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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლელო 15 ირაკლი ყიასაშვილი  

ყაზბეგი სტეფან’წმინდა (ყაზ)

1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

2 გელა მახარაშვილი  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

4 გიგა კაციტაძე

5 გიგა ჯულუხაძე

6 გიორგი შუკაკიძე

7 ისმაილ მარსაგიშვილი

8 იაგო გელაძე

9 მათე ჩქარეული

10 ლაშა გედეხაური

11 ნიკა გიგაური

12 გუგუა ხულელიძე ©
13 ლევან ქუშაშვილი

14 გაგა ყენია

15 ოთარ ტალახაძე

16 ნიკოლოზ ცოფურაშვილი  [2]

17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]

19 ბექა გუგეშაშვილი

20 ტატო ნადირაშვილი

21 ნოშრე ფაფიაშვილი

22 ონისე ბაზალი

23 საბა ნიკოლაშვილი

ექმ ალექსი ნარუსლიშვილი

წყა გიორგი კეკელია

წყა ვანო ბურდული

სტა გოჩა ჩქარეული

მნჯ გიორგი გელაძე

მწვ გოჩა ჩქარეული

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 კოკა ღარიბაძე  [1]

2 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

3 ნიკა პატარაია  [3]

4 არჩილ აბესაძე

5 ჯაბა სიხარულიძე

6 ზაურ კენჭაძე

7 ბექა გელხვიძე

8 რატი ჟორჟოლიანი

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   სანდრო ზუბაშვილი [1]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]

19 ვასილ ზღუდაძე

20 ბექა ყორიაული

21 ლუკა არჩვაძე

22 ლუკა ხეხელაშვილი

23 დიმიტრი კიკნაძე

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი

წყა ნიკა მამისაშვილი

სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ მიშა სუჯაშვილი

რეფ გიგა მშვენიერაძე

კიდ კახა გელოზია

კიდ შოთი ცაგარეიშვილი

დელ ნიკა გალუზინსკაია

მე4 მარიამ გოგუაძე

მდი ლუკა მუჩიაშვილი

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

ჟიუ რაულ წეველიძე

ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ლელ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.30

     
1 ყაზ დ1 15.32 0:0

3 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 0:3

7 ყაზ ჯ 15 ოთარ ტალახაძე 3:3

40+2 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 3:6

40+2  შეს 16.19 3:6

     

შეს ყაზ შეც
7 ისმაილ მარსაგიშვილი

19 ბექა გუგეშაშვილი
 



41 ლელ დ2 16.30 3:6

41 ყაზ შეც
14 გაგა ყენია

23 საბა ნიკოლაშვილი
 

43 ყაზ ლ 5 გიგა ჯულუხაძე 8:6

51 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 8:9

51 ყაზ შეც
3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 რეზი მარგალიტაძე  [3]
 

51 ყაზ შეც
1 გიორგი ზაგაშვილი  [1]

17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
 

53 ყაზ ა 15 ოთარ ტალახაძე 11:9

61 ყაზ ჯ 15 ოთარ ტალახაძე 14:9

62 ლელ შეც
9 დავით ხუროშვილი

21 ლუკა არჩვაძე
 

62 ლელ შეც
10 პეტრე ხუციშვილი

23 დიმიტრი კიკნაძე
 

62 ლელ შეც
7 ბექა გელხვიძე

20 ბექა ყორიაული
 

62 ლელ შეც
2 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

16 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]
 

65 ლელ შეც
3 ნიკა პატარაია  [3]

18 ბექა ბერუაშვილი  [3]
 

65 ლელ შეც
1 კოკა ღარიბაძე  [1]

17   სანდრო ზუბაშვილი [1]
 

66 ლელ ლ 14 შალვა აფციაური 14:14

67 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 14:16

68 ყაზ შეც
9 მათე ჩქარეული

21 ნოშრე ფაფიაშვილი
 

69 ლელ შეც
4 არჩილ აბესაძე

19 ვასილ ზღუდაძე
 

71 ლელ შეც
12 იოანე მეტრეველი

22 ლუკა ხეხელაშვილი
 

75 ლელ სბ 19 ვასილ ზღუდაძე  
76 ყაზ ჯ 15 ოთარ ტალახაძე 17:16

80+3 ლელ ჯ 13 ბექა მამუკაშვილი © 17:19

80+3  დას 17.20 17:19


