
1 მაღალაშვილი ნიკა
მექვაბიძე მაღალაშვილი ნიკა

33 მექვაბიძე თორნიკე მექვაბიძე მაღალაშვილი
17 გირგვლიანი საბა კაპანაძე  გიორგი

9 სირანაშვილი გიორგი მაზმიშვილი
სირანაშვილი

41 ფეიქრიშვილი მაზმიშვილი
25 ფეიქრიშვილი ლუკა მაზმიშვილი თორნიკე

5 მაჭარაშვილი ანდრო ფოლადაშვილი
ბაჩიაშვილი მაჭარაშვილი ანდრო

37 ბაჩიაშვილი ნიკა ბაჩიაშვილი ფოლადაშვილი
21 სეთურიძე  ლაშა ფოლადაშვილი ზურაბ

13 გოგოჭური თორღვა ფოლადაშვილი
გოგოჭური სუხიტაშვილი

45 სუხიტაშვილი ლუკა გოგოჭური სუხიტაშვილი
29 გელაშვილი გიგა

3
ქავთარაშვილი

35 ქავთარაშვილი მაგამედ ქავთარაშვილი ლიპარტელიანი
19 ძამაშვილი როსტომი ლიპარტელიანი ბაჩო

11 გურჩიანი სპარტაკი ბურძენაძე
გურჩიანი ბურძენაძე მირიან

43 ბურძენაძე მირიან ბასიაშვილი ბურძენაძე
27 ბასიაშვილი თორნიკე

7 ქიტესაშვილი ლაშა კაპანაძე
გოგიშვილი ქიტესაშვილი ლაშა

39 გოგიშვილი რატი გოგიშვილი წიკლაური
23 ლომიძე მეთოდი წიკლაური ბექა

15 ტიელიძე ლუკა კაპანაძე
ბახბახაშვილი ტიელიძე ლუკა

47 ბახბახაშვილი დავით ბახბახაშვილი კაპანაძე
31 ბაზერაშვილი ლევან კაპანაძე ზურა

2 ლუხოშვილი ჯაბა ლუხოშვილი ჯაბა
მაზიაშვილი ლუხოშვილი

34 მაზიაშვილი თორნიკე მაზიაშვილი ბაზერაშვილი ლევან
18 კაპანაძე ზურა ლუხოშვილი

10
ჩოკოშვილი ლომიძე

42 ჩოკოშვილი ნიკა ჩოკოშვილი ლომიძე მეთოდი
26 წიკლაური ბექა გურჩიანი

6 ჩალაშვილი პაპუნა ჩალაშვილი პაპუნა
ოდიშვილი გურჩიანი

38 ოდიშვილი საბა ოდიშვილი გურჩიანი სპარტაკი
22 გურჩიანი

14
ეპიტაშვილი ძამაშვილი

46 ეპიტაშვილი აკაკი ეპიტაშვილი ძამაშვილი როსტომი
30 ლიპარტელიანი ბაჩო

4 ჯანაშია ვალერი ჯანაშია ვალერი
მელექსიშვილი ჯანაშია

36 მელექსიშვილი გიგა მელექსიშვილი
20 გელაშვილი გიგა სეთურიძე

12
ტერმაკოზაშვილი სეთურიძე

44 ტერმაკოზაშვილი ლაშა ტერმაკოზაშვილი სეთურიძე  ლაშა
28 ფოლადაშვილი ზურაბ სეთურიძე

8
ჯინჭველაძე სირანაშვილი

40 ჯინჭველაძე თორნიკე ჯინჭველაძე სირანაშვილი გიორგი
24 მაზმიშვილი თორნიკე სირანაშვილი

16
ხიმშიაშვილი გირგვლიანი

48 ხიმშიაშვილი გეგა ხიმშიაშვილი გირგვლიანი საბა
32 კაპანაძე  გიორგი

საქართველოს ჩემპიონატი
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1 წიკლაური  გუგა
წიკლაური შაქარაშვილი მიხეილ

33 შაქარაშვილი მიხეილ წიკლაური შაქარაშვილი
17 მუმლაძე აკაკი ბალიაშვილი ალიკა

9 ტოხოსაშვილი მუხამედ ტოხოსაშვილი
სიდამონიძე ტოხოსაშვილი მუხამედ

41 სიდამონიძე ანზორ სიდამონიძე ტოხოსაშვილი
25 სეხნიაშვილი თევდორე ოთარაშვილი დავით

5 გადრანი გიორგი აბრამიშვილი
გადრანი

37 გადრანი თამარაშვილი
21 ლომიძე დავით თამარაშვილი გიორგი

13 ლურსმანაშვილი გიორგი აბრამიშვილი
ლურსმანაშვილი აბრამიშვილი თემურ

45 აბრამიშვილი თემურ ლურსმანაშვილი აბრამიშვილი
29 მამედოვი ანარ ნოზაძე ზვიად

3 შათირიშვილი შაქრო
შათირიშვილი სისაური საბა

35 სისაური საბა შათირიშვილი ბერიაშვილი
19 ჟამიაშვილი გიორგი ბერიაშვილი გიგა

11 ნადიბაიძე ტარიელ ნადიბაიძე
ჭაღარაშვილი ნადიბაიძე ტარიელ

43 ჭაღარაშვილი ნიკოლოზ ჭაღარაშვილი ნადიბაიძე
27 ქინიძე ზურა სამსონაშვილი ვახო

7 გერლიანი მურადი აქიმიშვილი
გერლიანი მაისურაძე ზაზა

39 მაისურაძე ზაზა გერლიანი მაისურაძე
23 გაზაშვილი ბექა ცინკვერაშვილი ლევან

15 აქიმიშვილი
ქებაძე

47 ქებაძე ლუკა კვიციანი აქიმიშვილი
31 კვიციანი ავთანდილ აქიმიშვილი ელდარ

2 აქიმიშვილი ელდარ ქანაშვილი კარლო
აქიმიშვილი ქებაძე

34 ქანაშვილი კარლო დვალიშვილი ქებაძე ლუკა
18 დვალიშვილი დავით საბანაშვილი

10 ბაბაკიშვილი მინდია საბანაშვილი  დიმიტრი
ბაბაკიშვილი საბანაშვილი

42 საბანაშვილი  დიმიტრი ბაბაკიშვილი გაზაშვილი ბექა
26 ცინკვერაშვილი ლევან ჟამიაშვილი

6 ჯანელიძე სოზარ მეგრელიშვილი გიორგი
ჯანელიძე ქინიძე

38 მეგრელიშვილი გიორგი ჯანელიძე ქინიძე ზურა
22 სამსონაშვილი ვახო ჟამიაშვილი

14 ჭულუხაძე გაგა მეშველიანი დავით
ჭულუხაძე ჟამიაშვილი

46 მეშველიანი დავით ჭულუხაძე ჟამიაშვილი გიორგი
30 ბერიაშვილი გიგა

4 ბაღაკაშვილი თემურ ბაღაკაშვილი თემურ
ნოზაძე ბაღაკაშვილი

36 ნოზაძე ზვიად საგანელიძე მამედოვი ანარ
20 საგანელიძე ლუკა ბაღაკაშვილი

12
ოქროპირიძე ლომიძე

44 ოქროპირიძე ნიკა ოქროპირიძე ლომიძე დავით
28 თამარაშვილი გიორგი სეხნიაშვილი

8 მაისურაძე შოთა მამესწარაშვილი მიშიკო
მაისურაძე სეხნიაშვილი

40 მამესწარაშვილი მიშიკო მაისურაძე სეხნიაშვილი თევდორე
24 ოთარაშვილი დავით სეხნიაშვილი

16 დარჩიაშვილი მათე დარჩიაშვილი მათე
ტიტვინიძე მუმლაძე

48 ტიტვინიძე აბე მუმლაძე აკაკი
32 ბალიაშვილი ალიკა

საქართველოს ჩემპიონატი
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1 კაპანაძე ლუკა
კაპანაძე იობაშვილი ომარი

33 იობაშვილი ომარი
კაპანაძე იობაშვილი

17 დოთიაშვილი ოლეგ
დოთიაშვილი იაკობაძე მახარე ბაგაური

49 იაკობაძე მახარე
ბაგაური ჯემალ

9
ქარდავა ჭიჭიაშვილი

41 ქარდავა ნიკოლოზ
ყაჩლავაშვილი

25
ყაჩლავაშვილი ჭიჭიაშვილი

57 ყაჩლავაშვილი ლევან
ჭიჭიაშვილი მიხეილ

5 ფიცხელაური გიორგი
ფიცხელაური გასიტაშვილი

37
შანშიაშვილი

21 შანშიაშვილი ვასო
შანშიაშვილი გასიტაშვილი

53
გასიტაშვილი გურამ

13
დავაძე გასიტაშვილი

45 დავაძე ირაკლი
დავაძე

29 ქელეხსაშვილი თემურ
ქელეხსაშვილი კოჩაძე

61
კოჩაძე ოთო

3 კოჩაძე ოთო
კოჩაძე კოპაძე ნიკა

35 კოპაძე ნიკა
მამედოვი კოპაძე

19 მამედოვი გაფკაზ
მამედოვი მაისურაძე თორნიკე კოპაძე

51 მაისურაძე თორნიკე
ქელეხსაშვილი თემურ

11 თაზიაშვილი გიგა
ღანიაშვილი თაზიაშვილი გიგა კოპაძე

43 ღანიაშვილი ლუკა
ღანიაშვილი თაზიაშვილი

27 გასიტაშვილი გურამ
გასიტაშვილი თაზიაშვილი

59
ფიცხელაური გიორგი

7 ვეშაპიძე ლაშა
ვეშაპიძე თათარაშვილი გიორგი დოთიაშვილი

39 თათარაშვილი გიორგი
ვეშაპიძე თათარაშვილი

23
ჭიჭიაშვილი თათარაშვილი

55 ჭიჭიაშვილი მიხეილ
ქარდავა ნიკოლოზ

15 დოლენჯაშვილი ლევან
წიფიანი დოლენჯაშვილი ლევან დოთიაშვილი

47 წიფიანი ბექა
წიფიანი დოლენჯაშვილი

31 ბაგაური ჯემალ
ბაგაური დოთიაშვილი

63
დოთიაშვილი ოლეგ

უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 11-12 თებერვალი 2017, თბილისი
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2 ვეშაგური გიორგი
ვეშაგური დალაქიშვილი გიორგი

34 დალაქიშვილი გიორგი
დემეტრაშვილი ცარციძე

18 ცარციძე გიორგი
დემეტრაშვილი ცარციძე გიორგი ცარციძე

50 დემეტრაშვილი ჯუბა
ჭიჭიკოშვილი ირაკლი

10 ზურაბიანი ანდრო
ზურაბიანი მიქელაშვილი ვასიკო თაბუკაშვილი

42 მიქელაშვილი ვასიკო
ზურაბიანი მელიქიძე

26 მელიქიძე პავლე
ზაუტაშვილი მელიქიძე პავლე თაბუკაშვილი

58 ზაუტაშვილი გიორგი
თაბუკაშვილი ამირან

6 კაპანაძე ალეკო
მექვაბიძე კაპანაძე ალეკო ქულიჩიშვილი

38 მექვაბიძე გიორგი
ბეგიევი ქულიჩიშვილი

22 ქულიჩიშვილი ვაჟა
ბეგიევი ქულიჩიშვილი ვაჟა ქულიჩიშვილი

54 ბეგიევი მიხეილ
ბლიაძე ნიკა

14 ქორიძე გურამ
ქორიძე თვალიაშვილი გიორგი ქულიჩიშვილი

46 თვალიაშვილი გიორგი 
ოდიკაძე თვალიაშვილი

30 ოდიკაძე თორნიკე
ოდიკაძე ფილაური

62
ფილაური ნიკა

4 კურმაშვილი შალვა
კურმაშვილი თეთრუაშვილი დიმიტრი

36 თეთრუაშვილი დიმიტრი
კურმაშვილი თეთრუაშვილი

20
ფილაური ქორიძე

52 ფილაური ნიკა
ქორიძე გურამ

12 შიომღვდლიშვილი თამაზ
ჯარმელიშვილი შიომღვდლიშვილი თამაზ ქორიძე

44 ჯარმელიშვილი ნოდარ
ჯარმელიშვილი შიომღვდლიშვილი

28 ბლიაძე ნიკა
ბლიაძე მექვაბიძე

60
მექვაბიძე გიორგი

8 ოტიაშვილი შაქრო
იოსელიანი ოტიაშვილი შაქრო ზაუტაშვილი

40 იოსელიანი გიორგი
იოსელიანი ოტიაშვილი

24 გაბლიანი ჯანიკო
თაბუკაშვილი გაბლიანი ჯანიკო ზაუტაშვილი

56 თაბუკაშვილი ამირან
ზაუტაშვილი გიორგი

16
ჭიჭიკოშვილი ზაუტაშვილი

48 ჭიჭიკოშვილი ირაკლი
კურტანიძე

32 კურტანიძე გიორგი
კურტანიძე ვეშაგური

64
ვეშაგური გიორგი
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1 ზურაბაშვილი ზურა
ზურაბაშვილი ლობჟანიძე ალექსანდრე

33 ლობჟანიძე ალექსანდრე
ზურაბაშვილი ლობჟანიძე

17 ჩერქეზიშვილი ნიკა
ილურიძე ჩერქეზიშვილი ნიკა ლობჟანიძე

49 ილურიძე ილია
დურგლიშვილი რევი

9 სიმონიშვილი მიშო
გათაშვილი სიმონიშვილი მიშო ლობჟანიძე

41 გათაშვილი მიხეილ
გათაშვილი სიმონიშვილი

25 რაზმაძე ლუკა
რაზმაძე ქორეულაშვილი მერაბ დურიშვილი

57 ქორეულაშვილი მერაბ
დურიშვილი თემურ

5 მღებრიშვილი ლაშა
მღებრიშვილი მიდელაშვილი შალვა ხრიკული

37 მიდელაშვილი შალვა
იმერლიშვილი მიდელაშვილი

21 იმერლიშვილი გიორგი
იმერლიშვილი იორამაშვილი ნიკა მიდელაშვილი

53 იორამაშვილი ნიკა
გაჩეჩილაძე ლუკა

13 ბოგველი ავთანდილ
სირბილაძე ბოგველი ავთანდილ ხრიკული

45 სირბილაძე ლევან
სირბილაძე ბოგველი

29 ტატანაშვილი თამაზ
ტატანაშვილი მინდიაშვილი ნიკოლოზ ხრიკული

61 მინდიაშვილი ნიკოლოზ
ხრიკული ბაჩუკი

3 ჯამბურიძე გიორგი
ჯამბურიძე ყორღანაშვილი როინ

35 ყორღანაშვილი როინ
ჯამბურიძე ყორღანაშვილი

19 ხრიკული ბაჩუკი
ხრიკული ქავთარაშვილი მუსლიმი ტატანაშვილი

51 ქავთარაშვილი მუსლიმი
ტატანაშვილი თამაზ

11 გამყრელიძე ოთარ
გამყრელიძე მეტრეველი მევლუდ მღებრიშვილი

43 მეტრეველი მევლუდ
გამყრელიძე მეტრეველი

27 კუხალაშვილი ლუკა
გაჩეჩილაძე კუხალაშვილი ლუკა მღებრიშვილი

59 გაჩეჩილაძე ლუკა
მღებრიშვილი ლაშა

7 ბერიკელაშვილი ბექა
ტიელიძე ბერიკელაშვილი ბექა კობაიძე

39 ტიელიძე არსენ
ტიელიძე ბერიკელაშვილი

23 იოსავა ირაკლი
დურიშვილი იოსავა ირაკლი ბერიკელაშვილი

55 დურიშვილი თემურ
რაზმაძე ლუკა

15 ნასყიდაშვილი გიორგი
ნასყიდაშვილი კობაიძე საბა კობაიძე

47 კობაიძე საბა
ნასყიდაშვილი კობაიძე

31 შუკვანი ალმასხან
დურგლიშვილი შუკვანი ალმასხან კობაიძე

63 დურგლიშვილი რევი
ილურიძე ილია

საქართველოს ჩემპიონატი
 -60კგუმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 11-12 თებერვალი 2017, თბილისი

A



2 თედიაშვილი გიორგი
თედიაშვილი

34
ხუციშვილი პაპიტაშვილი

18 პაპიტაშვილი  გიორგი
ხუციშვილი პაპიტაშვილი  გიორგი ბუხრიკიძე

50 ხუციშვილი  გიორგი
ბუხრიკიძე ნოდარ

10 შეშაბერიძე ლუკა
ონიაშვილი შეშაბერიძე ლუკა ბუხრიკიძე

42 ონიაშვილი სოსო
ონიაშვილი მაისურაძე

26 აქულაშვილი ბექა
აქულაშვილი მაისურაძე ნიკა გულბანი

58 მაისურაძე ნიკა
გულბანი იაგო

6 ზურაბიანი ნიკა
ზურაბიანი ბუხრიკიძე

38
ზურაბიანი

22 ავაზნელი დათო
ავაზნელი იანტბელიძე

54
იანტბელიძე გიორგი

14 ხარაზიშვილი გიორგი
ტიელიძე ხარაზიშვილი გიორგი იანტბელიძე

46 ტიელიძე ილია
ტიელიძე ლაგაზაშვილი

30 ლომიძე კუკური
ლომიძე ლაგაზაშვილი გიორგი ლაგაზაშვილი

62 ლაგაზაშვილი გიორგი
ზედგინიძე თორნიკე

4 დურგლიშვილი მერაბ
ღორაშვილი დურგლიშვილი მერაბ

36 ღორაშვილი გიორგი
ღორაშვილი ხაბალაევი

20 ხაბალაევი ბექა
ზედგინიძე ხაბალაევი ბექა ხაბალაევი

52 ზედგინიძე თორნიკე
ლომიძე კუკური

12 აფციაური გიორგი
იანტბელიძე აფციაური გიორგი აფციაური

44 იანტბელიძე გიორგი
გიორგაძე აფციაური

28 გიორგაძე გიორგი
გიორგაძე მღებრიშვილი სანდრო აფციაური

60 მღებრიშვილი სანდრო
ავაზნელი დათო

8 გულბანი იაგო
გულბანი ქერდიკაშვილი ირაკლი აფციაური

40 ქერდიკაშვილი ირაკლი
ჩოჩიშვილი მაზმიშვილი

24 ჩოჩიშვილი რომანი
ჩოჩიშვილი მაზმიშვილი გურამ აქულაშვილი

56 მაზმიშვილი გურამ
აქულაშვილი ბექა

16 ჩხეტიანი ლექსო
წამალაიძე ჩხეტიანი ლექსო თედიაშვილი

48 წამალაიძე გიორგი
წამალაიძე არღვლიანი

32 ბუხრიკიძე ნოდარ
ბუხრიკიძე არღვლიანი ავთანდილ თედიაშვილი

64 არღვლიანი ავთანდილ
თედიაშვილი გიორგი
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1 კირაკოზაშვილი გიორგი
კირაკოზაშვილი

65 ქავთარაძე გიორგი მარგოშვილი კირაკოზაშვილი გიორგი
33 მარგოშვილი ახმად

17 ჯღირაძე ვანო ჯღირაძე კირაკოზაშვილი
ჯღირაძე სოზიაშვილი

81 ჯღირაძე კაპანაძე გიორგი სოზიაშვილი გიორგი
49 კაპანაძე გიორგი სოზიაშვილი

9 ქარაული თემურ
ხუციშვილი

73 ხუციშვილი შალვა ცისკაძე ხუციშვილი შალვა
41 ცისკაძე გიორგი ფოლადიშვილი

25 ჯაფარიძე ავთანდილ ცისკაძე ნატროშვილი
ჯაფარიძე ფოლადიშვილი

89 ჯაფარიძე ნატროშვილი დავით ფოლადიშვილი
57 ნატროშვილი დავით ფოლადიშვილი

5 ბზიშვილი დიმიტრი
ბზიშვილი აფციაური

69 მისქალიშვილი ლაშა ბზიშვილი ოთიაშვილი ვასილი აფციაური ნიკა
37 ოთიაშვილი ვასილი გვარმიანი

21 გამგებელი გიორგი ბზიშვილი ოთიაშვილი
გამგებელი უცუნაშვილი

85 გამგებელი გერმისაშვილი თენგო უცუნაშვილი
53 გერმისაშვილი თენგო უცუნაშვილი

13 პირველი ნიკოლოზ
პირველი

77 პირველი გვარმიანი ვეფხვია
45 გვარმიანი ვეფხვია გვარმიანი

29 გაგნიძე გიორგი პირველი გვარმიანი
გაგნიძე გვარმიანი

93 გაგნიძე მარიამიძე ნიკა გამხიტაშვილი ლუკა
61 მარიამიძე ნიკა გვარმიანი

3 ელბაქიძე თემურ
კიკალიშვილი ელბაქიძე

67 კიკალიშვილი გიორგი კიკალიშვილი ელბაქიძე თემურ
35

19 ლობჟანიძე ლუკა ლობჟანიძე კობახიძე
ლობჟანიძე კობახიძე

83 ლობჟანიძე კობახიძე კობა ტეტიაშვილი ლაშა
51 კობახიძე კობა კობახიძე

11 კაციტაძე გიორგი
კაციტაძე

75 კაციტაძე ჭინჭარაული  გიორგი
43 ჭინჭარაული  გიორგი კობახიძე

27 დალაქიშვილი საბა დალაქიშვილი ბოლქვაძე
დალაქიშვილი ბოლქვაძე

91 დალაქიშვილი ბოლქვაძე ზურაბ ძულიაშვილი დაჩი
59 ბოლქვაძე ზურაბ ბოლქვაძე

7 კირეულიშვილი დავით
კირეულიშვილი მისქალიშვილი

71 აფციაური ნიკა კირეულიშვილი ჯილავიანი მისქალიშვილი ლაშა
39 ჯილავიანი ედგარ კობახიძე

23 ერაშვილი ბაქარი კირეულიშვილი ჯახველაძე
ერაშვილი უმფრიანი

87 ერაშვილი ჯახველაძე გიორგი უმფრიანი გიგლა
55 ჯახველაძე გიორგი უმფრიანი

15 კორაშვილი გიორგი
კორაშვილი ქარაული

79 კორაშვილი კოჩინიანი ნიკა ქარაული თემურ
47 კოჩინიანი ნიკა უმფრიანი

31 ტატულაშვილი კარლო კორაშვილი ტატულაშვილი
ტატულაშვილი ჭყოიძე

95 როდონაია ტატულაშვილი ჭყოიძე გიორგი
63 როდონაია გიორგი ჭყოიძე

ქავთარაძე
ქავთარაძე გიორგი
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2 ყველაშვილი ავთანდილ
ფოლადიშვილი

66 ფოლადიშვილი გიორგი ჭყოიძე ფოლადიშვილი გიორგი
34 ჭყოიძე გიორგი

18 ტიელიძე ლუკა ბერიანიძე ტიელიძე
ტიელიძე ტიელიძე

82 ბერიანიძე ტიელიძე ლუკა როდონაია გიორგი
50 ბერიანიძე  ჯემალ ტიელიძე

10 ჩარაშვილი ნიკოლოზ
უმფრიანი

74 უმფრიანი გიგლა უმფრიანი მაკარიძე გურამ
42 მაკარიძე გურამ ერაშვილი

26 ხომიზური დუტა ნოზაძე ხომიზური
ხომიზური ერაშვილი

90 ნოზაძე ხომიზური დუტა ერაშვილი ბაქარი
58 ნოზაძე ლუკა ერაშვილი

6 ნიჟარაძე გიორგი
ნიჟარაძე

70 მახათაძე ნიკა გორგაძე ნიჟარაძე გიორგი
38 გორგაძე ბეტო ერაშვილი

22 ძულიაშვილი დაჩი გორგაძე ნიჟარაძე
ძულიაშვილი ნიჟარაძე

86 ძულიაშვილი მეკოკიშვილი თამაზ კაციტაძე გიორგი
54 მეკოკიშვილი თამაზ ნიჟარაძე

14 აკოფაშვილი კობა
აკოფაშვილი

78 აკოფაშვილი ნადირაშვილი
46 ნადირაშვილი გიორგი ტაბარუკიშვილი

30 გიგლემიანი გიორგი აკოფაშვილი გიგლემიანი
გიგლემიანი კიკალიშვილი

94 ტეტიაშვილი გიგლემიანი გიორგი კიკალიშვილი
62 ტეტიაშვილი ლაშა ტაბარუკიშვილი

4 ტაბარუკიშვილი ვახტანგ
გამხიტაშვილი ტაბარუკიშვილი

68 გამხიტაშვილი ლუკა გამხიტაშვილი ბერუაშვილი ნიკა ტაბარუკიშვილი ვახტანგ
36 ბერუაშვილი ნიკა

20 მჭედლიშვილი ფრიდონ დავითაშვილი მჭედლიშვილი
მჭედლიშვილი მჭედლიშვილი

84 დავითაშვილი მჭედლიშვილი გაგნიძე გიორგი
52 დავითაშვილი ხვიჩა მჭედლიშვილი

12 ოთარაშვილი თორნიკე 
ოთარაშვილი

76 უცუნაშვილი
44 უცუნაშვილი ნუკრი ოთარაშვილი ოთარაშვილი

28 ასკილაშვილი თამაზ ასკილაშვილი ოთარაშვილი
ასკილაშვილი ოთარაშვილი

92 ასკილაშვილი ჩაგელიშვილი ზურა გამგებელი გიორგი
60 ჩაგელიშვილი ზურა ოთარაშვილი

8 ლომიძე საბა
ლომიძე მახათაძე

72 ლომიძე ალიმბარაშვილი მახათაძე ნიკა
40 ალიმბარაშვილი დიმიტრი ჯაფარიძე

24 ფოლადიშვილი თორნიკე ლომიძე სოზიაშვილი
ფოლადიშვილი ჯაფარიძე

88 ფოლადიშვილი სოზიაშვილი ნ. ჯაფარიძე ავთანდილ
56 სოზიაშვილი ნუგზარ ჯაფარიძე

16 სოზიაშვილი გიორგი
სოზიაშვილი ჩარაშვილი

80 სოზიაშვილი მერებაშვილი ნიკა ჩარაშვილი ნიკოლოზ
48 მერებაშვილი ნიკა ჯაფარიძე

32 ჟამერაშვილი ლევან ჟამერაშვილი ხიზანიშვილი
ჟამერაშვილი ხიზანიშვილი

96 ჟამერაშვილი ხიზანიშვილი ლუკა მარგოშვილი ახმად
64 ხიზანიშვილი ლუკა ხიზანიშვილი

ყველაშვილი
ყველაშვილი ავთანდილ
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1 პატარაშვილი ფირუზ
მეზვრიშვილი პატარაშვილი ფირუზ

33 მეზვრიშვილი ნიკა ბრეგვაძე პატარაშვილი
17 ბრეგვაძე დავით ჭაღოშვილი გიორგი

9 ქავზილაძე სანდრო ჯოჯუა
ქავზილაძე

41 ცუცუნაშვილი ჯოჯუა
25 ცუცუნაშვილი გიორგი ჯოჯუა დურმიშხან

5 მარგველანი ნუგზარ ჯოჯუა
გიგლემიანი მარგველანი ნუგზარ

37 გიგლემიანი შამილ გიგლემიანი მარგველანი
21 კვარიანთაშვილი გიორგი დინუაშვილი ირაკლი

13 როსტიაშვილი ზაზა ჭინჭარაშვილი
როსტიაშვილი

45 ოდიშელიძე ჭინჭარაშვილი
29 ოდიშელიძე ნიკა ჭინჭარაშვილი გიორგი

3 მოსიაშვილი გიგა
მაისურაძე მოსიაშვილი გიგა

35 მაისურაძე გუგა მაისურაძე მოსიაშვილი
19 გელაშვილი ილია აგულოვი ვახო

11 დვალაშვილი ზაურ მოსიაშვილი
დვალაშვილი

43 დვალაშვილი მარღიშვილი
27 შაბურიშვილი ნიკა მარღიშვილი ლექსო

7 ჭაბაშვილი ნოდარ მოსიაშვილი
შერაზადიშვილი ჭაბაშვილი ნოდარ

39 შერაზადიშვილი გიორგი შერაზადიშვილი რთველაძე
23 ტაბატაძე პაატა რთველაძე გიორგი

15 ფერხული რატი გურაშვილი
ფერხული

47 ბაიაძე გურაშვილი
31 ბაიაძე გოგა გურაშვილი დავით

2 გურაშვილი დავით დოკაძე გერონტი
გურაშვილი ფერხული

34 დოკაძე გერონტი ფიცხელაური ფერხული რატი
18 ფიცხელაური ილია ტაბატაძე

10 რთველაძე გიორგი
რთველაძე ტაბატაძე

42 ქავთარაშვილი ტაბატაძე პაატა
26 ქავთარაშვილი მუსა ტაბატაძე

6 ქოქიური ვალერი ქოქიური ვალერი
სილაქაძე შაბურიშვილი

38 სილაქაძე გოგი სილაქაძე შაბურიშვილი ნიკა
22 მარღიშვილი ლექსო შაბურიშვილი

14 ქარელიშვილი გიორგი
ქარელიშვილი გელაშვილი

46 ქარელიშვილი გელაშვილი ილია
30 აგულოვი ვახო

4 ბერუაშვილი ნიკა ხაჩიძე გიორგი
ბერუაშვილი ხაჩიძე

36 ხაჩიძე გიორგი ბერუაშვილი როსტიაშვილი ზაზა
20 ჭინჭარაშვილი გიორგი კვარიანთაშვილი

12 კოკოლაშვილი ემზარ
კოკოლაშვილი კვარიანთაშვილი

44 კოკოლაშვილი კვარიანთაშვილი გიორგი
28 დინუაშვილი ირაკლი კვარიანთაშვილი

8 ჯოჯუა დურმიშხან ქემხაშვილი ალიკა
ჯოჯუა ქავზილაძე

40 ქემხაშვილი ალიკა ივანაშვილი ქავზილაძე სანდრო
24 ივანაშვილი გიორგი მეზვრიშვილი

16 ჭყოიძე თორნიკე
ჭყოიძე მეზვრიშვილი

48 ჭყოიძე მეზვრიშვილი ნიკა
32 ჭაღოშვილი გიორგი

საქართველოს ჩემპიონატი
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1 ჩხაიძე საბა
თოდაძე ჩხაიძე საბა

17 თოდაძე ნიკა
ბრეგაძე ფესტვენიძე

9 ბრეგაძე გიორგი
ბრეგაძე ფესტვენიძე ეშერი მუკბანიანი

25 ფესტვენიძე ეშერი
მუკბანიანი რევაზ

5 ქირია შოთა
ქაქუთია ქირია შოთა ჯოიძე

21 ქაქუთია ვიტალი
ქაქუთია ქირია

13 დიაკონიძე გიორგი
დიაკონიძე ჯოიძე

29
ჯოიძე კახა

3 თვალავაძე მევლუდ
გაზდელიანი თვალავაძე მევლუდ

19 გაზდელიანი ბუბა
გაზდელიანი თვალავაძე

11 მუკბანიანი რევაზ
მუკბანიანი დიაკონიძე

27
დიაკონიძე გიორგი

7 ბიწაძე გიორგი
ბიწაძე ხვისტანი ნუგზარ თოდაძე

23 ხვისტანი ნუგზარ
ბიწაძე ხვისტანი

15 ჯოიძე კახა
ჯოიძე თოდაძე

31
თოდაძე ნიკა

2 მანაგაძე ალეკო
მანაგაძე შუბითიძე გიორგი

18 შუბითიძე გიორგი
ტვილდიანი შუბითიძე

10 ტვილდიანი ლუკა
ტვილდიანი იაკობიძე

26
იაკობიძე ირაკლი

6 ნაჭყებია ლუკა
ჯაფარიძე ნაჭყებია ლუკა ბერიძე

22 ჯაფარიძე აკაკი
დოღანია ნაჭყებია

14 დოღანია გიორგი
დოღანია ბერიძე

30
ბერიძე ნიკა

4 სამუშია ნიკა
იაკობიძე სამუშია ნიკა

20 იაკობიძე ირაკლი
ფარჯიანი სამუშია

12 კინწურაშვილი რუსლან
ფარჯიანი კინწურაშვილი რუსლან სამუშია

28 ფარჯიანი ნიკოლოზ
მანაგაძე ალეკო

8 ნიკოლეიშვილი გიორგი
ნიკოლეიშვილი ინჯგუა ბერიკა ჯაფარიძე

24 ინჯგუა ბერიკა
ნიკოლეიშვილი ინჯგუა

16 ბერიძე ნიკა
ბერიძე ნიკა ჯაფარიძე

32
ჯაფარიძე აკაკი

საქართველოს ჩემპიონატი
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 11-12 თებერვალი 2017, ბათუმი  -60კგ
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