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ლიდერბეთის რჩეული ლელო 14 ნიკა ბაგაშვილი  

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
2 ლევან პაპიძე  [2]
3 გიორგი პერტაია  [3]
4 მათე დარძულიძე
5 ჯაბა სიხარულიძე
6 საბა ჯღარკავა
7 არჩილ აბესაძე
8 ბექა ყორიაული

9 გიორგი მარგალიტაძე
10 რატი შანიძე
11 აკაკი ტაბუცაძე
12 ბექა მამუკაშვილი ©
13 დემე თაფლაძე
14 ნიკა ბაგაშვილი
15 დიტო კალანდაძე

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]
17 ნიკა ქათამაძე  [1]
18 დავით ლაზვიაშვილი  [3]
19 გიგა გრიგალაშვილი
20 რატი ჟორჟოლიანი

21 თენგიზ პერანიძე
22 ლუკა ხეხელაშვილი
23 რამაზ ნიქაბაძე

ექმ გიორგი მურადაშვილი
წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი
წყა ნიკა მამისაშვილი
სტა თორნიკე ახობაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი
მწვ მიშა სუჯაშვილი

ვეფხვები პატარძეული (ვფხ)

1 დავით აბაშიძე  [1]
2 ივანე გელაშვილი  [2]

18 ლევან ნაკვეთაური  [3]
4 ანრი გორდაშვილი
5 ზაურ შაქარაშვილი
6 ბაჩო წიქარიშვილი
7 გიორგი მექვაბიშვილი
8 ბექა არველაძე

9 შმაგი სუხაშვილი
22 ლაშა ბრეგვაძე
11 შოთა შალვაშვილი
12 მურაზ გიორგაძე ©
13 ალექს ტუჩაშვილი

14 ->* გიორგი ზუკაკიშვილი
15 ლაშა გურგენიძე

16 ლადო ბრეგვაძე  [2]
17 ლალე სურამელი  [1]
3 ლექსო მუჩიაშვილი  [3]

20 ბექა ჭაჭუა
19 გიგი ქურხული

21 გიორგი კოტორაშვილი
10 მურთაზ ჩიხლაძე
23 ნიკა დიღმელაშვილი

ექმ რომა სახოკია
წყა ზვიად ცუხიშვილი
წყა ვეფხია უსტიაშვილი
სტა სანდრო პავლიაშვილი

მნჯ სანდრო პავლიაშვილი
მწვ ზვიად ცუხიშვილი

რეფ ირაკლი ჭანუყვაძე
კიდ კახა გელოზია
კიდ შოთი ცაგარეიშვილი
ვიდ .

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 დათო ლაბაძე
ჟიუ რაულ წეველიძე
მდი ლუკა მუჩიაშვილი



წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

წილი ლელ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.00
     
1 ვფხ დ1 13.30 0:0

3 ლელ ლ 14 ნიკა ბაგაშვილი 5:0

4 ლელ გ 12 ბექა მამუკაშვილი © 7:0

7 ლელ ლ 14 ნიკა ბაგაშვილი 12:0

9 ვფხ შეც
18 ლევან ნაკვეთაური  [3]
3 ლექსო მუჩიაშვილი  [3]

 

17 ვფხ შეც
2 ივანე გელაშვილი  [2]

16 ლადო ბრეგვაძე  [2]
 

20 ვფხ ნომ 14 ->* გიორგი ზუკაკიშვილი  
27 ლელ ლ 7 არჩილ აბესაძე 17:0

36 ლელ ლ 5 ჯაბა სიხარულიძე 22:0

37 ლელ გ 12 ბექა მამუკაშვილი © 24:0

40  შეს 14.13 24:0

     

შეს ვფხ შეც
8 ბექა არველაძე

19 გიგი ქურხული
 



41 ლელ დ2 14.25 24:0

45 ლელ ლ 9 გიორგი მარგალიტაძე 29:0

46 ლელ შეც
3 გიორგი პერტაია  [3]

18 დავით ლაზვიაშვილი  [3]
 

46 ლელ შეც
2 ლევან პაპიძე  [2]

16 თენგიზ ზამთარაძე  [2]
 

49 ლელ ლ 11 აკაკი ტაბუცაძე 34:0

52 ლელ შეც
5 ჯაბა სიხარულიძე

19 გიგა გრიგალაშვილი
 

53 ვფხ შეც
3 ლექსო მუჩიაშვილი  [3]

17 ლალე სურამელი  [1]
 

54 ვფხ შეც
11 შოთა შალვაშვილი
10 მურთაზ ჩიხლაძე

 

54 ლელ შეც
11 აკაკი ტაბუცაძე
22 ლუკა ხეხელაშვილი

 

54 ლელ შეც
9 გიორგი მარგალიტაძე

21 თენგიზ პერანიძე
 

57 ლელ შეც
1 დავით აბდუშელიშვილი  [1]

17 ნიკა ქათამაძე  [1]
 

58 ვფხ შეც
9 შმაგი სუხაშვილი

21 გიორგი კოტორაშვილი
 

63 ლელ შეც
7 არჩილ აბესაძე

20 რატი ჟორჟოლიანი
 

63 ლელ შეც
14 ნიკა ბაგაშვილი
23 რამაზ ნიქაბაძე

 

63 ვფხ შეც
15 ლაშა გურგენიძე
23 ნიკა დიღმელაშვილი

 

66 ლელ ლ 6 საბა ჯღარკავა 39:0

70 ვფხ ცრუ 1 დავით აბაშიძე  [1]  

73 ვფხ შეც
4 ანრი გორდაშვილი

20 ბექა ჭაჭუა
 

79 ვფხ გავ 14 ->* გიორგი ზუკაკიშვილი  
80 ლელ ლ 4 მათე დარძულიძე 44:0

80 ლელ გ 10 რატი შანიძე 46:0

80  დას 15.09 46:0


