
1 ვარდოსანიძე გოგა
ვარდოსანიძე გოგა

17 მასურაშვილი გიორგი
ვარდოსანიძე გოგა

9 ბლუიშვილი კახა
ბლუიშვილი კახა

25
ვარდოსანიძე გოგა

5 ბუჩაშვილი ვასილი
ბუჩაშვილი ვასილი

21 გულედანი ლუკა
ქურასბედიანი გელა

13 ქურასბედიანი გელა
ქურასბედიანი გელა

29

3 ტალახაშვილი ოთარ
ტალახაშვილი ოთარ

19 მეხრიშვილი გიორგი
ტალახაშვილი ოთარ

11 ალხაზაშვილი ნიკა
ალხაზაშვილი ნიკა

27
ტალახაშვილი ოთარ

7 ზაქაიძე ვასილი
წიკლაური მიხეილ

23 წიკლაური მიხეილ
სუხიტაშვილი  დაჩი

15 სუხიტაშვილი  დაჩი
სუხიტაშვილი  დაჩი

31

2 ფეიქრიშვილი გიორგი
კვერნაძე თამაზ

18 კვერნაძე თამაზ
ფილფანი დავით

10 ფილფანი დავით
ფილფანი დავით

26
ფილფანი დავით

6 ნინიაშვილი დავით
ნინიაშვილი დავით

22 არხოზაშვილი  ვალერი
ბეჟანიშვილი ზურაბ

14 ბეჟანიშვილი ზურაბ
ბეჟანიშვილი ზურაბ

30

4 ხაჩიძე ზურა
მარგველაშვილი თორნიკე

20 მარგველაშვილი თორნიკე
ხუბაშვილი ვანო

12 ხუბაშვილი ვანო
ხუბაშვილი ვანო

28
ხუბაშვილი ვანო

8 პაპუნაშვილი ბაჩანა
პაპუნაშვილი ბაჩანა

24 დარბაისელი ლუკა
ჩხაიძე გოგა

16 ჩხაიძე გოგა
ჩხაიძე გოგა

32

მასურაშვილი გიორგი
მასურაშვილი გიორგი

ბლუიშვილი კახა მასურაშვილი გიორგი
ქურასბედიანი გელა

მეხრიშვილი გიორგი ალხაზაშვილი ნიკა
ალხაზაშვილი ნიკა

ალხაზაშვილი ნიკა ალხაზაშვილი ნიკა ფილფანი დავით
სუხიტაშვილი  დაჩი

ფილფანი დავით
კვერნაძე თამაზ

ბეჟანიშვილი ზურაბ
ბეჟანიშვილი ზურაბ

მარგველაშვილი თორნიკე
მარგველაშვილი თორნიკე

მარგველაშვილი თორნიკე ვარდოსანიძე გოგა
ჩხაიძე გოგა

ვარდოსანიძე გოგა

7 მასურაშვილი გიორგი

7 ბეჟანიშვილი ზურაბ

3 ვარდოსანიძე გოგა

5 ალხაზაშვილი ნიკა

5 მარგველაშვილი თორნიკე

შედეგები

1 ხუბაშვილი ვანო

2 ტალახაშვილი ოთარ

3 ფილფანი დავით

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 5-6 მაისი 2018, თბილისი
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ტალახაშვილი ოთარ

ხუბაშვილი ვანო

ხუბაშვილი ვანო



1 თუთაშვილი გიორგი
თუთაშვილი გიორგი

33 მაჩალიკაშვილი მუხმად თუთაშვილი გიორგი
17 ძიგანიძე თედორე

ნოზაძე თემურ
9 ნოზაძე თემურ

ნოზაძე თემურ
25 ჩილინდრიშვილი თამაზ

ნოზაძე თემურ
5 ხუციშვილი გიორგი

ხუციშვილი გიორგი
21 გელაშვილი უჩა

ძამაშვილი სანდრო
13 ოდიშელიძე რევაზ

ძამაშვილი სანდრო
29 ძამაშვილი სანდრო

3 ქურხული ნოდარ
ქანთარია ალიკა

19 ქანთარია ალიკა
ნადირაძე ლაშა

11 ნადირაძე ლაშა
ნადირაძე ლაშა

27 ქისტაური ბესარიონ
ნადირაძე ლაშა

7 კაპანაძე გიორგი
კაპანაძე გიორგი

23 სარქისიანი გიორგი
კაპანაძე გიორგი

15 გიორგი აირაპეტოვი
გიორგი აირაპეტოვი

31 პარუნაშვილი ლევან
2 ლაბაძე ზაურ

მანაგაძე გიორგი
34 მანაგაძე გიორგი მანაგაძე გიორგი

18 ჯანჯღავა ომარი
დარბაისელი ამირან

10 დარბაისელი ამირან
დარბაისელი ამირან

26 გოგოლაძე ვალერი
დარბაისელი ამირან

6 ვართანაშვილი გიორგი
ვარძელაშვილი ლაშა

22 ვარძელაშვილი ლაშა
ვარძელაშვილი ლაშა

14 ზურაბიანი ზურაბ
ზურაბიანი ზურაბ

30 მაზანაშვილი რამაზ

4 გაგნიძე კახა
გაგნიძე კახა

20 ბაბლუანი რეზო
გაგნიძე კახა

12 კაპანაძე საბა
კაპანაძე საბა

28 დურიშვილი იოსებ
გაგნიძე კახა

8 მეშველიანი ბექა
ბასილაშვილი ნიკა

24 ბასილაშვილი ნიკა
ბასილაშვილი ნიკა

16 ქორელი ლუკა
კუტალაძე ავთანდილ

32 კუტალაძე ავთანდილ

ჩილინდრიშვილი თამაზ
თუთაშვილი გიორგი

თუთაშვილი გიორგი თუთაშვილი გიორგი
ძამაშვილი სანდრო

ქისტაური ბესარიონ თუთაშვილი გიორგი
ქანთარია ალიკა

ქანთარია ალიკა კაპანაძე გიორგი თუთაშვილი გიორგი
კაპანაძე გიორგი

გოგოლაძე ვალერი გაგნიძე კახა
მანაგაძე გიორგი

მანაგაძე გიორგი ვარძელაშვილი ლაშა
ვარძელაშვილი ლაშა

ბაბლუანი რეზო ვარძელაშვილი ლაშა
კაპანაძე საბა

კაპანაძე საბა კუტალაძე ავთანდილ ნადირაძე ლაშა
კუტალაძე ავთანდილ

ნადირაძე ლაშა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 5-6 მაისი 2018, თბილისი

7 კუტალაძე ავთანდილ

5 ვარძელაშვილი ლაშა

7 კაპანაძე გიორგი

3 ნადირაძე ლაშა

5 გაგნიძე კახა

2 დარბაისელი ამირან

3 თუთაშვილი გიორგი

1 ნოზაძე თემურ

ნოზაძე თემურ

ნოზაძე თემურ

დარბაისელი ამირან
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შედეგები



1 გამხიტაშვილი ნიკა
ქველაძე გოჩა

33 ქველაძე გოჩა კაიდარაშვილი  ალეკო
17 კაიდარაშვილი  ალეკო

კაიდარაშვილი  ალეკო
9 გოგიტიძე გუგა

ახალაური გიორგი
25 ახალაური გიორგი

მუკბანიანი ავთო
5 ებელაშვილი ლევან

ბუზიაშვილი გიგა
21 ბუზიაშვილი გიგა

მუკბანიანი ავთო
13 ბუბუნაური ვაჟა

მუკბანიანი ავთო
29 მუკბანიანი ავთო

3 ლიპარტელიანი ღვთისავარ
რევაზაშვილი გიორგი

19 რევაზაშვილი გიორგი
ნიაზაშვილი გიორგი

11 ნიაზაშვილი გიორგი
ნიაზაშვილი გიორგი

27 ღვინიაშვილი ომარი
ნიაზაშვილი გიორგი

7 ჟორჟოლიანი გიორგი
ჟორჟოლიანი გიორგი

23 გიორგაშვილი გაგა
მეტრეველი მალხაზ

15 მეტრეველი მალხაზ
მეტრეველი მალხაზ

31 ქალდანი ლაშა

2 კობაიძე ნიკა
კობაიძე ნიკა

18 ლომიაშვილი ზურა
ბეგლარაშვილი რობიზონ

10 ბეგლარაშვილი რობიზონ
ბეგლარაშვილი რობიზონ

26 ხაჭიპერაძე რეზო
გრიგალაშვილი საბა

6 ბზიშვილი  დავით
ბზიშვილი  დავით

22 ნაოჭაშვილი გერისო
გრიგალაშვილი საბა

14 გიორგაძე მინდია
გრიგალაშვილი საბა

30 გრიგალაშვილი საბა

4 ჩიტაური თენგიზ
ქავთარაშვილი ისლამ

20 ქავთარაშვილი ისლამ
ბაზანდარაშვილი  გიორგი

12 ხერგიანი ირაკლი
ბაზანდარაშვილი  გიორგი

28 ბაზანდარაშვილი  გიორგი
ბაზანდარაშვილი  გიორგი

8 მუკბანიანი გიორგი
არჩუაძე არმაზ

24 არჩუაძე არმაზ
ბენდელიანი გიორგი

16 ონიანი  თორნიკე
ბენდელიანი გიორგი

32 ბენდელიანი გიორგი

ბუბუნაური ვაჟა
ბუბუნაური ვაჟა

ბუზიაშვილი გიგა ბუბუნაური ვაჟა
კაიდარაშვილი  ალეკო

ღვინიაშვილი ომარი რევაზაშვილი გიორგი
რევაზაშვილი გიორგი

რევაზაშვილი გიორგი რევაზაშვილი გიორგი რევაზაშვილი
მეტრეველი მალხაზ

გიორგაძე მინდია ბაზანდარაშვილი  გიორგი
ბზიშვილი  დავით

ბზიშვილი  დავით ბეგლარაშვილი რობიზონ
ბეგლარაშვილი რობიზონ

ხერგიანი ირაკლი ბეგლარაშვილი რობიზონ
ხერგიანი ირაკლი

ქავთარაშვილი ისლამ ხერგიანი ირაკლი ბეგლარაშვილი 
ბენდელიანი გიორგი

მუკბანიანი ავთო

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 5-6 მაისი 2018, თბილისი

7 ხერგიანი ირაკლი

5 მუკბანიანი ავთო

7 ბუბუნაური ვაჟა

3 ბეგლარაშვილი

5 ბაზანდარაშვილი

2 გრიგალაშვილი საბა

3 რევაზაშვილი

1 ნიაზაშვილი გიორგი

ნიაზაშვილი გიორგი

ნიაზაშვილი გიორგი

გრიგალაშვილი საბა
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შედეგები



1 ლომოური  ნოე
ლომოური  ნოე

33 დავითაშვილი ლუკა ბარბაქაძე ელგუჯა
17 ბარბაქაძე ელგუჯა

თაყაძე დავით
9 მამიაშვილი ალეკო

თაყაძე დავით
25 თაყაძე დავით

თაყაძე დავით
5 გრიგალაშვილი თორნიკე

ნოზაძე მიშიკო
21 ნოზაძე მიშიკო

ნოზაძე მიშიკო
13 გოჩილაიძე დიმიტრი

გოგაშვილი გოგა
29 გოგაშვილი გოგა

3 კაკაშვილი ნიკა
გვიჭიანი თორნიკე

19 გვიჭიანი თორნიკე
გვიჭიანი თორნიკე

11 ბესიაშვილი შოთა
ბაღოშვილი გიორგი

27 ბაღოშვილი გიორგი
გვიჭიანი თორნიკე

7 ბერიანი ბადრი
ბერიანი ბადრი

23 ლიპარტელიანი გიორგი 
ლიჩელი გაგი

15 სოზიაშვილი ოთარი
ლიჩელი გაგი

31 ლიჩელი გაგი

2 აბრამიშვილი ვაჟა
აბრამიშვილი ვაჟა

18 დოლიძე თორნიკე
ჩიხელიძე გიორგი

10 ჩიხელიძე გიორგი
ჩიხელიძე გიორგი

26 ნიჟარაძე ლუკა
ჩიხელიძე გიორგი

6 ქალდანი ლუკა
ტურაშვილი გიორგი

22 ტურაშვილი გიორგი
ოძელაშვილი ერეკლე

14 ოძელაშვილი ერეკლე
ოძელაშვილი ერეკლე

30 დოღანაძე  გიორგი

4 ბახტიძე გაგა
ბახტიძე გაგა

20 გუგავა ლევან 
ბახტიძე გაგა

12 გაზაშვილი შალვა
გაზაშვილი შალვა

28 მახათაძე ვანო
ბახტიძე გაგა

8 ონიანი ლაშა
ონიანი ლაშა

24 ქათამაძე სანდრო
ონიანი ლაშა

16 სუხოშვილი გიორგი
სუხოშვილი გიორგი

32 პირველი ოთარი

მამიაშვილი ალეკო
მამიაშვილი ალეკო

ბარბაქაძე ელგუჯა მამიაშვილი ალეკო
ნოზაძე მიშიკო

კაკაშვილი ნიკა მამიაშვილი ალეკო
კაკაშვილი ნიკა

ბაღოშვილი გიორგი ლიჩელი გაგი მამიაშვილი ალეკო
ლიჩელი გაგი

ნიჟარაძე ლუკა ბახტიძე გაგა
აბრამიშვილი ვაჟა

აბრამიშვილი ვაჟა აბრამიშვილი ვაჟა
ოძელაშვილი ერეკლე

გუგავა ლევან გაზაშვილი შალვა
გაზაშვილი შალვა

გაზაშვილი შალვა გაზაშვილი შალვა გაზაშვილი შალვა
ონიანი ლაშა

გვიჭიანი თორნიკე

5 ბახტიძე გაგა

5 გვიჭიანი თორნიკე

7 ლიჩელი გაგი

ჩიხელიძე გიორგი

ჩიხელიძე გიორგი

შედეგები

1 ჩიხელიძე გიორგი

2 თაყაძე დავით

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 5-6 მაისი 2018, თბილისი
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თაყაძე დავით

7 აბრამიშვილი ვაჟა

3 მამიაშვილი ალეკო

3 გაზაშვილი შალვა



1 გოგიშვილი სერგო
გოგიშვილი სერგო

33 კენჭოშვილი ვაჟა გოგიშვილი სერგო
17 ტალიკაძე ბექა

მაისურაძე ლუკა
9 მაისურაძე ლუკა

მაისურაძე ლუკა
25 მარტიაშვილი გიორგი

მაისურაძე ლუკა
5 ფსუტური ლევან

ფსუტური ლევან
21 ყალაბეგაშვილი გიორგი

ფსუტური ლევან
13 ადეიშვილი თორნიკე

შავდია შოთა
29 შავდია შოთა

3 ალუდაური ჯურხა
ბედინაძე თამაზი

19 ბედინაძე თამაზი
სარქისაშვილი ბაჩანა

11 სარქისაშვილი ბაჩანა
სარქისაშვილი ბაჩანა

27 შარაბიძე გიორგი
გელაშვილი გიორგი

7 თევდორაშვილი ზვიად
თევდორაშვილი ზვიად

23 კუდუხაშვილი  დავით
გელაშვილი გიორგი

15 გელაშვილი გიორგი
გელაშვილი გიორგი

31 აირაპეტოვი  სერგო

2 იორდანაშვილი იოსებ
ბუქილაშვილი  ტარიელ

18 ბუქილაშვილი  ტარიელ
ახალკაცი ვლადიმერ

10 ახალკაცი ვლადიმერ
ახალკაცი ვლადიმერ

26 დუდაშვილი ლაშა 
ახალკაცი ვლადიმერ

6 ხარიბეგაშვილი  ვანიკო
ბერიაშვილი გიორგი

22 ბერიაშვილი გიორგი
ებილაშვილი სოსო

14 ნონიკაშვილი  დიმიტრი
ებილაშვილი სოსო

30 ებილაშვილი სოსო

4 მასურაშვილი ვახტანგ
ღვანიძე მინდია

20 ღვანიძე მინდია
მათიაშვილი ლაშა

12 მათიაშვილი ლაშა
მათიაშვილი ლაშა

28 მჭედლიშვილი გიგი
მათიაშვილი ლაშა

8 კობაური დიმიტრი
კობაური დიმიტრი

24 ნებიერიძე  ალეკო
კობაური დიმიტრი

16 ალანია მირდასი
ალანია მირდასი

32 ჯანანაშვილი ზაზა

მარტიაშვილი გიორგი
მარტიაშვილი გიორგი

გოგიშვილი სერგო ფსუტური ლევან
ფსუტური ლევან

აირაპეტოვი  სერგო ფსუტური ლევან
აირაპეტოვი  სერგო

თევდორაშვილი ზვიად სარქისაშვილი ბაჩანა ფსუტური ლევან
სარქისაშვილი ბაჩანა

დუდაშვილი ლაშა მათიაშვილი ლაშა
ბუქილაშვილი  ტარიელ

ბუქილაშვილი  ტარიელ ებილაშვილი სოსო
ებილაშვილი სოსო

მჭედლიშვილი გიგი ებილაშვილი სოსო
მჭედლიშვილი გიგი

ღვანიძე მინდია კობაური დიმიტრი ებილაშვილი სოსო
კობაური დიმიტრი

გელაშვილი გიორგი

7 სარქისაშვილი ბაჩანა

7 კობაური დიმიტრი

3 ებილაშვილი სოსო

5 მათიაშვილი ლაშა

5 გელაშვილი გიორგი

შედეგები

1 მაისურაძე ლუკა

2 ახალკაცი ვლადიმერ

3 ფსუტური ლევან

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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მაისურაძე ლუკა

მაისურაძე ლუკა

ახალკაცი ვლადიმერ



1 ვარდოსანიძე გიორგი
გამდლიშვილი  გიგა

17 გამდლიშვილი  გიგა
გამდლიშვილი  გიგა

9 გოგოლაძე იმედა
გოგოლაძე იმედა

25 შერმაზანაშვილი ნიკა
გამდლიშვილი  გიგა

5 თევდორაძე დავით
თევდორაძე დავით

21
თევდორაძე დავით

13 გოჩაშვილი  გურამ
სულამანიძე შალვ

29 სულამანიძე შალვა

3 წაქაძე ლაშა
უკლება ბაქარ

19 უკლება ბაქარ
ბათურიშვილი ილია

11 ბათურიშვილი ილია
ბათურიშვილი ილია

27 გოგიძე  ოთარ
ნასყიდაშვილი დიმიტრი

7 ნასყიდაშვილი დიმიტრი
ნასყიდაშვილი დიმიტრი

23 ბლუაშვილი დავით
ნასყიდაშვილი დიმიტრი

15 გვაზავა ლუკა
გვაზავა ლუკა

31

2 დიასამიძე ნიაზ 
დიასამიძე ნიაზ 

18 მიქელაძე მერაბ
ბექაური მიხეილ

10 ბექაური მიხეილ
ბექაური მიხეილ

26 ქევხიშვილი გოგა
ღვაჩლიანი გოჩა

6 ჩადუნელი გიორგი
ღვაჩლიანი გოჩა

22 ღვაჩლიანი გოჩა
ღვაჩლიანი გოჩა

14 მარტიაშვილი პაატა
მარტიაშვილი პაატა

30

4 ლიქოკელი ზურაბ
ლიქოკელი ზურაბ

20 ავალიანი ონისე
სიდამონიძე ნიკა

12 სიდამონიძე ნიკა
სიდამონიძე ნიკა

28 ცარელაშვილი  ლევან
საური ომარი

8 საური ომარი
საური ომარი

24 ეგნატაშვილი გიორგი
საური ომარი

16 ჩაჩიბაია ალექსი
ჩაჩიბაია ალექსი

32

ვარდოსანიძე გიორგი
გოგოლაძე იმედა

გოგოლაძე იმედა გოგოლაძე იმედა
თევდორაძე დავით

ბლუაშვილი დავით გოგოლაძე იმედა
ბლუაშვილი დავით

გვაზავა ლუკა ბათურიშვილი ილია გოგოლაძე იმედა
ბათურიშვილი ილია

ჩადუნელი გიორგი საური ომარი
მარტიაშვილი პაატა

მარტიაშვილი პაატა ბექაური მიხეილ
ბექაური მიხეილ

ეგნატაშვილი გიორგი ბექაური მიხეილ
ეგნატაშვილი გიორგი

ჩაჩიბაია ალექსი სიდამონიძე ნიკა ბექაური მიხეილ
სიდამონიძე ნიკა

გამდლიშვილი  გიგა

შედეგები

1

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 5-6 მაისი 2018, თბილისი
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ნასყიდაშვილი დიმიტრი

ღვაჩლიანი გოჩა

ღვაჩლიანი გოჩა

ღვაჩლიანი გოჩა

7 სიდამონიძე ნიკა

3 ბექაური მიხეილ

5 საური ომარი

5 გამდლიშვილი  გიგა

2 ნასყიდაშვილი დიმიტრი

3 გოგოლაძე იმედა

7 ბათურიშვილი ილია



1 დიასამიძე ჯემალ
საათაშვილი  ილია

17 საათაშვილი  ილია
კენჭაძე ზაურ

9 კენჭაძე ზაურ
კენჭაძე ზაურ

25
კენჭაძე ზაურ

5 კუთხაშვილი კაკი
კუთხაშვილი კაკი

21
კუთხაშვილი კაკი

13 ანდიაშვილი ალექსი
ანდიაშვილი ალექსი

29

3 ქარელიშვილი  ჯაბა
ბარამიძე მამუკა

19 ბარამიძე მამუკა
დონღვანი ნიკა

11 დონღვანი ნიკა
დონღვანი ნიკა

27
დონღვანი ნიკა

7 კუთხაშვილი  ნოდარ
კუთხაშვილი  ნოდარ

23
კუთხაშვილი  ნოდარ

15 გულიაშვილი ომარი
გულიაშვილი ომარი

31

2 ბერიძე  გიორგი
ბერიძე  გიორგი

18
ტაბატაძე ავთანდილ

10 ტაბატაძე ავთანდილ
ტაბატაძე ავთანდილ

26
ტაბატაძე ავთანდილ

6 კარიაული გიორგი
კარიაული გიორგი

22
კარიაული გიორგი

14 გელუტაშვილი გიგა
გელუტაშვილი გიგა

30

4 კაკილაშვილი ვაჟა
კაკილაშვილი ვაჟა

20 მაჭარაშვილი ვაჟა
კაკილაშვილი ვაჟა

12 ჩიქოვანი გიორგი
ჩიქოვანი გიორგი

28
კაკილაშვილი ვაჟა

8 აბესაძე ვახტანგ
აბესაძე ვახტანგ

24
აფრიდონიძე ირაკლი

16 აფრიდონიძე ირაკლი
აფრიდონიძე ირაკლი

32

საათაშვილი  ილია
საათაშვილი  ილია

კუთხაშვილი კაკი
საათაშვილი  ილია

ბარამიძე მამუკა
ბარამიძე მამუკა ტაბატაძე ავთანდილ

კუთხაშვილი  ნოდარ
ტაბატაძე ავთანდილ

ბერიძე  გიორგი
კარიაული გიორგი

კარიაული გიორგი
მაჭარაშვილი ვაჟა კარიაული გიორგი

მაჭარაშვილი ვაჟა
ჩიქოვანი გიორგი მაჭარაშვილი ვაჟა კარიაული გიორგი

აფრიდონიძე ირაკლი
დონღვანი ნიკა

7 ბარამიძე მამუკა

7 მაჭარაშვილი ვაჟა

ტაბატაძე ავთანდილ

3 კარიაული გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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კენჭაძე ზაურ

3

დონღვანი ნიკა

კენჭაძე ზაურ

კენჭაძე ზაურ

2 კაკილაშვილი ვაჟა

კაკილაშვილი ვაჟა

შედეგები

1

5 საათაშვილი  ილია

5



1  ქოროღლიშვილი ნიკოლოზ

ზაალიშვილი გელა

9 ზაალიშვილი გელა

ზაალიშვილი გელა

5  გულიაშვილი სპარტაკ

ბურჯალიანი გიორგი

13 ბურჯალიანი გიორგი

3 ლომიძე ერეკლე

ლომიძე ერეკლე

11

მეშველაშვილი ოთარ

7 მეშველაშვილი ოთარ

მეშველაშვილი ოთარ

15

2 ხატისკაცი  ბადრი

ხატისკაცი  ბადრი

10 სვიანაძე ალექსი 

გაბრიჭიძე საბა

6 გაბრიჭიძე საბა

გაბრიჭიძე საბა

14

4 ტოგონიძე პაატა

მატიაშვილი დავით 

12 მატიაშვილი დავით 

მატიაშვილი დავით 

8 ლომინაშვილი ბექა

ლომინაშვილი ბექა

16

 ქოროღლიშვილი ნიკოლოზ
ბურჯალიანი გიორგი

ბურჯალიანი გიორგი
ბურჯალიანი გიორგი

ლომიძე ერეკლე ბურჯალიანი გიორგი

გაბრიჭიძე საბა

ხატისკაცი  ბადრი

ტოგონიძე პაატა
ტოგონიძე პაატა

ტოგონიძე პაატა ტოგონიძე პაატა
ლომინაშვილი ბექა

მეშველაშვილი ოთარ

ლომიძე ერეკლე

მეშველაშვილი ოთარ

ხატისკაცი  ბადრი

ზაალიშვილი გელა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

ტოგონიძე პაატა

გაბრიჭიძე საბა

მატიაშვილი დავით 

ბურჯალიანი გიორგი

საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 5-6 მაისი 2018, თბილისი
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ზაალიშვილი გელა

ზაალიშვილი გელა

მატიაშვილი დავით 

შედეგები

7

7

1

2

3

3

5

5
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