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ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

2 გიორგი ჭყოიძე  © [2]

3 დავით ლაზვიაშვილი  [3]

4 მათე დარძულიძე

5 გრიგორ ქერდიყოშვილი

6 სანდრო მამამთავრიშვილი

7 კობა კოლოტაური

8 ბექა ყორიაული

9 თენგო პერანიძე

10 ბეჟან გავაშელიშვილი

11 აკაკი ტაბუცაძე

12 დემე თაფლაძე

13 ბექა მამუკაშვილი

14 რამაზ ნიქაბაძე

15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 ლევან პაპიძე  [2]

17 ნიკა კაპანაძე  [1]

18 გიორგი პერტაია  [3]

19 არჩილ აბესაძე

20 რატი ჟორჟოლიანი

21 გიორგი მარგალიტაძე

22 საბა ნიკოლაშვილი

23 მერაბ კვირიკაშვილი

ექმ გიორგი მურადიშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი

წყა ნიკა მამისაშვილი

სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ მიხეილ სუჯაშვილი

აია ქუთაისი (აია)

1 პეტრე ჯინჭრაძე  [1]

2 საბა ერემეიშვილი  [2]

3 რევაზ წიკლაური  [3]

4 მიხეილ ბაბუნაშვილი

5 გელა შალამბერიძე

7 ლაშა გოგიაშვილი

6 გურამ შენგელია

8 თორნიკე აქუბარდია

9 დავით კლდიაშვილი

10 გიორგი ბაბუნაშვილი ©
11 გიორგი აბრამიძე

12 ირაკლი სიმსივე

13 ლაშა ლომიძე

14 თეიმურაზ კოხოძე

15 დავით გობეჯიშვილი

16 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

19 გიგა ჯულუხაძე

20 გიორგი ნუცუბიძე

21 ზვიად ორმოცაძე

22 თორნიკე მანაგაძე

23 ოთარ ძაგნიძე

ექმ თემურ მინდიაშვილი

წყა ლევან შარვაშიძე

წყა ავთანდილ კოპალიანი

სტა ზურაბ აფრიდონიძე

მნჯ ზურაბ აფრიდონიძე

მწვ ბესიკ ხამაშურიძე

რეფ ნიკა ამაშუკელი

კიდ ირაკლი ჭანუყვაძე

კიდ გელა ლემონჯავა

ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

დელ გელა მიქაბერიძე

მე4 სულხან ჩიხლაძე
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

     
0  ნომ გადამოწმდა  14.30  

1 აია დ1 14.57 0:0

2 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 0:3

10 აია შეც

8 თორნიკე აქუბარდია

20 გიორგი ნუცუბიძე

 

15 აია ლ 4 მიხეილ ბაბუნაშვილი 0:8

17 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 0:10

23 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 3:10

28 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 6:10

39 აია ლ 3 რევაზ წიკლაური  [3] 6:15

40 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 6:17

40  შეს 15.44 6:17

     

შეს ლელ შეც

5 გრიგორ ქერდიყოშვილი

19 არჩილ აბესაძე

 

     



41 ლელ დ2 15.55 6:17

43 აია ლ 4 მიხეილ ბაბუნაშვილი 6:22

44 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 6:24

46 ლელ შეც

9 თენგო პერანიძე

21 გიორგი მარგალიტაძე

 

46 აია შეც

3 რევაზ წიკლაური  [3]

18 ნოდარ მექერიშვილი  [3]

 

50 აია შეც

2 საბა ერემეიშვილი  [2]

16 ლაშა შალიკაშვილი  [2]

 

50 აია შეც

1 პეტრე ჯინჭრაძე  [1]

17 მურმან ჯიჯავაძე  [1]

 

55 აია ჯ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 6:27

55 ლელ შეც

13 ბექა მამუკაშვილი

23 მერაბ კვირიკაშვილი

 

55 ლელ შეც

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 ნიკა კაპანაძე  [1]

 

62 აია შეც

15 დავით გობეჯიშვილი

22 თორნიკე მანაგაძე

 

62 აია შეც

4 მიხეილ ბაბუნაშვილი

19 გიგა ჯულუხაძე

 

63 აია შეც

9 დავით კლდიაშვილი

21 ზვიად ორმოცაძე

 

63 ლელ შეც

8 ბექა ყორიაული

16 ლევან პაპიძე  [2]

 

64 ლელ შეც

14 რამაზ ნიქაბაძე

22 საბა ნიკოლაშვილი

 

65 აია სბ 7 ლაშა გოგიაშვილი  

67 ლელ შეც

3 დავით ლაზვიაშვილი  [3]

18 გიორგი პერტაია  [3]

 

71 ლელ ლ 11 აკაკი ტაბუცაძე 11:27

72 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 13:27

74 ლელ შეც

7 კობა კოლოტაური

20 რატი ჟორჟოლიანი

 

74 აია შეც

14 თეიმურაზ კოხოძე

23 ოთარ ძაგნიძე

 

75 აია დაბ 7 ლაშა გოგიაშვილი  
75 აია ლ 11 გიორგი აბრამიძე 13:32

75 აია გ 10 გიორგი ბაბუნაშვილი © 13:34

80  დას 16.42 13:34

     


