
1 ჯავახიშვილი ივანე
ჯავახიშვილი

33 შუბითიძე ილია ჯავახიშვილი
17

ჯავახიშვილი
9

თუთაშვილი 
25 თუთაშვილი გიორგი

5 ხერგიანი
ხერგიანი

37 ხერგიანი ირაკლი ხერგიანი
21 კორაევი გიგა

ხერგიანი
13 აფაქიძე გაგა

აფაქიძე
29 გაბიძაშვილი ვასილი

3 ხუბაშვილი ვანო
ხუბაშვილი

35 კახნიაშვილი ზურაბ ხუბაშვილი
19 გეჯაძე დავით

ხუბაშვილი
11 შავდათუაშვილი გიორგი

შავდათუაშვილი
27

ხუბაშვილი
7 პაპინაშვილი ჯაბა

პაპინაშვილი
23

პაპინაშვილი
15 კოპაძე შმაგი

კოპაძე
31

2 კუპატაძე ირაკლი
კუპატაძე

34 ალადაშვილი კახა კუპატაძე
18 ნიაზაშვილი გიორგი

კუპატაძე
10 ბაზანდარაშვილი გიორგი

ბაზანდარაშვილი
26 კუტალაძე ავთანდილ

ბუბუნაური
6 თედიაშვილი სოლომონ

თედიაშვილი
22 მეშველიანი ბექა

ბუბუნაური
14 ბუბუნაური ვაჟა

ბუბუნაური
30 პარუნაშვილი ლევან

4 ნოზაძე თემურ
ნოზაძე

36 ბედინაძე ლერი ნოზაძე
20 ბენდელიანი გიორგი

ნოზაძე
12 ალხაზაშვილი ნიკა

ზაქუტაშვილი
28 ზაქუტაშვილი გურამ

ნოზაძე
8 ჩადუნელი ლაშა

ჩადუნელი
24 მესაბლიშვილი ხვიჩა

ჩადუნელი
16 მეტივიშვილი ვახტანგ 

მეტივიშვილი
32 გარაყანიძე გელა
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ხუბაშვილი

ნოზაძე

ნოზაძე

შედეგები

1 ნოზაძე

2 ხუბაშვილი

3 ხერგიანი

3 ბუბუნაური

5 ჯავახიშვილი

5 პაპინაშვილი

5 კუპატაძე

5 ჩადუნელი



1 ნაგლიაშვილი თორნიკე კელიხაშვილი გელა 2
ნაგლიაშვილი კელიხაშვილი

33 ლიპარტელიანი გელა გირგვლიანი ვეფხია 34
ნაგლიაშვილი კელიხაშვილი

17 ჩიტაური თენგიზ კაკაშვილი ნიკა 18
ჩიტაური კაკაშვილი

49 50
ნაგლიაშვილი კელიხაშვილი

9 გოგიტიძე გუგა ნემსიწვერიძე ბექა 10
გოგიტიძე ფოფხაძე

41 ნემსიწვერიძე საბა ფოფხაძე გიორგი 42
გოგიტიძე ფოფხაძე

25 ტურაშვილი გიორგი ქავთარაშვილი ისლამ 26
ტურაშვილი ქავთარაშვილი

57 58
კელიხაშვილი

5 აბრამიშვილი ბახვა ბეგლარაშვილი რობინზონ 6
ალბორიშვილი ბეგლარაშვილი

37 ალბორიშვილი გიორგი 38
გუგულაშვილი ლიპარტელიანი

21 გუგულაშვილი რამაზ ლიპარტელიანი გიორგი 22
გუგულაშვილი ლიპარტელიანი

53 54
ქიტესაშვილი ლიპარტელიანი

13 ძოწენიძე გიორგი მახნიაშვილი გაგა 14
ქიტესაშვილი პარასკებაშვილი

45 ქიტესაშვილი უშანგი პარასკებაშვილი ლაშა 46
ქიტესაშვილი პარასკებაშვილი

29 ხაფთანი გიორგი ორკოდაშვილი ელგუჯა 30
ხაფთანი ორკოდაშვილი

61 62
ნაგლიაშვილი კელიხაშვილი

3 გუგულაშვილი გიორგი ნინიაშვილი ბაგრატ 4
გუგულაშვილი ნინიაშვილი

35 ბანცური ლევან ჭიკაიძე ნიკო 36
გუგულაშვილი ნინიაშვილი

19 ყელბერაშვილი კოტე მუმლაძე გიგა 20
ყელბერაშვილი მუმლაძე

51 52
გუგულაშვილი ნინიაშვილი

11 წასიძე ივერი 12
წასიძე გირგვლიანი

43 გირგვლიანი ზვიად 44
წასიძე გირგვლიანი

27 გამჯაშვილი გიორგი ფუხაშვილი სოსო 28
გამჯაშვილი ფუხაშვილი

59 60
გუგულაშვილი ნინიაშვილი

7 კაციაშვილი ტატო წიკლაური გიორგი 8
კაციაშვილი წიკლაური

39 ცერცვაძე ვალერი 40
კაციაშვილი კირკიტაშვილი

23 კირკიტაშვილი ლევან 24
კირკიტაშვილი

55 56
მელაშვილი კირკიტაშვილი

15 გახოკიძე გიორგი 16
მელაშვილი მამისაშვილი

47 მელაშვილი ცოტნე მამისაშვილი ვანო 48
მელაშვილი მამისაშვილი

31 ტურაშვილი ზვიად ახალკაცი ზეზვა 32
ტურაშვილი ახალკაცი

63 645 ქიტესაშვილი
5 მელაშვილი
5 ლიპარტელიანი
5 კირკიტაშვილი

შედეგები
1 ნაგლიაშვილი
2 კელიხაშვილი
3 გუგულაშვილი
3 ნინიაშვილი
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გამარჯვებული

ნაგლიაშვილი

ნაგლიაშვილი



1 კირაკოზაშვილი თამაზ გიგაური გიგა 2
კირაკოზაშვილი გიგაური

33 დაღანაძე გიორგი კუჭუაშვილი არჩილ 34
კირაკოზაშვილი გიგაური

17 ქიმერიძე მამუკა სისვაძე გიორგი 18
ნადირაძე სისვაძე

49 ნადირაძე შოთა 50
კირაკოზაშვილი გიგაური

9 მეგრელიშვილი გიორგი ბედოშვილი გიგა 10
ბოლქვაძე ბედოშვილი

41 ბოლქვაძე ბაჩანა 42
მათიაშვილი ბედოშვილი

25 სამუკაშვილი თემურ 26
მათიაშვილი თევდორაშვილი

57 მათიაშვილი გიორგი თევდორაშვილი ზვიად 58
გიგაური

5 ბერიანი ბადრი მახვილაძე გოჩა 6
ბერიანი ბედინაძე

37 გელაშვილი გიორგი ბედინაძე თაზო 38
ბერიანი შავდათუაშვილი

21 სურმავა ტარიელ შელია ბაჩუკი 22
შავდათუაშვილი

53 დარჩიაშვილი გიორგი შავდათუაშვილი ბექა 54
იაშვილი შავდათუაშვილი

13 იაშვილი ვალერი ბზიშვილი დიმიტრი 14
იაშვილი ბარბაქაძე

45 ასანიძე გიორგი ბარბაქაძე ელგუჯა 46
იაშვილი მეტრეველი

29 ნოქრიშვილი ბესიკ მეტრეველი გიორგი თბილისი 30
მეტრეველი

61 შუბითიძე გიორგი დოფიძე მიშიკო 62

3 ნიაზაშვილი ომარ ხმელიძე გიორგი 4
ნიაზაშვილი ხმელიძე

35 ფირადაშვილი ნიკოლოზ 36
ნიაზაშვილი ხმელიძე

19 მათიაშვილი ვალერი 20
მცურავიშვილი დიდებაშვილი

51 მცურავიშვილი გიორგი დიდებაშვილი გიორგი 52
ნიაზაშვილი ხმელიძე

11 ლიპარტელიანი ლაშა ლომიაშვილი ლევან 12
ლიპარტელიანი წიკლაური

43 ქათამაძე სანდრო წიკლაური ზაქარია 44
ჯამბურიძე კოპაძე

27 ჯამბურიძე გოჩა ბრეგვაძე გიორგი 28
ჯამბურიძე კოპაძე

59 კოპაძე დათო 60
უდესიანი

7 მოდებაძე ვალერი ხუციშვილი ნიკა 8
სიმსივე ქიტიაშვილი

39 სიმსივე ზურა ქიტიაშვილი ალექსანდრე 40
პაპოშვილი ქიტიაშვილი

23 პაპოშვილი გიორგი მეტრეველი გიორგი გორი 24
პაპოშვილი მეტრეველი

55 56
ტატულაშვილი უდესიანი

15 დათუკიშვილი ვალერი ცაბაძე დიმიტრი 16
დათუკიშვილი მახათაძე

47 მახათაძე თორნიკე 48
ტატულაშვილი უდესიანი

31 ქავთარაძე პავლე 32
ტატულაშვილი უდესიანი

63 ტატულაშვილი ტატო უდესიანი ბექა 645 იაშვილი
5 ტატულაშვილი
5 შავდათუაშვილი
5 ხმელიძე

შედეგები
1 გიგაური
2 კირაკოზაშვილი
3 ნიაზაშვილი
3 უდესიანი
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გამარჯვებული

გიგაური

კირაკოზაშვილი

კირაკოზაშვილი

გიგაური

ნიაზაშვილი



1 გუგავა ლევან ქურდიანი გიორგი 2
გუგავა ქურდიანი

33 წითელაური ლადო 34
გუგავა ქურდიანი

17 ქანთარია გიორგი 18
ქავთარაძე

49 ლიქოკელი ზურაბ ქავთარაძე გივი 50
გუგავა ჩურჩხელაშვილი

9 მელაძე შოთა ბერიკაშვილი თედო 10
მელაძე ჩურჩხელაშვილი

41 ჩურჩხელაშვილი ვანო 42
მელაძე ჩურჩხელაშვილი

25 ლაზრიშვილი გიორგი პავლიაშვილი დავით 26
ლაზრიშვილი პავლიაშვილი

57 58
გუგავა კაციაშვილი

5 ოძელაშვილი დავით ფუნთუშაშვილი მინდია 6
იმერლიშვილი კაციაშვილი

37 იმერლიშვილი დავით კაციაშვილი გიორგი 38
იმერლიშვილი კაციაშვილი

21 მაჭავარიანი რომან ზაქაიძე გიორგი 22
მაჭავარიანი ზაქაიძე

53 54
ხაჩიძე კაციაშვილი

13 იბრაგიმოვი თორნიკე გულიაშვილი გიორგი 14
ხაჩიძე გულიაშვილი

45 ხაჩიძე გიორგი თამაზაშვილი ლაშა 46
ხაჩიძე ლაბაძე

29 შავდია შოთა ლაბაძე ნიკა 30
შავდია ლაბაძე

61 62

3 მოსახლიშვილი ტრისტან დონღვანი ბექა 4
მოსახლიშვილი დონღვანი

35 ბუჩუნტელი ჯემალ ფირადაშვილი ვლადიმერ 36
მოსახლიშვილი დონღვანი

19 წიფიანი გიორგი 20
გამდლიშვილი

51 გამდლიშვილი გიგა ბერიაშვილი გიორგი 52
მოსახლიშვილი დონღვანი

11 გაბადაძე ირაკლი დიხამინჯია ლევან 12
გაბადაძე გოგოლაძე

43 წულაია ალეკო გოგოლაძე იმედა 44
გაბადაძე გოგოლაძე

27 კოჭლამაზაშვილი ნიკა 28
კოჭლამაზაშვილი

59 60
მოსახლიშვილი დონღვანი

7 ქეთიაშვილი ფირუზ სუთიძე გიორგი 8
ქეთიაშვილი ქშუტაშვილი

39 გოგიშვილი სერგო ქშუტაშვილი ელგუჯა 40
ზურაბიანი ქშუტაშვილი

23 ზურაბიანი აპოლონ ღვანიძე მინდია 24
ზურაბიანი ღვანიძე

55 56
ზურაბიანი ქევხიშვილი

15 16
იოსელიანი ქევხიშვილი

47 იოსელიანი თენგიზ ქევხიშვილი გოგა 48
იოსელიანი ქევხიშვილი

31 32
მამარდაშვილი თანიაშვილი

63 მამარდაშვილი სიმონ თანიაშვილი გიორგი 645 ხაჩიძე
5 ზურაბიანი
5 ჩურჩხელაშვილი
5 ქევხიშვილი

შედეგები
1 გუგავა
2 კაციაშვილი
3 მოსახლიშვილი
3 დონღვანი
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გამარჯვებული

გუგავა

გუგავა კაციაშვილი



1 მარგიანი უშანგი
მარგიანი

17
მარგიანი

9

25
მარგიანი

5 მესხიშვილი ელდარ
მესხიშვილი

21 კაკილაშვილი ვაჟა
მესხიშვილი

13 ტატიშვილი ზორბეგ
ტატიშვილი

29

3 გველესიანი გიორგი
გველესიანი

19 მეტრეველი ლაშა 
მეზურნიშვილი

11 მეზურნიშვილი მიხეილ
მეზურნიშვილი

27
ობოლაშვილი

7 კერვალიშვილი ივერი
კერვალიშვილი

23
ობოლაშვილი

15 ობოლაშვილი გიორგი
ობოლაშვილი
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2 სანებლიძე ონისე
სანებლიძე

18 მამარდაშვილი ზაურ
სანებლიძე

10 სისვაძე გენადი
სისვაძე

26
სანებლიძე

6 მუმლაძე ბესარიონ
კარაპეტიანი

22 კარაპეტიანი გიორგი
გოგისვანიძე

14 გოგისვანიძე ოთარ
გოგისვანიძე

30

4
მუზაშვილი

20 მუზაშვილი გიორგი
მუზაშვილი

12 შანავა თანდილა
შანავა

28
მუზაშვილი

8 ვალიევი გიორგი
ვალიევი

24
დადვანი

16 დადვანი ლერი
დადვანი
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მარგიანი
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5 დადვანი

5 მესხიშვილი

5 მეზურნიშვილი



1 ტაველური ლაშა
ტაველური

17 კორიფაძე გოგა
ტაველური

9

25
ტაველური

5 შარიქაძე ფრიდონ
შარიქაძე

21
შარიქაძე

13 ჟორჟოლიანი შოთა
ჟორჟოლიანი

29

3 კენჭაძე ზაურ
კენჭაძე

19
კენჭაძე

11 შაყულაშვილი ჯიმშერ
შაყულაშვილი

27
ბერიანი

7 სისვაძე ნიკოლოზ
სისვაძე

23
ბერიანი

15 ბერიანი ნოდარ
ბერიანი
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2 ოზბეთელაშვილი დავით
ოზბეთელაშვილი

18
ოზბეთელაშვილი

10 გურგენიძე ოთარ
გურგენიძე

26
აბულაძე

6 ხეჩეკაშვილი ელგუჯა
ხეჩეკაშვილი

22
აბულაძე

14 აბულაძე ნიკა
აბულაძე

30

4 წულუკიძე რეზო
წულუკიძე

20 მაჭარაშვილი ვაჟა
წულუკიძე

12 თაყაძე გიგა
თაყაძე

28
წულუკიძე

8 ვოიტინი ნიკოლოზ
ვოიტინი

24 დიასამიძე ჯაბა
ვოიტინი

16 ახალაური მიხეილ
ახალაური
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1 თუშიშვილი გურამ

თუშიშვილი

9 კუხიანიძე ბაქარ

თუშიშვილი

5 რაზმაძე დავით

რაზმაძე

13

თუშიშვილი

3 ლაზუაშვილი გიორგი

ლაზუაშვილი

11

ლაზუაშვილი

7 ლათიბაშვილი გიორგი
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თუშიშვილი

2 კიბორძალიძე გუგა

კიბორძალიძე

10

კიბორძალიძე

6 წიქორიძე ამირან

წიქორიძე

14

კიბორძალიძე

4 მუმლაძე ჯაბა

მუმლაძე

12 პეპინაშვილი ვალერი

 მუმლაძე

8 ქალდანი მერაბ

ქალდანი
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3 მუმლაძე
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