
1 რევაზაშვილი გიორგი
რევაზაშვილი გიორგი

33 უდესიანი ბექა ლიპარტელიანი გიორგი
17 უდესიანი ბექა ლიპარტელიანი გიორგი

9 ლიპარტელიანი გიორგი

41 ღვინიაშვილი ომარი კოპაძე  შმაგი
25 ღვინიაშვილი ომარი კოპაძე  შმაგი

5 კაპანაძე საბა ლიპარტელიანი გიორგი
კაპანაძე საბა

37 ნადირაძე  ლაშა
21 ნადირაძე  ლაშა

13 ქალდანი გიორგი ბუბუნაური ვაჟა
ქალდანი გიორგი

45 ქალდანი გიორგი ბუბუნაური ვაჟა
29 კობაიძე ნიკოლოზ ბუბუნაური ვაჟა

3 პარასკებაშვილი ლაშა
ბაზანდარაშვილი  გიორგი პარასკებაშვილი ლაშა

35 ბაზანდარაშვილი  გიორგი ბაზანდარაშვილი  გიორგი კობაიძე ნიკოლოზ
19 ბუბუნაური ვაჟა კობაიძე ნიკოლოზ

11 კობაიძე ნიკოლოზ

43 ტაკაშვილი აკაკი კაპანაძე საბა
27 ტაკაშვილი აკაკი კაპანაძე საბა

7 რევაზაშვილი გიორგი
ჯავახიშვილი ივანე

39 ჯავახიშვილი ივანე ჯავახიშვილი ივანე
23 კოპაძე  შმაგი

15 ლიპარტელიანი გიორგი რევაზაშვილი გიორგი
ლიპარტელიანი გიორგი

47 მახათაძე  ვანო რევაზაშვილი გიორგი
31 მახათაძე  ვანო რევაზაშვილი გიორგი

2
ლომიძე  ირაკლი

34 ლომიძე  ირაკლი ლომიძე  ირაკლი
18 გიორგაშვილი გაგა

10 ჩუტკერაშვილი დათო წიკლაური გიორგი
ჩუტკერაშვილი დათო

42 ნიაზაშვილი გიორგი წიკლაური გიორგი
26 ნიაზაშვილი გიორგი წიკლაური გიორგი

6 სიმონიშვილი ზაზა ხერგიანი ირაკლი
სიმონიშვილი ზაზა ხუციშვილი გიორგი

38 ხუციშვილი გიორგი კაიდარაშვილი ალექსანდრე ხერგიანი ირაკლი
22 კაიდარაშვილი ალექსანდრე ხერგიანი ირაკლი

14 ღვინიაშვილი თორნიკე ხერგიანი ირაკლი
ღვინიაშვილი თორნიკე

46 გრიგალაშვილი საბა ბუზიაშვილი გიგა
30 გრიგალაშვილი საბა ბუზიაშვილი გიგა

4 გამიხარდაშვილი გურამ
გამიხარდაშვილი გურამ ჩოქური მამუკა

36 ჩოქური მამუკა გამიხარდაშვილი გურამ ღვინიაშვილი თორნიკე
20 ბუზიაშვილი გიგა ღვინიაშვილი თორნიკე

12 ძავაშვილი გურამ სიმონიშვილი ზაზა
ძავაშვილი გურამ

44 ძავაშვილი გურამ სიმონიშვილი ზაზა
28 ხერგიანი ირაკლი სიმონიშვილი ზაზა

8 სიმონიშვილი ზაზა
წიკლაური გიორგი

40 წიკლაური გიორგი არჩუაძე არმაზი ჩუტკერაშვილი დათო
24 არჩუაძე არმაზი ჩუტკერაშვილი დათო

16 ჩუტკერაშვილი დათო

48 გუგულაშვილი გიორგი გიორგაშვილი გაგა
32 გუგულაშვილი გიორგი გიორგაშვილი გაგა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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1
აფრასიძე ბეთქილ

33 აფრასიძე ბეთქილ
აფრასიძე ბეთქილ დიდებაშვილი გიორგი

17 ოდიაშვილი  ვიქტორ
ოდიაშვილი  ვიქტორ დიდებაშვილი გიორგი დიდებაშვილი გიორგი

49 დიდებაშვილი გიორგი
შელია ბაჩუკი

9
ახალაური გიორგი დიდებაშვილი გიორგი

41 ახალაური გიორგი
ახალაური გიორგი

25 ეჟიშვილი ლევან
ეჟიშვილი ლევან დათაშვილი  თენგო

57
დათაშვილი  თენგო

5 დოღანაძე გიორგი
დავითაშვილი ლუკა დოღანაძე გიორგი დიდებაშვილი გიორგი

37 დავითაშვილი ლუკა
ლობჟანიძე თორნიკე დოღანაძე გიორგი

21 ჯავშანაშვილი ლაშა
ლობჟანიძე თორნიკე ჯავშანაშვილი ლაშა ჭიკაიძე ბაჩო

53 ლობჟანიძე თორნიკე
ჭიკაიძე ბაჩო

13 ხუბულური თორნიკე
ხუბულური თორნიკე ლიჩელი გაგი ლიჩელი გაგი

45 ლიჩელი გაგი
ბეროშვილი ირაკლი ლიჩელი გაგი

29 ბეროშვილი ირაკლი
ბეროშვილი ირაკლი ლიჩელი გაგი

61
ებელაშვილი ლევან

3 ბერიანი ბადრი
ებელაშვილი ლევან ბერიანი ბადრი

35 ებელაშვილი ლევან
შავდათუაშვილი ბექა ბერიანი ბადრი

19 ჯოხაძე ალექსანდრე
შავდათუაშვილი ბექა ჯოხაძე ალექსანდრე ხუბულური თორნიკე

51 შავდათუაშვილი ბექა
ხუბულური თორნიკე

11 ხაბალაშვილი შოთა
თაყაძე  დავით ხაბალაშვილი შოთა ხუბულური თორნიკე

43 თაყაძე  დავით
თაყაძე  დავით ხაბალაშვილი შოთა

27 ჭიკაიძე ბაჩო
ჭიკაიძე ბაჩო დავითაშვილი ლუკა

59
დავითაშვილი ლუკა

7 ორკოდაშვილი ელგუჯა
დათაშვილი  თენგო ორკოდაშვილი ელგუჯა გრიგალაშვილი თორნიკე

39 დათაშვილი  თენგო
ბახბახაშვილი მიხეილ გრიგალაშვილი თორნიკე

23 ბახბახაშვილი მიხეილ
ბახბახაშვილი მიხეილ გრიგალაშვილი თორნიკე გრიგალაშვილი თორნიკე

55 გრიგალაშვილი თორნიკე
ეჟიშვილი ლევან

15 გელაშვილი გიორგი
გელაშვილი გიორგი გრიგალაშვილი თორნიკე

47
გელაშვილი გიორგი

31 შელია ბაჩუკი
შელია ბაჩუკი ოდიაშვილი  ვიქტორ

63
ოდიაშვილი  ვიქტორ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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2 პეტრიაშვილი ჯიბილო
ხმიადაშვილი  ანზორ პეტრიაშვილი ჯიბილო

34 ხმიადაშვილი  ანზორ
ხმიადაშვილი  ანზორ პეტრიაშვილი ჯიბილო

18
მელაშვილი ცოტნე კოპაძე   დავით

50 მელაშვილი ცოტნე
კოპაძე   დავით

10 კურდღელაშვილი დავით
ქველაძე გოჩა კურდღელაშვილი დავით კოპაძე   დავით

42 ქველაძე გოჩა
ქველაძე გოჩა კურდღელაშვილი დავით

26 გამხიტაშვილი ნიკა
გამხიტაშვილი ნიკა კურდღელაშვილი დავით

58
ცერცვაძე ვალერი

6 ტურაშვილი გიორგი
ზუბაშვილი დიმიტრი ტურაშვილი გიორგი იაშვილი ვალერი

38 ზუბაშვილი დიმიტრი
ტატულაშვილი  ტატო ტურაშვილი გიორგი

22 ყაზარაშვილი გიორგი
ტატულაშვილი  ტატო ყაზარაშვილი გიორგი იაშვილი ვალერი

54 ტატულაშვილი  ტატო
იაშვილი ვალერი

14 გაზაშვილი  შალვა
გაზაშვილი  შალვა ბარბაქაძე ელგუჯა იაშვილი ვალერი

46 ბარბაქაძე ელგუჯა
გაზაშვილი  შალვა ბარბაქაძე ელგუჯა

30 მარგიანი იგორ 
მარგიანი იგორ ბარბაქაძე ელგუჯა

62
კაკაშვილი ნიკა

4 ბალიაშვილი გურამ
გვიჩიანი ანზორ ბალიაშვილი გურამ

36 გვიჩიანი ანზორ
გვიჩიანი ანზორ ბალიაშვილი გურამ

20
კაკაშვილი ნიკა მარგიანი იგორ 

52 კაკაშვილი ნიკა
მარგიანი იგორ 

12 იაშვილი ვალერი
იაშვილი ვალერი ჯაფოშვილი ბაჩო ზუბაშვილი დიმიტრი

44 ჯაფოშვილი ბაჩო
ჩიხელიძე გიორგი ჯაფოშვილი ბაჩო

28 ჩიხელიძე გიორგი
ჩიხელიძე გიორგი ზუბაშვილი დიმიტრი

60
ზუბაშვილი დიმიტრი

8 ცერცვაძე ვალერი
ცერცვაძე ვალერი თვაური რევაზ მელაშვილი ცოტნე

40 თვაური რევაზ
ბესიაშვილი შოთა თვაური რევაზ

24 ბესიაშვილი შოთა
ბესიაშვილი შოთა თვაური რევაზ

56
გამხიტაშვილი ნიკა

16 ოძელაშვილი ერეკლე
ოძელაშვილი ერეკლე ფავლენიშვილი შოთა მელაშვილი ცოტნე

48 ფავლენიშვილი შოთა
ოძელაშვილი ერეკლე ფავლენიშვილი შოთა

32 კოპაძე   დავით
კოპაძე   დავით მელაშვილი ცოტნე

64
მელაშვილი ცოტნე
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1 ქანთარია გიორგი
ქანთარია გიორგი წიკლაური ზაქარია

33 წიკლაური ზაქარია ქანთარია გიორგი წიკლაური ზაქარია
17 მასურაშვილი ვახტანგ გოჩილაიძე დიმიტრი

9 ონიანი ლაშა წიკლაური ზაქარია
ონიანი ლაშა

41 ონიანი ლაშა ხარიბეგაშვილი  ვანო
25 პავლიაშვილი დავით ხარიბეგაშვილი  ვანო

5 დიდებაშვილი უტა წიკლაური ზაქარია
დიდებაშვილი უტა

37 თევდორაშვილი ზვიად კუდუხაშვილი დათო
21 თევდორაშვილი ზვიად კუდუხაშვილი დათო

13 ხარებაშვილი მალხაზ კუდუხაშვილი დათო
ხარებაშვილი მალხაზ

45 მულაძე გიორგი ქევხიშვილი გოგა
29 მულაძე გიორგი ქევხიშვილი გოგა

3 ქევხიშვილი გოგა
ქევხიშვილი გოგა

35 ბიბილაშვილი ანზორ ხარებაშვილი მალხაზ
19 ბიბილაშვილი ანზორ ხარებაშვილი მალხაზ

11 კუდუხაშვილი დათო დიდებაშვილი უტა
კუდუხაშვილი დათო

43 გელაშვილი გიორგი დიდებაშვილი უტა
27 გელაშვილი გიორგი დიდებაშვილი უტა

7 ხარიბეგაშვილი  ვანო მასურაშვილი ვახტანგ
ხარიბეგაშვილი  ვანო

39 მოსახლისშვილი ტრისტან პავლიაშვილი დავით
23 მოსახლისშვილი ტრისტან პავლიაშვილი დავით

15 ფსუტური ლევან მასურაშვილი ვახტანგ
ფსუტური ლევან

47 ფსუტური ლევან მასურაშვილი ვახტანგ
31 გოჩილაიძე დიმიტრი მასურაშვილი ვახტანგ

2 ქალდანი გიორგი
ქალდანი გიორგი

34 სოზიაშვილი ოთარ ოსიაშვილი გიორგი
18 სოზიაშვილი ოთარ ოსიაშვილი გიორგი

10 დუდაშვილი ლაშა ოსიაშვილი გიორგი
დუდაშვილი ლაშა

42 დონღვანი ბექა პეტრიაშვილი დავით
26 დონღვანი ბექა პეტრიაშვილი დავით

6 გივიშვილი გიორგი ებილაშვილი სოსო
გივიშვილი გიორგი

38 ხერგიანი ელიზბარ ებილაშვილი სოსო
22 ხერგიანი ელიზბარ ებილაშვილი სოსო

14 შოშიაშვილი გიორგი ებილაშვილი სოსო
შოშიაშვილი გიორგი

46 შოშიაშვილი გიორგი აბრამიშვილი ვაჟა
30 მახარაშვილი გიორგი აბრამიშვილი ვაჟა

4 აბრამიშვილი ვაჟა
აბრამიშვილი ვაჟა

36 ზაქაიძე გიორგი მახარაშვილი გიორგი
20 ზაქაიძე გიორგი მახარაშვილი გიორგი

12 ებილაშვილი სოსო მახარაშვილი გიორგი
ებილაშვილი სოსო

44 კაციაშვილი გიორგი გივიშვილი გიორგი
28 კაციაშვილი გიორგი გივიშვილი გიორგი

8 პეტრიაშვილი დავით მახარაშვილი გიორგი
პეტრიაშვილი დავით

40 ბუქულაშვილი ტარიელ დუდაშვილი ლაშა
24 ბუქულაშვილი ტარიელ დუდაშვილი ლაშა

16 პირველი ოთარი დუდაშვილი ლაშა
პირველი ოთარი

48 პირველი ოთარი ქალდანი გიორგი
32 ოსიაშვილი გიორგი ქალდანი გიორგი
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1 იმერლიშვილი დავით
იმერლიშვილი დავით ადუაშვილი თემურ

17 ადუაშვილი თემურ
ბათურიშვილი ილია

9 ბათურიშვილი ილია
ლიქოკელი ზურაბ ბათურიშვილი ილია

25 ლიქოკელი ზურაბ
ბათურიშვილი ილია

5 ქეთიაშვილი ფირუზ
სიდამონიძე ნიკა ქეთიაშვილი ფირუზ

21 სიდამონიძე ნიკა
ქეთიაშვილი ფირუზ

13 ჩაჩუა ირაკლი
ზურაბიანი ფრიდონ ჩაჩუა ირაკლი

29 ზურაბიანი ფრიდონ

3 კარაპეტიანი გიორგი
ლაბაძე ნიკა კარაპეტიანი გიორგი

19 ლაბაძე ნიკა
კარაპეტიანი გიორგი

11 ნარიმანიძე გიორგი
საური ომარ ნარიმანიძე გიორგი

27 საური ომარ
მესხიშვილი ელდარ

7 გოგოლაძე იმედა
გოგოლაძე იმედა მესხიშვილი ელდარ

23 მესხიშვილი ელდარ
მესხიშვილი ელდარ

15 გამდლიშვილი  გიგა
გამდლიშვილი  გიგა მუმლაძე ბესარიონ

31 მუმლაძე ბესარიონ

2 ბექაური მიხეილ
ბექაური მიხეილ მიქუტიშვილი  ბექა

18 მიქუტიშვილი  ბექა
ზურაბიანი ლაშა

10 ზურაბიანი ლაშა
ხაჩიძე გიორგი ზურაბიანი ლაშა

26 ხაჩიძე გიორგი
ზურაბიანი ლაშა

6 ვალიევი გიორგი
ვალიევი გიორგი შავდია შოთა

22 შავდია შოთა
შავდია შოთა

14 წიფიანი გიორგი
რთველაძე ლუკა წიფიანი გიორგი

30 რთველაძე ლუკა

4 გულიაშვილი გიორგი
გულიაშვილი გიორგი მარტიაშვილი პაატა

20 მარტიაშვილი პაატა
მარტიაშვილი პაატა

12 ოძელაშვილი დავით
ოძელაშვილი დავით ნებიერიძე  ალეკო

28 ნებიერიძე  ალეკო
მარტიაშვილი პაატა

8 სარქისაშვილი ბაჩანა
გველესიანი გიორგი სარქისაშვილი ბაჩანა

24 გველესიანი გიორგი
სარქისაშვილი ბაჩანა

16 ჯანანაშვილი ზაზა 
ჯანანაშვილი ზაზა 
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1 ლილუაშვილი მინდია

ლილუაშვილი მინდია ნიჟარაძე ლუკა

9 ნიჟარაძე ლუკა

ლილუაშვილი მინდია მათიაშვილი გიორგი

5 ბოლქვაძე ბაჩო

ბოლქვაძე ბაჩო მათიაშვილი გიორგი გუგავა ლევან

13 მათიაშვილი გიორგი

გუგავა ლევან

3 აბრამიშვილი ბახვა

ჯამბურიძე გოჩა აბრამიშვილი ბახვა

11 ჯამბურიძე გოჩა

ბახტიძე გაგა აბრამიშვილი ბახვა

7 ბახტიძე გაგა

ბახტიძე გაგა წასიძე ივერი

15

წასიძე ივერი

2 ქალდანი ლუკა

გუგავა ლევან ქალდანი ლუკა

10 გუგავა ლევან

ნემსიწვერიძე საბა ქალდანი ლუკა

6 ნემსიწვერიძე საბა

ნემსიწვერიძე საბა ბოლქვაძე ბაჩო

14

ბოლქვაძე ბაჩო

4 წასიძე ივერი

წასიძე ივერი ჯანიაშვილი ირაკლი

12 ჯანიაშვილი ირაკლი

პაპოშვილი გიორგი ჯანიაშვილი ირაკლი

8 პაპოშვილი გიორგი

პაპოშვილი გიორგი ჯამბურიძე გოჩა

16

ჯამბურიძე გოჩა
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