
1 ოდიშვილი საბა
ფეიქრიშვილი ლუკა

17 ფეიქრიშვილი ლუკა
ფეიქრიშვილი ლუკა

9 კორკელია ამირან
კორკელია ამირან

25 ცუცქირიძე შმაგი
მაზიაშვილი თორნიკე

5 მაზიაშვილი თორნიკე
მაზიაშვილი თორნიკე

21 ათუაშვილი სანდრო
მაზიაშვილი თორნიკე

13 ტერმაკოზაშვილი ლაშა
გოგოჭური თორღვა

29 გოგოჭური თორღვა

3 ოზგელდოვი ლაშა
გურჩიანი სპარტაკ

19 გურჩიანი სპარტაკ
გურჩიანი სპარტაკ

11 ბატიანი გიორგი
სირანაშვილი გიორგი

27 სირანაშვილი გიორგი
გურჩიანი სპარტაკ

7 ლუხოშვილი ჯაბა
ბასიაშვილი თორნიკე

23 ბასიაშვილი თორნიკე
ბასიაშვილი თორნიკე

15 ლომიძე მეთოდი
ლომიძე მეთოდი

31

2 ქავთარაშვილი მაგამედ
ქავთარაშვილი მაგამედ

18 სანიშვილი მიხეილ
ქავთარაშვილი მაგამედ

10 გეთიაშვილი სოლომონ
გეთიაშვილი სოლომონ

26 მესტუმრიშვილი  ზაზა
ბაჩიაშვილი ნიკა

6 ბაჩიაშვილი ნიკა
ბაჩიაშვილი ნიკა

22 მაჩხაშვილი ნიკა
ბაჩიაშვილი ნიკა

14 მაზმიშვილი  თორნიკე
ჯინჭველაძე თორნიკე

30 ჯინჭველაძე თორნიკე

4 ხახუტაშვილი დაჩი
მაღალაშვილი ნიკა

20 მაღალაშვილი ნიკა
მაღალაშვილი ნიკა

12 ლომიძე ნიკა
სუხიტაშვილი ლუკა

28 სუხიტაშვილი ლუკა
სიდამონიძე ანზორ

8 სიდამონიძე ანზორ
სიდამონიძე ანზორ

24 ეპიტაშვილი აკაკი
სიდამონიძე ანზორ

16 ბაზერაშვილი ლევან
ბაზერაშვილი ლევან

32

ათუაშვილი სანდრო
გოგოჭური თორღვა

გოგოჭური თორღვა გოგოჭური თორღვა
ფეიქრიშვილი ლუკა

ოზგელდოვი ლაშა ბასიაშვილი თორნიკე
ოზგელდოვი ლაშა

სირანაშვილი გიორგი ბასიაშვილი თორნიკე ბაჩიაშვილი ნიკა
ბასიაშვილი თორნიკე

მაჩხაშვილი ნიკა ბაჩიაშვილი ნიკა
ჯინჭველაძე თორნიკე

ჯინჭველაძე თორნიკე ქავთარაშვილი მაგამედ
ქავთარაშვილი მაგამედ

ეპიტაშვილი აკაკი ქავთარაშვილი მაგამედ
ეპიტაშვილი აკაკი

ბაზერაშვილი ლევან ეპიტაშვილი აკაკი მაზიაშვილი თორნიკე
მაღალაშვილი ნიკა

მაზიაშვილი თორნიკე

7 გოგოჭური თორღვა

7 ეპიტაშვილი აკაკი

3 მაზიაშვილი თორნიკე

5 ბასიაშვილი თორნიკე

5 ქავთარაშვილი მაგამედ

შედეგები

1 სიდამონიძე ანზორ

2 გურჩიანი სპარტაკ

3 ბაჩიაშვილი ნიკა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 3-4 თებერვალი 2018, თბილისი
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გურჩიანი სპარტაკ

სიდამონიძე ანზორ

სიდამონიძე ანზორ



1 თურქია ელიზბარ
თურქია ელიზბარ

33 კოჩალიძე ნიკა თურქია ელიზბარ
17 ძამაშვილი როსტომ

ოდიშვილი ნიკო
9 კვინიკაძე თენგო

ოდიშვილი ნიკო
25 ოდიშვილი ნიკო

ჩოკოშვილი ნიკა
5 კვატანია აკაკი

აბრამიშვილი თემურ
21 აბრამიშვილი თემურ

ჩოკოშვილი ნიკა
13 ჩოკოშვილი ნიკა

ჩოკოშვილი ნიკა
29 გუგავა გიორგი

3 კუხალაშვილი ლუკა
ქურდიანი გიორგი

19 ქურდიანი გიორგი
გასიტაშვილი გურამ

11 კაპანაძე ალეკო
გასიტაშვილი გურამ

27 გასიტაშვილი გურამ
გასიტაშვილი გურამ

7 ოქროპირიძე ნიკა
ჟამიაშვილი გიორგი

23 ჟამიაშვილი გიორგი
ჭულუხაძე  გაგა

15 ჭულუხაძე  გაგა
ჭულუხაძე  გაგა

31 სეხნიაშვილი თევდორე
2 ბორჩაშვილი მუხამედ

კაპანაძე ზურაბ
34 კაპანაძე ზურაბ კაპანაძე ზურაბ

18 ტიტვინიძე აბე
მანაგაძე გიორგი

10 მანაგაძე გიორგი
მანაგაძე გიორგი

26 არევაძე ნოდარ
მანაგაძე გიორგი

6 გაზაშვილი ბექა
მიკელაშვილი ვასიკო

22 მიკელაშვილი ვასიკო
გერლიანი მურადი

14 საგანელიძე ლუკა
გერლიანი მურადი

30 გერლიანი მურადი

4 ეცადაშვილი დავით
შათირიშვილი შაქრო

20 შათირიშვილი შაქრო
შათირიშვილი შაქრო

12 გაჩეჩილაძე შოთა
ბაბაკიშვილი მინდია

28 ბაბაკიშვილი მინდია
შათირიშვილი შაქრო

8 ტაბატაძე ვაჟა
ბახბახაშვილი დავით

24 ბახბახაშვილი დავით
ბახბახაშვილი დავით

16 ნოზაძე ზვიად
აქუბარდია არჩილ

32 აქუბარდია არჩილ

გუგავა გიორგი
აბრამიშვილი თემურ

აბრამიშვილი თემურ აბრამიშვილი თემურ
ოდიშვილი ნიკო

კაპანაძე ალეკო აბრამიშვილი თემურ
კაპანაძე ალეკო

ქურდიანი გიორგი ჭულუხაძე  გაგა აბრამიშვილი თემურ
ჭულუხაძე  გაგა

არევაძე ნოდარ მანაგაძე გიორგი
კაპანაძე ზურაბ

კაპანაძე ზურაბ კაპანაძე ზურაბ
გერლიანი მურადი

ეცადაშვილი დავით კაპანაძე ზურაბ
ეცადაშვილი დავით

ბაბაკიშვილი მინდია ბახბახაშვილი დავით კაპანაძე ზურაბ
ბახბახაშვილი დავით

ჩოკოშვილი ნიკა

7 ჭულუხაძე  გაგა

7 ბახბახაშვილი დავით

3 კაპანაძე ზურაბ

5 მანაგაძე გიორგი

5 ჩოკოშვილი ნიკა

შედეგები

1 გასიტაშვილი გურამ

2 შათირიშვილი შაქრო

3 აბრამიშვილი თემურ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 18-19 თებერვალი 2017, თბილისი

გასიტაშვილი გურამ

გასიტაშვილი გურამ

შათირიშვილი შაქრო



1 მიდელაშვილი შალვა
მიდელაშვილი შალვა

17 მარგოშვილი ახმად
მიდელაშვილი შალვა

9 აქიმიშვილი ელდარ
იოსელიანი გიორგი

25 იოსელიანი გიორგი
წიფიანი ბექა

5 წიფიანი ბექა
წიფიანი ბექა

21 ყაჩლავაშვილი ლევან
წიფიანი ბექა

13 სირბილაძე  ლევან
სირბილაძე  ლევან

29 არღვლიანი ავთო

3 ჯოიძე კახა
ჯოიძე კახა

19 კოპაძე ნიკა
ჯოიძე კახა

11 ქაქუთია ვიტალი
ქაქუთია ვიტალი

27 მეგრელიშვილი გიორგი
ჯოიძე კახა

7 ჩხაიძე საბა
მეტრეველი  ვასილი

23 მეტრეველი  ვასილი
ჯამბურიძე გიორგი

15 ჯარმელიშვილი ნოდარ
ჯამბურიძე გიორგი

31 ჯამბურიძე გიორგი

2 დავაძე ირაკლი
გიორგაძე გიორგი

18 გიორგაძე გიორგი
დვალიშვილი დათო

10 მუმლაძე აკაკი
დვალიშვილი დათო

26 დვალიშვილი დათო
დვალიშვილი დათო

6 ნასყიდაშვილი გიორგი
ნასყიდაშვილი გიორგი

22 კვანჭიანი გიორგი
ნასყიდაშვილი გიორგი

14 თაბუკაშვილი ამირან
თაბუკაშვილი ამირან

30 გლოველი აკაკი

4 გოცირიძე გიორგი
გოცირიძე გიორგი

20 დოღანია გიორგი
ვეშაპიძე ლაშა

12 ვეშაპიძე ლაშა
ვეშაპიძე ლაშა

28 ზურაბიანი ანდრია
ბეგიევი მიხეილ

8 ბეგიევი მიხეილ
ბეგიევი მიხეილ

24 ხუციშვილი გიორგი
ბეგიევი მიხეილ

16 ბიწაძე გიორგი
ბიწაძე გიორგი

32 მაისურაძე ზაზა

ყაჩლავაშვილი ლევან
ყაჩლავაშვილი ლევან

სირბილაძე  ლევან ყაჩლავაშვილი ლევან
მიდელაშვილი შალვა

კოპაძე ნიკა ჯამბურიძე გიორგი
ქაქუთია ვიტალი

ქაქუთია ვიტალი ჯამბურიძე გიორგი ჯამბურიძე გიორგი
ჯამბურიძე გიორგი

მუმლაძე აკაკი ბეგიევი მიხეილ
გიორგაძე გიორგი

გიორგაძე გიორგი ნასყიდაშვილი გიორგი
ნასყიდაშვილი გიორგი

ხუციშვილი გიორგი ნასყიდაშვილი გიორგი
ბიწაძე გიორგი

ბიწაძე გიორგი ბიწაძე გიორგი ჯოიძე კახა
ვეშაპიძე ლაშა

ჯოიძე კახა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 3-4 თებერვალი 2018, თბილისი

7 ნასყიდაშვილი გიორგი

5 ნასყიდაშვილი გიორგი

7 ყაჩლავაშვილი ლევან

3 ჯოიძე კახა

5 ბეგიევი მიხეილ

2 დვალიშვილი დათო

3 ჯამბურიძე გიორგი

1 წიფიანი ბექა

წიფიანი ბექა

წიფიანი ბექა

დვალიშვილი დათო
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შედეგები



1 ბერიძე ნოდარ
ტიელიძე ილია

17 ტიელიძე ილია
ჭყოიძე გიორგი

9 ქავთარაშვილი მუსლიმ
ჭყოიძე გიორგი

25 ჭყოიძე გიორგი
კაპანაძე ლუკა

5 კაპანაძე ლუკა
კაპანაძე ლუკა

21 ყორღანაშვილი როინი
კაპანაძე ლუკა

13 იმერლიშვილი გიორგი
იმერლიშვილი გიორგი

29 ერაშვილი ბაქარი

3 გვარმიანი ვეფხვია
წამალაიძე გიორგი

19 წამალაიძე გიორგი
წამალაიძე გიორგი

11 ბრეგაძე გიორგი
ბრეგაძე გიორგი

27 გოცირიძე მიხეილ
წამალაიძე გიორგი

7 კობახიძე  კობა
კობახიძე  კობა

23 იაკობიძე ირაკლი
კობახიძე  კობა

15 ლობჟანიძე ლუკა
ბოლქვაძე ზურაბ

31 ბოლქვაძე ზურაბ

2 ტაბარუკიშვილი ვახტანგ
ტაბარუკიშვილი ვახტანგ

18 ხვედელიძე ივერი
ხუციშვილი დიმიტრი

10 ხუციშვილი დიმიტრი
ხუციშვილი დიმიტრი

26 ჯღირაძე  ვანო
იანტბელიძე  გიორგი

6 იანტბელიძე  გიორგი
იანტბელიძე  გიორგი

22 ბერიკელაშვილი ბექა
იანტბელიძე  გიორგი

14 კუპრაძე ლუკა
აფციაური გიორგი

30 აფციაური გიორგი

4 კორაშვილი გიორგი
კორაშვილი გიორგი

20 ჯილავიანი ედგარი
კორაშვილი გიორგი

12 გამყრელიძე ოთარ
ნიკოლეიშვილი გიორგი

28 ნიკოლეიშვილი გიორგი
აკოფაშვილი  კობა

8 ცისკაძე გიორგი
ცისკაძე გიორგი

24 ლობჟანიძე ალექსანდრე
აკოფაშვილი  კობა

16 გივიშვილი გიგა
აკოფაშვილი  კობა

32 აკოფაშვილი  კობა

ყორღანაშვილი როინი
იმერლიშვილი გიორგი

იმერლიშვილი გიორგი იმერლიშვილი გიორგი
ჭყოიძე გიორგი

გვარმიანი ვეფხვია იმერლიშვილი გიორგი
გვარმიანი ვეფხვია

ბრეგაძე გიორგი გვარმიანი ვეფხვია აკოფაშვილი  კობა
კობახიძე  კობა

ბერიკელაშვილი ბექა აკოფაშვილი  კობა
ბერიკელაშვილი ბექა

აფციაური გიორგი ბერიკელაშვილი ბექა
ხუციშვილი დიმიტრი

გივიშვილი გიგა კორაშვილი გიორგი
ცისკაძე გიორგი

ცისკაძე გიორგი კორაშვილი გიორგი წამალაიძე გიორგი
კორაშვილი გიორგი

წამალაიძე გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 3-4 თებერვალი 2018, თბილისი

7 ბერიკელაშვილი ბექა

5 კორაშვილი გიორგი

7 გვარმიანი ვეფხვია

3 წამალაიძე გიორგი

5 იმერლიშვილი გიორგი

2 იანტბელიძე  გიორგი

3 აკოფაშვილი  კობა

1 კაპანაძე ლუკა

კაპანაძე ლუკა

კაპანაძე ლუკა

იანტბელიძე  გიორგი
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შედეგები



1 როდონაია  გიორგი
ქათამიძე გოდერძი

17 ქათამიძე გოდერძი
ქათამიძე გოდერძი

9 კვარიანთაშვილი გიორგი
კვარიანთაშვილი გიორგი

25 ჯანჯღავა მიხეილ
ჟამერაშვილი ლევან

5 ჟამერაშვილი ლევან
ჟამერაშვილი ლევან

21 ჩაგელიშვილი ზურა
ჟამერაშვილი ლევან

13 ჯაფარიძე ავთო
ჯაფარიძე ავთო

29 ჭანტურია დავით

3 ასკილაშვილი თამაზ
ასკილაშვილი თამაზ

19 ხუციშვილი შალვა
სანაია ბექა

11 სანაია ბექა
სანაია ბექა

27 ტაბატაძე პაატა
ბაიაძე გოგიტა

7 ბაიაძე გოგიტა
ბაიაძე გოგიტა

23 გიგლემიანი შამილ
ბაიაძე გოგიტა

15 ქავთარაძე გიორგი
ქავთარაძე გიორგი

31 მისკალიშვილი ლაშა

2 ჯაფარიძე აკაკი
ჯაფარიძე აკაკი

18 ფრუიძე ლერი
დვალაშვილი ზაურ

10 დვალაშვილი ზაურ
დვალაშვილი ზაურ

26 ფიცხელაური ილია
ზურაბიანი ნიკა

6 ბერიანიძე  ჯემალ
გურაშვილი დავით

22 გურაშვილი დავით
ზურაბიანი ნიკა

14 ზურაბიანი ნიკა
ზურაბიანი ნიკა

30 ლომიძე საბა

4 ჯანჯღავა ირაკლი
ნატროშვილი დავით

20 ნატროშვილი დავით
სოზიაშვილი გიორგი

12 კიკალიშვილი გიორგი
სოზიაშვილი გიორგი

28 სოზიაშვილი გიორგი
სოზიაშვილი გიორგი

8 ზოიძე ნიკა
გაზდელიანი ბუბა

24 გაზდელიანი ბუბა
პირველი ნიკა

16 მღებრიშვილი  ლაშა
პირველი ნიკა

32 პირველი ნიკა

ჩაგელიშვილი ზურა
ჩაგელიშვილი ზურა

ჯაფარიძე ავთო ჩაგელიშვილი ზურა
ქათამიძე გოდერძი

გიგლემიანი შამილ სანაია ბექა
გიგლემიანი შამილ

ქავთარაძე გიორგი სანაია ბექა სოზიაშვილი გიორგი
სანაია ბექა

ლომიძე საბა სოზიაშვილი გიორგი
ლომიძე საბა

გურაშვილი დავით ლომიძე საბა
დვალაშვილი ზაურ

კიკალიშვილი გიორგი ლომიძე საბა
ნატროშვილი დავით

ნატროშვილი დავით ნატროშვილი დავით ჟამერაშვილი ლევან
პირველი ნიკა

ჟამერაშვილი ლევან

7 ჩაგელიშვილი ზურა

7 ნატროშვილი დავით

3 ჟამერაშვილი ლევან

5 სანაია ბექა

5 ლომიძე საბა

შედეგები

1 ბაიაძე გოგიტა

2 ზურაბიანი ნიკა

3 სოზიაშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 3-4 თებერვალი 2018, თბილისი
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ბაიაძე გოგიტა

ბაიაძე გოგიტა

ზურაბიანი ნიკა



1 ჩხაიძე მურთაზ
ბერუაშვილი ნიკა

17 ბერუაშვილი ნიკა
ბერუაშვილი ნიკა

9 კოკოლაშვილი ემზარ
კოკოლაშვილი ემზარ

25
შერაზადიშვილი გიორგი

5 შერაზადიშვილი გიორგი
შერაზადიშვილი გიორგი

21 ჯოჯუა დურმიშხანი
შერაზადიშვილი გიორგი

13 ბრეგვაძე დავით
გუგუნაშვილი გიგა

29 გუგუნაშვილი გიგა

3 საგინაშვილი შოთა
კუდუხაშვილი დიმიტრი

19 კუდუხაშვილი დიმიტრი
კუდუხაშვილი დიმიტრი

11 ფერხული რატი
ფერხული რატი

27 პერანიძე ელდარ
კუდუხაშვილი დიმიტრი

7 დვალიშვილი ოთარ
მოსიაშვილი გიგა

23 მოსიაშვილი გიგა
მოსიაშვილი გიგა

15 დოკაძე გერონტი
დოკაძე გერონტი

31

2 ქევხიშვილი ნოდარ
ქევხიშვილი ნოდარ

18 თხელიძე თენგო
ქევხიშვილი ნოდარ

10 ქოქიაური  ვალერი
მარღიშვილი ლექსო

26 მარღიშვილი ლექსო
ქევხიშვილი ნოდარ

6 ჩაგელიშვილი გიორგი
ჩაგელიშვილი გიორგი

22 ქავთარაშვილი მუსა
კოლხიტაშვილი ჯაბა

14 კოლხიტაშვილი ჯაბა
კოლხიტაშვილი ჯაბა

30 ხეთაგური  კობა

4 შუბითიძე დათა
მაისურაძე გუგა

20 მაისურაძე გუგა
მაისურაძე გუგა

12 ამირანაშვილი ნიკა
ქარელიშვილი გიორგი

28 ქარელიშვილი გიორგი
ფოლადიშვილი თორნიკე

8 შეყილაძე გიორგი
შეყილაძე გიორგი

24 სართანია გიორგი
ფოლადიშვილი თორნიკე

16 ფოლადიშვილი თორნიკე
ფოლადიშვილი თორნიკე

32

ჯოჯუა დურმიშხანი
გუგუნაშვილი გიგა

გუგუნაშვილი გიგა გუგუნაშვილი გიგა
ბერუაშვილი ნიკა

საგინაშვილი შოთა გუგუნაშვილი გიგა
ფერხული რატი

ფერხული რატი ფერხული რატი გუგუნაშვილი გიგა
მოსიაშვილი გიგა

თხელიძე თენგო ქევხიშვილი ნოდარ
მარღიშვილი ლექსო

მარღიშვილი ლექსო კოლხიტაშვილი ჯაბა
კოლხიტაშვილი ჯაბა

მაისურაძე გუგა
შეყილაძე გიორგი

მაისურაძე გუგა კუდუხაშვილი დიმიტრი
მაისურაძე გუგა

კუდუხაშვილი დიმიტრი

7 კოლხიტაშვილი ჯაბა

7 ფერხული რატი

3 კუდუხაშვილი დიმიტრი

5 ქევხიშვილი ნოდარ

5 მაისურაძე გუგა

შედეგები

1 შერაზადიშვილი გიორგი

2 ფოლადიშვილი თორნიკე

3 გუგუნაშვილი გიგა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 3-4 თებერვალი 2018, თბილისი
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შერაზადიშვილი გიორგი

შერაზადიშვილი გიორგი

ფოლადიშვილი თორნიკე



1 გელაშვილი ილია

გელაშვილი ილია

9 შალამბერიძე გიორგი

ხარაზიშვილი ნიკა

5 ხარაზიშვილი ნიკა

ხარაზიშვილი ნიკა

13 თუშიშვილი ზურაბ

3 ჭანკვეტაძე გოგა

ჭანკვეტაძე გოგა

11

ვარდიაშვილი ბაჩო

7 ვარდიაშვილი ბაჩო

ვარდიაშვილი ბაჩო

15 ვაშაკიძე გიორგი

2 ალფაიძე ვახტანგ

დემეტრაშვილი ირაკლი

10 დემეტრაშვილი ირაკლი

სულამანიძე ილია

6 სულამანიძე ილია

სულამანიძე ილია

14 დავლიანიძე გიორგი

4 ბოლოთაური გიორგი

ლაპიაშვილი ნიკა

12 ლაპიაშვილი ნიკა

კვარაცხელია გიორგი

8 კვარაცხელია გიორგი

კვარაცხელია გიორგი

16 გოგიძე თამაზ

თუშიშვილი ზურაბ
თუშიშვილი ზურაბ

გელაშვილი ილია
ჭანკვეტაძე გოგა

ვაშაკიძე გიორგი
ჭანკვეტაძე გოგა ჭანკვეტაძე გოგა

ჭანკვეტაძე გოგა
კვარაცხელია გიორგი

დავლიანიძე გიორგი
დემეტრაშვილი ირაკლი

დემეტრაშვილი ირაკლი
დემეტრაშვილი ირაკლი

გოგიძე თამაზ
ლაპიაშვილი ნიკა ვარდიაშვილი ბაჩო

ლაპიაშვილი ნიკა
ვარდიაშვილი ბაჩო

7 ლაპიაშვილი ნიკა

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 3-4 თებერვალი 2018, თბილისი

3 ვარდიაშვილი ბაჩო

5 კვარაცხელია გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

7 თუშიშვილი ზურაბ
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ხარაზიშვილი ნიკა

ხარაზიშვილი ნიკა

სულამანიძე ილია

შედეგები

5 დემეტრაშვილი ირაკლი

სულამანიძე ილია

3 ჭანკვეტაძე გოგა

1 ხარაზიშვილი ნიკა

2



1 შუბითიძე ლუკა
შუბითიძე ლუკა

17 ხაჩიძე დავით
შუბითიძე ლუკა

9 სულგულაძე ბიქტორ
მეტრეველი გიორგი

25 მეტრეველი გიორგი
შუბითიძე ლუკა

5 ტატიაშვილი გიგა
ტატიაშვილი გიგა

21
გვიმრაძე საბა

13 გვიმრაძე საბა
გვიმრაძე საბა

29

3 ნინიაშვილი ბექა
ნინიაშვილი ბექა

19 რიჟამაძე თეიმურაზ
ოყრეშიძე ნილოლოზ

11 ოყრეშიძე ნილოლოზ
ოყრეშიძე ნილოლოზ

27
ოყრეშიძე ნილოლოზ

7 ჭინჭარაული დავით
ჭინჭარაული დავით

23 მუზაშვილი გიორგი
ჭინჭარაული დავით

15 დოლუაშვილი  დავით
დოლუაშვილი  დავით

31

2 არაბული გიორგი
მაისურაძე გიორგი

18 მაისურაძე გიორგი
ბაღდავაძე დავით

10 მოდებაძე ჯუმბერ
ბაღდავაძე დავით

26 ბაღდავაძე დავით
ბაღდავაძე დავით

6 რევაზიშვილი გიორგი
რევაზიშვილი გიორგი

22
ხანთაძე დიმა

14 ხანთაძე დიმა
ხანთაძე დიმა

30

4
ბედოიძე ნიკა

20 ბედოიძე ნიკა
ბედოიძე ნიკა

12 გავაშელიშვილი ვახტანგ
გავაშელიშვილი ვახტანგ

28
ენუქიძე უშანგი

8 ენუქიძე უშანგი
ენუქიძე უშანგი

24 ჟულაკაშვილი გიორგი
ენუქიძე უშანგი

16 ტორაძე თემურ
ტორაძე თემურ

32

ხაჩიძე დავით
მეტრეველი გიორგი

მეტრეველი გიორგი გვიმრაძე საბა
გვიმრაძე საბა

გვიმრაძე საბა
ნინიაშვილი ბექა

ჭინჭარაული დავით ენუქიძე უშანგი
ჭინჭარაული დავით

მოდებაძე ჯუმბერ ენუქიძე უშანგი
მაისურაძე გიორგი

მაისურაძე გიორგი ხანთაძე დიმა
ხანთაძე დიმა

ჟულაკაშვილი გიორგი ხანთაძე დიმა
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