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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 რატი ჟორჟოლიანი

8 ბექა ყორიაული

9 გიორგი მარგალიტაძე

10 მერაბ კვირიკაშვილი

11 აკაკი ტაბუცაძე

12 ბეჟან გავაშელიშვილი

13 დემე თაფლაძე

14 ბექა მამუკაშვილი

15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 ლევან პაპიძე  [2]

17 ნიკა კაპანაძე  [1]

18 გიორგი პერტაია  [3]

19 ნოდარ ჭეიშვილი

20 არჩილ აბესაძე

21 თენგო პერანიძე

22 საბა ნიკოლაშვილი

23 ლევან ქუშაშვილი

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი

წყა ნიკა მამისაშვილი

სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ მიხეილ სუჯაშვილი

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 ბაჩო მაჭარაშვილი  [1]

2 საბა კურატიშვილი  [2]

3 ლევან სანიკიძე  [3]

4 გიორგი ფანჩვიძე

5 ვასო მახარაშვილი

6 თენგო გიგოლაშვილი

7 სანდრო კალმახელიძე ©
8 ვახო ამირანაშვილი

21 ლუკა მატკავა

10 საბა ნიკოლავა

11 ნიკა გიგაური

12 გივი ცინცაძე

13 არდაშ დარბოევი

14 ნიკა წიკლაური

15 გიორგი ჭედია

16 გიორგი მენაბდე  [2]

17 ლუკა ახვლედიანი  [1]

18 ნიკა ნარმანია  [3]

19 ილია სურგულაძე

20 ლუკა კოხია

9 ლუკა დვალიშვილი

22 მიშო ჩადუნელი

23 გიორგი ნავროზაშვილი

ექმ ირაკლი შაორშაძე

წყა გიორგი ნადარეიშვილი

წყა ნიკა პინაიშვილი

სტა ირაკლი მაჩხანელი

მნჯ ზურა პინაიშვილი

მწვ ირაკლი მაჩხანელი

რეფ შოთა თევზაძე

კიდ სულხან ჩიხლაძე

კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე

დელ გია ქერაშვილი

მე4 ილია საჯაია

მდი ლუკა მუჩიაშვილი
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0  ნომ გადამოწმდა  15.10  
     
1 ლელ დ1 16.01 0:0

3 ამზ ჯ 10 საბა ნიკოლავა 0:3

7 ამზ ჯ 10 საბა ნიკოლავა 0:6

18 ლელ ლ 14 ბექა მამუკაშვილი 5:6

19 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 7:6

22 ლელ ლ 11 აკაკი ტაბუცაძე 12:6

28 ლელ შეც

3 დავით ლაზვიაშვილი  [3]

18 გიორგი პერტაია  [3]

 

38 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 15:6

40+1 ამზ ჯ 10 საბა ნიკოლავა 15:9

40+1  შეს 16.46 15:9

     

შეს ამზ შეც

2 საბა კურატიშვილი  [2]

16 გიორგი მენაბდე  [2]

 

შეს ამზ შეც

1 ბაჩო მაჭარაშვილი  [1]

17 ლუკა ახვლედიანი  [1]

 

შეს ამზ შეც

3 ლევან სანიკიძე  [3]

18 ნიკა ნარმანია  [3]

 

     



41 ამზ დ2 16.57 15:9

43 ლელ ლ 2 გიორგი ჭყოიძე © [2] 20:9

44 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 22:9

44 ამზ შეც

15 გიორგი ჭედია

23 გიორგი ნავროზაშვილი

 

49 ამზ შეც

8 ვახო ამირანაშვილი

20 ლუკა კოხია

 

49 ამზ შეც

10 საბა ნიკოლავა

9 ლუკა დვალიშვილი

 

52 ლელ შეც

7 რატი ჟორჟოლიანი

16 ლევან პაპიძე  [2]

 

52 ლელ შეც

5 გრიგორ ქერდიყოშვილი

19 ნოდარ ჭეიშვილი

 

52 ამზ შეც

4 გიორგი ფანჩვიძე

19 ილია სურგულაძე

 

53 ლელ ლ 2 გიორგი ჭყოიძე © [2] 27:9

54 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 29:9

56 ლელ შეც

9 გიორგი მარგალიტაძე

21 თენგო პერანიძე

 

57 ლელ სბ 2 გიორგი ჭყოიძე © [2]  
65 ლელ ლ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 34:9

66 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 36:9

66 ლელ შეც

14 ბექა მამუკაშვილი

22 საბა ნიკოლაშვილი

 

66 ამზ შეც

14 ნიკა წიკლაური

22 მიშო ჩადუნელი

 

68 ლელ შეც

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 ნიკა კაპანაძე  [1]

 

68 ლელ შეც

2 გიორგი ჭყოიძე © [2]

20 არჩილ აბესაძე

 

68 ლელ დაბ 2 გიორგი ჭყოიძე © [2]  
74 ამზ ლ 11 ნიკა გიგაური 36:14

74 ამზ გ 21 ლუკა მატკავა 36:16

79 ლელ სბ 18 გიორგი პერტაია  [3]  
80+1  დას 17.40 36:16


