
1 ქულიჩიშვილი ვაჟა
ქულიჩიშვილი ნაოჭაშვილი გერისო

33 ნაოჭაშვილი გერისო ქულიჩიშვილი გუჯეჯიანი
17 თათარაშვილი გიორგი გუჯეჯიანი ვაჟა

9 ვარძელაშვილი ლაშა გუჯეჯიანი
ვარძელაშვილი კვიციანი ფრიდონ

41 კვიციანი ფრიდონ ვარძელაშვილი ჩილინდიშვილი
25 ბაბლუანი რევაზ ჩილინდიშვილი თამაზ

5 ზურაბიანი ანდრო იოსელიანი
გასიტაშვილი ზურაბიანი ანდრო

37 გასიტაშვილი გურამ გასიტაშვილი ზურაბიანი
21 ზედგინიძე თორნიკე გელაშვილი უჩა

13 პაპუნაშვილი ბაჩანა იოსელიანი
პაპუნაშვილი იოსელიანი გიორგი

45 იოსელიანი გიორგი პაპუნაშვილი იოსელიანი
29 დემეტრაშვილი ჯუბა მაზანაშვილი რამაზ

3 თეთრუაშვილი დიმიტრი
ზაუტაშვილი თეთრუაშვილი დიმიტრი

35 ზაუტაშვილი გიორგი ფიცხელაური თეთრუაშვილი
19 ფიცხელაური ილია კერესელიძე ცოტნე

11 ღანიაშვილი ლუკა ქორიძე
ღანიაშვილი ნოზაძე ალეკო

43 ნოზაძე ალეკო ღანიაშვილი ქორიძე
27 ჩიხლაძე მიხეილ ქორიძე გურამ

7 ჯარმელიშვილი ნოდარ არხოზაშვილი
ჯარმელიშვილი კურმაშვილი შალვა

39 კურმაშვილი შალვა ჯარმელიშვილი არხოზაშვილი
23 იაკობიძე მახარე არხოზაშვილი  ვალერი

15 კაპანაძე ლუკა არხოზაშვილი
კაპანაძე ნებიერიძე გიორგი

47 ნებიერიძე გიორგი კაპანაძე კვიციანი
31 ლომიტაშვილი  გიორგი კვიციანი ავთანდილ

2 ლობჟანიძე თორნიკე აქიმიშვილი ელდარ
ლობჟანიძე ლომიტაშვილი

34 აქიმიშვილი ელდარ ლობჟანიძე ლომიტაშვილი  გიორგი
18 კვიციანი ავთანდილ ლომიტაშვილი

10 არხოზაშვილი  ვალერი შათირიშვილი მიხეილ
არხოზაშვილი შათირიშვილი

42 შათირიშვილი მიხეილ ქურხული იაკობიძე მახარე
26 ქურხული ნოდარ მაჩალიკაშვილი

6 ჭიკაძე რეზო ჭიკაძე რეზო
ბაგაური ჩიხლაძე

38 ბაგაური ჯემალ ბაგაური ჩიხლაძე მიხეილ
22 ქორიძე გურამ მაჩალიკაშვილი

14 ონიანი ლაშა მაჩალიკაშვილი მუხმად
ონიანი მაჩალიკაშვილი

46 მაჩალიკაშვილი მუხმად ონიანი ზაუტაშვილი გიორგი
30 კერესელიძე ცოტნე

4 ნინიაშვილი დავით კახიაშვილი შოთა
ნინიაშვილი კახიაშვილი

36 კახიაშვილი შოთა ნინიაშვილი დემეტრაშვილი ჯუბა
20 მაზანაშვილი რამაზ ჭიჭიაშვილი

12 წიფიანი ბექა ჭიჭიაშვილი მიხეილ
წიფიანი ჭიჭიაშვილი

44 ჭიჭიაშვილი მიხეილ წიფიანი ზედგინიძე თორნიკე
28 გელაშვილი უჩა ბაბლუანი

8 ლობჟანიძე ალექსანდრე შანშიაშვილი ვასილ
ლობჟანიძე ბაბლუანი

40 შანშიაშვილი ვასილ ლობჟანიძე ბაბლუანი რევაზ
24 ჩილინდიშვილი თამაზ ბაბლუანი

16 წამალაიძე გიორგი ქელეხსაშვილი თემო
წამალაიძე ქელეხსაშვილი

48 ქელეხსაშვილი თემო წამალაიძე თათარაშვილი გიორგი
32 გუჯეჯიანი ვაჟა

საქართველოს ჩემპიონატი
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1 ბენდელიანი გიორგი
ბენდელიანი

65 ცინდელიანი აზა ყურბანალიევი ბენდელიანი გიორგი
33 ყურბანალიევი აივაზ

ბერიანიძე ბენდელიანი
17 ქარაული თემო ბენდელიანი

ბერიანიძე ქარაული თემო ლიჩელი ლუკა
49 ბერიანიძე დავით ბენდელიანი

9 ბასილაშვილი ნიკა
ბასილაშვილი გაჩეჩილაძე  ლუკა

41 გაჩეჩილაძე  ლუკა ბენდელიანი
ბასილაშვილი გაჩეჩილაძე

25 ღვინიაშვილი ნიკოლოზ იმერლიშვილი
ღვინიაშვილი ზაალიშვილი თორნიკე იმერლიშვილი გიორგი

57 ზაალიშვილი თორნიკე იმერლიშვილი

5 ჯავაშვილი ანზორ
ქისტაური ჯავაშვილი ანზორ

37 ქისტაური ბესარიონ ფაქიზაშვილი
კარანაძე ფოლადიშვილი

21 კარანაძე გურამ ფოლადიშვილი
კარანაძე ფოლადიშვილი გიორგი ლაბაძე ვახტანგ

53 ფოლადიშვილი გიორგი ფოლადიშვილი

13 ჟამერაშვილი ლევან
ჟამერაშვილი ზურაბიანი ზურაბ

45 ზურაბიანი ზურაბ ფაქიზაშვილი
ღვინიაშვილი ფაქიზაშვილი

ღვინიაშვილი  ომარი ფაქიზაშვილი
ღვინიაშვილი ფაქიზაშვილი  დავით ქავთარაძე ლექსო

61 ფაქიზაშვილი  დავით ფაქიზაშვილი
3 ტატანაშვილი თამაზ

ზურაბიანი ტატანაშვილი 
67 ზურაბიანი ნიკა ზურაბიანი კობაიძე საბა ტატანაშვილი თამაზ

35 კობაიძე საბა
ზურაბიანი კობაიძე

ქავთარაშვილი მუსლიმი ხერგიანი
ონიაშვილი ქავთარაშვილი მუსლიმი ხერგიანი ელიზბარ

51 ონიაშვილი სოსო ხერგიანი

11 ძავაშვილი გურამ
ძავაშვილი ცერცვაძე მურთაზ

43 ცერცვაძე მურთაზ გიორგაშვილი
ძავაშვილი აკოფიანი

27 ოდიშელიძე რეზო გიორგაშვილი
ოდიშელიძე აკოფიანი ანდრეი გიორგაშვილი გაგა

59 აკოფიანი ანდრეი გიორგაშვილი

7 ნასყიდაშვილი გიორგი
ნასყიდაშვილი თედიაშვილი გიორგი

39 თედიაშვილი გიორგი გიორგაშვილი
ნასყიდაშვილი თედიაშვილი

23 ავაზნელი დათო ბერიკელაშვილი
ავაზნელი დარჩიაშვილი კახა ბერიკელაშვილი ბექა

55 დარჩიაშვილი კახა ბერიკელაშვილი

15 ჩუტკერაშვილი დავით
ჩუტკერაშვილი კურტანიძე ალეკო

47 კურტანიძე ალეკო კურტანიძე
ჩუტკერაშვილი კურტანიძე

31 გამხიტაშვილი ნიკა კურტანიძე
გამხიტაშვილი გიორგაძე გიორგი გოგოლაძე ვალერი

63 გიორგაძე გიორგი კურტანიძე

ცინდელიანი
ცინდელიანი აზა
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2 ხუციშვილი გიორგი
ხუციშვილი

66 გაბლიანი ვანო ხუციშვილი ხაბალაშვილი შოთა
34 ხაბალაშვილი შოთა

ხუციშვილი ხაბალაშვილი
18 გოგოლაძე ვალერი ხაბალაშვილი

გოგოლაძე თოთიაური თორნიკე გამხიტაშვილი ნიკა
50 თოთიაური თორნიკე ხაბალაშვილი

10 არჩუაძე არმაზ
არჩუაძე ვართანაშვილი გიორგი

42 ვართანაშვილი გიორგი ვართანაშვილი
 არჩუაძე ვართანაშვილი

26 ბერიკელაშვილი ბექა ვართანაშვილი
ბერიკელაშვილი ალადოშვილი გიორგი ავაზნელი დათო

58 ალადოშვილი გიორგი ვართანაშვილი

6 ონიანი გიორგი
გიორგაშვილი ონიანი გიორგი

38 გიორგაშვილი გაგა ონიანი
ზურაბაშვილი ონიანი

22 ზურაბაშვილი ზურა ონიანი
ზურაბაშვილი სამადაშვილი თენგო ოდიშელიძე რეზო

54 სამადაშვილი თენგო ონიანი

14 კაპანაძე გიორგი
კაპანაძე ასანიძე სანდრო

46 ასანიძე სანდრო ონიანი
კაპანაძე ასანიძე

30 ჩიტაური ვალერი ასანიძე
ხერგიანი ჩიტაური ვალერი ონიაშვილი სოსო

62 ხერგიანი ელიზბარ სირბილაძე
4 სირბილაძე  ლევან

შამუგია სირბილაძე
68 შამუგია რომა ქორელი შამუგია რომა სირბილაძე  ლევან

36 ქორელი ლუკა
ქორელი შამუგია

20 ჭინჭარაული ნოდარ ჟამერაშვილი
ქავთარაძე ჭინჭარაული ნოდარ ჟამერაშვილი ლევან

52 ქავთარაძე ლექსო ჟამერაშვილი

12 კაპანაძე საბა
კაპანაძე ფავლენიშვილი შოთა

44 ფავლენიშვილი შოთა ჟამერაშვილი
კაპანაძე ფავლენიშვილი

28 ლაგაზაშვილი გიორგი ქისტაური
ლაბაძე ლაგაზაშვილი გიორგი ქისტაური ბესარიონ

60 ლაბაძე ვახტანგ ქისტაური

8 ჯამბურიძე გიორგი
ჯამბურიძე ენუქიძე ცოტნე

40 ენუქიძე ცოტნე ჟამერაშვილი
ჯამბურიძე ჯოლბორდი

24 ჯოლბორდი  დავით ღვინიაშვილი
იმერლიშვილი ჯოლბორდი  დავით ღვინიაშვილი ნიკოლოზ

56 იმერლიშვილი გიორგი ღვინიაშვილი

16 გულედანი ლუკა
გულედანი ასრათაშვილი თორნიკე

48 ასრათაშვილი თორნიკე ღვინიაშვილი
გულედანი კვეზერელი

32 კვეზერელი ნიკა ყურბანალიევი
ლიჩელი კვეზერელი ნიკა ყურბანალიევი აივაზ

64 ლიჩელი ლუკა ყურბანალიევი

გაბლიანი ვანო
გაბლიანი ვანო
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1 ბუწანკალური თორნიკე
ბუწანკალური

65 ნატროშვილი დავით გოჩიაშვილი ბუწანკალური თორნიკე
33 გოჩიაშვილი ტატო

17 ნადირაძე  ბექა ლომოური ნადირაძე
ნადირაძე ბუცხრიკიძე

81 როდონაია გიორგი ლომოური ნადირაძე  ბექა ბუცხრიკიძე ჯონი
49 ლომოური  ნოე ბუცხრიკიძე

9 წიკლაური გიორგი
წიკლაური ბუხრიკიძე

73 ნავრუზოვი ოთარ წიკლაური გურჩიანი ომარი ბუხრიკიძე ნოდარ
41 გურჩიანი ომარი ბუცხრიკიძე

25 ამირეჯიბი ნიკა ზვიადაური დალაქიშვილი
ზვიადაური კორაშვილი

89 ზვიადაური ზვიად ზვიადაური დალაქიშვილი საბა კორაშვილი გიორგი
57 დალაქიშვილი საბა ჭილაშვილი

5 ჯაფარიძე ავთანდილ ჭილაშვილი თორნიკე
ჯაფარიძე ჭილაშვილი

69 კირაკოზაშვილი გიორგი ნოზაძე ჯაფარიძე ავთანდილ კიკალიშვილი გიორგი
37 ნოზაძე ლუკა ბუცხრიკიძე

21 ასკილაშვილი თამაზ გამიხარდაშვილი ჯაფარიძე
კირეულაშვილი ნასყიდაშვილი

85 კირეულაშვილი დავით გამიხარდაშვილი კირეულაშვილი ნასყიდაშვილი ცოტნე
53 გამიხარდაშვილი გურამ ნასყიდაშვილი

13 ჩიხელიძე გიორგი
ჩიხელიძე მესროფოვი

77 ჯაფოშვილი ბაჩო ჩიხელიძე ბერიკაშვილი  ლადი მესროფოვი გიორგი
45 ბერიკაშვილი  ლადი ნასყიდაშვილი

29 აკოფაშვილი  კობა ჩიხელიძე აკოფაშვილი
აკოფაშვილი ნოზაძე

93 კობახიძე აკოფაშვილი  კობა ნოზაძე ვასილ
61 კობახიძე  კობა ნოზაძე

3 ჯამასპაშვილი გიორგი
ჯამასპაშვილი ჯავახიშვილი

67 ჯავახიშვილი გიორგი ჯამასპაშვილი უნდილაშვილი ჯავახიშვილი გიორგი
35 უნდილაშვილი ირაკლი

19 ბეროშვილი ირაკლი ბეროშვილი უნდილაშვილი
ბეროშვილი გიგლემიანი

83 ბეროშვილი მინსკალიშვილი გიგლემიანი შამილ
51 მინსკალიშვილი ლაშა ჯაფოშვილი

11 დათაშვილი თენგო
დათაშვილი ჯაფოშვილი

75 მესროფოვი გიორგი ბუქური დათაშვილი თენგო ჯაფოშვილი ბაჩო
43 ბუქური  ბექა დათაშვილი

27 აფციაური ნიკა ბუქური დათაშვილი
აფციაური დათაშვილი

91 სოზიაშვილი აფციაური ნიკა ბერიშვილი ვანო
59 სოზიაშვილი ნუგზარ დათაშვილი

7 რამაზაშვილი გიგა ასკილაშვილი თამაზ
რამაზაშვილი

71 კიკალიშვილი გიორგი რამაზაშვილი ლაფაჩი თამაზ კირაკოზაშვილი გიორგი
39 ლაფაჩი თამაზ დათაშვილი

23 ჭილაშვილი თორნიკე რამაზაშვილი ლაფაჩი
ახალაური ბასიშვილი

87 ახალაური გიორგი ახალაური ბასიშვილი გიორგი
55 ბასიშვილი

15 ებელაშვილი ლევან ამირეჯიბი ნიკა
ებელაშვილი ნავრუზოვი

79 ბუხრიკიძე ნოდარ ებელაშვილი ხუბაშვილი ნიკო ნავრუზოვი ოთარ
47 ხუბაშვილი ნიკო ბასიშვილი

31 თათრიშვილი გიგა ებელაშვილი ქაშაკაშვილი
თათრიშვილი ქაშაკაშვილი

95 თათრიშვილი ქაშაკაშვილი შოთა ცისკაძე გიორგი
63 ქაშაკაშვილი შოთა ნატროშვილი

როდონაია გიორგი
ნატროშვილი

ნატროშვილი დავით

ჭაბუკები, სალიცენზიო, 4-5 თებერვალი 2017, თბილისი
საქართველოს ჩემპიონატი
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2 ქავთარაძე გიორგი
ოძელაშვილი

66 ოძელაშვილი ერეკლე ოძელაშვილი ახვლედიანი გიორგი
34 ახვლედიანი გიორგი

18 ცისკაძე გიორგი ოძელაშვილი ახვლედიანი
ცისკაძე ახვლედიანი

82 ცისკაძე თათარაშვილი ლევან თათრიშვილი გიგა
50 თათარაშვილი ლევან ახვლედიანი

10 რევაზაშვილი გიორგი
რევაზაშვილი მოლოდინი

74 ჯაფარიძე გივი რევაზაშვილი დავითაშვილი ლუკა მოლოდინი თემურ
42 დავითაშვილი ლუკა დავითაშვილი

26 მაკარიძე გურამ რევაზაშვილი დავითაშვილი
მაკარიძე დავითაშვილი

90 ნადირაშვილი გიორგი ბასიშვილი მაკარიძე გურამ ახალაური გიორგი
58 ბასიშვილი გიორგი დავითაშვილი

6 ბალიაშვილი გურამ
ბერიშვილი ბალიაშვილი

70 ბერიშვილი ვანო ბერიშვილი მახათაძე ნიკა ახალკაცი შოთა
38 მახათაძე ნიკა დავითაშვილი

22 უმფრიანი გიგლა ლომიძე ბერიანიძე
ბერიანიძე ბერიანიძე

86 ბერიანიძე  ჯემალ ლომიძე ბერიანიძე  ჯემალ სოზიაშვილი ნუგზარ
54 ლომიძე საბა ბერიანიძე

14 ბახბახაშვილი მიხეილ
ბახბახაშვილი ტიელიძე

78 რეხვიაშვილი დავით ბახბახაშვილი ლობჟანიძე ლუკა ტიელიძე ილია
46 ლობჟანიძე ლუკა ბერიანიძე

30 ასკილაშვილი  სოსო ბახბახაშვილი ლობჟანიძე
ასკილაშვილი ლობჟანიძე

94 გიგლემიანი ასკილაშვილი  სოსო ჯამასპაშვილი გიორგი
62 გიგლემიანი შამილ ლობჟანიძე

4 ჩარაშვილი ნიკა ტიელიძე არსენა
გვიჩიანი ჩარაშვილი

68 გვიჩიანი ანზორ ნოზაძე გვიჩიანი ანზორ ჩარაშვილი ნიკა
36 ნოზაძე ვასილ

20 ტიელიძე არსენა ბზიშვილი გვიჩიანი
ტაბარუკიშვილი კობახიძე

84 ტაბარუკიშვილი ვახტანგ ბზიშვილი ტაბარუკიშვილი კობახიძე  კობა
52 ბზიშვილი  დავით კობახიძე

12 ნოზაძე მიშიკო
ნოზაძე რეხვიაშვილი

76 ტიელიძე ილია ნოზაძე რეხვიაშვილი დავით
44 გვარმიანი ვეფხვია გვარმიანი ვეფხვია ნოზაძე

28 სოზიაშვილი გიორგი ნოზაძე გვარმიანი
სოზიაშვილი ნოზაძე

92 ნასყიდაშვილი სოზიაშვილი ნოზაძე ლუკა
60 ნასყიდაშვილი ცოტნე ნოზაძე

8 ახალკაცი შოთა უმფრიანი გიგლა
უთრუგაშვილი უმფრიანი

72 უთრუგაშვილი ნიკოლოზ უთრუგაშვილი ტერტერაშვილი
40 ტერტერაშვილი რობი ნოზაძე

24 კორაშვილი გიორგი უთრუგაშვილი ტერტერაშვილი
კორაშვილი წიკლაური

88 ბალიაშვილი გურამ კორაშვილი მოლოდინი ფრიდონ წიკლაური გიორგი
56 მოლოდინი ფრიდონ ჯაფარიძე

16 ბუცხრიკიძე ჯონი ნადირაშვილი გიორგი
ბუცხრიკიძე ჯაფარიძე

80 მოლოდინი თემურ ბუცხრიკიძე ტიელიძე ლუკა ჯაფარიძე გივი
48 ტიელიძე ლუკა ჯაფარიძე

32 სოსიაშვილი ბექა სოსიაშვილი ტიელიძე
სოსიაშვილი გოჩიაშვილი

96 სოსიაშვილი ბაირამოვი გოჩიაშვილი ტატო
64 ბაირამოვი  აბდულრაჰმან გოჩიაშვილი

ქავთარაძე
ქავთარაძე გიორგი
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1 კაკაშვილი სპარტაკი
კაკაშვილი ჯოჯუა დურმიშხან

33 ჯოჯუა დურმიშხან ღვინიაშვილი ჯოჯუა
17 ღვინიაშვილი თორნიკე რთველაძე გიორგი

9 სოზიაშვილი ოთარ ჯოჯუა
სოზიაშვილი

41 სოზიაშვილი ჭაბაშვილი
25 სიჭინავა მათე ჭაბაშვილი ნოდარ

5 კვარიანთაშვილი გიორგი დავითელაშვილი
ლუარსაბიშვილი კვარიანთაშვილი გიორგი

37 ლუარსაბიშვილი ოთარ ლუარსაბიშვილი დავითელაშვილი
21 დვალაშვილი ზაურ დავითელაშვილი ნუგზარ

13 ბექაური ლაშა დავითელაშვილი
ბექაური ჯაფიაშვილი გიორგი

45 ჯაფიაშვილი გიორგი ბექაური ჯაფიაშვილი
29 ფიცხელაური ილია ძებნიაური გიორგი

3 კვარაცხელია გიორგი
კვარაცხელია გაჯიევი თემურ

35 გაჯიევი თემურ შათირიშვილი ნიჟარაძე
19 შათირიშვილი გიორგი ნიჟარაძე ლუკა

11 ფსუტური ლევან ნიჟარაძე
ფსუტური სიმონიშვილი დავით

43 სიმონიშვილი დავით ფსუტური სიმონიშვილი
27 მარტიაშვილი გიორგი ანიაშვილი თამაზ

7 ხუბულური ალექსი ნარიმანიძე
ხუბულური ნარიმანიძე სანდრო

39 ნარიმანიძე სანდრო ხუბულური ნარიმანიძე
23 მეხატურიშვილი გიორგი მკრტჩიანი აჰარონ

15 ხუციშვილი გიორგი ნარიმანიძე
ხუციშვილი

47 ხუციშვილი სილაქაძე
31 გაჩეჩილაძე  ლავრენტი სილაქაძე გოგი

2 ჭამპურიძე ედუარდი ჭამპურიძე ედუარდი
სილაქაძე გაჩეჩილაძე

34 სილაქაძე გოგი ბერიანიძე გაჩეჩილაძე  ლავრენტი
18 ბერიანიძე ილია გაჩეჩილაძე

10 წიკლაური ბაჩო
წიკლაური მეხატურიშვილი

42 ჯალაბაძე ჯემალ წიკლაური მეხატურიშვილი გიორგი
26 მკრტჩიანი აჰარონ გაჩეჩილაძე

6 ასტამაძე ვასილი ასტამაძე ვასილი
ანიაშვილი მარტიაშვილი

38 ანიაშვილი თამაზ ქავთარაშვილი მარტიაშვილი გიორგი
22 ქავთარაშვილი მუსა მარტიაშვილი

14 ნიჟარაძე ლუკა
ნიჟარაძე კვარაცხელია

46 ლაზიაშვილი კვარაცხელია გიორგი
30 ლაზიაშვილი ნიკა

4
ძინიყაშვილი ფიცხელაური

36 ძინიყაშვილი გიორგი ძინიყაშვილი ფიცხელაური ილია
20 ძებნიაური გიორგი დვალაშვილი

12 ნებიერიძე  ალეკო სუხოშვილი ცოტნე
ნებიერიძე დვალაშვილი

44 სუხოშვილი ცოტნე ნებიერიძე დვალაშვილი ზაურ
28 დავითელაშვილი ნუგზარ სიჭინავა

8 გახოკიძე დავით გახოკიძე დავით
ჭაბაშვილი სიჭინავა

40 ჭაბაშვილი ნოდარ მაისურაძე სიჭინავა მათე
24 მაისურაძე გუგა სიჭინავა

16 გოგაშვილი გოგა
გოგაშვილი კაკაშვილი

48 გოგაშვილი კაკაშვილი სპარტაკი
32 რთველაძე გიორგი

საქართველოს ჩემპიონატი
ჭაბუკები, სალიცენზიო, 4-5 თებერვალი 2017, თბილისი
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1 ძიგანიძე თედორე
ძიგანიძე მანაგაძე ალეკო

17 მანაგაძე ალეკო
ძიგანიძე გამყრელიძე

9 ტვილდიანი ლუკა
ტვილდიანი გამყრელიძე ოთარ წილოსანი

25 გამყრელიძე ოთარ
წილოსანი გიორგი

5 ქაქუტია ვიტალი
ქაქუტია ლოლაძე გოგა წილოსანი

21 ლოლაძე გოგა
მუკბანიანი ლოლაძე

13 მუკბანიანი ავთო
მუკბანიანი ნიკურაძე გიორგი თოდაძე

29 ნიკურაძე გიორგი
თოდაძე ნიკა

3 ბიწაძე გიორგი
ბიწაძე კალანდარიშვილი თორნიკე

19 კალანდარიშვილი თორნიკე
ლიპარტელიანი კალანდარიშვილი

11 ლიპარტელიანი დათო
ლიპარტელიანი მალაშხია ლაშა კალანდარიშვილი

27 მალაშხია ლაშა
თეთრაძე ილია

7 შალამბერიძე იური
ფარჯიანი შალამბერიძე იური კალანდარიშვილი

23 ფარჯიანი ნიკოლოზ
მანაგაძე შალამბერიძე

15 მანაგაძე გიორგი
მანაგაძე ჩხაიძე

31
ჩხაიძე საბა

2 მშვენიერაძე გიორგი
წილოსანი მშვენიერაძე გიორგი

18 წილოსანი გიორგი
ქანთარია მშვენიერაძე

10 ფესტვენიძე ეშერი
ქანთარია ფესტვენიძე ეშერი ტვილდიანი

26 ქანთარია ალიკა
ტვილდიანი ლუკა

6 ბერიძე ნოდარ
თოდაძე ბერიძე ნოდარ ქაქუტია

22 თოდაძე ნიკა
ხაჭიპერაძე ბერიძე

14 ხაჭიპერაძე რეზო
ხაჭიპერაძე სილაგაძე ვალერი ქაქუტია

30 სილაგაძე ვალერი
ქაქუტია ვიტალი

4 თეთრაძე ილია
თეთრაძე იაკობიძე ირაკლი

20 იაკობიძე ირაკლი
ლიპარტელიანი იაკობიძე

12 ლიპარტელიანი რატი
ლიპარტელიანი გიორგაძე აკაკი ბიწაძე

28 გიორგაძე აკაკი
ბიწაძე გიორგი

8 გვანცელაძე გიორგი
ჯოიძე გვანცელაძე გიორგ ფარჯიანი

24 ჯოიძე კახა
ჯოიძე გვანცელაძე

16 ჩხაიძე საბა
ჩხაიძე ფარჯიანი

32
ფარჯიანი ნიკოლოზ

საქართველოს ჩემპიონატი
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1 მანაგაძე ტარიელ
ლიპარტელიანი მანაგაძე ტარიელ

17 ლიპარტელიანი ხვთისავარ
ლიპარტელიანი მანაგაძე

9 მუკბანიანი გიორგი
მუკბანიანი ლიპარიშვილი

25
ლიპარიშვილი ნიკო

5 ირემაძე საბა
ირემაძე გიორგაძე მინდია ლიპარიშვილი

21 გიორგაძე მინდია
ირემაძე გიორგაძე

13 შვანგირაძე ომარი
შვანგირაძე ღურწკაია

29
ღურწკაია ნიკა

3 ქალდანი ლუკა
ქალდანი ონიანი გიორგი

19 ონიანი გიორგი
ქალდანი ონიანი

11 ქათამაძე გოდერძი
ქათამაძე ქაციბაია

27
ქაციბაია გოგა

7 შუბითიძე გიორგი
არზიანი შუბითიძე გიორგი კუპრეიშვილი

23 არზიანი ანდრო
არზიანი შუბითიძე

15 ახობაძე ზაზა
ახობაძე კუპრეიშვილი

31
კუპრეიშვილი გიორგი

2 ლომიძე გიორგი
ლომიძე საღინაძე რატი

18 საღინაძე რატი
ლომიძე საღინაძე

10 ლიპარიშვილი ნიკო
ლიპარიშვილი მუკბანიანი

26
მუკბანიანი გიორგი

6 სანაია ბექა
სანაია იოსელიანი მუხრანი მუკბანიანი

22 იოსელიანი მუხრანი
სანაია იოსელიანი

14 ღურწკაია ნიკა
ღურწკაია შვანგირაძე

30
შვანგირაძე ომარი

4 გვარამია დამეი
გვარამია გობაძე რამაზ

20 გობაძე რამაზ
გვარამია გობაძე

12 ქაციბაია გოგა
ქაციბაია ქათამაძე

28
ქათამაძე გოდერძი

8 ტატიშვილი ჯემალ
ტატიშვილი ქათამაძე

24
ტატიშვილი

16 კუპრეიშვილი გიორგი
კუპრეიშვილი ახობაძე

32
ახობაძე ზაზა
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