
1 ნიაზაშვილი გიორგი
ნიაზაშვილი

17 გოგოლაძე გიგა
ნიაზაშვილი

9 მაზმანოვი ალეკო
ლაცაბიძე

25 ლაცაბიძე ენვერი
ნიაზაშვილი

5 მირუაშვილი  გიორგი
მირუაშვილი

21 ელიზბარაშვილი  თორნიკე
მირუაშვილი

13 პარუნაშვილი ლევან
პარუნაშვილი

29

3 გაბიძაშვილი ვასილ
გაბიძაშვილი

19 აბულაძე თორნიკე
გეჯაძე

11 გეჯაძე დავით 
გეჯაძე

27 ბერიკაშვილი ზაქრო
გეჯაძე

7 ჯანეზაშვილი აკაკი
ალხაზაშვილი

23 ალხაზაშვილი ნიკა
ალხაზაშვილი

15 ელბაქიძე გიორგი
ელბაქიძე

31

2 კუტალაძე ავთანდილ
ბუბუნაური

18 ბუბუნაური ვაჟა
ფილფანი

10 მეტივიშვილი ვახტანგ
ფილფანი

26 ფილფანი დათუნა
ნინიაშვილი

6 ნინიაშვილი ვანო
ნინიაშვილი

22 პაპინაშვილი ჯაბა
ნინიაშვილი

14 ჟორჟოლიანი გიორგი
ჟორჟოლიანი

30

4 ბუთხუზი თორნიკე
ბენდელიანი

20 ბენდელიანი გიორგი
ბენდელიანი

12 ჭიჭიაშვილი ლაშა
ჭიჭიაშვილი

28
კახნიაშვილი

8 ხალათიძე სოსო
ხალათიძე

24 კორაევი გიგა
კახნიაშვილი

16 კახნიაშვილი  ზურა
კახნიაშვილი

32

გოგოლაძე
ლაცაბიძე

ლაცაბიძე ლაცაბიძე
მირუაშვილი

ბერიკაშვილი ლაცაბიძე
გაბიძაშვილი

გაბიძაშვილი ალხაზაშვილი კახნიაშვილი
ალხაზაშვილი

პაპინაშვილი კახნიაშვილი
ჟორჟოლიანი

ჟორჟოლიანი ფილფანი
ფილფანი

ხალათიძე
ხალათიძე

ხალათიძე ხალათიძე ნიაზაშვილი
ბენდელიანი

ნიაზაშვილი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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გეჯაძე

გეჯაძე

ნინიაშვილი

შედეგები

1 გეჯაძე დავით 

2 ნინიაშვილი ვანო

3 კახნიაშვილი  ზურა

3 ნიაზაშვილი გიორგი

5 ლაცაბიძე ენვერი

5 ხალათიძე სოსო

7 ალხაზაშვილი ნიკა

7 ფილფანი დათუნა



1 ხარატიძე ლაშა
ბეგლარაშვილი

17 ბეგლარაშვილი  რობიზონ
ბეგლარაშვილი

9 ქიტესაშვილი უშანგი
ქიტესაშვილი

25 მუსელიანი გურამი
ბეგლარაშვილი

5 გოგაძე ბესიკი
გოგაძე

21 გირგვლიანი  ზვიადი
ხერგიანი

13 ხერგიანი ირაკლი
ხერგიანი

29

3 ქავთარაშვილი ისლამ
შუბითიძე

19 შუბითიძე ილია
შუბითიძე

11 მეშველიანი ბექა 

27 ზაკუტაშვილი გურამ
გარაყანიძე

7 მარტიაშვილი თამაზ
ქარელიშვილი

23 ქარელიშვილი  არჩილ
გარაყანიძე

15 გარაყანიძე გელა
გარაყანიძე

31

2 ნოზაძე  თემურ
ნოზაძე

18 ჩაგელიშვილი დავით
ნოზაძე

10 ჯანხოთელი ბაქარი
ჯანხოთელი

26 რატიანი ლაშა
ნოზაძე

6 ბაზანდარაშვილი  გიორგი
ბაზანდარაშვილი

22 დურიშვილი სოსო
ბაზანდარაშვილი

14 წიკლაური გიორგი
წიკლაური

30

4 ხუბაშვილი ვანო
ხუბაშვილი

20 გახოკიძე კახა
ხუბაშვილი

12 ნავდარაშვილი ვანო
ნავდარაშვილი

28 ბენდელიანი რაფიელი
ხუბაშვილი

8 კირეულიშვილი რატი
კირეულიშვილი

24 ჯოხაძე თემურ
კირეულიშვილი

16 გირგვლიანი ვეფხვია
გირგვლიანი

32

ხარატიძე
ხარატიძე

ქიტესაშვილი ხერგიანი
ხერგიანი

ქარელიშვილი
ქარელიშვილი

ქარელიშვილი ქარელიშვილი ქარელიშვილი
შუბითიძე

ჩაგელიშვილი ხუბაშვილი
ჯანხოთელი

ჯანხოთელი ბაზანდარაშვილი
ბაზანდარაშვილი

გახოკიძე კირეულიშვილი
გახოკიძე

ნავდარაშვილი კირეულიშვილი გარაყანიძე
კირეულიშვილი

გარაყანიძე

5 კირეულიშვილი რატი

7 ხერგიანი ირაკლი

7 ბაზანდარაშვილი გიორგი

3 ქარელიშვილი არჩილ

3 გარაყანიძე გელა

5 ხუბაშვილი ვანო

ნოზაძე

შედეგები

1 ბეგლარაშვილი  რობიზო

2 ნოზაძე  თემურ
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ბეგლარაშვილი

ბეგლარაშვილი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია



1 ჭიკაიძე ნიკო
ჭიკაიძე

17 ნემსიწვერიძე საბა
ჭიკაიძე

9 გახოკიძე გიორგი
კაპანაძე

25 კაპანაძე გოგა
ჭიკაიძე

5 მუმლაძე გიგა
ხუციშვილი

21 ხუციშვილი ნიკა
ხუციშვილი

13 გუგა გოგიტიძე
გოგიტიძე

29 დიდებაშვილი გიორგი

3 ლიპარტელიანი გიორგი
ლიპარტელიანი

19 ხუბულური  ზვიად
ლიპარტელიანი

11 ბესიაშვილი შოთა
ბესიაშვილი

27 კაკაშვილი ნიკა
ლიპარტელიანი

7 მეტრეველი გიორგი გორი
მეგრელიშვილი

23 მეგრელიშვილი გიორგი
კუჭუაშვილი

15 დოღანაძე  გიორგი
კუჭუაშვილი

31 კუჭუაშვილი არჩილ

2 უდესიანი ბექა
უდესიანი

18 ჩიქავა ბექა
უდესიანი

10  მაჭავარიანი მამია
აბრამიშვილი

26 აბრამიშვილი ბახვა
უდესიანი

6 უნგიაძე ემზარ
უნგიაძე

22 შარვაშიძე დემიკო
უნგიაძე

14 გაგაძე ბექა
გაგაძე

30 გაბინაშვილი გიორგი

4 ნოზაძე  თამაზ
ნოზაძე

20 ჩუტკერაშვილი თემურ
ნოზაძე

12 წასიძე ივერი
წასიძე

28 ცაბაძე დიმიტრი
ნინიაშვილი

8 მათიაშვილი ვალერიან
მეტრეველი

24 მეტრეველი გიორგი ხაშური
ნინიაშვილი

16 ნინიაშვილი ბაგრატ
ნინიაშვილი

32

ნემსიწვერიძე
ნემსიწვერიძე

კაპანაძე ხუციშვილი
ხუციშვილი

ხუბულური ბესიაშვილი
ბესიაშვილი

ბესიაშვილი ბესიაშვილი ნინიაშვილი
კუჭუაშვილი

ჩიქავა ნინიაშვილი
ჩიქავა

აბრამიშვილი უნგიაძე
უნგიაძე

უნგიაძე
მეტრეველი

მეტრეველი ნოზაძე უნგიაძე
ნოზაძე

ლიპარტელიანი

5 ლიპარტელიანი გიორგი

7 ხუციშვილი ნიკა

7 ნოზაძე თამაზ

3 ნინიაშვილი ბაგრატ

3 უნგიაძე ემზარ

5 ბესიაშვილი შოთა

უდესიანი

შედეგები

1 უდესიანი ბექა

2 ჭიკაიძე ნიკო
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ჭიკაიძე

უდესიანი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია



1 33 თევდორაშვილი ზვიად/ტატულაშვილი  ტატო
ლაბაძე

17 ლაბაძე ნიკა
ლაბაძე

9 ივანიშვილი თამაზ
კაკაურიძე

25 კაკაურიძე გიგა
ლაბაძე

5 ბოლქვაძე ბაჩანა
ხმელიძე

21 ხმელიძე გიორგი
ხმელიძე

13 ქეთიაშვილი ფირუზ
ქეთიაშვილი

29 ფირადაშვილი ვლადიმერ

3 მახათაძე თორნიკე
მახათაძე

19 ბრეგვაძე გიორგი
მახათაძე

11 რუხაძე ირაკლი
ჯამბურიძე

27 ჯამბურიძე გოჩა
მახათაძე

7 დუდაშვილი ლაშა
ლომიძე

23 ლომიძე ზურაბ
ზურაბიანი

15 ქიტიაშვილი ალექსანდრე
ზურაბიანი

31 ზურაბიანი ხარება

2 ლიჩელი გაგი
ლიჩელი

18 ჩეგიანი გურამ
ქშუტაშვილი

10 აბრამიშვილი ვაჟა
ქშუტაშვილი

26 ქშუტაშვილი ელგუჯა
გიგაური

6 მამულაშვილი ნიკა
გიგაური

22 გიგაური გიგა
გიგაური

14 ყუბანეიშვილი ნიკა
ყუბანეიშვილი

30 ბედინაძე თამაზ 

4 ბერიანი ბადრი
მცურავიშვილი

20 მცურავიშვილი  გიორგი
მცურავიშვილი

12 მამარდაშვილი სიმონ
მამარდაშვილი

28 ბუჩუნტელი ჯემალ
ბზიშვილი

8 გვამბერიძე გიორგი
ბზიშვილი

24 ბზიშვილი  დიმიტრი
ბზიშვილი

16 სუთიძე გიორგი
კოპაძე

32 კოპაძე  დავით

თევდორაშვილი
თევდორაშვილი

კაკაურიძე ხმელიძე
ხმელიძე

ბრეგვაძე ხმელიძე
ჯამბურიძე

ჯამბურიძე ზურაბიანი ხმელიძე
ზურაბიანი

მამულაშვილი ბზიშვილი
მამულაშვილი

ყუბანეიშვილი მამულაშვილი
ქშუტაშვილი

გვამბერიძე მამულაშვილი
კოპაძე

კოპაძე მცურავიშვილი მახათაძე
მცურავიშვილი

მახათაძე

7 ზურაბიანი ხარება

7 მცურავიშვილი გიორგ

3 მახათაძე თორნიკე

5 მამულაშვილი ნიკა

5 ბზიშვილი დიმიტრი

შედეგები

1 გიგაური გიგა

2 ლაბაძე ნიკა

3 ხმელიძე გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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ლაბაძე

გიგაური

გიგაური



1 გოგისვანიძე ოთარ
გოგისვანიძე

17 ხაჩიძე გიორგი
გოგისვანიძე

9 მინდელი ავთო
ღვანიძე

25 ღვანიძე მინდია
ქურდიანი

5 ფალიანი ბექა
ქურდიანი

21 ქურდიანი გიორგი
ქურდიანი

13 წულაია  ალიკა
გელოვანი

29 გელოვანი აკაკი

3 ფუტკარაძე გიორგი
ბერიაშვილი

19 ბერიაშვილი გიორგი
ბერიაშვილი

11 გაბადაძე ირაკლი
მულაძე

27 მულაძე გიორგი
მჭედლიშვილი

7 მაისურაძე  ლუკა
მაისურაძე

23 ქანთარია გიორგი
მჭედლიშვილი

15 მჭედლიშვილი კობა
მჭედლიშვილი

31 ბექაური ლევან

2 მოსახლიშვილი ტრისტან
მოსახლიშვილი

18 ვაშაკიძე ომარი
მოსახლიშვილი

10 ზაქაიძე გიორგი
ქევხიშვილი

26 ქევხიშვილი გოგა
მოსახლიშვილი

6 ჩურჩხელაშვილი ავთო
გულიაშვილი

22 გულიაშვილი გიორგი
გულიაშვილი

14 გოგოლაძე იმედა
გოგოლაძე

30 ძაგანია ვაჟა

4 კაციაშვილი ოთარ
კაციაშვილი

20 ლომინაშვილი ბექა
კაციაშვილი

12 კაკილაშვილი ვაჟა
კაკილაშვილი

28 გოგიშვილი სერგო
ჩურჩხელაშვილი

8 ჩურჩხელაშვილი ვანო
ჩურჩხელაშვილი

24 ქომეთიანი ზურაბ
ჩურჩხელაშვილი

16 კოკუაშვილი გაგა
მესხიშვილი

32 მესხიშვილი ელდარ

ფალიანი
ფალიანი

გელოვანი გოგისვანიძე
გოგისვანიძე

ბექაური მაისურაძე
მაისურაძე

მაისურაძე მაისურაძე მაისურაძე
ბერიაშვილი

ვაშაკიძე ჩურჩხელაშვილი
ქევხიშვილი

ქევხიშვილი გულიაშვილი
გულიაშვილი

ქომეთიანი გულიაშვილი
მესხიშვილი

მესხიშვილი მესხიშვილი მჭედლიშვილი
კაციაშვილი

მჭედლიშვილი

5 გულიაშვილი გიორგი

7 გოგისვანიძე ოთარ

7 მესხიშვილი ელდარ

3 მაისურაძე ლუკა

3 მჭედლიშვილი კობა

5 ჩურჩხელაშვილი ვანო

მოსახლიშვილი

შედეგები

1 ქურდიანი გიორგი

2 მოსახლიშვილი ტრისტან

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი,  ახალგაზრდები, 20-21 თებერვალი 2016, თბილისი
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ქურდიანი

ქურდიანი



1 წაქაძე ლაშა-ხეჩეკაშვილი  ელგუჯ
სიდამონიძე

17 სიდამონიძე ნიკა
რამაზაშვილი

9 რამაზაშვილი დავით
რამაზაშვილი

25 ბურნუჩიანი ნიკოლოზ
რამაზაშვილი

5 ბარამიძე მამუკა 
დიღმელაშვილი

21 დიღმელაშვილი გიორგი
ვალიევი

13 მერაბიშვილი ლევან
ვალიევი

29 ვალიევი გიორგი

3 რობაქიძე გიორგი
ქოქაშვილი

19 ქოქაშვილი  ბესარიონ
ლიპარტელიანი

11 ლიპარტელიანი ჯაბა
ლიპარტელიანი

27 ქურდიანი გოჩა
გველესიანი

7 გველესიანი გიორგი
გველესიანი

23 სულთანიშვილი სანდრო
გველესიანი

15 მუმლაძე ოთარ
დიასამიძე

31 დიასამიძე ჯემალ 

2 გოგოლიძე გიორგი
გოგოლიძე

18 მაჭარაშვილი ვაჟა
გოგოლიძე

10 სისვაძე გენადი
სისვაძე

26 შანავა თანდილა
გოგოლიძე

6 საჯაია გოჩა
საჯაია

22 ჩანქსელიანი ბექა
კარაპეტიანი

14 კარაპეტიანი გიორგი
კარაპეტიანი

30 ბელაძე ზურაბ

4 სანებლიძე ონისე
სანებლიძე

20 გურგენიძე ოთარ
სანებლიძე

12 აჯამიანი დათო
აჯამიანი

28 შაყულაშვილი  ჯიმშერ
სანებლიძე

8 დიასამიძე ნიაზ
დიასამიძე

24 დარსაველიძე ოთარ
კვირიკაშვილი

16 ბოტკოველი ვახტანგ
კვირიკაშვილი

32 კვირიკაშვილი იესო

ბურნუჩიანი
სიდამონიძე

სიდამონიძე სიდამონიძე
ვალიევი

სულთანიშვილი სიდამონიძე
დიასამიძე

დიასამიძე ლიპარტელიანი სიდამონიძე
ლიპარტელიანი

მაჭარაშვილი გოგოლიძე
სისვაძე

სისვაძე კარაპეტიანი
კარაპეტიანი

გურგენიძე კვირიკაშვილი
გურგენიძე

აჯამიანი კვირიკაშვილი კვირიკაშვილი
კვირიკაშვილი

რამაზაშვილი

5 რამაზაშვილი დავით

7 ლიპარტელიანი ჯაბა

7 კარაპეტიანი გიორგი

3 სიდამონიძე ნიკა

3 კვირიკაშვილი იესო

5 გოგოლიძე გიორგი

სანებლიძე

შედეგები

1 სანებლიძე ონისე

2 გველესიანი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი,  ახალგაზრდები, 20-21 თებერვალი 2016, თბილისი
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გველესიანი

სანებლიძე



1 ხუჯაძე ავთანდილ
ხუჯაძე

17
ბახსოლიანი

9 ბახსოლიანი ამირან
ბახსოლიანი

25
ჯახაშვილი

5 ჯახაშვილი თამაზ
ჯახაშვილი

21
ჯახაშვილი

13 ქალდანი მერაბ
ქალდანი

29

3 ჩაჩუა ირაკლი
ჩაჩუა

19
ჩაჩუა

11 წოწინაშვილი თედო
წოწინაშვილი

27
კენჭაძე

7 ტოგონიძე პაატა
ტოგონიძე

23
კენჭაძე

15 კენჭაძე ზაურ
კენჭაძე

31

2 ქოროღლიშვილი ნიკოლოზ
ქოროღლიშვილი

18
პეპინაშვილი

10 პეპინაშვილი ვლადიმერ
პეპინაშვილი

26
პეპინაშვილი

6 აბესაძე ვახტანგ
აბესაძე

22
ბერუაშვილი

14 ბერუაშვილი ლაშა
ბერუაშვილი

30

4 ბერიძე  გიორგი
ბერიძე

20
ოზბეთელაშვილი

12 ოზბეთელაშვილი დავით
ოზბეთელაშვილი

28
ოზბეთელაშვილი

8 ჟორჟოლიანი მიშიკო
ჟორჟოლიანი

24
ჟორჟოლიანი

16

32

ქალდანი
ქალდანი

ბახსოლიანი
ქალდანი

ტოგონიძე
ტოგონიძე პეპინაშვილი

ჩაჩუა
პეპინაშვილი

ქოროღლიშვილი
ქოროღლიშვილი

ჟორჟოლიანი
ბერიძე

ჟორჟოლიანი ჯახაშვილი
ჟორჟოლიანი

ჯახაშვილი

7 ტოგონიძე პაატა

7 ქოროღლიშვილი ნიკოლოზ

3 ჯახაშვილი თამაზ

5 ქალდანი მერაბ

5 ჟორჟოლიანი მიშიკო

ოზბეთელაშვილი

2 კენჭაძე ზაურ

3 პეპინაშვილი ვლადიმერ

შედეგები

1 ოზბეთელაშვილი დავით

საქართველოს ჩემპიონატი,  ახალგაზრდები, 20-21 თებერვალი 2016, თბილისი
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კენჭაძე

ოზბეთელაშვილი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია



1 კუხიანიძე ბაქარი
კუხიანიძე

17
კუხიანიძე

9 ლაღიძე ირაკლი
ლაღიძე

25
სისვაძე

5 სისვაძე ნიკა
სისვაძე

21
სისვაძე

13

29

3 ხითარიშვილი  გიორგი
ხითარიშვილი

19
რაზმაძე

11 რაზმაძე დავით
რაზმაძე

27
რაზმაძე

7 გოგოჭური შამილ
გოგოჭური

23
გოგოჭური

15

31

2 ქოსმენაშვილი გურამ
ქოსმენაშვილი

18
ქოსმენაშვილი

10 გულბანი დავით
გულბანი

26
გაბრიჭიძე

6 გაბრიჭიძე საბა
გაბრიჭიძე

22
გაბრიჭიძე

14

30

4 ცარციძე გიორგი
ცარციძე

20
ცარციძე

12

28
ცარციძე

8 სპანდერაშვილი ჯონი
სპანდერაშვილი

24
სპანდერაშვილი

16

32

კუხიანიძე
კუხიანიძე

გოგოჭური
ხითარიშვილი

გოგოჭური გოგოჭური
გოგოჭური

ცარციძე

ქოსმენაშვილი
ქოსმენაშვილი

ქოსმენაშვილი

სპანდერაშვილი ქოსმენაშვილი
სპანდერაშვილი

რაზმაძე

5 რაზმაძე დავით

7 კუხიანიძე ბაქარი

7 სპანდერაშვილი ჯონი

3 გოგოჭური შამილ

3 ქოსმენაშვილი გურამ

5 ცარციძე გიორგი

გაბრიჭიძე

შედეგები

1 სისვაძე ნიკა

2 გაბრიჭიძე საბა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი,  ახალგაზრდები, 20-21 თებერვალი 2016, თბილისი
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სისვაძე

სისვაძე



საქართველოს ჩემპიონატი, ახალგაზრდები, 20-21 თებერვალი 2016, თბილისი

გოგოლიძე მარიამ

გოგოლიძე მარიამ

ფოთელიძე ნატო

ფოთელიძე ნატო

ფანგანი ქრისტინე

ფანგანი ქრისტინე

ფანგანი ქრისტინე

ლაფაჩიშვილი მარიამ
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7

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

შედეგები
როგავა ლიკა

ბლიაძე სალომე

ფოთელიძე ნატო

ფანგანი ქრისტინე

5

7

ლაფაჩიშვილი მარიამ

როგავა ლიკა

3

ფანგანი ქრისტინე

გოგოლიძე მარიამ
8

5

ბლიაძე სალომე
2

ბლიაძე სალომე

ფოთელიძე ნატო 2

3

ლაფაჩიშვილი მარიამ
3

ლაფაჩიშვილი მარიამ

6

ბლიაძე სალომე

ფოთელიძე ნატო
4

1

7

როგავა ლიკა
1

როგავა ლიკა

გოგოლიძე მარიამ
5

როგავა ლიკა
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# გვარი, სახელი 1 2 3 4 მოგება ქულა ადგილი

1 ტატუნაშვილი ეკატერინე 10 10 10 3 30 I

2 ნავროზაშვილი ქრისტინე 0 10 10 2 20 II

3 კოხტაშვილი მარიამ 0 0 0 0 0 IV

4 თვაური ხათუნა 0 0 10 1 10 III

1. - 2 1. - 3 1. - 4

3. - 4 2. - 4 2. - 3

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, ახალგაზრდები, 20-21 თებერვალი 2016, თბილისი
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# გვარი, სახელი 1 2 3 4 მოგება ქულა ადგილი

1 მგელაძე ნინო 10 10 10 10 4 40 I

2 ნაცვლიშვილი ნინო 0 0 0 10 1 10 IV

3 ლოლუა ვარდო 0 10 0 10 2 20 III

4 შარაძე ხატია 0 10 10 10 3 30 II

5 წულუკიძე იანა 0 0 0 0 0 0 V

1. - 2 1. - 5 4. - 5 2. - 4 1. - 4

3. - 4 2. - 3 1. - 3 3. - 5 2. - 5

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, ახალგაზრდები, 20-21 თებერვალი 2016, თბილისი
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# გვარი, სახელი 1 2 3 4 5 მოგება ქულა ადგილი

1 ჯანიაშვილი მანანა 0 0 0 10 1 10 IV

2 ჩხაიძე ქეთი 10 0 0 10 2 20 III

3 ლომაძე სალომე 10 10 0 10 3 30 II

4 მამულაძე ქრისტინე 10 10 7 10 4 37 I

5 დოლიძე თამუნა 0 0 0 0 0 0 V

1. - 2 1. - 5 4. - 5 2. - 4 1. - 4

3. - 4 2. - 3 1. - 3 3. - 5 2. - 5

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, ახალგაზრდები, 20-21 თებერვალი 2016, თბილისი
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# გვარი, სახელი 1 2 3 მოგება ქულა ადგილი

1 სისაური ელისო 10 0 1 10 II

2 ნატროშვილი ნია 0 0 0 0 III

3 მჭედლიშვილი სალომე 10 10 2 20 I

1. - 2 1. - 3 2. - 3

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, ახალგაზრდები, 20-21 თებერვალი 2016, თბილისი
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# გვარი, სახელი 1 2 3 4 5 მოგება ქულა ადგილი

1 მიქაბერიძე ნათია 10 0 10 10 3 30 II

2 ფუტკარაძე ქრისტინე 0 0 10 10 2 20 III

3 ცერცვაძე მარიამ 10 10 10 10 4 40 I

4 გავაშელიშვილი ნათია 0 0 0 0 0 0 V

5 გულისაშვილი ნელი 0 0 0 10 1 10 IV

1. - 2 1. - 5 4. - 5 2. - 4 1. - 4

3. - 4 2. - 3 1. - 3 3. - 5 2. - 5

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, ახალგაზრდები, 20-21 თებერვალი 2016, თბილისი
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