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ლიდერბეთის რჩეული ლელო 14 ოთარ ლაშხი  

არმაზი მარნეული (ამზ)

1 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]
2 მიხეილ ორაგველიძე  [2] [3]
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]
4 გუგა ხანთაძე
5 ბესო ბარბაქაძე
6 რატი ზაზაძე
7 სანდრო კალმახელიძე ©
8 ლუკა კოხია

9 ლუკა დვალიშვილი
10 რეზი ჯინჭველაშვილი
11 ნიკა გიგაური
12 გივი ცინცაძე
13 ლევან ბრაგვაძე
14 ნიკა წიკლაური
15 ლუკა მატკავა

16 საბა კურატიშვილი  [2]
17 შალვა ჭინჭარაული  [1]
18 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]
19 საბა ბერაძე
26 ნიკო ტაბაღუა

21 ლაშა ბარბაქაძე
22 არდაშ დარბოევი
23 გიორგი ნავროზაშვილი

ექმ ირაკლი შაორშაძე
წყა ზურა პინაიშვილი
წყა გიორგი ნადარეიშვილი
სტა ირაკლი მაჩხანელი

მნჯ ზურა პინაიშვილი
მწვ ირაკლი მაჩხანელი

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]
2 თენგიზ ზამთარაძე  [2]
3 გიორგი პერტაია  [3]
4 მათე დარძულიძე
5 ჯაბა სიხარულიძე
6 ლექსო ბურდული
7 არჩილ აბესაძე
8 რატი ჟორჟოლიანი

9 თენგიზ პერანიძე
10 რატი შანიძე
11 აკაკი ტაბუცაძე
12 ბექა მამუკაშვილი ©
13 დემე თაფლაძე
14 ოთარ ლაშხი
15 დიტო კალანდაძე

16 ლევან პაპიძე  [2]
17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
18 სანდრო ქუნთელია  [3]
19 საბა ჯღარკავა
20 თორნიკე ზაქარიაძე

21 გიორგი მარგალიტაძე
22 ლუკა ხეხელაშვილი
23 ნიკა ბაგაშვილი

ექმ ბრეტ ედვარდს
წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი
წყა ნიკა მამისაშვილი
სტა ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი
მწვ მიშა სუჯაშვილი

რეფ სულხან ჩიხლაძე
კიდ გელა ლემონჯავა
კიდ გიგა მშვენიერაძე
ვიდ თორნიკე გვირჯიშვილი

დელ იოსებ შიოლაშვილი
მე4 კახა გელოზია
ჟიუ რამაზ უკლება
მდი ლუკა მუჩიაშვილი
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წილი ამზ ბურთი   
0 ნომ გადამოწმდა  13.30
     
1 ამზ დ1 13.59 0:0

11 ლელ ჯ 12 ბექა მამუკაშვილი © 0:3

15 ლელ სის
6 ლექსო ბურდული 14.16

19 საბა ჯღარკავა
 

22 ლელ ლ 14 ოთარ ლაშხი 0:8

23 ლელ გ 12 ბექა მამუკაშვილი © 0:10

28 ლელ დაბ
19 საბა ჯღარკავა
6 ლექსო ბურდული 14.29

 

29 ამზ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 3:10

37 ამზ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 6:10

40+1 ლელ ლ 2 თენგიზ ზამთარაძე  [2] 6:15

40+1 ლელ გ 12 ბექა მამუკაშვილი © 6:17

40+1  შეს 14.44 6:17

     
41 ლელ დ2 14.56 6:17

42 ლელ სის
12 ბექა მამუკაშვილი © 15.00
22 ლუკა ხეხელაშვილი

 

43 ამზ ჯ 10 რეზი ჯინჭველაშვილი 9:17

45 ლელ ლ 22 ლუკა ხეხელაშვილი 9:22

46 ლელ გ 15 დიტო კალანდაძე 9:24

50 ლელ სბ 13 დემე თაფლაძე  

50 ლელ დაბ
22 ლუკა ხეხელაშვილი
12 ბექა მამუკაშვილი © 15.14

 

50 ამზ შეც
6 რატი ზაზაძე

26 ნიკო ტაბაღუა
 

53 ამზ შეც
1 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

17 შალვა ჭინჭარაული  [1]
 

56 ამზ შეც
3 სანდრო ზუბაშვილი  [3]

16 საბა კურატიშვილი  [2]
 

59 ამზ შეც
4 გუგა ხანთაძე

19 საბა ბერაძე
 



61 ამზ შეც
9 ლუკა დვალიშვილი

21 ლაშა ბარბაქაძე
 

61 ამზ შეც
11 ნიკა გიგაური
23 გიორგი ნავროზაშვილი

 

61 ლელ შეც
3 გიორგი პერტაია  [3]

18 სანდრო ქუნთელია  [3]
 

61 ლელ შეც
1 ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

17 დავით აბდუშელიშვილი  [1]
 

61 ლელ დაბ 13 დემე თაფლაძე  
61 ამზ სბ 14 ნიკა წიკლაური  

63 ლელ შეც
4 მათე დარძულიძე

19 საბა ჯღარკავა
 

66 ლელ შეც
2 თენგიზ ზამთარაძე  [2]

16 ლევან პაპიძე  [2]
 

66 ლელ შეც
9 თენგიზ პერანიძე

21 გიორგი მარგალიტაძე
 

67 ლელ შეც
14 ოთარ ლაშხი
23 ნიკა ბაგაშვილი

 

69 ამზ შეც
15 ლუკა მატკავა
22 არდაშ დარბოევი

 

69 ამზ შეც
2 მიხეილ ორაგველიძე  [2] [3]

18 ნიკა ცოფურაშვილი  [2]
 

69 ლელ შეც
4 მათე დარძულიძე

20 თორნიკე ზაქარიაძე
 

71 ამზ დაბ 14 ნიკა წიკლაური  
72 ლელ ლ 16 ლევან პაპიძე  [2] 9:29

73 ლელ გ 12 ბექა მამუკაშვილი © 9:31

73 ლელ შეც
21 გიორგი მარგალიტაძე
22 ლუკა ხეხელაშვილი

 

73 ამზ ცრუ 5 ბესო ბარბაქაძე  
76 ლელ გავ 7 არჩილ აბესაძე  

78 ამზ შეც
17 შალვა ჭინჭარაული  [1]
1 თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

 

80  დას 15.54 9:31


