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ლიდერბეთის რჩეული ვეფხვები 7 გიორგი მექვაბიშვილი  

ჯიქი გორი (ჯიქ)

26 გიორგი ჯგერენაია  [1]
2 მერაბ მენაბდე  [2]
1 გიგა მამაგულაშვილი  [3]
4 კახა უჩავა
5 ლუკა ჯორბენაძე
6 არჩილ ტალახაძე
7 გიორგი ნინუა
8 ამირან სახელაშვილი ©

9 ვახო ახვლედიანი
10 ნიკა შანიძე
11 გიორგი გოგიაშვილი
21 ლაშა ნადირაძე
12 გიორგი ჭკუასელიძე
24 პაატა რატიანი
15 დავით მთვარაძე

23 გიორგი მალუტაშვილი  [2]
25 გიორგი კვერცხიშვილი [1]
17 ლევან ხორავა [3]
18 მალხაზ გორგასლიძე
. .

22 სანდრო თავხელიძე
. .
. .

ექმ ალექსანდრე ნასრულიშვილი
წყა .
წყა ნიკა აბაშიძე
სტა გოჩა კვაჭანტირაძე

მნჯ ნიკა აბაშიძე
მწვ გოჩა კვაჭანტირაძე

ვეფხვები პატარძეული (ვფხ)

1 გიორგი ლაფერიშვილი  [1]
2 ლადო ბრეგვაძე  [2]
3 ლევან ნაკვეთაური  [3]
4 ლუკა მუჩიაშვილი
5 თენგო გოგოლაძე
6 ბაჩო წიქარიშვილი
7 გიორგი მექვაბიშვილი
8 ბექა არველაძე ©

9 შმაგი სუხაშვილი
10 მურთაზ ჩიხლაძე
11 ოთო ზუკაკიშვილი
12 მურაზ გიორგაძე
13 ლაშა მახაური
14 გიორგი ზუკაკიშვილი
15 საბა ცხვარიაშვილი

18 ზაურ შაქარაშვილი  [2]
17 დავით აბაშიძე  [1]
16 ლალე სურამელი  [3]
19 ანრი გორდაშვილი
20 შოთა შალვაშვილი

21 გიორგი კოტორაშვილი
22 დაჩი ელერდაშვილი
23 ნიკა დიღმელაშვილი

ექმ რომა სახოკია
წყა ზვიად ცუხიშვილი
წყა დავით ლობჟანიძე
სტა ლექსო მუჩიაშვილი

მნჯ ზურა ამონაშვილი
მწვ ზვიად ცუხიშვილი

რეფ ონისე მოგელაშვილი
კიდ იოსებ ჯაფარიძე
კიდ საბა გელაშვილი
ვიდ .

დელ იოსებ შიოლაშვილი
მე4 კახა გელოზია
ჟიუ რაულ წეველიძე
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი
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31 ჯიქ დ2 16.39 7:29

32 ვფხ ლ 11 ოთო ზუკაკიშვილი 7:34

33 ვფხ გ 11 ოთო ზუკაკიშვილი 7:36

34 ჯიქ შეც
7 გიორგი ნინუა

22 სანდრო თავხელიძე
 

37 ვფხ შეც
1 გიორგი ლაფერიშვილი  [1]

17 დავით აბაშიძე  [1]
 

37 ჯიქ შეც
9 ვახო ახვლედიანი

17 ლევან ხორავა [3]
 

37 ვფხ ლ 11 ოთო ზუკაკიშვილი 7:41

37 ვფხ გ 11 ოთო ზუკაკიშვილი 7:43

39 ვფხ შეც
4 ლუკა მუჩიაშვილი

19 ანრი გორდაშვილი
 

41 ვფხ შეც
13 ლაშა მახაური
22 დაჩი ელერდაშვილი

 

41 ვფხ ლ 23 ნიკა დიღმელაშვილი 7:48

41 ვფხ გ 11 ოთო ზუკაკიშვილი 7:50

44 ვფხ ლ 22 დაჩი ელერდაშვილი 7:55

46 ვფხ შეც
11 ოთო ზუკაკიშვილი
20 შოთა შალვაშვილი

 

47 ვფხ ლ 7 გიორგი მექვაბიშვილი 7:60

47 ვფხ გ 9 შმაგი სუხაშვილი 7:62

47 ვფხ შეც
9 შმაგი სუხაშვილი

21 გიორგი კოტორაშვილი
 

52 ვფხ ლ 7 გიორგი მექვაბიშვილი 7:67

54 ვფხ ლ 6 ბაჩო წიქარიშვილი 7:72

55 ვფხ ლ 20 შოთა შალვაშვილი 7:77

55 ვფხ გ 20 შოთა შალვაშვილი 7:79

57 ვფხ ლ 14 გიორგი ზუკაკიშვილი 7:84

59 ვფხ ლ 19 ანრი გორდაშვილი 7:89

59 ვფხ გ 19 ანრი გორდაშვილი 7:91

60  დას 17.10 7:91


