
აია 12 21 ლელო
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2ლ ქიმუცაძე, ჯინჭარაძე

1გ გ.ბაბუნაშვილი

0ჯ .

0ა .

სბ ქიმუცაძე

წბ .

1შ .

2ლ ბაბუნაშვილი, ქევხიშვილი

2გ ყიასაშვილი 2

0ჯ .

0ა .

სბ ჩიქოვანი

წბ .

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლელო 2 ნიკა ბაბუნაშვილი  

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

2 საბა ერემეიშვილი  [2]

3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]

4 ვახო შარვაშიძე

5 ნაპოლიონი ბეკევა

6 ირაკლი სიმსივე

7 ილია გაბისონია

8 გურამ გოგიძე

9 ლადო ტყაბლაძე

10 გიორგი ბაბუნაშვილი

11 თემურ კოხოძე

12 დავით კვირიკაშვილი

13 გივი ლეჟავა

14 ამირან შვანგირაძე

15 ლისალა ნასეგე ჰუგავოუ

16 ლუკა მუშკუდიანი  [2]

17 ალეკო გიგაშვილი  [1]

18 იონა ფირცხალავა  [3]

19 დავით ვარდანიძე

20 შოთა არეშიძე

21 ზვიად ორმოცაძე

22 ნიკა ღლონტი

23 მიხეილ ჟორჟოლიანი

ექმ თემურ მინდიაშვილი

ექმ გიორგი აბესაძე

წყა გაგა სინაურიძე

სტა .

მნჯ ზურაბ აფრიდონიძე

მწვ ლევან შარვაშიძე

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

2 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]

3 ბექა ბერუაშვილი  [3]

4 ჯაბა სიხარულიძე

5 გიგა გრიგალაშვილი

6 თენგიზ ზამთარაძე

7 არჩილ აბესაძე

8 რატი ჟორჟოლიანი

9 დავით ხუროშვილი

10 პეტრე ხუციშვილი

11 გაგა ქევხიშვილი

12 ბექა მამუკაშვილი ©
13 გიორგი ჩიქოვანი

14 შალვა აფციაური

15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 გიორგი მაისურაძე  [2]

17 ნიკა ქათამაძე  [1]

18 სანდრო ზუბაშვილი  [3]

19 ვასილ ზღუდაძე

20 ბექა ყორიაული

21 ლუკა არჩვაძე

22 დიტო ბერაია

23 დიმიტრი კიკნაძე

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი

წყა პაატა მაისურაძე

სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ მიშა სუჯაშვილი

რეფ შოთა თევზაძე

კიდ საბა აბულაშვილი

კიდ გიგა მშვენიერაძე

დელ გოგი ჭიჭინაძე

მე4 ლაშა ზივზივაძე

მდი დავით კოხრეიძე

ვიდ .

ჟიუ ბადრი შვანგირაძე

ფხზ გელა მშვილდაძე
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კვი 11/12 2022  |  ქუთაისი, აია არენა  @  16.00

წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ლელ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  15.35

     
1 აია დ1 14.01 0:0

4 ლელ სბ 13 გიორგი ჩიქოვანი  
14 ლელ დაბ 13 გიორგი ჩიქოვანი  
28 ლელ ლ 2 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2] 0:5

29 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 0:7

29 აია შეც
9 ლადო ტყაბლაძე

21 ზვიად ორმოცაძე
 

33 აია შეც
4 ვახო შარვაშიძე

20 შოთა არეშიძე
 

40  შეს 16.44 0:7



41 ლელ დ2 16.57 0:7

48 აია ლ 3 გიორგი ქიმუცაძე  [3] 5:7

49 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი 7:7

53 აია შეც
14 ამირან შვანგირაძე

19 დავით ვარდანიძე
 

54 ლელ ლ 11 გაგა ქევხიშვილი 7:12

55 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 7:14

56 აია შეც
13 გივი ლეჟავა

23 მიხეილ ჟორჟოლიანი
 

59 ლელ შეც
1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 ნიკა ქათამაძე  [1]
 

67 აია შეც
12 დავით კვირიკაშვილი

22 ნიკა ღლონტი
 

68 ლელ შეც
3 ბექა ბერუაშვილი  [3]

18 სანდრო ზუბაშვილი [3]
 

70 ლელ შეც
11 გაგა ქევხიშვილი

22 დიტო ბერაია
 

72 ლელ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 7:21

72 აია სბ 3 გიორგი ქიმუცაძე  [3]  

74 ლელ შეც
4 ჯაბა სიხარულიძე

19 ვასილ ზღუდაძე
 

74 ლელ შეც
12 ბექა მამუკაშვილი ©
23 დიმიტრი კიკნაძე

 

75 აია ლ 1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1] 12:21

78 ლელ შეც
2 ნიკა ბაბუნაშვილი  [2]

16 გიორგი მაისურაძე  [2]
 

79 აია სპე
23 მიხეილ ჟორჟოლიანი

18 იონა ფირცხალავა  [3]
 

79 აია შეც
1 პეტრე ჯინჭარაძე ©  [1]

17 ალეკო გიგაშვილი  [1]
 

80  დას 17.42 12:21


