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მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლელო 14 შალვა აფციაური  

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ზურიკო ურთაშვილი  [1]

2 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]

3 ბექა ბერუაშვილი  [3]

4 არჩილ აბესაძე

5 გიგა გრიგალაშვილი

6 ზაურ კენჭაძე

7 რატი ჟორჟოლიანი

8 ბექა ყორიაული

9 დავით ხუროშვილი

10 გიორგი ასათიანი

11 გაგა ქევხიშვილი

12 გიორგი ჩიქოვანი

13 ბექა მამუკაშვილი ©
14 შალვა აფციაური

15 ვაჟა მიქაძე

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

17 ნიკა ქათამაძე  [1]

18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]

19 ვასილ ზღუდაძე

20 გიორგი ქობალია

21 ლუკა არჩვაძე

22 ლუკა ხეხელაშვილი

23 დიმიტრი კიკნაძე

ექმ გიგა მაქაძე

წყა პაატა მაისურაძე

წყა ნიკა მამისაშვილი

სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ მიშა სუჯაშვილი

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1 გიორგი ძაბახიძე  [1]

2 დიმა ხურცილავა  [2]

3 ლაშა ტიტვინიძე  [3]

4 ნუგზარ გელაშვილი

5 ნიკა კაპანაძე

6 მიშო ჩაჩავა

7 ვანო გელაშვილი

8 გიორგი ჭურაძე

9 ნოდარ დოლიძე

10 ვახტანგ კავთიძე ©
11 ბექა ბებიაშვილი

12 ნიკა ჩიღვინაძე

13 ნიკა დარჩიაშვილი

15 ლუკა სახელაშვილი

14 დიმიტრი კალანდაძე

16 შოთა ნაჭყებია  [2]

17 გაგა გორგასლიძე  [3]

18 დავით თედელური  [1]

19 გიორგი გოცაძე

20 ლუკა ონიანი

21 გიორგი გაზდელიანი

22 ზვიად ქეცბაია

23 ნიკა შონია

ექმ ნოდარ აფციაური

წყა გიორგი მაჭარაშვილი

წყა ვასო ყველაიძე

სტა დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ ზვიად მაისურაძე

მწვ დავით ჩავლეიშვილი

რეფ გიგა მშვენიერაძე

კიდ საბა მახარაძე

კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

დელ ნიკა გალუზინსკაია

მე4 ნიკოლოზ ლაღაძე

მდი ბექა დარბაიძე

ვიდ საბა აბულაშვილი

ჟიუ რაულ წეველიძე

ფხზ გიორგი ვენეცკი
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წილი ლელო ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  16.41

     
1 ლელ დ1 17.03 0:0

4 ლოკ ჯ 15 ლუკა სახელაშვილი 0:3

7 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 3:3

10 ლოკ სბ 12 ნიკა ჩიღვინაძე  
11 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 6:3

14 ლელ ლ 2 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2] 11:3

15 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 13:3

16 ლელ ლ 14 შალვა აფციაური 18:3

20 ლოკ დაბ 12 ნიკა ჩიღვინაძე  
23 ლოკ ლ 1 გიორგი ძაბახიძე  [1] 18:8

27 ლელ ჯ 10 გიორგი ასათიანი 21:8

32 ლოკ ჯ 15 ლუკა სახელაშვილი 21:11

40  შეს 17.49 21:11



41 ლოკ დ2 18.06 21:11

43 ლოკ ლ 9 ნოდარ დოლიძე 21:16

43 ლოკ გ 15 ლუკა სახელაშვილი 21:18

48 ლელ შეც
2 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]
 

48 ლელ შეც
3 ბექა ბერუაშვილი  [3]

18 სანდრო ზუბაშვილი [3]
 

48 ლელ შეც
1 ზურიკო ურთაშვილი [1]

17 ნიკა ქათამაძე  [1]
 

50 ლელ ლ 11 გაგა ქევხიშვილი 26:18

51 ლელ გ 10 გიორგი ასათიანი 28:18

58 ლელ სბ 18 სანდრო ზუბაშვილი [3]  

62 ლელ შეც
10 გიორგი ასათიანი

23 დიმიტრი კიკნაძე
 

62 ლელ შეც
12 გიორგი ჩიქოვანი

22 ლუკა ხეხელაშვილი
 

64 ლელ შეც
5 გიგა გრიგალაშვილი

19 ვასილ ზღუდაძე
 

65 ლოკ ლ 3 ლაშა ტიტვინიძე  [3] 28:23

66 ლოკ გ 15 ლუკა სახელაშვილი 28:25

68 ლელ დაბ 18 სანდრო ზუბაშვილი [3]  
72 ლელ ჯ 13 ბექა მამუკაშვილი © 31:25

72 ლელ შეც
9 დავით ხუროშვილი

21 ლუკა არჩვაძე
 

74 ლელ ლ 11 გაგა ქევხიშვილი 36:25

75 ლელ გ 13 ბექა მამუკაშვილი © 38:25

76 ლოკ შეც
11 ბექა ბებიაშვილი

21 გიორგი გაზდელიანი
 

78 ლელ შეც
8 ბექა ყორიაული

20 გიორგი ქობალია
 

79 ლოკ შეც
6 მიშო ჩაჩავა

18 დავით თედელური  [1]
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