
1 ქვრივიშვილი ალეკო
გრიგალაშვილი ქვრივიშვილი

17 გრიგალაშვილი საბა

9 ბიზიკაშვილი ლევან
ჩადუნელი ბიზიკაშვილი

25 ჩადუნელი ლაშა
ახალკაციშვილი

5 ზაქუტაშვილი გურამ
დარბაისელი ზაქუტაშვილი

21 დარბაისელი ამირან
ახალკაციშვილი

13 ჯავახიშვილი ივანე
ჯავახიშვილი ახალკაციშვილი

29 ახალკაციშვილი გიორგი

3 ხადილაშვილი შალვა
მეტივიშვილი ხადილაშვილი

19 მეტივიშვილი ვახტანგ
მესაბლიშვილი

11 ნოზაძე  თემურ
ნოზაძე მესაბლიშვილი

27 მესაბლიშვილი გიორგი
მესაბლიშვილი

7 გაგნიძე კახა
გაგნიძე ჭკადუა

23 ჭკადუა ვეფხვია
ჭკადუა

15 დაუდიშვილი ავთანდილ
დაუდიშვილი

31

2 ლოქაბიძე ზურა
ლოქაბიძე იასაღაშვილი

18 იასაღაშვილი გოდერძი
ძამაშვილი

10 ძამაშვილი სანდრო
კახნიაშვილი ძამაშვილი

26 კახნიაშვილი ზურა
ძამაშვილი

6 ხომუკი გიორგი
ფეიქრიშვილი ხომუკი

22 ფეიქრიშვილი გიორგი
დანელიანი

14 ცერცვაძე იოსებ
ცერცვაძე დანელიანი

30 დანელიანი ალექსანდრე

4 დურიშვილი იოსებ
კუპატაძე დურიშვილი

20 კუპატაძე ირაკლი
დურიშვილი

12 მირუაშვილი  გიორგი
ნადირაძე მირუაშვილი

28 ნადირაძე   ლაშა
დურიშვილი

8 სარქისიანი გიორგი
საჩალელი სარქისიანი

24 საჩალელი გიორგი
სარქისიანი

16 ნინიაშვილი ვანო
ნინიაშვილი

32
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1 ჭიკაიძე ნიკო
ჭიკაიძე შველიძე

33 შველიძე რევაზ ჭიკაიძე დოფიძე
17 ცალუღელაშვილი ბესიკი დოფიძე

9 გირგვლიანი ზვიად დოფიძე
გირგვლიანი ზვიად

41 ჭიკაიძე ფეიქრიშვილი
25 ჭიკაიძე ბაჩო ფეიქრიშვილი

5 კურდღელაშვილი დავით დოფიძე
კურდღელაშვილი ბაღოშვილი

37 ბაღოშვილი გიორგი კურდღელაშვილი სეხნიაშვილი
21 ყაზარაშვილი გიორგი სეხნიაშვილი

13 ჩხვიმიანი ლევან სეხნიაშვილი
ჩხვიმიანი ლევან

45 ჩიტაური
29 ჩიტაური თენგიზ

3 ლომიძე ირაკლი
ლომიძე ივანაური

35 ივანაური ზაური ლომიძე ჩხვიმიანი
19 ჩხვიმიანი

11 წიკლაური გიორგი წიკლაური
კოპაძე წიკლაური

43 კოპაძე დავით კოპაძე წიკლაური
27 სეხნიაშვილი ბექა ყაზარაშვილი

7 ხერგიანი ირაკლი ხერგიანი
ხუბულური ხერგიანი

39 ხუბულური  ზვიადი ხუბულური ხერგიანი
23 ფეიქრიშვილი ტრისტან გირგვლიანი

15 დოფიძე მიხეილ ხერგიანი
დოფიძე მიხეილ

47 თანიაშვილი ცალუღელაშვილი
31 თანიაშვილი ლევან ცალუღელაშვილი

2 კაიდარაშვილი ალეკო
ბუბუნაური კაიდარაშვილი

34 ბუბუნაური ვაჟა ბუბუნაური კაიდარაშვილი
18 თუშმალოვი  დავით პარასკევაშვილი

10 კობაიძე ნიკოლოზ კაიდარაშვილი
კობაიძე ნიკოლოზ

42 ჯაში
26 ჯაში ლუკა

6 შუბითიძე გიორგი კაიდარაშვილი
გუგულაშვილი შუბითიძე

38 გუგულაშვილი გიორგი გუგულაშვილი ჟორჟიკაშვილი
22 ქალდანი გიორგი ჟორჟიკაშვილი

14 სამადაშვილი თორნიკე ჟორჟიკაშვილი
სამადაშვილი

46 სამადაშვილი ტოხოსაშვილი
30 ივანაური  ზვიადი ტოხოსაშვილი

4 თოთლაძე  ვანო
თოთლაძე ჭაბაშვილი

36 ჭაბაშვილი გიორგი თოთლაძე ჭაბაშვილი
20 ტოხოსაშვილი ბეკხან ივანაური

12 ჟორჟიკაშვილი ზურა ქალდანი
ჟორჟიკაშვილი

44 ნოზაძე ქალდანი
28 ნოზაძე   თამაზ ქალდანი

8 ბუზიაშვილი გიგა ქალდანი
ნიაზაშვილი ბუზიაშვილი

40 ნიაზაშვილი გიორგი ნიაზაშვილი კობაიძე
24 კობაიძე

16 გამჯაშვილი გიორგი კობაიძე
გამჯაშვილი

48 გამჯაშვილი თუშმალოვი
32 პარასკევაშვილი  ლაშა თუშმალოვი
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1 მარგიანი იგორი
მარგიანი ნოქრიშვილი

33 ნოქრიშვილი ბესო
ზედაშიძე ნოქრიშვილი

17 ზედაშიძე დემეტრე
ზედაშიძე ჭიტაძე ჩაგელიშვილი

49 ჭიტაძე გიორგი
ჩაგელიშვილი

9 ყავრიშვილი გიგა
კაკაშვილი ყავრიშვილი თაყაძე

41 კაკაშვილი ნიკა
ქიტიაშვილი ყავრიშვილი

25
ქიტიაშვილი თაყაძე

57 ქიტიაშვილი ალექსანდრე
თაყაძე

5 ქანთარია გიორგი
ქანთარია ჯავშანაშვილი დიდებაშვილი

37 ჯავშანაშვილი ლაშა
ქანთარია ჯავშანაშვილი

21 თენაძე გიორგი
ბზიშვილი თენაძე ჯავშანაშვილი

53 ბზიშვილი დიმიტრი
ქოქაშვილი

13 დათუკიშვილი ვალერიან
დათუკიშვილი დიდებაშვილი დიდებაშვილი

45 დიდებაშვილი გიორგი
ბარბაქაძე დიდებაშვილი

29 ოდიაშვილი ვიქტორ
ბარბაქაძე ოდიაშვილი დიდებაშვილი

61 ბარბაქაძე ელგუჯა
აფრასიძე

3 გუმაშვილი გრიშა
გუმაშვილი ორკოდაშვილი

35 ორკოდაშვილი ელგუჯა
გუმაშვილი ორკოდაშვილი

19 აფრასიძე ბეთქილი
აფრასიძე დათუკიშვილი

51
დათუკიშვილი

11 აზმაიფარაშვილი  ბექა
აზმაიფარაშვილი ძიძიკაშვილი ბზიშვილი

43 ძიძიკაშვილი ნოდარ
აზმაიფარაშვილი ოთინაშვილი

27 ოთინაშვილი ირაკლი
ქოქაშვილი ოთინაშვილი ბზიშვილი

59 ქოქაშვილი რევაზ
ბზიშვილი

7
თაყაძე დავით მარგიანი

39 თაყაძე დავით
ტატულაშვილი ვარაზაშვილი

23 ვარაზაშვილი ნიკა
ტატულაშვილი ვარაზაშვილი ვარაზაშვილი

55 ტატულაშვილი ტატო
კაკაშვილი

15
ცერცვაძე ვალერი მარგიანი

47 ცერცვაძე ვალერი
ცერცვაძე ცაგარელი

31 ჩაგელიშვილი დავით
ჩაგელიშვილი ცაგარელი მარგიანი

63 ცაგარელი კახა
მარგიანი
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2 შელია ბაჩუკი
შელია ბაჩუკი

34
მახათაძე ტურაშვილი

18 მახათაძე  ვანო
მახათაძე ტურაშვილი წიკლაური

50 ტურაშვილი გიორგი
წიკლაური

10 აბრამიშვილი ვაჟა
უდესიანი აბრამიშვილი აბრამიშვილი

42 უდესიანი ბექა
უდესიანი აბრამიშვილი

26 მარგალიტაშვილი ვასილი
გოგიჩაშვილი მარგალიტაშვილი აბრამიშვილი

58 გოგიჩაშვილი  გიორგი
დარჩიაშვილი

6 ბერიანი ბადრი
ბესიაშვილი ბერიანი აბრამიშვილი

38 ბესიაშვილი შოთა
ბესიაშვილი ბერიანი

22 მათიაშვილი გიორგი
მათიაშვილი ქიმერიძე ბერიანი

54 ქიმერიძე მამუკა
პეტრიაშვილი

14 მამიაშვილი  ალეკო
მამიაშვილი ხმიადაშვილი

46
მამიაშვილი

30 გაზაშვილი  შალვა
გაზაშვილი ხმიადაშვილი

62
ხმიადაშვილი

4 გრიგალაშვილი თორნიკე
ხმიადაშვილი გრიგალაშვილი

36 ხმიადაშვილი  ანზორ
ლიპარტელიანი გრიგალაშვილი

20
ლიპარტელიანი გაზაშვილი

52 ლიპარტელიანი ლაშა
გაზაშვილი

12
პეტრიაშვილი გაზაშვილი

44 პეტრიაშვილი ჯიბილო
თანიაშვილი ტაკაშვილი

28 ტაკაშვილი აკაკი
თანიაშვილი ტაკაშვილი მათიაშვილი

60 თანიაშვილი გიორგი
მათიაშვილი

8
შავდათუაშვილი გაზაშვილი

40 შავდათუაშვილი  ბექა
შავდათუაშვილი

24 დარჩიაშვილი დავით
დარჩიაშვილი გოგიჩაშვილი

56
გოგიჩაშვილი

16 ლიჩელი გაგი
წიკლაური ლიჩელი გოგიჩაშვილი

48 წიკლაური ზაქარია
ხუბულური ლიჩელი

32 ხუბულური თორნიკე
ხუბულური იჩუაიძე ლიჩელი

64 იჩუაიძე ზაქარია
შელია
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1 მათიაშვილი ლაშა
ზურაბიანი მათიაშვილი

33 ზურაბიანი ლაშა ზურაბიანი მათიაშვილი
17 სარქისაშვილი ბაჩანა ფირადაშვილი

9 საბაძე საბა მათიაშვილი
წიკლაური საბაძე

41 წიკლაური ცოტნე ხაჩიძე მეზურნიშვილი
25 ხაჩიძე გიორგი მეზურნიშვილი

5 მჭედლიშვილი გიგი მათიაშვილი
მაისურაძე მჭედლიშვილი

37 მაისურაძე ლეო ებილაშვილი მჭედლიშვილი
21 ებილაშვილი სოსო ბეჟუაშვილი

13 ბუქულაშვილი ტარიელ მელაძე
ბუქულაშვილი

45 ბალაბანაშვილი მელაძე
29 ბალაბანაშვილი ვასილი მელაძე

3 პარწიკანაშვილი ზურა
ბიბილაშვილი პარწიკანაშვილი

35 ბიბილაშვილი   ანზორ ბიბილაშვილი ბუქულაშვილი
19 მელაძე შოთა ბუქულაშვილი

11 დუდაშვილი ლაშა მაისურაძე
დუდაშვილი

43 დუდაშვილი მაისურაძე
27 ბეჟუაშვილი ლაშა მაისურაძე

7 მეზურნიშვილი მიშიკო მაისურაძე
მეზურნიშვილი გივიშვილი

39 გივიშვილი გიორგი თევდორაშვილი წიკლაური
23 თევდორაშვილი ზვიად წიკლაური

15 ფირადაშვილი ვლადიმერ წიკლაური
ფირადაშვილი

47 მოსახლიშვილი სარქისაშვილი
31 მოსახლიშვილი ტრისტან სარქისაშვილი

2 მახარაშვილი გიორგი
დონღვანი

34 დონღვანი ბექა დონღვანი გელაშვილი
18 პაპოშვილი თენგიზ გელაშვილი

10 ქავთარაძე გივი გელაშვილი
ქავთარაძე სუთიძე

42 სუთიძე გიორგი გაგნიძე ოძელაშვილი
26 გაგნიძე ზაურ ოძელაშვილი

6 ზურაბიანი ხარება მურაჩაშვილი
ზურაბიანი შიომღვდლიშვილი

38 შიომღვდლიშვილი ნიკოლოზ ზურაბიანი ნამორაძე
22 ალუდაური ჯურხა ნამორაძე

14 ხორგუანი გიორგი მურაჩაშვილი
ხორგუანი

46 მცურავიშვილი მურაჩაშვილი
30 მცურავიშვილი  გიორგი მურაჩაშვილი

4 შოშიაშვილი გიორგი
შოშიაშვილი მუზაშვილი

36 მუზაშვილი გიორგი შოშიაშვილი მუზაშვილი
20 მურაჩაშვილი  შავლეგი ხორგუანი

12 ნამორაძე ლაშა მუზაშვილი
ნამორაძე

44 მელიქიშვილი ალუდაური
28 მელიქიშვილი ნიკა ალუდაური

8 ოძელაშვილი დავით პაპოშვილი
ოძელაშვილი ბერიკაშვილი

40 ბერიკაშვილი თედო ბერიაშვილი ქავთარაძე
24 ბერიაშვილი გიორგი ქავთარაძე

16 გელაშვილი გიორგი პაპოშვილი
გელაშვილი

48 ქევხიშვილი პაპოშვილი
32 ქევხიშვილი გოგა პაპოშვილი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
 -81კგსაქართველოს ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი, 9-10 დეკემბერი 2017, თბილისი
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