
1 რუხიაშვილი ტიტო 
გერლიანი

17 გერლიანი მურადი რუხიაშვილი

9 ლალიაშვილი ირაკლი ლალიაშვილი
კახიაშვილი

25 კახიაშვილი შოთა ლალიაშვილი

5 ბედოშვილი გიორგი ლალიაშვილი
ბედოშვილი

21 გუჯეჯიანი ვაჟა გუჯეჯიანი

13 შეშაბერიძე ავთანდილ გუჯეჯიანი
კაპანაძე

29 კაპანაძე ლუკა შეშაბერიძე

3 მეგრელიშვილი გიორგი
მეგრელიშვილი

19 ჭაღარაშვილი ნიკა ჭაღარაშვილი

11 ქელეხსაშვილი თემო ქელეხსაშვილი
მეხრიშვილი

27 მეხრიშვილი გიორგი ქელეხსაშვილი

7 ხიზამბარელი გურამ ქელეხსაშვილი
მაჩალიკაშვილი

23 მაჩალიკაშვილი მუხმადი ხიზამბარელი

15 ცისკარიშვილი პავლე ცისკარიშვილი
ქაშიაშვილი

31 ქაშიაშვილი გიორგი ცისკარიშვილი

2
აქიმიშვილი ელდარ

18 აქიმიშვილი ელდარ

10 ბაბლუანი რევაზ ბაბლუანი
შათირიშვილი

26 შათირიშვილი მიხეილ ბაბლუანი

6 მექვაბიძე გიორგი ბაბლუანი
გასიტაშვილი

22 გასიტაშვილი გურამ მექვაბიძე

14  ნადიბაიძე ილია ნადიბაიძე
გოგიჩოვი

30 გოგიჩოვი გიგა ნადიბაიძე

4 გაბლიანი ჯანიკო
სიდამონიძე

20 სიდამონიძე ანზორ გაბლიანი

12 კვიციანი ავთანდილ გაბლიანი
წიკლაური

28 წიკლაური მიხეილ კვიციანი

8 გაბლიანი
კვიციანი ფრიდონ

24 კვიციანი ფრიდონ

16 ფილფანი გიორგი
ფილფანი გიორგი
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1
ჯარმელიშვილი ნოდარ

33 ჯარმელიშვილი ჭიკაძე
17 ჭიკაძე რეზო

ქორიძე
9 არღვლიანი ავთო

არღვლიანი ქორიძე ქორიძე
25 ქორიძე გურამ

5 ლობჟანიძე ალექსანდრე
ლობჟანიძე

37 ხაბალაშვილი შოთა ლობჟანიძე მელანაშვილი კურმაშვილი
21 მელანაშვილი გიორგი

კურმაშვილი
13 კურმაშვილი შალვა

ნინიაშვილი კურმაშვილი კურმაშვილი
29 ნინიაშვილი დავით

3
გიორგაძე გიორგი 

35  გიორგაძე ფიცხელაური
19 ფიცხელაური ილია

ფიცხელაური
11 ჭიჭიაშვილი მიშიკო

გელაშვილი ჭიჭიაშვილი ფიცხელაური
27 გელაშვილი უჩა

7
წამალაიძე გიორგი

39 წამალაიძე მაზანაშვილი ფიცხელაური
23 მაზანაშვილი რამაზ

გაგუნაშვილი
15 მარგველაშვილი თორნიკე

მარგველაშვილი გაგუნაშვილი გაგუნაშვილი
31 გაგუნაშვილი ლუკა

2
ნაოჭაშვილი გერისო

34 ნაოჭაშვილი გაჩეჩილაძე
18 გაჩეჩილაძე ლუკა

სარდალაშვილი
10 სარდალაშვილი ლევან

ონიანი სარდალაშვილი სარდალაშვილი
26 ონიანი ლაშა

6
მიშველიძე ჭაბუკი

38 მიშველიძე ბერიანიძე სარდალაშვილი
22 ბერიანიძე გიორგი

ბერიანიძე
14 ფავლენიშვილი შოთა

ფავლენიშვილი გამხიტაშვილი ბერიანიძე
30 გამხიტაშვილი ნიკა

4
ზურაბიანი ანდრო

36 ზურაბიანი ქულიჩიშვილი
20 ქულიჩიშვილი ვაჟა

ონიაშვილი
12 ონიაშვილი სოსო

ოტიაშვილი ონიაშვილი ხაბალაშვილი
28 ოტიაშვილი შაქრო

8 ხაბალაშვილი
ლომიტაშვილი გიორგი

40 წიფიანი ლომიტაშვილი ხაბალაშვილი
24 წიფიანი ბექა

ლომიტაშვილი
16 დემეტრაშვილი ჯუმბერ

ჩიხლაძე დემეტრაშვილი ლომიტაშვილი
32 ჩიხლაძე  მიხეილ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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1 ბახტაძე ლევან
წილოსანი ბახტაძე

33 წილოსანი გიორგი
წილოსანი ქორელი

17 კობაიძე საბა
კობაიძე ქორელი ქორელი

49 ქორელი ლუკა
ნოზაძე

9 ლობჟანიძე ლუკა
ლობჟანიძე ბუხრიკიძე ბუხრიკიძე

41 ბუხრიკიძე ნოდარ
ლობჟანიძე ბუხრიკიძე

25 ბერიანიძე დავით
ქავთარაძე ბერიანიძე ბუხრიკიძე

57 ქავთარაძე გიორგი
ტაბარუკიშვილი

5 ზურაბიანი ზურა
ზურაბიანი ავაზნელი ბუხრიკიძე

37 ავაზნელი  დავით
ზურაბიანი ცისკაძე

21 ცისკაძე გიორგი
ქურხული ცისკაძე ცისკაძე

53 ქურხული ნოდარი
მუკვანი

13 ლიჩელი ლუკა
ზურაბაშვილი ლიჩელი ცისკაძე

45 ზურაბაშვილი ზურაბ
კობახიძე გოგოლაძე

29 გოგოლაძე ვალერი
კობახიძე გოგოლაძე გოგოლაძე

61 კობახიძე  კობა
იგრიაშვილი

3 ღვინიაშვილი ნიკა 
ხერგიანი ღვინიაშვილი

35 ხერგიანი ლუკა
ხერგიანი ბასილაური

19 ბასილაური ვოვა
იგრიაშვილი ბასილაური ზურაბაშვილი

51 იგრიაშვილი დიმა
ზურაბაშვილი

11 მუკვანი ეროსი
მუკვანი ტატანაშვილი ქურხული

43 ტატანაშვილი თამაზ
გოგიჩაშვილი ზარიძე

27 გოგიჩაშვილი  ნიკა
გოგიჩაშვილი ზარიძე ქურხული

59 ზარიძე ლუკა
ქურხული

7 ნოზაძე მიშიკო
ნოზაძე ლომიძე ქურხული

39 ლომიძე ჯუმბერი
ნოზაძე ლომიძე

23 ტაბარუკიშვილი ვახტანგ
ტაბარუკიშვილი ცერცვაძე ლომიძე

55 ცერცვაძე მურთაზ
ქავთარაძე

15 კირეულიშვილი დავით
კირეულიშვილი ზაუტაშვილი კობაიძე

47 ზაუტაშვილი გიორგი
კირეულიშვილი ზაუტაშვილი

31 მეტრეველი მევლუდ
ნოზაძე მეტრეველი კობაიძე

63 ნოზაძე ლაშა
კობაიძე
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2 ჩუტკერაშვილი დავით
ვარძელაშვილი ჩუტკერაშვილი

34 ვარძელაშვილი ლაშა
ვარძელაშვილი ჩუტკერაშვილი

18 ალადოშვილი გიორგი
გიორგაშვილი ალადოშვილი ჩუტკერაშვილი

50 გიორგაშვილი გაგა
ცინდელიანი

10 თომაშვილი ილია
უთურგაშვილი თომაშვილი ჩუტკერაშვილი

42 უთურგაშვილი ლუკა
უთურგაშვილი ბიჩნიკაური

26 ბიჩნიკაური კობა
ჯოლბორდი ბიჩნიკაური ბიჩნიკაური

58 ჯოლბორდი  დათო
ცისკაძე

6 ჩილინდრიშვილი თამაზ
კაპანაძე ჩილინდრიშვილი

38 კაპანაძე გიორგი
კაპანაძე ჩილინდრიშვილი

22 ზურაბიანი ნიკა
ჟამერაშვილი ზურაბიანი ხრიკული

54 ჟამერაშვილი ლევან
ხრიკული

14 ბაირამოვი აბდულრაჰმან
ღანიაშვილი ბაირამოვი პაპუნაშვილი

46 ღანიაშვილი ლუკა
გულედანი პაპუნაშვილი

30 გულედანი ლუკა
გულედანი პაპუნაშვილი პაპუნაშვილი

62 პაპუნაშვილი ბაჩანა
სამუკაშვილი

4 კუპატაძე დავით
სამუკაშვილი კუპატაძე

36 სამუკაშვილი ვანო
ზანგური ბერძენიშვილი

20 ზანგური თემურ
ზანგური ბერძენიშვილი ღანიაშვილი

52 ბერძენიშვილი ნიკა
ღანიაშვილი

12
ხრიკული ბაჩუკი ჟამერაშვილი

44 ხრიკული ბაჩუკი
ვართანაშვილი ქავთარაძე

28 ქავთარაძე ლექსო
ვართანაშვილი ქავთარაძე ჟამერაშვილი

60 ვართანაშვილი გიორგი 
ჟამერაშვილი

8
ლაბაძე ვახტანგ ჟამერაშვილი

40 ლაბაძე ვახტანგ
ლაბაძე წიკლაური

24 წიკლაური ნიკა
ცისკაძე წიკლაური ჯოლბორდი

56 ცისკაძე ირაკლი
ჯოლბორდი

16 ახალაური გიორგი
ახალაური გიორგი გიორგაშვილი

48
ახალაური ლობჟანიძე

32 ცინდელიანი აძა
ცინდელიანი ლობჟანიძე გიორგაშვილი

64 ლობჟანიძე თორნიკე
გიორგაშვილი

ჩუტკერაშვილი
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1 გოჩიაშვილი ტატო
გოჩიაშვილი

65 მოლოდინი თემურ ღვინიაშვილი გოჩიაშვილი
33 ღვინიაშვილი ომარი

17 ბოტკოველი შამუგია
ბოტკოველი გიორგი შამუგია

81 ბოტკოველი შამუგია ონიანი
49 შამუგია რომანი შამუგია

9 მაისურაძე გუგა ბურდულაძე გიორგი
მაისურაძე ბურდულაძე

73 გვიჩიანი ანზორი მაისურაძე ბერიკაშვილი
41 ბერიკაშვილი ლადი ბზიშვილი

25 ზვიადაური ბალიაშვილი
ბალიაშვილი  გურამ ბზიშვილი

89 ზვიადაური ბალიაშვილი ბზიშვილი
57 ზვიადაური ზვიად ბზიშვილი

5 ალიევი რუსლანი მაღრაძე ნიკოლოზ
ბითარიშვილი მაღრაძე

69 ბითარიშვილი ილია ბითარიშვილი ასტამაძე
37 ასტამაძე ვასილი ბზიშვილი

21 კარანაძე ქისტაური
ქისტაური ბესარიონ ახვლედიანი

85 კარანაძე ქისტაური ახვლედიანი
53 კარანაძე გურამ ახვლედიანი

13
ნასყიდაშვილი გიორგი

77 ნასყიდაშვილი გიგლემიანი
45 გიგლემიანი შამილი ჭილაშვილი

29 ებელაშვილი გიგლემიანი
ჭილაშვილი

93 ებელაშვილი ლევან ჭილაშვილი
61 ჭილაშვილი

3
დიდებაშვილი ლუკა

67 სოსიაშვილი დიდებაშვილი
35 სოსიაშვილი ბექა

19 სოსიაშვილი ამირეჯიბი
ამირეჯიბი ნიკა ნასყიდაშვილი

83 ჭილაშვილი ამირეჯიბი ნასყიდაშვილი
51 ჭილაშვილი თორნიკე დავითაშვილი

11 კურტანიძე ალეკო დავითაშვილი ლუკა
კურტანიძე დავითაშვილი

75 ასანიძე სანდრო ახვლედიანი კურტანიძე
43 ახვლედიანი გიორგი დავითაშვილი

27 ბუცხრიკიძე კურტანიძე
აკოფაშვილი კობა კურტანიძე

91 ბუცხრიკიძე აკოფაშვილი ბითარიშვილი
59 ბუცხრიკიძე ჯონი კურტანიძე

7 ოდიშელიძე ნიკა
ბზიშვილი

71 ბზიშვილი დავით ბზიშვილი ტატუნაშვილი
39 ტატუნაშვილი არჩილ ღვინიაშვილი

23 ბასიშვილი ხაჩიძე
ბასიშვილი გიორგი მაისურაძე

87 ბასიშვილი ხაჩიძე მაისურაძე
55 ხაჩიძე კარლო მაისურაძე

15 ბერუაშვილი კოტე
ტიელიძე   ილია ბერუაშვილი

79 ტიელიძე უცუნაშვილი
47 უცუნაშვილი ნუკრი ღვინიაშვილი

31 ტიელიძე უცუნაშვილი
ონიანი გიორგი ღვინიაშვილი

95 ონიანი მძელური ღვინიაშვილი
63 მძელური საბა ღვინიაშვილი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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 -60კგ
A



2 ბურდულაძე გიორგი
ხუბაშვილი

66 ხუბაშვილი ნიკო ხუბაშვილი უმფრიანი
34 უმფრიანი გიგლა

18 ფაქიზაშვილი გამიხარდაშვილი
ფაქიზაშვილი დავით გამიხარდაშვილი

82 ფაქიზაშვილი გამიხარდაშვილი დურიშვილი
50 გამიხარდაშვილი გურამ გამიხარდაშვილი

10 ხანიშვილი  ბეგლარ მოლოდინი თემურ
ხანიშვილი მოლოდინი

74 მაღრაძე ნიკოლოზ ხანიშვილი გურული
42 გურული ცოტნე ოძელაშვილი

26 ასკილაშვილი ჯაბახიძე
ჯაბახიძე ლაშა ოძელაშვილი

90 ასკილაშვილი ჯაბახიძე ოძელაშვილი
58 ასკილაშვილი თამაზ ოძელაშვილი

6 გვიჩიანი ანზორი
იაგუბოვი ნამიკა გვიჩიანი

70 იაგუბოვი გვარმიანი
38 გვარმიანი ვეფხვია მესროფოვი

22 ძავაშვილი გვარმიანი
სამადაშვილი თენგო თათარაშვილი

86 ძავაშვილი სამადაშვილი თათარაშვილი
54 ძავაშვილი  გურამ თათარაშვილი

14 ალიევი რუსლანი
ჩარაშვილი ნიკოლოზ ალიევი

78 ჯალაბაძე ჩარაშვილი
46 ჯალაბაძე ნიკოლოზ მესროფოვი

30 ჩიხელიძე ჩარაშვილი
გამრეკელაშვილი შოთა მესროფოვი

94 ჩიხელიძე გამრეკელაშვილი მესროფოვი
62 ჩიხელიძე გიორგი მესროფოვი

4 დავითაშვილი ლუკა
ნადირაძე

68 ნადირაძე  ბექა ნადირაძე კორაშვილი
36 კორაშვილი გიორგი

20 ნადირაძე კორაშვილი
მესროფოვი გიორგი კორაშვილი

84 მესროფოვი ბალხამიშვილი ჯალაბაძე
52 ბალხამიშვილი ლუკა კორაშვილი

12  
ქარაული თემო

76 თათარაშვილი ქარაული
44 თათარაშვილი ლევან თათრიშვილი

28 ჯავახიშვილი თათრიშვილი
ჯავახიშვილი გიორგი თათრიშვილი

92 ჯავახიშვილი თათრიშვილი იაგუბოვი
60 თათრიშვილი გიგა თათრიშვილი

8 ბერუაშვილი კოტე ასანიძე სანდრო
ოძელაშვილი ასანიძე

72 ოძელაშვილი ერეკლე ოძელაშვილი ხვიბლიანი
40 ხვიბლიანი ალეკო თათრიშვილი

24 ბერიანიძე ღუზარაული
ბერიანიძე  ჯემალ ღუზარაული

88 ბერიანიძე ღუზარაული ხანიშვილი
56 ღუზარაული დათო ღუზარაული

16 ოდიშელიძე ნიკა
ხუციშვილი გიორგი ოდიშელიძე

80 ხუციშვილი ელბაქიძე
48 ელბაქიძე გიორგი ხუბაშვილი

32 ხუციშვილი ელბაქიძე
ხუბაშვილი

96 დურიშვილი თემურ ხუბაშვილი
64 დურიშვილი თემურ ხუბაშვილი
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1 ლომოური  ნოე
შათირიშვილი ლომოური

33 შათირიშვილი გიორგი
შათირიშვილი ლომოური

17 ლაზიაშვილი ნიკა
ლაზიაშვილი ხეფენია ლომოური

49 ხეფენია ნიკა
ღვინიაშვილი

9 კვეკვეცია გიორგი
ლაოშვილი კვეკვეცია ლომოური

41 ლაოშვილი ლაშა
ღვინიაშვილი კვეკვეცია

25 ოზგელდოვი დიმიტრი
ღვინიაშვილი ოზგელდოვი კვეკვეცია

57 ღვინიაშვილი თორნიკე
ქარდავა

5 თაფლაძე საბა
იბრაგიმოვი თაფლაძე ჩაგელიშვილი

37 იბრაგიმოვი ორხანი
ჯაფოშვილი მოსიაშვილი

21 გიგა მოსიაშვილი
ჯაფოშვილი მოსიაშვილი მოსიაშვილი

53 ჯაფოშვილი ბაჩო
წიკლაური

13 ნასყიდაშვილი ცოტნე
ნასყიდაშვილი მაისურაძე ჩაგელიშვილი

45 მაისურაძე ცოტნე
ნასყიდაშვილი მაისურაძე

29 რთველაძე ლუკა
ქავთარაშვილი რთველაძე ჩაგელიშვილი

61 ქავთარაშვილი დააუდ 
ჩაგელიშვილი

3 კვარიანთაშვილი გიორგი
პირველი კვარიანთაშვილი

35 პირველი ოთარ
პირველი კვარიანთაშვილი

19 სილაქაძე ბექა
ჩაგელიშვილი სილაქაძე კვარიანთაშვილი

51 ჩაგელიშვილი გიორგი
ქავთარაშვილი

11 ბერიშვილი ვანო
წიკლაური ბერიშვილი ბერიშვილი

43 წიკლაური ბაჩო
ნოზაძე ბერიშვილი

27 ნოზაძე ვასილი
ნოზაძე ქავთარაშვილი ბერიშვილი

59 ქავთარაშვილი მუსა 
იბრაგიმოვი

7 ქაშაკაშვილი შოთა
ფიჩხნარაშვილი ქაშაკაშვილი ლაზიაშვილი

39 ფიჩხნარაშვილი თორნიკე
ფიჩხნარაშვილი ქაშაკაშვილი

23 ღუნაშვილი მიხეილ
ქარდავა ღუნაშვილი ქაშაკაშვილი

55 ქარდავა ერმილი
ლაოშვილი

15 ბახბახაშვილი მიხეილ
ბახბახაშვილი მეზვრიშვილი ლაზიაშვილი

47 მეზვრიშვილი  ნიკა
ბახბახაშვილი მეზვრიშვილი

31 ღვინიაშვილი გურამ
ღვინიაშვილი ლაზიაშვილი

63
ლაზიაშვილი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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2 დავითელაშვილი  ნუგზარ
დავითელაშვილი უთრუგაშვილი

34 უთრუგაშვილი ნიკა
დავითელაშვილი უთრუგაშვილი

18 ანდღულაძე ნიკა
ანდღულაძე როდონაია ანდღულაძე

50 როდონაია გიორგი
ანდღულაძე

10 დვალაშვილი ზაურ
დვალაშვილი ნავრუზოვი ანდღულაძე

42 ნავრუზოვი ოთარ
ფიცხელაური ნავრუზოვი

26 თაბუაშვილი ბილო
ფიცხელაური თაბუაშვილი ნავრუზოვი

58 ფიცხელაური ილია
ნიჟარაძე

6 შერაზადიშვილი გიორგი
შერაზადიშვილი

38
შერაზადიშვილი ჯაბიშვილი

22 ჯაბიშვილი თემურ
სუხოშვილი ჯაბიშვილი ასკილაშვილი

54 სუხოშვილი ცოტნე
ასკილაშვილი

14 ბუქური ბექა
ბუქური ბიწაძე ასკილაშვილი

46 ბიწაძე გიორგი
ბუქური ბერიანიძე

30 ბერიანიძე ილია
ჯაფარიძე ბერიანიძე ბერიანიძე

62 ჯაფარიძე გივი
ძულიაშვილი

4 მარტიაშვილი გიორგი
მარტიაშვილი უნდილაშვილი

36 უნდილაშვილი ირაკლი
მარტიაშვილი კაკაშვილი

20 ძულიაშვილი დაჩი
ძულიაშვილი კაკაშვილი კაკაშვილი

52 კაკაშვილი სპარტაკი
ჯაფარიძე

12 ლომიძე საბა
ასკილაშვილი ლომიძე კაკაშვილი

44 ასკილაშვილი  სოსო
წიკლაური ლომიძე

28 წიკლაური გიორგი
წიკლაური მეხატვრიშვილი სუხოშვილი

60 მეხატვრიშვილი გიორგი
სუხოშვილი

8 ხორავა საბა
ხორავა ჯამასპაშვილი

40
ხორავა ჯამასპაშვილი

24 ჯამასპაშვილი გიორგი
ნიჟარაძე ჯამასპაშვილი ჯამასპაშვილი

56 ნიჟარაძე ლევან
დვალაშვილი

16 ნოზაძე ლუკა
ნოზაძე გოგიძე ჯამასპაშვილი

48 გოგიძე გიორგი
ნოზაძე ალექსიშვილი

32 ანდღულაძე ვეფხია
ანდღულაძე ალექსიშვილი ალექსიშვილი

64 ალექსიშვილი გიორგი
ანდღულაძე

ასკილაშვილი
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1 დათაშვილი თენგიზ
დათაშვილი ბეგლარაშვილი

33 ბეგლარაშვილი ოთარ
დათაშვილი ბეგლარაშვილი

17 კანთელაშვილი ალექსი
კანთელაშვილი ალექსი კომლაძე

49
კომლაძე

9 თაბუაშვილი ნიკა
გიორგაშვილი თაბუაშვილი შერმაზანაშვილი

41 გიორგაშვილი გიორგი
ხუციშვილი თაბუაშვილი

25 ხუციშვილი გიორგი
ხუციშვილი გიორგი შერმაზანაშვილი

57
შერმაზანაშვილი

5 სოზიაშვილი ოთარ
ქარელიშვილი სოზიაშვილი შერმაზანაშვილი

37 ქარელიშვილი  ნიკა
ჯალაბაძე სოზიაშვილი

21 ჯალაბაძე ჯემალ
ჯალაბაძე ჯემალ სოზიაშვილი

53
ამირიძე

13 სიჭინავა მათე
სიჭინავა მათე სოზიაშვილი

45
სიჭინავა

29 კვანჭიანი გიორგი
კვანჭიანი გიორგი გიგაური

61
გიგაური

3 ლაფაჩი  მირიანი
კუდუხაშვილი ლაფაჩი

35 კუდუხაშვილი დავით
კუდუხაშვილი ლაფაჩი

19 გიგაური ალექსანდრე
გიგაური ალექსანდრე ლაფაჩი

51
კვანჭიანი

11 ამირიძე თემურ
ამირიძე ლაფაჩი

43 ჩუგუაშვილი ნიკა
გაჩეჩილაძე

27 გაჩეჩილაძე ლევან
გაჩეჩილაძე ლევან ქარელიშვილი

59
ქარელიშვილი

7 შერმაზანაშვილი ნიკა
შერმაზანაშვილი ჯოჯუა გიორგაშვილი

39 ჯოჯუა დურმიშხან
კენჭოშვილი ჯოჯუა

23 კენჭოშვილი ვაჟა 
კენჭოშვილი ვაჟა გიორგაშვილი

55
გიორგაშვილი

15 ხარებაშვილი მალხაზ
ხარებაშვილი მალხაზ გიორგაშვილი

47
ხარებაშვილი

31 კომლაძე მიშა
კომლაძე მიშა კანთელაშვილი

63
კანთელაშვილი
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2 ქევხიშვილი მერაბ
ქევხიშვილი ნინიაშვილი

34 ნინიაშვილი მურმან
დვალიშვილი ნინიაშვილი

18 დვალიშვილი ოთარ
დვალიშვილი ოთარ სიმონიშვილი

50
სიმონიშვილი

10 ძინიყაშვილი გიორგი
ძინიყაშვილი ჩადუნელი სიმონიშვილი

42 ჩადუნელი გიორგი
ძინიყაშვილი ჩადუნელი

26 ივანიშვილი გიორგი
ივანიშვილი გიორგი ჩადუნელი

58
მუხიაშვილი

6 ფსუტური  ლევან
ფსუტური მჭედლიშვილი გოგოჭური

38 მჭედლიშვილი ლუკა
ფსუტური მჭედლიშვილი

22 ჭამპურიძე ეძიკა
ჭამპურიძე ეძიკა გოგოჭური

54
გოგოჭური

14 რთველიაშვილი გიგა
რთველიაშვილი გიგა გოგოჭური

46
რთველიაშვილი

30 ჭინჭარაული დავით
ჭინჭარაული დავით ნაცვლიშვილი

62
ნაცვლიშვილი

4 გუბელაძე ნიკა
ნიჟარაძე გუბელაძე

36 ნიჟარაძე ლუკა
ნიჟარაძე გუბელაძე

20 ნაცვლიშვილი კახა
ნაცვლიშვილი კახა ჭინჭარაული

52
ჭინჭარაული

12 ახალკავი ვლადიმირ
ახალკავი ვლადიმირ ჭამპურიძე

44
ახალკავი

28 გოგოჭური ალექსანდრე 
გოგოჭური ალექსანდრე ჭამპურიძე

60
ჭამპურიძე

8 მუხიაშვილი გიორგი
მუხიაშვილი მამულიანი ქევხიშვილი

40 მამულიანი გეორქ
ბიგანიშვილი მამულიანი

24 ბიგანიშვილი ლუკა
ბიგანიშვილი ლუკა მამულიანი

56
ივანიშვილი

16 სიმონიშვილი დავით
სიმონიშვილი დავით ქევხიშვილი

48
ქალდანი

32 ქალდანი დიმიტრი
ქალდანი დიმიტრი ქევხიშვილი

64
ქევხიშვილი
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1 გირგვლიანი ბექა
ჩახოიანი გირგვლიანი

17 ჩახოიანი ერიკ
ჩახოიანი გირგვლიანი

9
გირგვლიანი

25
ჩაჩუა

5 დოღანია გიორგი
დოღანია აბდუშელიშვილი

21
დოღანია

13 ბოლქვაძე დავით
ბოლქვაძე აბდუშელიშვილი

29
აბდუშელიშვილი

3

19
კუპრაძე

11 კუპრაძე თემურ
კუპრაძე

27

7
ინანეიშვილი

23
ნიგურიანი

15 ნიგურიანი ალეკო
ნიგურიანი ინანეიშვილი

31
ინანეიშვილი

2 ინანეიშვილი თემურ
ინანეიშვილი

18
ხუციშვილი

10 ხუციშვილი დიმიტრი
ხუციშვილი

26

6 ბზიკაძე ცოტნე
ხაჭიპერაძე ბზიკაძე ბზიკაძე

22 ხაჭიპერაძე რეზო
ხაჭიპერაძე ბზიკაძე

14
ბზიკაძე

30

4 აბდუშელიშვილი ნოდარ
აბდუშელიშვილი

20
მუშკუდიანი

12 მუშკუდიანი ზურა
მუშკუდიანი ბოლქვაძე

28
ბოლქვაძე

8 ჩაჩუა თორნიკე
ჩაჩუა ბოლქვაძე

24
ჩხაიძე

16 ჩხაიძე გოგა
ჩხაიძე

32
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1 შვანგირაძე ომარი
ქვათაძე შვანგირაძე

17 ქვათაძე ირაკლი
ქვათაძე თოდაძე

9 ლაბაძე ზაურ
ლაბაძე თოდაძე ხვისტანი

25 თოდაძე ნიკა
ხვისტანი

5 ტაბატაძე ვაჟა
ტაბატაძე ფარჯიანი ჭუმბურიძე

21 ფარჯიანი ნიკოლოზ
ჯამბურიძე ფარჯიანი

13
ჯამბურიძე ჭუმბურიძე

29 ჯამბურიძე გიორგი
ჭუმბურიძე

3 ტვილდიანი ლუკა
ტვილდიანი

19
სანაია გეწაძე

11 გეწაძე ოთარ
სანაია გეწაძე ნეფარიძე

27 სანაია ბექა
ნეფარიძე 

7 ძიგანიძე თედორე
ძიგანიძე მუშკუდიანი მუშკუდიანი

23 მუშკუდიანი ნიკა
ქაქუთია მუშკუდიანი

15
ქაქუთია მუშკუდიანი

31 ქაქუთია ვიტალი
ჯოიძე

2
ჯოიძე

18 ჯოიძე კახა
მუკმანიანი ლიპარტელიანი

10 ლიპარტელიანი ლუკა
მუკმანიანი ლიპარტელიანი ლიპარტელიანი

26 მუკმანიანი ავთო
ძიგანიძე

6 ნეფარიძე ზაზა
ნეფარიძე ტვილდიანი

22
ბიწაძე

14
ბიწაძე ტვილდიანი

30 ბიწაძე გიორგი
ტვილდიანი

4 არზიანი ანდრო
არზიანი კუპრაძე

20 კუპრაძე ლუკა
არზიანი კუპრაძე

12
ჭუმბურიძე ტაბატაძე

28 ჭუმბურიძე თორნიკე
ტაბატაძე

8 მეშველიანი ვალოდია
მეშველიანი ბოჭორიშვილი ტაბატაძე

24 ბოჭორიშვილი დავით
მეშველიანი ბოჭორიშვილი

16 დარჩიმელია დავით
ხვისტანი დარჩიმელია ლაბაძე

32 ხვისტანი ნუგზარ
ლაბაძე
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1 ლომიძე ომარი
ქათამაძე ლომიძე

17 ქათამაძე გიორგი
ქათამაძე ლომიძე

9

ლომიძე
25

5 ირემაძე საბა
ირემაძე ტატიშვილი ტატიშვილი

21 ტატიშვილი ჯემალ
მანაგაძე ტატიშვილი

13 მანაგაძე გიორგი
მანაგაძე ტატიშვილი

29

ქანთარია
3 ხერგიანი ბადრი

ხერგიანი ტვილდიანი
19 ტვილდიანი დავით

ხერგიანი ტვილდიანი
11 ლიპარტელიანი ხვთისავარ

ლიპარტელიანი ტვილდიანი
27

ბახტაძე
7 ონიანი თორნიკე

ონიანი გობაძე ტვილდიანი
23 გობაძე რამაზ

ონიანი გობაძე
15

გობაძე
31

სხილაძე
2 ალანია მირდასი

ალანია ონიანი
18 ონიანი გიორგი

ალანია ონიანი
10 სხილაძე დავით

სხილაძე ონიანი
26

6 თეთრაძე ილია
ბახტაძე ლიპარტელიანი

22 ბახტაძე ბაკურ
საჯაია

14 საჯაია კიმო
საჯაია ლიპარტელიანი

30

ლიპარტელიანი
4 ლიპარტელიანი დავით

ლიპარტელიანი ასათიანი
20 ასათიანი გიორგი

ლიპარტელიანი ასათიანი
12 ქანთარია ალიკა

ქანთარია ირემაძე
28

ირემაძე
8

ირემაძე
24

16

32
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1 მუკბანიანი გიორგი
წოწონავა მუკბანიანი

17 წოწონავა ოთარ
ლიპარტელიანი მუკბანიანი

9 ლიპარტელიანი გიორგი
ლიპარტელიანი ჩადუნელი

25

ჩადუნელი
5 გოგიაშვილი გიორგი

გოგიაშვილი კაკუბავა
21

ბედინაძე
13 ბედინაძე გიორგი

ბედინაძე კაკუბავა
29

კაკუბავა
3

ბაკურაძე
19 ბაკურაძე გიორგი

ბაკურაძე
11 ჯაფარიძე ავთო

ჯაფარიძე ქაციბაია
27

ქაციბაია
7 ჯიხოშვილი ბორის

ჯიხოშვილი ლომიძე
23

შავგულიძე
15 შავგულიძე ტარიელ

შავგულიძე ლომიძე
31

ლომიძე
2 ფრუიძე ლერი

ლომიძე ფრუიძე
18 ლომიძე გიორგი

გვარამია
10 გვარამია დამეი

გვარამია
26

ჯიხოშვილი
6 ფაღავა ჯემალ

ფაღავა ჯაფარიძე
22

ფაღავა
14 ქაციბაია გოგა

ქაციბაია ჯაფარიძე
30

ჯაფარიძე
4 ქალდანი ლუკა

ქალდანი იაკობიძე
20 იაკობიძე ნიკა

ქალდანი იაკობიძე
12 კაკუბავა გელა

კაკუბავა გოგიაშვილი
28

გოგიაშვილი
8 ჩადუნელი ნიკა

ჩადუნელი წოწონავა
24

მოდებაძე
16 მოდებაძე ლაშა

მოდებაძე წოწონავა
32

წოწონავა
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