დავით ლაზვიაშვილი  [3]

4 დემურ ეფრემიძე

5 გიორგი შარვაშიძე

7 ერეკლე მაჭარაშვილი

20 გიორგი ნარიმანიძე

8 ფარნა გასვიანი

9 ვაჟა ხუციშვილი

10 გიორგი ბასილაია

11 გურამ ქანდაურიშვილი

12 სანდრო ილურიძე

13 გიორგი ნათელაშვილი ©
14 ზურა ქავთარაძე

15 გიორგი პეტრიაშვილი

16 რატი სამყურაშვილი  [2]

17 ვახტანგ ქვათაძე  [1]

18 გიორგი გოგოლაძე  [3]

19 ნიკოლოზ ბერძული

6 პაატა ბურჭულაძე

21 იაგო მარსაგიშვილი

22 ბაქარ ზედგინიძე

23 ლევან ნარიმანიძე

ექმ გიორგი შაორშაძე

ექმ ირაკლი ნატრიაშვილი

წყა თორნიკე ალავიძე

სტა თემო ლობჟანიძე

მნჯ გია ქერაშვილი

მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ შოთა ცაგარეიშვილი

კიდ ონისე მოგელაშვილი

კიდ ანა პოღოსიანი

დელ მარიამ გოგუაძე

მე4 საბა გელაშვილი

მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი
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ჟიუ რაულ წეველიძე
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წილი ხარ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.38

     
1 ხმლ დ1 16.00 0:0

4 ხარ ლ 20 გიორგი ნარიმანიძე 0:5

6 ხმლ ლ 6 საბა ჯღარკავა 5:5

8 ხარ შეც
14 ზურა ქავთარაძე

22 ბაქარ ზედგინიძე
 

23 ხმლ სბ 9 ფრიდონ წიკლაური  
30 ხარ სბ 5 გიორგი შარვაშიძე  
31 ხმლ ჯ 10 ზურა ქობელაშვილი 8:5

32 ხმლ დაბ 9 ფრიდონ წიკლაური  
38 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 8:8

39 ხარ დაბ 5 გიორგი შარვაშიძე  
40 ხმლ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 15:8

40 ხარ სბ 11 გურამ ქანდაურიშვილი  
40+1  შეს 16.48 15:8



41 ხარ დ2 17.01 15:8

43 ხარ ჯ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 15:11

50 ხარ დაბ 11 გურამ ქანდაურიშვილი  

54 ხმლ შეც
2 გიორგი ვარდოსანიძე [2]

16 დავით ხიდაშელი  [2]
 

54 ხარ შეც
1 ცოტნე დარჩია  [1]

17 ვახტანგ ქვათაძე  [1]
 

56 ხარ შეც
3 დავით ლაზვიაშვილი [3]

18 გიორგი გოგოლაძე  [3]
 

57 ხმლ ჯ 10 ზურა ქობელაშვილი 18:11

61 ხარ ლ 18 გიორგი გოგოლაძე  [3] 18:16

62 ხმლ შეც
6 საბა ჯღარკავა

21 გიორგი კვაბზირიძე
 

64 ხარ შეც
13 გიორგი ნათელაშვილი ©
23 ლევან ნარიმანიძე

 

68 ხმლ ლ 16 დავით ხიდაშელი  [2] 23:16

69 ხმლ გ 10 ზურა ქობელაშვილი 25:16

69 ხარ შეც
20 გიორგი ნარიმანიძე

6 პაატა ბურჭულაძე
 

69 ხარ შეც
9 ვაჟა ხუციშვილი

21 იაგო მარსაგიშვილი
 

69 ხარ შეც
5 გიორგი შარვაშიძე

19 ნიკოლოზ ბერძული
 

69 ხმლ შეც
3 ჰამლეტ დვალი  [3]

18 რეზო მახარაძე  [3]
 

69 ხმლ შეც
1 ლალე სურამელი  [1]

17 მიხეილ ორაგველიძე [1]
 

72 ხმლ შეც
9 ფრიდონ წიკლაური

23 ლევან ხუციშვილი
 

74 ხარ ლ 6 პაატა ბურჭულაძე 25:21

76 ხარ გ 15 გიორგი პეტრიაშვილი 25:23

76 ხმლ შეც
4 ლუკა გელაშვილი

19 ლუკა ანსიანი
 

77 ხმლ ჯ 10 ზურა ქობელაშვილი 28:23

79 ხარ ლ 2 ირაკლი ქვათაძე  [2] 28:28

80+4 ხარ ა 10 გიორგი ბასილაია 28:31

80+4  დას 17.49 28:31


