
1 ხუბაშვილი ვანო
ხუბაშვილი არაბული

33 არაბული მიხეილ
ხუბაშვილი არაბული

17 კოპაძე  შმაგი
კოპაძე როსტიაშვილი

49
როსტიაშვილი

9 ხარატიძე ლაშა
ხარატიძე

41
ხარატიძე

25 ჯოხაძე თემურ
ჯოხაძე ალადაშვილი

57
ალადაშვილი

5 ყურაშვილი ვეფხვია
წიკლაური ყურაშვილი

37 წიკლაური გიორგი
წიკლაური ყურაშვილი

21
ბაზანდარაშვილი

53
ბაზანდარაშვილი

13 დურიშვილი სოსო
დურიშვილი

45
დურიშვილი

29 ფსუტური ნიკოლოზ
ფსუტური გელაშვილი

61
გელაშვილი

3
კირეულიშვილი

35 კირეულიშვილი რატი
კირეულიშვილი

19 გელაშვილი ვლადიმერ
გელაშვილი ფსუტური

51
ფსუტური

11 ბაზანდარაშვილი  გიორგი
ბაზანდარაშვილი ფსუტური

43
ქიტესაშვილი

27 ქიტესაშვილი უშანგი
ქიტესაშვილი

59

7 ალადაშვილი კახა
ალადაშვილი ჩანადირი ჯოხაძე

39 ჩანადირი გიგი
ხერგიანი ჩანადირი

23 ხერგიანი ირაკლი
ხერგიანი ჯოხაძე

55
ჯოხაძე

15 ზაქუტაშვილი გურამი
ზაქუტაშვილი ჯოხაძე

47
ზაქუტაშვილი

31 როსტიაშვილი გიორგი
როსტიაშვილი კოპაძე

63
კოპაძე

ალადაშვილი
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2 ფოფხაძე გიორგი
ფოფხაძე

34
ნავდარაშვილი

18 ნავდარაშვილი ვანო
ნავდარაშვილი მარტიაშვილი

50
მარტიაშვილი

10 ჩაგელიშვილი დავით
ჩაგელიშვილი

42
ბეგლარიშვილი

26 ბეგლარიშვილი  რობიზონ
ბეგლარიშვილი მეტრეველი

58
მეტრეველი

6 გულბიანი თორნიკე
გულბიანი

38
გარაყანიძე

22 გარაყანიძე გელა
გარაყანიძე სულხანიშვილი

54
სულხანიშვილი

14 გოგიაშვილი  სერგო
გოგიაშვილი

46
იარაჯული

30 იარაჯული ნუგზარი
იარაჯული

62

4 მაჭარაშვილი ვალერი
ქარელიშვილი მაჭარაშვილი

36 ქარელიშვილი  არჩილ
ქარელიშვილი მაჭარაშვილი

20
გოგიაშვილი

52
გოგიაშვილი

12 სულხანიშვილი დავით
სულხანიშვილი გულბიანი

44
შუბითიძე

28 შუბითიძე ილია
შუბითიძე გულბიანი

60
გულბიანი

8
ქავთარაშვილი

40 ქავთარაშვილი ისლამ
ქავთარაშვილი

24 მეტრეველი გიორგი
მეტრეველი ჩაგელიშვილი

56
ჩაგელიშვილი

16 ნოზაძე  თემურ
ნოზაძე

48
ნოზაძე

32 მარტიაშვილი თამაზ
მარტიაშვილი ფოფხაძე

64
ფოფხაძე

ჩაგელიშვილი

მარტიაშვილი

სულხანიშვილი

მარტიაშვილი

ჩაგელიშვილი

B
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1
გაგაძე

33 გაგაძე ბექა
გაგაძე

17
ჩხეტიანი ზურაბაშვილი

49 ჩხეტიანი ლერი
ზურაბაშვილი თორნიკე

9 ნოზაძე  თამაზ
ნოზაძე ხუბულური  ზვიად ხუბულური

41 ხუბულური  ზვიად
ჭიკაიძე ხუბულური

25 ჭიკაიძე ნიკო
ჭიკაიძე ზაქაიძე ზურა ხუბულური

57 ზაქაიძე ზურა
ჭოხონელიძე გიორგი

5 გაბინაშვილი გიორგი
გაბინაშვილი იოსელიანი გურამ ხუბულური

37 იოსელიანი გურამ
გაბინაშვილი ფუხაშვილი

21 ცერცვაძე ვალერი
ცერცვაძე ფუხაშვილი  იოსებ ბანცური

53 ფუხაშვილი  იოსებ
ბანცური ლევან

13 ბოლოთაევი გიორგი
ბოლოთაევი ბანცური

45
მეგრელიშვილი ხურცილავა

29 ხურცილავა  გიორგი
მეგრელიშვილი ხურცილავა  გიორგი ქშუტაშვილი

61 მეგრელიშვილი გიორგი
ქშუტაშვილი გაგა

3 ქშუტაშვილი გაგა
ქშუტაშვილი კაჭიური გიორგი

35 კაჭიური გიორგი
ჩუტკერაშვილი დოფიძე

19 ჩუტკერაშვილი თემურ
ჩუტკერაშვილი დოფიძე მიხეილ დოფიძე

51 დოფიძე მიხეილ
ბოლოთაევი გიორგი

11 ტურაშვილი  ზვიად
ცაბაძე ტურაშვილი  ზვიად ცერცვაძე

43 ცაბაძე დიმიტრი
ცაბაძე ტურაშვილი

27 ბანცური ლევან
ბანცური მათიაშვილი ვალერიან ცერცვაძე

59 მათიაშვილი ვალერიან
ცერცვაძე ვალერი

7 ბედოშვილი გიგა
ჭოხონელიძე ბედოშვილი გიგა ნოზაძე

39 ჭოხონელიძე გიორგი
ბესიაშვილი ბედოშვილი

23 ქართველიშვილი რომან
ბესიაშვილი ქართველიშვილი რომან ნოზაძე

55 ბესიაშვილი შოთა
ნოზაძე  თამაზ

15 ყელბერაშვილი კოტე
ზურაბაშვილი ყელბერაშვილი კოტე ნოზაძე

47 ზურაბაშვილი თორნიკე
კუჭუაშვილი ოდიაშვილი

31 კუჭუაშვილი არჩილ
კუჭუაშვილი ოდიაშვილი  ვიქტორ ოდიაშვილი

63 ოდიაშვილი  ვიქტორ
ჩხეტიანი ლერი

საქართველოს ჩემპიონატი
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2 ტატიაშვილი ზურა
ტურაშვილი ტატიაშვილი ზურა

34 ტურაშვილი  გიორგი
ლიპარტელიანი ჩხვიმიანი

18 ჩხვიმიანი ლევან
ლიპარტელიანი ჩხვიმიანი ლევან ჩხვიმიანი

50 ლიპარტელიანი გიორგი
ასანიძე გიორგი

10 ქოქაშვილი რევაზ
ქოქაშვილი მანთაშაშვილი გალერი ჩხვიმიანი

42 მანთაშაშვილი გალერი
კაკაშვილი მანთაშაშვილი

26 კაკაშვილი ნიკა
კაკაშვილი ზუბაშვილი დიმიტრი მანთაშაშვილი

58 ზუბაშვილი დიმიტრი
მიშელაშვილი ილია

6 მახათაძე  ვანო
მახათაძე დოღანაძე

38
უდესიანი ამირიძე

22 უდესიანი ბექა
უდესიანი ამირიძე ოთარ დოღანაძე

54 ამირიძე ოთარ
დოღანაძე  გიორგი

14 ბოგველი ნიკა 
ნინიაშვილი ბოგველი ნიკა დოღანაძე

46 ნინიაშვილი ბაგრატ
მეტრეველი ორკოდაშვილი

30 ორკოდაშვილი ელგუჯა
მეტრეველი ორკოდაშვილი ელგუჯა ლომიაშვილი

62 მეტრეველი გიორგი ხაშური
ლომიაშვილი ზურა

4 ხადური  ზვიად
მეტრეველი ხადური  ზვიად

36 მეტრეველი გიორგი გორი
მეტრეველი ხადური

20 ლომიაშვილი ზურა
ლომიაშვილი აივაზაშვილი ნოდარ ნინიაშვილი

52 აივაზაშვილი ნოდარ
ნინიაშვილი ბაგრატ

12 ლომიძე როინ
უნგიაძე ლომიძე როინ ნინიაშვილი

44 უნგიაძე ემზარი
უნგიაძე ლომიძე

28 შერმაზანაშვილი როლანდი
დოღანაძე შერმაზანაშვილი როლანდი მახათაძე

60 დოღანაძე  გიორგი
მახათაძე  ვანო

8 დიდებაშვილი გიორგი
დიდებაშვილი ბეროზაშვილი  თემუკა

40 ბეროზაშვილი  თემუკა
დიდებაშვილი ბეროზაშვილი

24 მიშელაშვილი ილია
მიშელაშვილი ბეროზაშვილი

56
ქოქაშვილი რევაზ

16 ნიქაბაძე ნიკოლოზ
მუმლაძე ნიქაბაძე ნიკოლოზ ბეროზაშვილი

48 მუმლაძე გიგა
მუმლაძე ნიქაბაძე

32
ასანიძე ტურაშვილი

64 ასანიძე გიორგი
ტურაშვილი  გიორგი

ნინიაშვილი
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1 ჯანაშვილი ჯიმშერი
ჯანაშვილი

33
ქეთიაშვილი პეტრიაშვილი

17 ქეთიაშვილი ფირუზი
ქეთიაშვილი პეტრიაშვილი პეტრიაშვილი

49 პეტრიაშვილი ჯიბილო
ავალიანი

9 ჩიტიშვილი გიორგი
კაციაშვილი ჩიტიშვილი

41 კაციაშვილი ტატო
ფირადაშვილი ჩიტიშვილი

25 ფირადაშვილი ვლადიმერ
ფირადაშვილი იბრაგიმოვი აფციაური

57 იბრაგიმოვი თორნიკე
აფციაური

5 მამარდაშვილი სიმონ
მამარდაშვილი

37
მამარდაშვილი ზუბიაშვილი

21 ჟორჟოლიანი ლაშა
ჟორჟოლიანი ზუბიაშვილი აბრამიშვილი

53 ზუბიაშვილი თენგო
აბრამიშვილი

13 ქშუტაშვილი ელგუჯა
ქშუტაშვილი ბაღათურია

45 ბაღათურია მირიან
ქშუტაშვილი ბაღათურია

29 პავლიაშვილი დავით
პავლიაშვილი ზურაბიშვილი

61
ზურაბიშვილი

3 ქიმერიძე  მამუკა
ზურაბიშვილი ქიმერიძე

35 ზურაბიშვილი   არჩილ
მცურავიშვილი გრიგალაშვილი

19 მცურავიშვილი  გიორგი
მცურავიშვილი გრიგალაშვილი გრიგალაშვილი

51 გრიგალაშვილი თორნიკე
პავლიაშვილი

11 თევდორაშვილი ზვიად
მახათაძე თევდორაშვილი

43 მახათაძე თორნიკე
მახათაძე თევდორაშვილი

27 ნოქრიშვილი ბესო
აბრამიშვილი თევდორაშვილი

59 აბრამიშვილი ვაჟა
ჟორჟოლიანი

7
აფციაური

39 აფციაური ზურაბ
სუთიძე

23
სუთიძე კაციაშვილი

55 სუთიძე გიორგი
კაციაშვილი

15 ავალიანი ანზორ
ავალიანი გვიმრაძე კაციაშვილი

47 გვიმრაძე მერაბ
მამულაშვილი გვიმრაძე

31 მამულაშვილი ნიკა
მამულაშვილი ჯანაშვილი

63
ჯანაშვილი

აბრამიშვილი

თევდორაშვილი

თევდორაშვილი
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2
ბეგიაშვილი

34 ბეგიაშვილი ბექა
ტატულაშვილი პაპოშვილი

18 პაპოშვილი გიორგი
ტატულაშვილი პაპოშვილი ბერიანი

50 ტატულაშვილი  ტატო
ბერიანი

10 გელაშვილი გიორგი
გელაშვილი ნათათრალაშვილი ბერიანი

42 ნათათრალაშვილი ბექა
ბზიშვილი ნათათრალაშვილი

26 ლომიაშვილი ლევან
ბზიშვილი ლომიაშვილი ნათათრალაშვილი

58 ბზიშვილი  დიმიტრი
გოშუანი

6 მახნიაშვილი გაგა
კოკოლიშვილი მახნიაშვილი

38 კოკოლიშვილი გიორგი
ბუჩუნტელი მახნიაშვილი

22 ბუჩუნტელი ჯემალ
ბუჩუნტელი ჯოხაძე კოპაძე

54 ჯოხაძე ალექსანდრე
კოპაძე

14 ქიტიაშვილი ალექსანდრე
ქიტიაშვილი სეხნიაშვილი კოპაძე

46 სეხნიაშვილი  ბექა
ქიტიაშვილი სეხნიაშვილი

30 ღვინიაშვილი იოსებ
ღვინიაშვილი სეხნიაშვილი

62
მარგიანი

4 ქიტიაშვილი სოსო
მარგიანი ქიტიაშვილი

36 მარგიანი იგორ
დუდაშვილი ქიტიაშვილი

20 დუდაშვილი ლაშა
დუდაშვილი ქიტიაშვილი

52 თანიაშვილი გიორგი
ღვინიაშვილი

12 კოპაძე  დავით
კოპაძე ზოტიკიშვილი ლიჩელი

44 ზოტიკიშვილი გურამ
ლაბაძე ლიჩელი

28 ლაბაძე ნიკა
ლაბაძე ლიჩელი ლიჩელი

60 ლიჩელი გაგი
კოკოლიშვილი

8 ივანიშვილი თამაზ
ივანიშვილი

40
ივანიშვილი პეტრიაშვილი

24 გოშუანი გიორგი
გოშუანი პეტრიაშვილი გელაშვილი

56 პეტრიაშვილი დავით
გელაშვილი

16 შელია ბაჩუკი
გიგაური შელია გელაშვილი

48 გიგაური გიგა
გიგაური შელია

32 ბერიანი ბადრი
ბერიანი შელია

64
ბეგიაშვილი

ბერიანი

ლიჩელი

73
B



1 ცარციძე რეზო
ცარციძე

33
კაკილაშვილი

17 კაკილაშვილი ვაჟა
კაკილაშვილი ყალაბეგაშვილი

49
ყალაბეგაშვილი გიორგი

9 გოგოლაძე იმედა
გოგოლაძე გულიაშვილი გიორგი

41 გულიაშვილი გიორგი
გოგოლაძე გულიაშვილი

25
გულიაშვილი

57
ოძელაშვილი  დავით

5 ქურდიანი გიორგი
ქურდიანი ტერტერაშვილი ბექა

37 ტერტერაშვილი ბექა
ქურდიანი ტერტერაშვილი

21
ტერტერაშვილი

53

13 ლაშა ამირიძე
ბექაური ლაშა ამირიძე ამირიძე

45 ბექაური ლევან
ბექაური ამირიძე

29 გუგენიშვილი გიორგი
გუგენიშვილი ამირიძე

61
ფუნთუშაშვილი მინდია

3 ფუნთუშაშვილი მინდია
ფუნთუშაშვილი

35
გაბადაძე

19 გაბადაძე ირაკლი
გაბადაძე გუგენიშვილი

51
გუგენიშვილი გიორგი

11 მუმლაძე ბესარიონ
ჩურჩხელაშვილი მუმლაძე ბესარიონ მუმლაძე

43 ჩურჩხელაშვილი ვანო
ჩურჩხელაშვილი მუმლაძე

27
მუმლაძე

59

7
მჭედლიშვილი

39 მჭედლიშვილი კობა
მჭედლიშვილი

23 ოძელაშვილი  დავით
ოძელაშვილი

55

15 მოსახლიშვილი ტრისტან
მოსახლიშვილი ბერიაშვილი გიორგი

47 ბერიაშვილი გიორგი
მოსახლიშვილი ბერიაშვილი

31 ყალაბეგაშვილი გიორგი
ყალაბეგაშვილი ბერიაშვილი

63
ცარციძე რეზო

გულიაშვილი

ბერიაშვილი

ბერიაშვილი

საქართველოს ჩემპიონატი
ახალგაზრდები, სალიცენზიო, 6-7 თებერვალი 2016, თბილისი

81
A

გულიაშვილი



2 ქანთარია გიორგი
ქანთარია ციცაგი  ლექსო

34 ციცაგი  ლექსო
ქანთარია ციცაგი

18
ციცაგი

50
შავდია შოთა

10 წიფიანი გიორგი
შუბითიძე წიფიანი გიორგი წიფიანი

42 შუბითიძე გიორგი
ქევხიშვილი წიფიანი

26 ქევხიშვილი გოგა
ქევხიშვილი წიფიანი

58
გვრიტიშვილი შოთა

6 ხარშილაძე ბექა
ხარშილაძე

38
კოკუაშვილი

22 კოკუაშვილი გაგა
კოკუაშვილი ზაქაიძე

54
ზაქაიძე გიორგი

14 ხაჩიძე გიორგი
ხაჩიძე ბეჟუაშვილი ლაშა ზაქაიძე

46 ბეჟუაშვილი ლაშა
ხაჩიძე ბეჟუაშვილი

30 ბერიკაშვილი თედო
ბერიკაშვილი ლიქოკელი

62
ლიქოკელი ზურაბ

4 კოჭლამაზაშვილი ნიკა
ლიქოკელი კოჭლამაზაშვილი ნიკა

36 ლიქოკელი ზურაბ
კაციაშვილი კოჭლამაზაშვილი

20 კაციაშვილი ოთარ
კაციაშვილი ბერიკაშვილი

52
ბერიკაშვილი თედო

12 გამდლიშვილი  გიგა
ზაქაიძე გამდლიშვილი  გიგა ბერიკაშვილი

44 ზაქაიძე გიორგი
მაისურაძე გამდლიშვილი

28 მაისურაძე ლუკა
მაისურაძე გამდლიშვილი

60
ხარშილაძე ბექა

8 მესხიშვილი ელდარ
მესხიშვილი ჩურჩხელაშვილი ავთო

40 ჩურჩხელაშვილი ავთო
მესხიშვილი ჩურჩხელაშვილი

24 გვრიტიშვილი შოთა
გვრიტიშვილი ჩურჩხელაშვილი

56
შუბითიძე გიორგი

16 მულაძე გიორგი
მულაძე

48
მულაძე

32 შავდია შოთა
შავდია

64

ჩურჩხელაშვილი

ზაქაიძე

ჩურჩხელაშვილი

B
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