
1 გერლიანი მურად
მუშკუდიანი

33 მუშკუდიანი ნიკა სიდამონიძე
17 სიდამონიძე ანზორ

სიდამონიძე
9 ტატუნაშვილი გიორგი

ტიტვინიძე
25 ტიტვინიძე აბე

სიდამონიძე
5 ზაქაიძე ვასო

თურქია
21 თურქია ელიზბარ

თურქია
13 შეყილაძე ირაკლი

შეყილაძე
29 ჭაღარაშვილი ნიკოლოზ

3 სეთურიძე  ლაშა
წიკლაური

35 წიკლაური მიხეილ სარდალაშვილი
19 სარდალაშვილი ლევან

სარდალაშვილი
11 ბაღაკაშვილი თემურ

ბაღაკაშვილი
27 ბაზერაშვილი ლევან

ჩხაიძე
7 ჭულუხაძე გაგა

ჩხაიძე
23 ჩხაიძე გოგა

ჩხაიძე
15 კაპანაძე ხვიჩა

კაპანაძე
31 ბერიანიძე გიორგი

2 აფრასიძე გიორგი
აფრასიძე

34 ქობულაძე ზურაბ მარგველაშვილი
18 მარგველაშვილი თორნიკე

მარგველაშვილი
10 ცისკარიშვილი პავლე

ზარნაძე
26 ზარნაძე გარი

მარგველაშვილი
6 ჩაჩუა თორნიკე

ჩაჩუა
22 ბედოშვილი გიორგი

ჩაჩუა
14 კირვალიძე მიხეილ

კოჩალიძე
30 კოჩალიძე ნიკა

4 ბოლქვაძე დათო
შათირიშვილი

20 შათირიშვილი შაქრო
შათირიშვილი

12 ჯანელიძე სოზარ
აბრამიშვილი

28 აბრამიშვილი თემურ
შათირიშვილი

8 მეგრელიშვილი გიორგი
მეხრიშვილი

24 მეხრიშვილი გიორგი
მეხრიშვილი

16 ქურასბედიანი გელა 
მასურაშვილი

32 მასურაშვილი გიორგი

მუშკუდიანი
მუშკუდიანი

ტიტვინიძე მუშკუდიანი
თურქია

ჭულუხაძე სარდალაშვილი
ჭულუხაძე

კაპანაძე სარდალაშვილი სარდალაშვილი
სარდალაშვილი

აფრასიძე შათირიშვილი
აფრასიძე

ზარნაძე ჩაჩუა
ჩაჩუა

ბოლქვაძე აბრამიშვილი
აბრამიშვილი

აბრამიშვილი აბრამიშვილი აბრამიშვილი
მეხრიშვილი

სიდამონიძე

5 სიდამონიძე ანზორ

7 მუშკუდიანი ნიკა

7 ჩაჩუა თორნიკე

3 სარდალაშვილი ლევან

3 აბრამიშვილი თემურ

5 შათირიშვილი შაქრო

მარგველაშვილი

შედეგები

1 ჩხაიძე გოგა

2 მარგველაშვილი თორნიკე

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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ჩხაიძე

ჩხაიძე



1 ბზიკაძე ცოტნე
წიფიანი

17 წიფიანი ბექა
წიფიანი

9 ლაბაძე ზაურ
ლაბაძე

25 ხაჭაპურიძე ცეზარ
წიფიანი

5
ღანიაშვილი

21 ღანიაშვილი ლუკა
ღანიაშვილი

13 ლობჟანიძე ალექსანდრე
დოღანია

29 დოღანია გიორგი

3 ონიანი ლაშა
ვარძელაშვილი

19 ვარძელაშვილი ლაშა
ვარძელაშვილი

11 ტაბატაძე ვაჟა
ტაბატაძე

27 ბაბლუანი რევაზ
ვარძელაშვილი

7 ნიგურიანი ალეკო
წამალაიძე

23 წამალაიძე გიორგი
ქურხული

15 ქულიჩიშვილი ვაჟა
ქურხული

31 ქურხული ნოდარ

2 ნინიაშვილი დავით
კაპანაძე

18 კაპანაძე ლუკა
კაპანაძე

10 მაჩალიკაშვილი მუხმად
მაჩალიკაშვილი

26
კაპანაძე

6 ჯარმელიშვილი ნოდარ
ხუციშვილი

22 ხუციშვილი დიმიტრი
ხუციშვილი

14 ლობჟანიძე თორნიკე
ლობჟანიძე

30

4 ბაგაური ჯემალ
არხოზაშვილი

20 არხოზაშვილი  ვალერი
გასიტაშვილი

12 ჭაქვაძე ლუკა
გასიტაშვილი

28 გასიტაშვილი გურამ
პაპუნაშვილი

8 მუშკუდიანი ზურა
პაპუნაშვილი

24 პაპუნაშვილი ბაჩანა
პაპუნაშვილი

16 ფიცხელაური ილია
იოსელიანი

32 იოსელიანი გიორგი

ბზიკაძე
ლაბაძე

ლაბაძე ლაბაძე
ღანიაშვილი

ონიანი ქურხული
ონიანი

ტაბატაძე ქურხული ქურხული
ქურხული

ნინიაშვილი პაპუნაშვილი
ნინიაშვილი

მაჩალიკაშვილი ნინიაშვილი
ხუციშვილი

მუშკუდიანი ნინიაშვილი
იოსელიანი

იოსელიანი გასიტაშვილი წიფიანი
გასიტაშვილი

წიფიანი

7 ლაბაძე ზაურ

7 გასიტაშვილი გურამ

3 წიფიანი ბექა

5 პაპუნაშვილი ბაჩანა

5 ნინიაშვილი დავით

შედეგები

1 კაპანაძე ლუკა

2 ვარძელაშვილი ლაშა

3 ქურხული ნოდარ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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ვარძელაშვილი

კაპანაძე

კაპანაძე



1 გიორგაშვილი გაგა
არჩუაძე

17 არჩუაძე არმაზ
არჩუაძე

9 ფარჯიანი ნიკოლოზ
ფარჯიანი

25 ლიპარტელიანი რატი
არჩუაძე

5 ჯოიძე კახა
ბასილაშვილი

21 ბასილაშვილი ნიკა
კარანაძე

13 კარანაძე გურამ
კარანაძე

29 ონიანი გიორგი

3 ნასყიდაშვილი გიორგი
კაპანაძე საბა

19 კაპანაძე საბა
კაპანაძე საბა

11 ზურაბაშვილი ზურა
ჩუტკერაშვილი

27 ჩუტკერაშვილი დავით
კაპანაძე საბა

7 ქანთარია ალიკა
მუკბანიანი

23 მუკბანიანი ავთო
მუკბანიანი

15 ძიგანიძე თედორე
ძიგანიძე

31 წილოსანი გიორგი

2 ფაქიზაშვილი  დავით
ფაქიზაშვილი

18 ძავაშვილი გურამ
ფაქიზაშვილი

10 ქორელი ლუკა
ქორელი

26
ფაქიზაშვილი

6 ღვინიაშვილი  ომარი
ღვინიაშვილი

22 გულედანი ლუკა
ხუციშვილი

14 ზურაბიანი ნიკა
ხუციშვილი

30 ხუციშვილი გიორგი

4 მანაგაძე გიორგი
კაპანაძე გიორგი

20 კაპანაძე გიორგი
კაპანაძე გიორგი

12 ქაქუთია ვიტალი
ქაქუთია

28 ბერიანიძე დავით
კაპანაძე გიორგი

8 ჯამბურიძე გიორგი
ჟამერაშვილი

24 ჟამერაშვილი ლევან
ლიპარტელიანი

16 ხაჭიპერაძე რეზო
ლიპარტელიანი

32 ლიპარტელიანი დათო

გიორგაშვილი
გიორგაშვილი

ფარჯიანი გიორგაშვილი
კარანაძე

ნასყიდაშვილი გიორგაშვილი
ჩუტკერაშვილი

ჩუტკერაშვილი მუკბანიანი გიორგაშვილი
მუკბანიანი

ძავაშვილი ფაქიზაშვილი
ძავაშვილი

ქორელი ძავაშვილი
ხუციშვილი

მანაგაძე ძავაშვილი
მანაგაძე

ქაქუთია ლიპარტელიანი კაპანაძე საბა
ლიპარტელიანი

კაპანაძე საბა
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7 ლიპარტელიანი დათო

5 ძავაშვილი გურამ

7 მუკბანიანი ავთო

3 კაპანაძე საბა

5 ფაქიზაშვილი დავით

2 კაპანაძე გიორგი

3 გიორგაშვილი გაგა

1 არჩუაძე არმაზ

არჩუაძე

არჩუაძე

კაპანაძე გიორგი
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შედეგები



1 გამიხარდაშვილი გურამ
ჩიხელიძე

17 ჩიხელიძე გიორგი
ჩიხელიძე

9 ქალდანი ლუკა
დათაშვილი

25 დათაშვილი თენგო
ჩიხელიძე

5 დავითაშვილი ლუკა
გვარამია

21 გვარამია დამეი
უთრუგაშვილი

13 უთრუგაშვილი ნიკოლოზ
უთრუგაშვილი

29 რამაზაშვილი გიგა

3 ბუქური  ბექა
ბეროშვილი

19 ბეროშვილი ირაკლი
ბეროშვილი

11 ლომოური  ნოე
ლომოური

27 არზიანი ანდრო
რევაზაშვილი

7 ნოზაძე ლუკა
რევაზაშვილი

23 რევაზაშვილი გიორგი
რევაზაშვილი

15 ირემაძე საბა
ლომიძე საბა

31 ლომიძე საბა

2 ქათამიძე გოდერძი 
ებელაშვილი

18 ებელაშვილი ლევან
ბუცხრიკიძე

10 ბუცხრიკიძე ჯონი
ბუცხრიკიძე

26 ლიპარტელიანი ხვთისავარ
ბახბახაშვილი

6 ოძელაშვილი ერეკლე
ბახბახაშვილი

22 ბახბახაშვილი მიხეილ
ბახბახაშვილი

14 მუკბანიანი გიორგი
ლომიძე გიორგი

30 ლომიძე გიორგი

4 ბზიშვილი  დავით
ნოზაძე მიშიკო

20 ნოზაძე მიშიკო
ნოზაძე მიშიკო

12 სოსიაშვილი ბექა
სოსიაშვილი

28 სანაია ბექა
ნოზაძე მიშიკო

8 ლიპარიშვილი ნიკოლოზ
ზვიადაური

24 ზვიადაური ზვიად
ზვიადაური

16 ტატიშვილი ჯემალ
ტატიშვილი

32 კუპრეიშვილი გიორგი

გამიხარდაშვილი
დათაშვილი

დათაშვილი დათაშვილი
უთრუგაშვილი

ნოზაძე ბეროშვილი
ლომიძე საბა

ლომიძე საბა ბეროშვილი ბახბახაშვილი
ბეროშვილი

ოძელაშვილი ბახბახაშვილი
ლომიძე გიორგი

ლომიძე გიორგი ბუცხრიკიძე
ბუცხრიკიძე

ბზიშვილი ბზიშვილი
ბზიშვილი

სოსიაშვილი ბზიშვილი რევაზაშვილი
ზვიადაური

რევაზაშვილი
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7 ბუცხრიკიძე ჯონი

5 ბზიშვილი დავით

7 დათაშვილი თენგო

3 რევაზაშვილი გიორგი

5 ბეროშვილი ირაკლი

2 ნოზაძე მიშიკო

3 ბახბახაშვილი მიხეილ

1 ჩიხელიძე გიორგი

ჩიხელიძე

ჩიხელიძე

ნოზაძე მიშიკო
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შედეგები



1 ძინიყაშვილი გიორგი
ძინიყაშვილი

33 ნარიმანიძე სანდრო სიჭინავა
17 სიჭინავა მათე

ბექაური
9 ბექაური ლაშა

ბექაური
25 ფაღავა ჯემალ

ბექაური
5 მაისურაძე გუგა

მაისურაძე
21 ჯოჯუა თემურ

ლიპარტელიანი
13 ლიპარტელიანი გიორგი

ლიპარტელიანი
29 ქათამიძე რომეო

3 შათირიშვილი გიორგი
ნებიერიძე

35 ნებიერიძე  ალეკო დავითელაშვილი
19 დავითელაშვილი ნუგზარ

ხუციშვილი
11 ხუციშვილი გიორგი

ხუციშვილი
27 ლაზიაშვილი ნიკა

სოზიაშვილი
7 გუგუსიანი გიორგი

წოწონავა
23 წოწონავა ოთარ

სოზიაშვილი
15 სოზიაშვილი ოთარ

სოზიაშვილი
31 ალანია მირდასი

2 მოდებაძე ლაშა
გაჩეჩილაძე

34 გაჩეჩილაძე  ლავრენტი გაჩეჩილაძე
18 წიკლაური ბაჩო

გოგაშვილი
10 გოგაშვილი გოგა

გოგაშვილი
26

გოგაშვილი
6 ჯანჯღავა ირაკლი

ჯოჯუა
22 ჯოჯუა დურმიშხან

ზოიძე
14 ზოიძე ნიკა

ზოიძე
30

4 ლუარსაბიშვილი ოთარ
ლუარსაბიშვილი

36 ყაჭეიშილი ანდრო ბერიანიძე
20 ბერიანიძე ილია

ფსუტური
12 ფსუტური ლევან

ფსუტური
28 ბედინაძე გიორგი

ფსუტური
8 ქავთარაშვილი მუსა

ხუბულური
24 ხუბულური ალექსი

ხუბულური
16 ღვინიაშვილი თორნიკე

ღვინიაშვილი
32 ფრუიძე ლერი

ფაღავა
ფაღავა

სიჭინავა ლიპარტელიანი
ლიპარტელიანი

ალანია ხუციშვილი
ალანია

წოწონავა ხუციშვილი გოგაშვილი
ხუციშვილი

გოგაშვილი
გაჩეჩილაძე

გაჩეჩილაძე ზოიძე
ზოიძე

ბედინაძე ხუბულური
ბერიანიძე

ბერიანიძე ხუბულური ხუბულური
ხუბულური

სოზიაშვილი

5 სოზიაშვილი ოთარ

7 ლიპარტელიანი გიორგი

7 ზოიძე ნიკა

3 გოგაშვილი გოგა

3 ხუბულური ალექსი

5 ხუციშვილი გიორგი

ფსუტური

შედეგები

1 ფსუტური ლევან

2 ბექაური ლაშა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 18-19 თებერვალი 2017, თბილისი
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ბექაური

ფსუტური



1 ჩაგელიშვილი გიორგი
ჩაგელიშვილი

33 თადიაშვილი ბაჩუკი ხარებაშვილი
17 ხარებაშვილი მალხაზ

ახალკაცი
9 ახალკაცი ვლადიმირ

ახალკაცი
25 გიორგაშვილი გიორგი

5 ხარაზიშვილი ნიკა ხარაზიშვილი
ხარაზიშვილი

37 ასანიძე ანრი ხარაზიშვილი
21 ნარიმანიძე გიორგი

ხარაზიშვილი
13 კენჭოშვილი ვაჟა

კენჭოშვილი
29 ხოხობაშვილი   თემო

3 ჩადუნელი გიორგი
ჩადუნელი

19 ადეიშვილი თორნიკე
სულამანიძე

11 სულამანიძე ილია
სულამანიძე

27 კვარაცხელია გიორგი
7 ბერიშვილი ლევან სულამანიძე

ტალიკაძე
39 ტალიკაძე ბექა ტალიკაძე

23 ვალიშვილი გია
შერმაზანაშვილი

15 შერმაზანაშვილი ნიკა
შერმაზანაშვილი

31 ალიევი სამათ
2 ქარელიშვილი   ნიკა

ჭოლაძე
34 ჭოლაძე სოსო ჭოლაძე

18 შუბითიძე გიორგი
ღვაჩლიანი

10 ღვაჩლიანი გოჩა
ღვაჩლიანი

26 გაბუნია გიორგი
6 კობერიძე ერეკლე ღვაჩლიანი

კობერიძე
38 პერანიძე ელდარ ცუგოშვილი

22 ცუგოშვილი ბექა
კუდუხაშვილი

14 კუდუხაშვილი  დავით
კუდუხაშვილი

30 კოკაური შიო
4 თუშიშვილი ზურაბ

თუშიშვილი
36 ნინიაშვილი მურმან ფანცულაია

20 ფანცულაია ანზორ
შარაბიძე

12 შარაბიძე გიორგი
შარაბიძე

28 კოლხიტაშვილი ჯაბა
შარაბიძე

8 წიკლაური ოთარ
წიკლაური

24 ჭინჭარაული დავით
ქევხიშვილი

16 ქევხიშვილი ნოდარ
ქევხიშვილი

32 სულამანიძე შალვა
ასანიძე

ნარიმანიძე
ნარიმანიძე კენჭოშვილი

კენჭოშვილი კენჭოშვილი
ახალკაცი

კვარაცხელია შერმაზანაშვილი
ჩადუნელი

ჩადუნელი შერმაზანაშვილი შერმაზანაშვილი
შერმაზანაშვილი

გაბუნია შარაბიძე
გაბუნია

ჭოლაძე კუდუხაშვილი
კუდუხაშვილი

კოლხიტაშვილი ქევხიშვილი
ფანცულაია

ფანცულაია ქევხიშვილი სულამანიძე
ქევხიშვილი

სულამანიძე

5 ქევხიშვილი ნოდარ

7 კენჭოშვილი ვაჟა

7 კუდუხაშვილი დავით

3 შერმაზანაშვილი ნიკა

3 სულამანიძე ილია

5 შარაბიძე გიორგი

ღვაჩლიანი

შედეგები

1 ღვაჩლიანი გოჩა

2 ხარაზიშვილი ნიკა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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ხარაზიშვილი

ღვაჩლიანი



1 შალამბერიძე გიორგი
ჟღენტი

17 ჟღენტი გიორგი
ყარალაშვილი

9 ყარალაშვილი გიორგი
ყარალაშვილი გიორგი

25
კარიაული

5 კარიაული გიორგი
კარიაული გიორგი

21
კარიაული

13 ჭანკვეტაძე გოგა
ჭანკვეტაძე გოგა

29

3 რევაზიშვილი გიორგი
რევაზიშვილი გიორგი

19
ვარდიაშვილი

11 ვარდიაშვილი ბაჩო
ვარდიაშვილი ბაჩო

27
ვარდიაშვილი

7 რთველაძე ლუკა
რთველაძე ლუკა

23
რთველაძე

15 მიქელაძე მერაბ
მიქელაძე მერაბ

31

2
ჯავახიშვილი გიგი

18 ჯავახიშვილი გიგი
ჯავახიშვილი

10 არაბული გიორგი
არაბული გიორგი

26
ბექაური

6 ბექაური მიხეილ
ბექაური მიხეილ

22
ბექაური

14 კომლაძე მიშიკო
კომლაძე მიშიკო

30

4 ნონიკაშვილი  დიმიტრი
ნონიკაშვილი  დიმიტრი

20
ნასყიდაშვილი

12 ნასყიდაშვილი დიმიტრი
ნასყიდაშვილი დიმიტრი

28
კუთხაშვილი

8 კუთხაშვილი ნოდარ
კუთხაშვილი ნოდარ

24
კუთხაშვილი

16 ლომიძე გივი
ლომიძე გივი

32

ჭანკვეტაძე
ჭანკვეტაძე

ყარალაშვილი
რთველაძე

რევაზიშვილი
რთველაძე რთველაძე

რთველაძე
კუთხაშვილი

კომლაძე
ჯავახიშვილი

ჯავახიშვილი
ნასყიდაშვილი

ლომიძე
ნასყიდაშვილი კარიაული

ნასყიდაშვილი
კარიაული

7 ჯავახიშვილი გიგი

5 ნასყიდაშვილი

7 ჭანკვეტაძე გოგა

3 კარიაული გიორგი

5 კუთხაშვილი ნოდარ

2 ვარდიაშვილი ბაჩო

3 რთველაძე ლუკა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 18-19 თებერვალი 2017, თბილისი

1 ბექაური მიხეილ

ვარდიაშვილი

ბექაური

ბექაური
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შედეგები



1 ნავერიანი დათო
ოყრეშიძე

17 ოყრეშიძე ნიკოლოზ
ბურჯალიანი

9 ბურჯალიანი გიორგი
ბურჯალიანი გიორგი

25
ჭელიძე

5 ჭელიძე ლევან
ჭელიძე ლევან

21
ჭელიძე

13 ელბაქიძე  მერაბ
ელბაქიძე  მერაბ

29

3 ბეროშვილი ავთანდილ
ხანთაძე

19 ხანთაძე დიმა
ხანთაძე

11 მაისურაძე გიორგი
მაისურაძე გიორგი

27
საათაშვილი

7 საათაშვილი ილია
საათაშვილი ილია

23
საათაშვილი

15 ბაღდავაძე დავით
ბაღდავაძე დავით

31

2 ქართველიშვილი გიორგი 
ჯანჯღავა

18 ჯანჯღავა დემურ
ჯანჯღავა

10 მეშველაშვილი ოთარ
მეშველაშვილი ოთარ

26
ინანეიშვილი

6 ინანეიშვილი საბა
ინანეიშვილი საბა

22
ინანეიშვილი

14 ნადარაია თორნიკე
ნადარაია თორნიკე

30

4 გვიმრაძე ვასილ
გვიმრაძე

20 შუბითიძე ლუკა
გვიმრაძე

12 რობაქიძე ბაჩანა
რობაქიძე ბაჩანა

28
სვიანაძე

8 სვიანაძე  ალექსი
სვიანაძე  ალექსი

24
სვიანაძე

16 მატიაშვილი დავით
მატიაშვილი დავით

32

ელბაქიძე
ბურჯალიანი

ბურჯალიანი
ბურჯალიანი

ბაღდავაძე
ხანთაძე ბურჯალიანი

ხანთაძე
ინანეიშვილი

ნადარაია
ჯანჯღავა

ჯანჯღავა
მატიაშვილი

მატიაშვილი
მატიაშვილი საათაშვილი

გვიმრაძე
საათაშვილი

სვიანაძე

5 ინანეიშვილი საბა

7 ჯანჯღავა დემურ

ჭელიძე ლევან

3 ბურჯალიანი გიორგი

3 საათაშვილი ილია

2

7 ხანთაძე დიმა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 18-19 თებერვალი 2017, თბილისი

მატიაშვილი დავით

შედეგები

1 სვიანაძე ალექსი
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ჭელიძე

სვიანაძე

5
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