საქართველოს ჩემპიონატი
1 მეგრელიშვლი გიორგი
მეგრელიშვლი
33
17 მღებრიშვილი გიორგი
49
9 ხერგიანი ირაკლი
41 მახათაძე ვანო
25 ჩადუნელი ბექა
57
5 ქიტესაშვილი უშანგი
37 ბეუქლიშვილი დავით

45 დურიშვილი იოსებ
29 ლომიაშვილი ზურა
61
3 სიმონიშვილი ლაშა
35 ვიბლიანი ვახტანგ

A

მღებრიშვილი

მღებრიშვილი

წიკლაური
წიკლაური

მახათაძე

ხერგიანი

ხერგიანი

მახათაძე

ხერგიანი

ჩადუნელი

ხერგიანი

ქიტესაშვილი

21 კურდღელაშვილი დავით
კურდღელაშვილი
53 სამადაშვილი თორნიკე
13 ქველაძე გოჩა

ბეუქლიშვილი

ხერგიანი

ქიტესაშვილი

სამადაშვილი
სამადაშვილი

სამადაშვილი
მარგოშვილი

ქველაძე

დურიშვილი

დურიშვილი

ლომიაშვილი

დურიშვილი

ლომიაშვილი

დურიშვილი
გელაშვილი

ვიბლიანი

სიმონიშვილი
ვიბლიანი

19

სიმონიშვილი
ქველაძე

51

ქველაძე

11 კაიდარაშვილი ალეკო

კაიდარაშვილი
43 უხურგუნაშვილი ლევან
27 გელაშვილი ნოდარ
59
7 ჭაბაშვილი გიორგი
39 გირგვლიანი ზვიად
23 მარგოშვილი ხიზირ
55
15 წიკლაური ბესიკ
47 მუმლაძე გიგა
31 ბუზიაშვილი გიგი
63
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კურდღელაშვილი

უხურგუნაშვილი
კაიდარაშვილი

უხურგუნაშვილი

გელაშვილი

კურდღელაშვილი
კურდღელაშვილი

ჭაბაშვილი

გირგვლიანი
ჭაბაშვილი

მეგრელიშვლი
გირგვლიანი

მარგოშვილი

გირგვლიანი
ჩადუნელი

წიკლაური

მუმლაძე
ბუზიაშვილი

მეგრელიშვლი
მუმლაძე

ბუზიაშვილი

მეგრელიშვლი
მეგრელიშვლი

2 ხალიშვილი დავით
34 კაციაშვილი ტატო
18 მულაძე რეზო
50
10 კობაიძე ნიკა
42 ნადარაშვილი ვანო
26 კაპანაძე საბა
58
6 მურადაშვილი იოსებ
38 გოგოჭური ლევან

კაციაშვილი
კაციაშვილი

ხალიშვილი

მულაძე

ნადარაშვილი
კობაიძე

ნადარაშვილი
აბრამიშვილი
აბრამიშვილი

მურადაშვილი

30

ლომიაშვილი

გოგოჭური
ჩუტკერაშვილი

28 ბოგველი ნიკა
60
8 წერეთელი ლაშა
40 გაზაშვილი შალვა
24 აბრამიშვილი ბახვა
56

ბოგველი
მეყანწიშვილი
ლიპარტელიანი

64

ჩაგელიშვილი
მეყანწიშვილი

ჩაგელიშვილი
გივიაშვილი
ორკოდაშვილი

გივიაშვილი

ჩაგელიშვილი

ჩიტაური

ნინიაშვილი

ქავთარაშვილი
ნინიაშვილი

გივიაშვილი

გივიაშვილი
ქავთარაშვილი

ბოგველი

მურადაშვილი
მურადაშვილი

გაზაშვილი

წერეთელი
გაზაშვილი

გივიაშვილი
წერეთელი

აბრამიშვილი

16 კირეულიშვილი რატი
კირეულიშვილი
48 ოდიაშვილი ვიქტორ
32

ბოგველი

ჩაგელიშვილი

4 ორკოდაშვილი ელგუჯა
ორკოდაშვილი
36 გივიაშვილი გიორგი

44 ქავთარაშვილი ისლამ

ჩაგელიშვილი

გოგოჭური

62

12 ნინიაშვილი ბაგრატ

აბრამიშვილი

კაპანაძე

14 ლიპარტელიანი გიორგი
ლიპარტელიანი
46 მეყანწიშვილი გიორგი

52 ჩაგელიშვილი დათო

B
ხალიშვილი

კობაიძე

22 ჩუტკერაშვილი გიორგი
ლომიაშვილი
54 ლომიაშვილი ლევან

20 ჩიტაური თენგიზ
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ხალიშვილი

კაპანაძე
კაპანაძე
ოდიაშვილი
კირეულიშვილი

კაპანაძე
ოდიაშვილი
ოდიაშვილი
მულაძე

საქართველოს ჩემპიონატი
1 ტურაშვილი ზვიად
33 პეტრიაშვილი ჯიბილო
17 ნადირაძე შოთა

41

5 გაბინაშვილი ოთარ
37 გელაშვილი ალეკო
21 ხაბარელი ლევან
53 აფციაური ზურა
13 ზედაშიძე დემეტრე
45 პარწიკანაშვილი ზურა

3 ოქრუაშვილი ლევან
35 ქოქაშვილი რევაზ
19 ტურაშვილი გიორგი
51 ბაღოშვილი გიორგი
11 უდესიანი ბექა
43 დოფიძე მიხეილ

39 ლიჩელი გაგი
23 მასურაშვილი ვახტანგ
55 ჭურჭელაური გიორგი
15 მახნიაშვილი გაგა
47 ასანიძე გიორგი
31 ბზიშვილი დიმიტრი
63

ნადირაძე

ბზიშვილი

ბზიშვილი
გრიგალაშვილი

გარდაფხაძე

მასურაშვილი
მასურაშვილი

გაბინაშვილი

გელაშვილი
აფციაური

აფციაური

ბზიშვილი
გელაშვილი

ხაბარელი

გელაშვილი
მენთეშაშვილი

ზედაშიძე

პარწიკანაშვილი
ზედაშიძე

ქოქაშვილი
პარწიკანაშვილი

ჟორჟოლიანი

ქოქაშვილი
ქოქაშვილი

ქოქაშვილი

ოქრუაშვილი
ბაღოშვილი

ბაღოშვილი

ტურაშვილი
ტურაშვილი

ტურაშვილი
ჟორჟოლიანი

უდესიანი

27 მენთეშაშვილი ვალერი
მენთეშაშვილი
59
7 კუჭუაშვილი არჩილ

A

ნადირაძე

გრიგალაშვილი

57

61

მღებრიშვილი
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ბზიშვილი

25 გარდაფხაძე გიორგი

29 ჟორჟოლიანი ლაშა
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პეტრიაშვილი

მღებრიშვილი

49 მღებრიშვილი ლაშა
9 გრიგალაშვილი ტატო

ტურაშვილი

დოფიძე

დოფიძე
უდესიანი

დოფიძე
დოფიძე
გაბინაშვილი

კუჭუაშვილი

ლიჩელი
კუჭუაშვილი

მასურაშვილი

ლიჩელი
ლიჩელი

ჭურჭელაური

ლიჩელი
გარდაფხაძე

მახნიაშვილი

ასანიძე
მახნიაშვილი

ლიჩელი
ასანიძე

ბზიშვილი

ასანიძე
ტურაშვილი

2 ვარაზაშვილი ნიკა
34 აბრამიშვილი ვაჟა
18 მარგიანი იგორ
50 პეტრიაშვილი დავით

აბრამიშვილი
აბრამიშვილი
პეტრიაშვილი

26 ქიტიაშვილი ალექსი

22 გრიგალაშვილი თორნიკე
დიდებაშვილი
54 დიდებაშვილი გიორგი
14 ბესიაშვილი შოთა
46 ღუღუნიშვილი გიორგი

32 იჩუაიძე ზაქარია
64

გრიგალაშვილი

ქოროღლიშვილი

ქოროღლიშვილი
ღუღუნიშვილი

ხუროშვილი
ღუღუნიშვილი
ხუროშვილი

ხუროშვილი

ტაკაშვილი
თაყაძე

ტაკაშვილი

თაყაძე

ქავთარაძე
ქავთარაძე

გიგაური

ფირადაშვილი
გიგაური

ბარბაქაძე
ფირადაშვილი

ქოროღლიშვილი

ბარბაქაძე
ბარბაქაძე

ბანცური

24 მცურავიშვილი გიორგი
მცურავიშვილი
56

48 დოღანაძე გიორგი

გრიგალაშვილი

ხუროშვილი

44 ფირადაშვილი ნიკოლოზ

16 კოპაძე დავით

დიდებაშვილი

მცურავიშვილი

ქავთარაძე

12 გიგაური გიგა

40 ბანცური ლევან

ხარიბეგაშვილი

ბესიაშვილი

52

8 ყაზარაშვილი ლუკა

ბერიანი
მცურავიშვილი

ბესიაშვილი

20 თაყაძე დავით

60

მცურავიშვილი

თევდორაშვილი

ბარბაქაძე

38 ხარიბეგაშვილი ვანო

28 ქოროღლიშვილი ვაჟა

ბერიანი

მცურავიშვილი

6 ბარბაქაძე ელგუჯა

36 ტაკაშვილი აკაკი

ვარაზაშვილი

ქიტიაშვილი

58

4 ხუროშვილი მალხაზ

B

იჩუაიძე

თევდორაშვილი
42 თევდორაშვილი ზვიად

62

ვარაზაშვილი
მარგიანი

10 ბერიანი ბადრი

30 ქავთარაძე ზურა
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ვარაზაშვილი

ყაზარაშვილი
ბანცური

ბარბაქაძე
ყაზარაშვილი
ქიტიაშვილი
ქიტიაშვილი

კოპაძე

დოღანაძე
კოპაძე

დოღანაძე
დოღანაძე

იჩუაიძე

დოღანაძე
პეტრიაშვილი

საქართველოს ჩემპიონატი

1 გაბადაძე ირაკლი

ბუქულაშვილი

ახალგაზრდები, სალიცენზიო, 21-22 თებერვალი 2017, თბილისი
გაბადაძე
მარტიშვილი
გაბადაძე
კოკოლაშვილი
გაბადაძე
ნოქრიშვილი
ებილაშვილი
ბაფხოშვილი
ბაფხოშვილი
კობაური

33 ბუქულაშვილი ტარიელ
17 მარტიშვილი პაატა
9 ებილაშვილი სოსო
ებილაშვილი
41 ნოქრიშვილი ბესო
25 ლიქოკელი ზურა
5 მეტრეველი გიორგი
მეტრეველი
37
შავდია
21 შავდია შოთა
13 ქევხიშვილი გოგა
ქევხიშვილი
45 ყალაბეგაშვილი გიორგი
ქევხიშვილი
29 გოგიჩაშვილი დავით
3 ავალიანი ონი
მამარდაშვილი
35 მამარდაშვილი სიმონ
ბერიაშვილი
19 ბერიაშვილი გიორგი
11 დუდაშვილი ლაშა
დუდაშვილი
43 ქეთიაშვილი ფირუზ
დუდაშვილი
27 კობაური დიმიტრი
7 ჩეგიანი გურამ
ხაჩიძე
39 ხაჩიძე გიორგი
ხაჩიძე
23 ბაფხოშვილი გიორგი
15 მოსახლიშვილი ტრისტან
მოსახლიშვილი
47 გოჩაშვილი გურამ
მოსახლიშვილი
31 გიორგი კოკოლაშვილი
2 ხადური დავით
34 სუხოშვილი გიორგი
10 მაისურაძე ლუკა
42 მელიქიშვილი ნიკა
6
38 გულიაშვილი ომარი
14 სარქისაშვილი ბაჩანა
46 ძიბელაშვილი ლევან
4 გამდლიშვილი გიგა
36 მათიაშვილი ლაშა

ხადური
18 ქიმერიძე მამუკა
მაისურაძე
26

ქიმერიძე

მათიაშვილი

ყალაბეგაშვილი
მამარდაშვილი
ავალიანი
გოგიჩაშვილი
ქეთიაშვილი
მეტრეველი
ჩეგიანი
ლიქოკელი
გოჩაშვილი
ბუქულაშვილი

ალუდაური
მელიქიშვილი

მაისურაძე

ფუნთუშაშვილი
22 ფუნთუშაშვილი მინდია

30 დიდებაშვილი უტა

კობაური

სუხოშვილი

გულიაშვილი

სარქისაშვილი
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სარქისაშვილი

ეგნატაშვილი

ცაბაძე
ძიბელაშვილი
ქანთარია
გამდლიშვილი

მათიაშვილი

20 ქანთარია გიორგი
12 ბალაბანაშვილი ვასილი
ბალაბანაშვილი
44
ბალაბანაშვილი
28 ცაბაძე დიმიტრი
8 ხუტუაშვილი გოდერძი
ხუტუაშვილი
40
ხუტუაშვილი
24 ეგნატაშვილი გიორგი
16 ლაბაძე ნიკა
ლაბაძე
48 გელაშვილი გიორგი
ლაბაძე
32 ალუდაური ჯურხა

დიდებაშვილი

გულიაშვილი

გელაშვილი
ხადური

კობაური
კობაური
ყალაბეგაშვილი

ავალიანი
ქეთიაშვილი
ქეთიაშვილი
ქეთიაშვილი
ჩეგიანი
ბუქულაშვილი
ბუქულაშვილი

ალუდაური
მელიქიშვილი
მელიქიშვილი
ქანთარია
ცაბაძე
ქანთარია
ქანთარია

გამდლიშვილი
გამდლიშვილი
გულიაშვილი
გელაშვილი

გელაშვილი
გელაშვილი

