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ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

2 ლევან პაპიძე  [2]

3 ალექსი სვიანაძე  [3]

4 ჯაბა სიხარულიძე

5 გრიგორ ქერდიყოშვილი

6 არჩილ აბესაძე

7 კობა კოლოტაური

8 რატი ჟორჟოლიანი

9 თენგო პერანიძე

10 მერაბ კვირიკაშვილი ©
11 აკაკი ტაბუცაძე

12 სანდრო მამამთავრიშვილი

13 ბექა მამუკაშვილი

14 რატი შანიძე

15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

17 ირაკლი მეთაფლიშვილი  [1]

18 გიორგი ჟღარკავა  [3]

19 გიორგი ჭყოიძე [2]

20 მათე დარძულიძე

21 ლუკა ღოღელიშვილი

22 ლევან ქუშაშვილი

23 რამაზ ნიქაბაძე

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა ნიკა მამისაშვილი

წყა თორნიკე ბუბუტეიშივილი

სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ ლევან მაისაშვილი

იუნკერები თბილისი | კიკეთი (იუნ)

1 მამუკა ესართია  [1]

2 ბაჩო სამხარაძე  [2]

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

5 გიორგი ჟღენტი

4 გიორგი კურტანიძე

6 შალვა დიდებულიძე

7 ვეფხვია ტუჩაშვილი

8 გიორგი მჭედლიშვილი

9 მირიან მარგალიტაძე

10 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

11 რამაზ ხარაზიშვილი ©
12 ვახტანგ კავთიძე

13 ვანო გაბროშვილი

14 ბონდო ლომიძე

15 დიტო კიკნაძე

16 ლუკა კობერიძე  [2]

17 დავით გურგენიძე  [1]

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

19 გიორგი შუკაკიძე

20 ჯაბა კიკვიძე

21 შაკო დავითაშვილი

22 ალექსანდრე ზაბახიძე

23 გიორგი შერმადინი

ექმ გიორგი კუჭაძე

წყა ლაშა ცომაია

წყა ლადო დოლაბერიძე

სტა პალიკო ჯიმშელაძე

მნჯ მიხეილ ბარაბაძე

მწვ გიორგი ზაბახიძე, პალიკო ჯიმშელაძე

რეფ თორნიკე გვირჯიშვილი

კიდ ირაკლი ჭანუყვაძე

კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

დელ ნიკა ჩიტალაძე

მე4 ნინო ელოშვილი

მდი ლუკა მუჩიაშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  16.12  
     
1 იუნ დ1 17.00 0:0

2 ლელ ლ 1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1] 5:0

3 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 7:0

5 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 7:3

14 იუნ ლ 3 ლევან გომიაშვილი  [3] 7:8

15 იუნ გ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 7:10

17 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 10:10

33 ლელ ლ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 15:10

34 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 17:10

34 იუნ სბ 1 მამუკა ესართია  [1]  

35 იუნ სპე

7 ვეფხვია ტუჩაშვილი

17 დავით გურგენიძე  [1]

 

37 ლელ შეც

7 კობა კოლოტაური

19 გიორგი ჭყოიძე [2]

 

38 იუნ ლ 12 ვახტანგ კავთიძე 17:15

40  შეს 17.42 17:15

     

შეს ლელ შეც

2 ლევან პაპიძე  [2]

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

 



41 ლელ დ2 17.55 17:15

44 ლელ ლ 6 არჩილ აბესაძე 22:15

45 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 24:15

45 იუნ შეც

10 ნიკოლოზ მერკვილიშვილი

23 გიორგი შერმადინი

 

45 იუნ დაბ 1 მამუკა ესართია  [1]  

45 იუნ დაბ

17 დავით გურგენიძე  [1]

7 ვეფხვია ტუჩაშვილი

 

52 ლელ ლ 9 თენგო პერანიძე 29:15

53 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 31:15

53 იუნ შეც

9 მირიან მარგალიტაძე

22 ალექსანდრე ზაბახიძე

 

56 ლელ სბ 19 გიორგი ჭყოიძე [2]  

57 იუნ შეც

5 გიორგი ჟღენტი

19 გიორგი შუკაკიძე

 

57 იუნ შეც

2 ბაჩო სამხარაძე  [2]

16 ლუკა კობერიძე  [2]

 

57 იუნ შ 7’ქულიანი საჯარიმო ლელო 31:22

58 ლელ შეც

3 ალექსი სვიანაძე  [3]

18 გიორგი ჟღარკავა  [3]

 

62 იუნ შეც

1 მამუკა ესართია  [1]

17 დავით გურგენიძე  [1]

 

62 ლელ შეც

15 ირაკლი ყიასაშვილი

23 რამაზ ნიქაბაძე

 

66 იუნ შეც

3 ლევან გომიაშვილი  [3]

18 ზერო პეტრიაშვილი  [3]

 

68 ლელ დაბ 19 გიორგი ჭყოიძე [2]  

69 იუნ შეც

4 გიორგი კურტანიძე

20 ჯაბა კიკვიძე

 

72 ლელ შეც

4 ჯაბა სიხარულიძე

20 მათე დარძულიძე

 

75 იუნ ჯ 11 რამაზ ხარაზიშვილი © 31:25

79 იუნ შეც

23 გიორგი შერმადინი

21 შაკო დავითაშვილი

 

80+2  დას 18.43 31:25


