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ლიდერბეთის რჩეული ლელო 6 საბა ჯღარკავა  

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1 ნიკა ქათამაძე  [1]
2 კობა კოლოტაური  [2]
3 გიორგი ჯღარკავა  [3]
4 რევაზ მენაბდე
5 ვასილ ზღუდაძე
6 საბა ჯღარკავა
7 ცისკარა ბერიაშვილი
8 გიორგი ქობალია

9 ლუკა არჩვაძე
10 ლუკა ხეხელაშვილი ©
11 საბა ეფრემიძე
12 ლუკა კოროშინაძე
13 ბექა აბულაშვილი
14 ნიკა ბაგაშვილი
15 არჩილ იაშაღაშვილი

16 გიორგი მაისურაძე  [2]
17 დავით გველესიანი  [1]
18 დავით ლაზვიაშვილი  [3]
19 გიორგი ტერენტიევი
20 რატი ჟორჟოლიანი

21 გიორგი კურტანიძე
22 ლევან ბაჩილავა
23 რამაზ ნიქაბაძე

ექმ გიორგი მურადაშვილი
წყა ნიკა მამისაშვილი
წყა თორნიკე ბუბუტეიშვილი
სტა პაატა მაისურაძე

მნჯ ოთარ პაქსაშვილი
მწვ მიშა სუჯაშვილი

ჯიქი გორი (ჯიქ)

18 ივა კარიაული  [1]
2 მერაბ მენაბდე  [2]
3 გიგა მამაგულაშვილი  [3]
4 მალხაზ გორგასლიძე
5 კახა უჩავა
6 არჩილ ტალახაძე

16 გიორგი ჯგერენაია  [1]
8 ამირან სახელაშვილი ©

9 ვახო ახვლედიანი
10 ნიკა შანიძე
11 ვაჟა მაღლაკელიძე
21 ლაშა ნადირაძე
13 გიორგი ჭკუასელიძე
14 გიორგი ნინუა
15 დავით მთვარაძე

1 გიროგი კვერცხიშვილი [1]
17 ლევან ხორავა [3]
25 ლუკა ჯორბენაძე
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ექმ ალექსანდრე ნასრულიშვილი
წყა .
წყა ნიკა აბაშიძე
სტა გოჩა კვაჭანტირაძე

მნჯ ნიკა აბაშიძე
მწვ გოჩა კვაჭანტირაძე

რეფ გელა ლემონჯავა
კიდ სანდრო ლომსაძე
კიდ დათო ლაბაძე
ვიდ .

დელ ნიკა გალუზინსკაია
მე4 საბა გელაშვილი
ჟიუ რაულ წეველიძე
მდი ლუკა გიგინეიშვილი
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წილი ლელ მოედანი   
0 ნომ გადამოწმდა  14.30
     
1 ჯიქ დ1 15.03 0:0

3 ლელ ლ 2 კობა კოლოტაური  [2] 5:0

4 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 7:0

8 ლელ ლ 1 ნიკა ქათამაძე  [1] 12:0

9 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 14:0

11 ლელ ლ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 19:0

12 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 21:0

14 ლელ ლ 12 ლუკა კოროშინაძე 26:0

17 ლელ ლ 14 ნიკა ბაგაშვილი 31:0

18 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 33:0

20 ლელ ლ 8 გიორგი ქობალია 38:0

21 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 40:0

25 ლელ ლ 5 ვასილ ზღუდაძე 45:0

26 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 47:0

29 ლელ ლ 9 ლუკა არჩვაძე 52:0

30 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 54:0

31 ლელ ლ 11 საბა ეფრემიძე 59:0

34 ლელ შეც
9 ლუკა არჩვაძე

21 გიორგი კურტანიძე
 

36 ლელ ლ 6 საბა ჯღარკავა 64:0

37 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 66:0

38  შეს 15.44 66:0

     

შეს ჯიქ შეც
18 ივა კარიაული  [1]
1 გიროგი კვერცხიშვილი [1]

 

შეს ჯიქ შეც
13 გიორგი ჭკუასელიძე
17 ლევან ხორავა [3]

 

შეს ჯიქ შეც
4 მალხაზ გორგასლიძე

25 ლუკა ჯორბენაძე
 

შეს ლელ შეც
10 ლუკა ხეხელაშვილი ©
23 რამაზ ნიქაბაძე

 



   გუნდები შეთანხმდნენ 30 წუთიან მეორე
ტაიმზე  

     
41 ლელ დ2 15.57 66:0

42 ლელ ლ 21 გიორგი კურტანიძე 71:0

43 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 73:0

44 ლელ ლ 3 გიორგი ჯღარკავა  [3] 78:0

46 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 80:0

48 ლელ შეც
14 ნიკა ბაგაშვილი
22 ლევან ბაჩილავა

 

48 ლელ შეც
4 რევაზ მენაბდე

19 გიორგი ტერენტიევი
 

48 ლელ შეც
2 კობა კოლოტაური  [2]

16 გიორგი მაისურაძე  [2]
 

48 ლელ შეც
1 ნიკა ქათამაძე  [1]

17 დავით გველესიანი  [1]
 

48 ჯიქ სბ 9 ვახო ახვლედიანი  
50 ლელ ლ 17 დავით გველესიანი  [1] 85:0

55 ლელ ლ 13 ბექა აბულაშვილი 90:0

57 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 92:0

59 ლელ ლ 19 გიორგი ტერენტიევი 97:0

60 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 99:0

60 ჯიქ დაბ 9 ვახო ახვლედიანი  
63 ლელ ლ 16 გიორგი მაისურაძე  [2] 104:0

64 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 106:0

69 ლელ ლ 8 გიორგი ქობალია 111:0

70 ლელ გ 15 არჩილ იაშაღაშვილი 113:0

70  დას 16.27 113:0


