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ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 მიშა ორაგველიძე  [1]

2 ლევან პაპიძე  [2]

3 გიორგი პერტაია  [3]

4 მათე დარძულიძე

5 როლანდ კვაჭაძე

6 არჩილ აბესაძე

7 კობა კოლოტაური

8 რატი ჟორჟოლიანი

9 თენგო პერანიძე

10 მერაბ კვირიკაშვილი ©
11 რამაზ ნიქაბაძე

12 ლუკა კოროშინაძე

13 ბექა მამუკაშვილი

14 სოსო მათიაშვილი

15 ირაკლი ყიასაშვილი

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

17 ირაკლი მეთაფლიშვილი  [1]

18 გიორგი ჯღარკავა  [3]

19 ჯაბა სიხარულიძე

20 საბა ჯღარკავა

21 გიორგი კურტანიძე

22 რატი შანიძე

23 ბექა აბულაშვილი

ექმ გიორგი მურადაშვილი

წყა გრიგორ ქერდიყოშვილი

წყა გივი ნადარეიშვილი

სტა ზურა ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი

მწვ მიხეილ სუჯაშვილი

ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

2 ნიკა კევლიშვილი  [2]

3 უჩა აღაშვილი  [3]

4 ლუკა გელაშვილი

5 გიორგი ხაბაშვილი

6 ერეკლე მაჭარაშვილი

7 გიგა ქვლივიძე

8 ჟორა მღებრიშვილი

9 ვაჟა ხუციშვილი

10 გიორგი ბასილაია ©
11 დავით თაბუკაშვილი

12 სანდრო ილურიძე

13 ლევან ნარიმანიძე

14 ბაქარ ზედგინიძე

15 ბექა ბებიაშვილი

16 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

17 ნიკა ცუხიშვილი  [1]

18 ცოტნე დარჩია  [3]

19 გიორგი ნარიმანიძე

20 პაატა ბურჭულაძე

21 გიორგი პეტრიაშვილი

22 გიორგი ელოშვილი

23 ზვიად ციცქიშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე

წყა გიორგი ნათელაშვილი

წყა ლექსო მელიქიშვილი

სტა გიორგი ზირაქაშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი

მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ შოთა თევზაძე

კიდ ირაკლი ჭანუყვაძე

კიდ შოთა ცაგარეიშვილი

ვიდ ნიკა ამაშუკელი

დელ ნინო ელოშვილი

მე4 პაპუნა ჭიქაბერიძე

მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  14.53  
     
1 ხარ დ1 16.02 0:0

11 ლელ ჯ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 3:0

22 ლელ შეც
4 მათე დარძულიძე

19 ჯაბა სიხარულიძე
 

24 ლელ შეც
2 ლევან პაპიძე  [2]

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]
 

25 ხარ ლ 2 ნიკა კევლიშვილი  [2] 3:5

26 ხარ გ 11 დავით თაბუკაშვილი 3:7

31 ლელ ლ 16 თენგიზ ზამთარაძე  [2] 8:7

37 ხარ ლ 14 ბაქარ ზედგინიძე 8:12

40+1  შეს 16.46 8:12

     

შეს ლელ შეც
11 რამაზ ნიქაბაძე

22 რატი შანიძე
 

     
41 ლელ დ2 16.58 8:12

46 ლელ სის
19 ჯაბა სიხარულიძე

20 საბა ჯღარკავა 17.04
 

50 ლელ ლ 14 სოსო მათიაშვილი 13:12

50 ხარ შეც
2 ნიკა კევლიშვილი  [2]

16 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]
 

52 ხარ შეც
4 ლუკა გელაშვილი

19 გიორგი ნარიმანიძე
 

54 ლელ დაბ
20 საბა ჯღარკავა

19 ჯაბა სიხარულიძე 17.19
 

56 ხარ შეც
3 უჩა აღაშვილი  [3]

18 ცოტნე დარჩია  [3]
 

57 ლელ შეც
19 ჯაბა სიხარულიძე

18 გიორგი ჯღარკავა  [3]
 

57 ლელ შეც
5 როლანდ კვაჭაძე

20 საბა ჯღარკავა
 

60 ხარ ლ 11 დავით თაბუკაშვილი 13:17

61 ხარ გ 11 დავით თაბუკაშვილი 13:19

61 ლელ სბ 14 სოსო მათიაშვილი  
65 ხარ სბ 19 გიორგი ნარიმანიძე  

68 ხარ შეც
6 ერეკლე მაჭარაშვილი

20 პაატა ბურჭულაძე
 

70 ლელ ლ 16 თენგიზ ზამთარაძე  [2] 18:19

71 ლელ გ 15 ირაკლი ყიასაშვილი 20:19

72 ლელ დაბ 14 სოსო მათიაშვილი  
76 ხარ დაბ 19 გიორგი ნარიმანიძე  

80+2  დას 17.50 20:19


