
1 გაგნიძე კახა
გაგნიძე კახა

17 მეტივიშვილი ვახტანგ
გაგნიძე კახა

9 კუპატაძე ირაკლი
კუპატაძე ირაკლი

25
ხუბაშვილი ვანო

5 ხუბაშვილი ვანო
ხუბაშვილი ვანო

21
ხუბაშვილი ვანო

13 საჩალელი გიორგი
საჩალელი გიორგი

29

3 დურიშვილი იოსებ
დურიშვილი იოსებ

19
დურიშვილი იოსებ

11 თამლიანი ოთარ
თამლიანი ოთარ

27
კახნიაშვილი ზურა

7 გაბიძაშვილი ვასო
გაბიძაშვილი ვასო

23
კახნიაშვილი ზურა

15 კახნიაშვილი ზურა
კახნიაშვილი ზურა

31

2 ფეიქრიშვილი გიორგი
ფეიქრიშვილი გიორგი

18
ლოქაბიძე ზურა

10 ლოქაბიძე ზურა
ლოქაბიძე ზურა

26
ძამაშვილი სანდრო

6 ძამაშვილი სანდრო
ძამაშვილი სანდრო

22
ძამაშვილი სანდრო

14 ცერცვაძე იოსებ
ცერცვაძე იოსებ

30

4 ჯავახიშვილი ივანე
ჯავახიშვილი ივანე

20
ბროლაშვილი გიორგი

12 ბროლაშვილი გიორგი
ბროლაშვილი გიორგი

28
ბროლაშვილი გიორგი

8 ნადირაძე   ლაშა
ნადირაძე   ლაშა

24
ნადირაძე   ლაშა

16 ნინიაშვილი ვანო
ნინიაშვილი ვანო

32
ხუბაშვილი ვანო

ხუბაშვილი ვანო

ბროლაშვილი გიორგი

7 დურიშვილი იოსებ

7 ლოქაბიძე ზურა

7 ნადირაძე   ლაშა

3 ხუბაშვილი ვანო

4 ბროლაშვილი გიორგი

7 გაგნიძე კახა

ძამაშვილი სანდრო

შედეგები

1 კახნიაშვილი ზურა

2 ძამაშვილი სანდრო

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, II დონე, 31 იანვარი 2018, თბილისი
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კახნიაშვილი ზურა

კახნიაშვილი ზურა



1 ჩიტაური თენგიზ
ლიპარტელიანი გიორგი

17 ლიპარტელიანი გიორგი
ლიპარტელიანი გიორგი

9 ლომიძე ირაკლი
ლომიძე ირაკლი

25
ნიაზაშვილი გიორგი

5 ნიაზაშვილი გიორგი
ნიაზაშვილი გიორგი

21
ნიაზაშვილი გიორგი

13 კურდღელაშვილი დავით
კურდღელაშვილი დავით

29

3 გოგიტიძე გუგა
გოგიტიძე გუგა

19
გოგიტიძე გუგა

11 თოთლაძე  ვანო
თოთლაძე  ვანო

27
ჭიკაიძე ბაჩუკი

7 ბუბუნაური ვაჟა
ბუბუნაური ვაჟა

23
ჭიკაიძე ბაჩუკი

15 ჭიკაიძე ბაჩუკი
ჭიკაიძე ბაჩუკი

31

2 კაიდარაშვილი ალექსანდრე
კაიდარაშვილი ალექსანდრე

18
კაიდარაშვილი ალექსანდრე

10 დოფიძე მიხეილ
დოფიძე მიხეილ

26
კაიდარაშვილი ალექსანდრე

6 აბრამიშვილი ბახვა
აბრამიშვილი ბახვა

22
აბრამიშვილი ბახვა

14 კუტალაძე ავთანდილ
კუტალაძე ავთანდილ

30

4 ქალდანი გიორგი
ქალდანი გიორგი

20
ქალდანი გიორგი

12 ხერგიანი ირაკლი
ხერგიანი ირაკლი

28
ქალდანი გიორგი

8 ბეგლარაშვილი  რობიზონ
ბეგლარაშვილი  რობიზონ

24
ბეგლარაშვილი  რობიზონ

16 თუთაშვილი გიორგი
თუთაშვილი გიორგი

32
ჭიკაიძე ბაჩუკი

კაიდარაშვილი ალექსანდრე

კაიდარაშვილი ალექსანდრე

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, II დონე, 31 იანვარი 2018, თბილისი
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ნიაზაშვილი გიორგი

ქალდანი გიორგი

ქალდანი გიორგი

შედეგები

1 ქალდანი გიორგი

2 ნიაზაშვილი გიორგი

3 კაიდარაშვილი ალექსანდრე

7 აბრამიშვილი ბახვა

7 ბეგლარაშვილი  რობიზონ

4 ჭიკაიძე ბაჩუკი

7 ლიპარტელიანი გიორგი

7 გოგიტიძე გუგა



1 გუგულაშვილი გიორგი
გუგულაშვილი გიორგი

17 აბრამიშვილი ვაჟა
ტატულაშვილი ტატო

9 ტატულაშვილი ტატო
ტატულაშვილი ტატო

25
ტატულაშვილი ტატო

5 კოპაძე დავით
კოპაძე დავით

21 ცერცვაძე ვალერი
კოპაძე დავით

13 ჯამბურიძე გოჩა
ჯამბურიძე გოჩა

29

3 ქანთარია გიორგი
ლილუაშვილი მინდია

19 ლილუაშვილი მინდია
ლილუაშვილი მინდია

11 შავდათუაშვილი  ბექა
შავდათუაშვილი  ბექა

27
მამიაშვილი  ალეკო

7 გამჯაშვილი გიორგი
მამიაშვილი  ალეკო

23 მამიაშვილი  ალეკო
მამიაშვილი  ალეკო

15 კირკიტაშვილი ლევან
კირკიტაშვილი ლევან

31

2 გუგავა ლევან
გუგავა ლევან

18 ბარბაქაძე ელგუჯა
ბესიაშვილი შოთა

10 ბესიაშვილი შოთა
ბესიაშვილი შოთა

26
ბესიაშვილი შოთა

6 გაზაშვილი  შალვა
გაზაშვილი  შალვა

22 გუმაშვილი გრიშა
გაზაშვილი  შალვა

14 მარგიანი იგორი
მარგიანი იგორი

30

4 ქიტიაშვილი ალექსანდრე
მახათაძე  ვანო

20 მახათაძე  ვანო
უდესიანი ბექა

12 უდესიანი ბექა
უდესიანი ბექა

28
უდესიანი ბექა

8 დიდებაშვილი გიორგი
მელაშვილი ცოტნე

24 მელაშვილი ცოტნე
მელაშვილი ცოტნე

16 აზმაიფარაშვილი  ბექა
აზმაიფარაშვილი  ბექა

32
ტატულაშვილი ტატო

ტატულაშვილი ტატო

ბესიაშვილი შოთა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, II დონე, 31 იანვარი 2018, თბილისი
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მამიაშვილი  ალეკო

მამიაშვილი  ალეკო

უდესიანი ბექა

შედეგები

1 მამიაშვილი  ალეკო

2 უდესიანი ბექა

3 ტატულაშვილი ტატო

7 გაზაშვილი  შალვა

7 მელაშვილი ცოტნე

4 ბესიაშვილი შოთა

7 კოპაძე დავით

7 ლილუაშვილი მინდია



1 გიგაური გიგა
გიგაური გიგა

17 თევდორაშვილი ზვიად
გიგაური გიგა

9 დონღვანი ბექა
დონღვანი ბექა

25
გიგაური გიგა

5 მაისურაძე ლეო
მაისურაძე ლეო

21
ღვანიძე მინდია

13 ღვანიძე მინდია
ღვანიძე მინდია

29

3 გაგნიძე ზაურ
გაგნიძე ზაურ

19 მცურავიშვილი  გიორგი
ზურაბიანი ლაშა

11 ზურაბიანი ლაშა
ზურაბიანი ლაშა

27
ზურაბიანი ლაშა

7 ბიბილაშვილი   ანზორ
ბიბილაშვილი   ანზორ

23
ბიბილაშვილი   ანზორ

15 ბერიაშვილი გიორგი
ბერიაშვილი გიორგი

31

2 მურაჩაშვილი  შავლეგი
მურაჩაშვილი  შავლეგი

18 ბედინაძე თამაზ
მოსახლიშვილი ტრისტან

10 მოსახლიშვილი ტრისტან
მოსახლიშვილი ტრისტან

26
მოსახლიშვილი ტრისტან

6 დუდაშვილი ლაშა
დუდაშვილი ლაშა

22
ხაჩიძე გიორგი

14 ხაჩიძე გიორგი
ხაჩიძე გიორგი

30

4 კანკავა გიორგი
კანკავა გიორგი

20 ხუბულური თორნიკე
გუგავა ლევან

12 გუგავა ლევან
გუგავა ლევან

28
გუგავა ლევან

8 შოშიაშვილი გიორგი
შოშიაშვილი გიორგი

24
კაცაძე გიორგი

16 კაცაძე გიორგი
კაცაძე გიორგი

32
ზურაბიანი ლაშა

მოსახლიშვილი ტრისტან

მოსახლიშვილი ტრისტან

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, II დონე, 31 იანვარი 2018, თბილისი
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გიგაური გიგა

გიგაური გიგა

გუგავა ლევან

შედეგები

1 გიგაური გიგა

2 გუგავა ლევან

3 მოსახლიშვილი ტრისტან

7 ხაჩიძე გიორგი

7 კაცაძე გიორგი

4 ზურაბიანი ლაშა

7 ღვანიძე მინდია

7 ბიბილაშვილი   ანზორ



1 საური ომარი
საური ომარი

17 ქშუტაშვილი ელგუჯა
ბერიანი ნოდარ

9 ბერიანი ნოდარ
ბერიანი ნოდარ

25
ბერიანი ნოდარ

5 ქურდიანი გიორგი
ქურდიანი გიორგი

21
ქურდიანი გიორგი

13 ბერიძე  გიორგი
ბერიძე  გიორგი

29

3 დადვანი ლერი
იმერლიშვილი დავით

19 იმერლიშვილი დავით
ზურაბიანი ფრიდონ

11 ზურაბიანი ფრიდონ
ზურაბიანი ფრიდონ

27
ბათურიშვილი ილია

7 მუმლაძე ბესიკი
მუმლაძე ბესიკი

23
ბათურიშვილი ილია

15 ბათურიშვილი ილია
ბათურიშვილი ილია

31

2 გულიაშვილი გიორგი
გულიაშვილი გიორგი

18
გულიაშვილი გიორგი

10 გველესიანი გიორგი
გველესიანი გიორგი

26
გულიაშვილი გიორგი

6 ჩაჩუა ირაკლი
ჩაჩუა ირაკლი

22
გოჩაშვილი  გურამ

14 გოჩაშვილი  გურამ
გოჩაშვილი  გურამ

30

4
ზაქრაძე  გოჩა

20 ზაქრაძე  გოჩა
სიდამონიძე ნიკა

12 სიდამონიძე ნიკა
სიდამონიძე ნიკა

28
სიდამონიძე ნიკა

8 ვალიევი გიორგი
ვალიევი გიორგი

24
მიქუტიშვილი   ბექა

16 მიქუტიშვილი   ბექა
მიქუტიშვილი   ბექა

32
ბათურიშვილი ილია

ბათურიშვილი ილია

გულიაშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, II დონე, 31 იანვარი 2018, თბილისი
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ბერიანი ნოდარ

ბერიანი ნოდარ

სიდამონიძე ნიკა

შედეგები

1 ბერიანი ნოდარ

2 სიდამონიძე ნიკა

3 ბათურიშვილი ილია

7 გოჩაშვილი  გურამ

7 მიქუტიშვილი   ბექა

4 გულიაშვილი გიორგი

7 ქურდიანი გიორგი

7 ზურაბიანი ფრიდონ



1 კორიფაძე გოგა
კორიფაძე გოგა

17 ტაბატაძე ავთო
კენჭაძე ზაურ

9 კენჭაძე ზაურ
კენჭაძე ზაურ

25
კენჭაძე ზაურ

5 გოგოლაშვილი არჩილ
გოგოლაშვილი არჩილ

21
სარაჯიშვილი ვახტანგ

13 სარაჯიშვილი ვახტანგ
სარაჯიშვილი ვახტანგ

29

3 ქარელიშვილი  ჯაბა
ქარელიშვილი  ჯაბა

19
ქარელიშვილი  ჯაბა

11 გელუტაშვილი გიგა
გელუტაშვილი გიგა

27
კობაიძე გიორგი

7 კობაიძე გიორგი
კობაიძე გიორგი

23
კობაიძე გიორგი

15 სომხიშვილი ავთანდილ
სომხიშვილი ავთანდილ

31

2 კუთხაშვილი კაკი
კუთხაშვილი კაკი

18
სეტიელი გიორგი

10 სეტიელი გიორგი
სეტიელი გიორგი

26
სეტიელი გიორგი

6 გაზაშვილი კონსტანტინე
გაზაშვილი კონსტანტინე

22
გაზაშვილი კონსტანტინე

14 ჟორჟოლიანი ვალერი
ჟორჟოლიანი ვალერი

30

4 ხეჩეკაშვილი  ელგუჯა
ხეჩეკაშვილი  ელგუჯა

20
ჟორჟოლიანი შოთა

12 ჟორჟოლიანი შოთა
ჟორჟოლიანი შოთა

28
თაყაძე   გიგა

8 ცარელაშვილი  ლევან
ცარელაშვილი  ლევან

24
თაყაძე   გიგა

16 თაყაძე   გიგა
თაყაძე   გიგა

32
კობაიძე გიორგი

კობაიძე გიორგი

თაყაძე   გიგა

7 გაზაშვილი კონსტანტინე

7 ჟორჟოლიანი შოთა

4 თაყაძე   გიგა

7 სარაჯიშვილი ვახტანგ

7 ქარელიშვილი  ჯაბა

შედეგები

1 კენჭაძე ზაურ

2 სეტიელი გიორგი

3 კობაიძე გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, II დონე, 31 იანვარი 2018, თბილისი

 -100კგ

კენჭაძე ზაურ

კენჭაძე ზაურ

სეტიელი გიორგი



1 ლაზუაშვილი გიორგი

კონკროშვილი ამბროსი

9 კონკროშვილი ამბროსი

ბოლოთაშვილი გიორგი

5 ბოლოთაშვილი გიორგი

ბოლოთაშვილი გიორგი

13

3 წულუკიძე რეზო

წულუკიძე რეზო

11

წულუკიძე რეზო

7 ლომიძე ერეკლე

ლომიძე ერეკლე

15

2 ოქრუაშვილი ვახტანგ

ოქრუაშვილი ვახტანგ

10 ბუღაძე ნიკა

ოქრუაშვილი ვახტანგ

6 ზაალიშვილი ალექსანდრე

ზაალიშვილი ალექსანდრე

14

4 კიბორძალიძე გუგა

კიბორძალიძე გუგა

12

კიბორძალიძე გუგა

8 ხატისკაცი   ბადრი

ხატისკაცი   ბადრი

16

ბოლოთაშვილი გიორგი

ბოლოთაშვილი გიორგი

ოქრუაშვილი ვახტანგ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, II დონე, 31 იანვარი 2018, თბილისი

 +100კგ

წულუკიძე რეზო

კიბორძალიძე გუგა

კიბორძალიძე გუგა

შედეგები

1 კიბორძალიძე გუგა

2 წულუკიძე რეზო

3 ბოლოთაშვილი გიორგი

4 ოქრუაშვილი ვახტანგ

7 კონკროშვილი ამბროსი

7

7

7
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