
1 ჩხვიმიანი ლუხუმ
ჩხვიმიანი ლუხუმ

17
ჩხვიმიანი ლუხუმ

9 ჩხეტიანი ლერი
გაბიძაშვილი ვასილი

25 გაბიძაშვილი ვასილი
ჩხვიმიანი ლუხუმ

5 ბროლაშვილი გიორგი
ბროლაშვილი გიორგი

21
კუტალაძე ავთანდილ

13 ზურაბიანი ზურაბ
29 ლოქაბიძე  ზურა კუტალაძე ავთანდილ

კუტალაძე ავთანდილ
35 კუტალაძე ავთანდილ

3 ნოზაძე  თემურ
ნოზაძე  თემურ

19 ქურასბედიანი გელა
ნოზაძე  თემურ

11 ძამაშვილი სანდრო
27 გოგოლაძე ვალერი ძამაშვილი სანდრო

გოგოლაძე ვალერი
33 ნოზაძე  თემურ

7 კუპატაძე ირაკლი
კუპატაძე ირაკლი

23 ცერცვაძე იოსებ
კუპატაძე ირაკლი

15 ვარძელაშვილი ლაშა
31 სუხიტაშვილი  დაჩი ვარძელაშვილი ლაშა

სუხიტაშვილი  დაჩი
37

2 ჩადუნელი ლაშა
ჩადუნელი ლაშა

18
ჩადუნელი ლაშა

10
წმინდაშვილი ავთანდილ

26 წმინდაშვილი ავთანდილ
მეტივიშვილი ვახტანგ

6 ქვრივიშვილი ალეკო
ქვრივიშვილი ალეკო

22 ხუბაშვილი ვანო
მეტივიშვილი ვახტანგ

14 მეტივიშვილი ვახტანგ
30 დურიშვილი იოსებ მეტივიშვილი ვახტანგ

ბაბლუანი რევაზ
36 ბაბლუანი რევაზ

4 დარბაისელი ამირან
დარბაისელი ამირან

20 ჭაჭუა ირაკლი
მარგველაშვილი თორნიკე

12 მარგველაშვილი თორნიკე
28 გაგნიძე კახა მარგველაშვილი თორნიკე

გაგნიძე კახა
34 ზაქუტაშვილი გურამ პაპინაშვილი ჯაბა

8 პაპინაშვილი ჯაბა
პაპინაშვილი ჯაბა

24 პაპუნაშვილი ბაჩანა
პაპინაშვილი ჯაბა

16 ბასილაშვილი ნიკა
32 ქისტაური ბესარიონ

ქისტაური ბესარიონ
38 ქისტაური ბესარიონ

გაბიძაშვილი ვასილი
კუტალაძე ავთანდილ

კუტალაძე ავთანდილ
ქურასბედიანი გელა კუპატაძე ირაკლი

ძამაშვილი სანდრო
ძამაშვილი სანდრო კუპატაძე ირაკლი კუპატაძე ირაკლი

კუპატაძე ირაკლი
ბაბლუანი რევაზ მეტივიშვილი ვახტანგ

ქვრივიშვილი ალეკო
ქვრივიშვილი ალეკო ქვრივიშვილი ალეკო

ჩადუნელი ლაშა
პაპუნაშვილი ბაჩანა ქვრივიშვილი ალეკო

ქისტაური ბესარიონ
ქისტაური ბესარიონ მარგველაშვილი თორნიკე ჩხვიმიანი ლუხუმ

მარგველაშვილი თორნიკე
ჩხვიმიანი ლუხუმ

7 კუტალაძე ავთანდილ

7 მარგველაშვილი თორნიკე

3 ჩხვიმიანი ლუხუმ

5 მეტივიშვილი ვახტანგ

5 ქვრივიშვილი ალეკო

შედეგები

1 ნოზაძე  თემურ

2 პაპინაშვილი ჯაბა

3 კუპატაძე ირაკლი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 27-28 დეკემბერი 2018, თბილისი
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ნოზაძე  თემურ

ნოზაძე  თემურ

პაპინაშვილი ჯაბა



1 ნაგლიაშვილი თორნიკე
ნაგლიაშვილი თორნიკე

17 ბაზანდარაშვილი  გიორგი
ნაგლიაშვილი თორნიკე

9 სიმონიშვილი ზაზა
ღვინიაშვილი ომარი

25 ღვინიაშვილი ომარი
ნაგლიაშვილი თორნიკე

5 რევაზაშვილი გიორგი
რევაზაშვილი გიორგი

21 ხერგიანი ირაკლი
ნადირაძე  ლაშა

13 ნადირაძე  ლაშა
ნადირაძე  ლაშა

29

3 უდესიანი ბექა
უდესიანი ბექა

19 არჩუაძე არმაზ
გუგულაშვილი გიორგი 

11 გუგულაშვილი გიორგი 
გუგულაშვილი გიორგი 

27
გუგულაშვილი გიორგი 

7 ჯავახიშვილი ივანე
გამიხარდაშვილი გურამ

23 გამიხარდაშვილი გურამ
ლომიძე  ირაკლი

15 ლომიძე  ირაკლი
ლომიძე  ირაკლი

31

2 ნინიაშვილი ბაგრატ
ნინიაშვილი ბაგრატ

18 გოგიტიძე გუგა
ნინიაშვილი ბაგრატ

10 კაიდარაშვილი ალექსანდრე
მახათაძე  ვანო

26 მახათაძე  ვანო
თუთაშვილი გიორგი

6 ქალდანი გიორგი
თუთაშვილი გიორგი

22 თუთაშვილი გიორგი
თუთაშვილი გიორგი

14 ძავაშვილი გურამ
ძავაშვილი გურამ

30

4 ჭიკაიძე ნიკო
ჭიკაიძე ნიკო

20 გრიგალაშვილი საბა
ჭიკაიძე ნიკო

12 ტაკაშვილი აკაკი
ტაკაშვილი აკაკი

28
ჭიკაიძე ნიკო

8 ნიაზაშვილი გიორგი
ნიაზაშვილი გიორგი

24 ლიპარტელიანი გელა
ნიაზაშვილი გიორგი

16 ლიპარტელიანი გიორგი
ლიპარტელიანი გიორგი

32

ბაზანდარაშვილი  გიორგი
ბაზანდარაშვილი  გიორგი

ღვინიაშვილი ომარი ნადირაძე  ლაშა
ნადირაძე  ლაშა

ნადირაძე  ლაშა
უდესიანი ბექა

უდესიანი ბექა თუთაშვილი გიორგი
ლომიძე  ირაკლი

ქალდანი გიორგი თუთაშვილი გიორგი
ქალდანი გიორგი

ძავაშვილი გურამ ნინიაშვილი ბაგრატ
ნინიაშვილი ბაგრატ

გრიგალაშვილი საბა ნინიაშვილი ბაგრატ
ტაკაშვილი აკაკი

ტაკაშვილი აკაკი ნიაზაშვილი გიორგი ნინიაშვილი ბაგრატ
ნიაზაშვილი გიორგი

ნაგლიაშვილი თორნიკე

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 27-28 დეკემბერი 2018, თბილისი

1 ჭიკაიძე ნიკო

გუგულაშვილი გიორგი 

ჭიკაიძე ნიკო

ჭიკაიძე ნიკო
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შედეგები

3 ნინიაშვილი ბაგრატ

5 ნადირაძე  ლაშა

2 გუგულაშვილი გიორგი 

3 თუთაშვილი გიორგი

7 ნიაზაშვილი გიორგი

5 ნაგლიაშვილი თორნიკე

7 უდესიანი ბექა



1
გიგანი ფრიდონ

17 ოძელაშვილი ერეკლე
გიგანი ფრიდონ

9 ჯამბურიძე გოჩა
წასიძე ივერი

25 წასიძე ივერი
გიგანი ფრიდონ

5 გვიჩიანი ანზორ
ბახბახაშვილი მიხეილ

21 ბახბახაშვილი მიხეილ
ბახბახაშვილი მიხეილ

13 გუგავა ლევან
გუგავა ლევან

29 მელაშვილი ცოტნე

3 შავდათუაშვილი ბექა
შავდათუაშვილი ბექა

19 ხმიადაშვილი  ანზორ
გიუნაშვილი ლაშა

11 ბეროშვილი ირაკლი
გიუნაშვილი ლაშა

27 გიუნაშვილი ლაშა
გიუნაშვილი ლაშა

7 ჩიხელიძე გიორგი
ჩიხელიძე გიორგი

23
ჩიხელიძე გიორგი

15 ხუბულური  ზვიადი
ხუბულური  ზვიადი

31 ლობჟანიძე თორნიკე

2 ნიაზაშვილი ომარი
ნიაზაშვილი ომარი

18 გაზაშვილი  შალვა
ნიაზაშვილი ომარი

10 პაპოშვილი გიორგი
პაპოშვილი გიორგი

26 ქველაძე გოჩა
ნიაზაშვილი ომარი

6 ტატულაშვილი  ტატო
ტატულაშვილი  ტატო

22 ლილუაშვილი მინდია
ტატულაშვილი  ტატო

14 ნემსიწვერიძე საბა
ნემსიწვერიძე საბა

30 ბოლქვაძე ბაჩო

4 იაშვილი ვალერი
იაშვილი ვალერი

20 გრიგალაშვილი თორნიკე
იაშვილი ვალერი

12 აფრასიძე ბეთქილ
ახალაური გიორგი

28 ახალაური გიორგი
იაშვილი ვალერი

8 მამიაშვილი  ალეკო
მამიაშვილი  ალეკო

24 თაყაძე  დავით
მამიაშვილი  ალეკო

16 გელაშვილი გიორგი
დიდებაშვილი გიორგი

32 დიდებაშვილი გიორგი

ოძელაშვილი ერეკლე
წასიძე ივერი

წასიძე ივერი ბახბახაშვილი მიხეილ
ბახბახაშვილი მიხეილ

ბეროშვილი ირაკლი ჩიხელიძე გიორგი
ბეროშვილი ირაკლი

შავდათუაშვილი ბექა ჩიხელიძე გიორგი ჩიხელიძე გიორგი
ჩიხელიძე გიორგი

გაზაშვილი  შალვა ნიაზაშვილი ომარი
პაპოშვილი გიორგი

პაპოშვილი გიორგი ტატულაშვილი  ტატო
ტატულაშვილი  ტატო

გრიგალაშვილი თორნიკე ახალაური გიორგი
ახალაური გიორგი

ახალაური გიორგი ახალაური გიორგი გიუნაშვილი ლაშა
მამიაშვილი  ალეკო

გიუნაშვილი ლაშა

7 ტატულაშვილი  ტატო

საქართველოს ჩემპიონატი, 27-28 დეკემბერი 2018, თბილისი 
გიგანი ფრიდონ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

5 ნიაზაშვილი ომარი

5 ახალაური გიორგი

7 ბახბახაშვილი მიხეილ

2 იაშვილი ვალერი

3 ჩიხელიძე გიორგი

3 გიუნაშვილი ლაშა
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გიგანი ფრიდონ

გიგანი ფრიდონ

იაშვილი ვალერი

შედეგები

1 გიგანი ფრიდონ



ტატალაშვილი ნუგზარ
17 ზაქაიძე გიორგი

ტატალაშვილი ნუგზარ
9 ხერგიანი ელიზბარ

მახარაშვილი გიორგი
25 მახარაშვილი გიორგი

ტატალაშვილი ნუგზარ
5 მოსახლიშვილი ტრისტან

კაპანაძე ზვიად
21 კაპანაძე ზვიად

კაპანაძე ზვიად
13 ბუქულაშვილი ტარიელ

მასურაშვილი ვახტანგ
29 მასურაშვილი ვახტანგ

3 გუგავა ლევან
გუგავა ლევან

19 პირველი ოთარ
გელაშვილი გიორგი

11 გელაშვილი გიორგი
გელაშვილი გიორგი

27 მჭედლიშვილი გიგი
მაისურაძე ლუკა

7 მაისურაძე ლუკა
მაისურაძე ლუკა

23 ებილაშვილი სოსო
მაისურაძე ლუკა

15 ონიანი ლაშა
ონიანი ლაშა

31 ქანთარია გიორგი

2 მჭედლიშვილი კობა
მჭედლიშვილი კობა

18 ფსუტური ლევან
მჭედლიშვილი კობა

10 თევდორაშვილი ზვიად
თევდორაშვილი ზვიად

26 ბედინაძე თამაზ
მჭედლიშვილი კობა

6 კაციაშვილი გიორგი 
კაციაშვილი გიორგი 

22
კაციაშვილი გიორგი 

14 წიკლაური ზაქარია
შოშიაშვილი გიორგი

30 შოშიაშვილი გიორგი

4 დონღვანი ბექა
დონღვანი ბექა

20 სოზიაშვილი ოთარ
დონღვანი ბექა

12 ადეიშვილი თორნიკე
ხურციძე ონისე

28 ხურციძე ონისე
დონღვანი ბექა

8 გრიგალაშვილი ტატო
გრიგალაშვილი ტატო

24
გიგაური გიგა

16 გიგაური გიგა
გიგაური გიგა

32 ბიბილაშვილი ანზორ

ზაქაიძე გიორგი
ზაქაიძე გიორგი

მახარაშვილი გიორგი კაპანაძე ზვიად
კაპანაძე ზვიად

ებილაშვილი სოსო ებილაშვილი სოსო
ებილაშვილი სოსო

ონიანი ლაშა ებილაშვილი სოსო მჭედლიშვილი კობა
გელაშვილი გიორგი

ფსუტური ლევან მჭედლიშვილი კობა
თევდორაშვილი ზვიად

თევდორაშვილი ზვიად კაციაშვილი გიორგი 
კაციაშვილი გიორგი 

სოზიაშვილი ოთარ კაციაშვილი გიორგი
ხურციძე ონისე

ხურციძე ონისე გიგაური გიგა კაციაშვილი გიორგი
გიგაური გიგა

ტატალაშვილი ნუგზარ

7 კაპანაძე ზვიად

7 გიგაური გიგა

3 კაციაშვილი გიორგი

5 ებილაშვილი სოსო

5 ტატალაშვილი ნუგზარ

შედეგები

1 მაისურაძე ლუკა

2 დონღვანი ბექა

3 მჭედლიშვილი კობა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 27-28 დეკემბერი 2018, თბილისი 

1 ტატალაშვილი ნუგზარ

-81კგ

მაისურაძე ლუკა

მაისურაძე ლუკა

დონღვანი ბექა



1 მარგიანი უშანგი
მარგიანი უშანგი

17
მარგიანი უშანგი

9 საური ომარი
გოგოლაძე იმედა

25 გოგოლაძე იმედა
მარგიანი უშანგი

5 გველესიანი გიორგი
გველესიანი გიორგი

21
გოგიშვილი სერგო

13 გოგიშვილი სერგო
გოგიშვილი სერგო

29

3 ჯუღელი თორნიკე
ჯუღელი თორნიკე

19
ჯუღელი თორნიკე

11 ზურაბიანი ლაშა
ბექაური მიხეილ

27 ბექაური მიხეილ
ჯუღელი თორნიკე

7 გულიაშვილი გიორგი
გულიაშვილი გიორგი

23 ლიქოკელი ზურაბ
გულიაშვილი გიორგი

15 აფრიდონიძე ირაკლი
აფრიდონიძე ირაკლი

31 ჯანანაშვილი ზაზა

2 ჭრიკიშვილი ავთანდილ
ჭრიკიშვილი ავთანდილ

18
ჭრიკიშვილი ავთანდილ

10 ხაჩიძე გიორგი
ხაჩიძე გიორგი

26 ოძელაშვილი დავით
პაპუნაშვილი გიორგი

6 პაპუნაშვილი გიორგი
პაპუნაშვილი გიორგი

22 მარტიაშვილი პაატა
პაპუნაშვილი გიორგი

14 იმერლიშვილი დავით
იმერლიშვილი დავით

30 რთველაძე ლუკა

4 ბათურიშვილი ილია
ბათურიშვილი ილია

20
ბათურიშვილი ილია

12 ზურაბიანი ფრიდონ
ზურაბიანი ფრიდონ

28 გელოვანი აკაკი
ბათურიშვილი ილია

8 სიდამონიძე ნიკა
სიდამონიძე ნიკა

24 გამდლიშვილი  გიგა
სიდამონიძე ნიკა

16 ლაბაძე ნიკა
ლაბაძე ნიკა

32

გოგოლაძე იმედა
გოგოლაძე იმედა

გოგიშვილი სერგო
გოგოლაძე იმედა

ბექაური მიხეილ
ბექაური მიხეილ გოგოლაძე იმედა

გულიაშვილი გიორგი
მარტიაშვილი პაატა ბათურიშვილი ილია

იმერლიშვილი დავით
იმერლიშვილი დავით ჭრიკიშვილი ავთანდილ

ჭრიკიშვილი ავთანდილ
ჭრიკიშვილი ავთანდილ

ზურაბიანი ფრიდონ
სიდამონიძე ნიკა ჭრიკიშვილი ავთანდილ

სიდამონიძე ნიკა
ჯუღელი თორნიკე

7 ბექაური მიხეილ

7 სიდამონიძე ნიკა

3 ჭრიკიშვილი ავთანდილ

5 ბათურიშვილი ილია

5 ჯუღელი თორნიკე

შედეგები

1 პაპუნაშვილი გიორგი

2 მარგიანი უშანგი

3 გოგოლაძე იმედა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 27-28 დეკემბერი 2018, თბილისი

-90კგ

მარგიანი უშანგი

პაპუნაშვილი გიორგი

პაპუნაშვილი გიორგი



1 ტაველური ლაშა
ტაველური ლაშა

17 კუთხაშვილი ნოდარ
ტაველური ლაშა

9
მიგრიაული გიორგი

25 მიგრიაული გიორგი
ტაველური ლაშა

5 ვოიტინი ნიკო
კარიაული გიორგი

21 კარიაული გიორგი
კარიაული გიორგი

13 გრძელივანიშვილი შოთა
კაკილაშვილი ვაჟა

29 კაკილაშვილი ვაჟა

3 ჩიქოვანი გიორგი
ჩიქოვანი გიორგი

19 დიასამიძე ნიაზ
ჩიქოვანი გიორგი

11 კორიფაძე გოგა
კორიფაძე გოგა

27 ბუღაძე ნიკა
ჩიქოვანი გიორგი

7 კენჭაძე ზაურ
ბერიაშვილი გიორგი

23 ბერიაშვილი გიორგი
ბერიაშვილი გიორგი

15 კუთხაშვილი კაკი
კუთხაშვილი კაკი

31

2 სანებლიძე ონისე
სანებლიძე ონისე

18 ნარიმანიძე მიხეილ
სანებლიძე ონისე

10 ნასყიდაშვილი დიმიტრი
ნასყიდაშვილი დიმიტრი

26 კობაიძე გიორგი
სანებლიძე ონისე

6 სარაჯიშვილი ვახტანგ
სარაჯიშვილი ვახტანგ

22 შარიქაძე ფრიდონ
სარაჯიშვილი ვახტანგ

14 ცარელაშვილი ლევან
ხურცილავა გიორგი

30 ხურცილავა გიორგი

4 სეტიელი გიორგი
სეტიელი გიორგი

20 ქარელიშვილი  ჯაბა
სეტიელი გიორგი

12 ქურასბედიანი ალეკო
ქურასბედიანი ალეკო

28 ღვინიაშვილი პაატა
ბერიანი ნოდარ

8 ბერიანი ნოდარ
ბერიანი ნოდარ

24 ბოლოთაშვილი  გიორგი
ბერიანი ნოდარ

16 დადვანი ლერი
საათაშვილი ილია

32 საათაშვილი ილია

კუთხაშვილი ნოდარ
კუთხაშვილი ნოდარ

მიგრიაული გიორგი კარიაული გიორგი
კარიაული გიორგი

დიასამიძე ნიაზ ბერიაშვილი გიორგი
კორიფაძე გოგა

კორიფაძე გოგა ბერიაშვილი გიორგი ბერიაშვილი გიორგი
ბერიაშვილი გიორგი

ნარიმანიძე მიხეილ ბერიანი ნოდარ
ნარიმანიძე მიხეილ

ნასყიდაშვილი დიმიტრი ნარიმანიძე მიხეილ
სარაჯიშვილი ვახტანგ

ბოლოთაშვილი  გიორგი ნარიმანიძე მიხეილ
ბოლოთაშვილი  გიორგი

საათაშვილი ილია სეტიელი გიორგი ჩიქოვანი გიორგი
სეტიელი გიორგი

ჩიქოვანი გიორგი

7 კარიაული გიორგი

7 სეტიელი გიორგი

3 ჩიქოვანი გიორგი

5 ბერიანი ნოდარ

5 ნარიმანიძე მიხეილ

შედეგები

1 ტაველური ლაშა

2 სანებლიძე ონისე

3 ბერიაშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 27-28 დეკემბერი 2018, თბილისი

-100კგ

ტაველური ლაშა

ტაველური ლაშა

სანებლიძე ონისე



საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 მატიაშვილი ლევან

მატიაშვილი ლევან

9 რაზმაძე დავით

მატიაშვილი ლევან

5 გულიაშვილი სპარტაკი

გულიაშვილი სპარტაკი

13 ჯახაშვილი თამაზ

3 ქავთარაძე გიორგი

ქავთარაძე გიორგი

11 კუხიანიძე ბაქარი

ქავთარაძე გიორგი

7 მატიაშვილი დავით

ბერძენიშვილი ბექა

15 ბერძენიშვილი ბექა

2 ბუღაძე ონისე

ბუღაძე ონისე

10

ბუღაძე ონისე

6 ხატისკაცი  ბადრი

წიქორიძე ამირან

14 წიქორიძე ამირან

4 ზაალიშვილი გელა

ზაალიშვილი გელა

12 ხეჩიკაშვილი ელგუჯა

ზაალიშვილი გელა

8 ზაქარიაძე გიორგი

ზაქარიაძე გიორგი

16 კონკროშვილი ამბროსი

რაზმაძე დავით
რაზმაძე დავით

გულიაშვილი სპარტაკი
ბერძენიშვილი ბექა

კუხიანიძე ბაქარი
ბერძენიშვილი ბექა ბუღაძე ონისე

ბერძენიშვილი ბექა
ბუღაძე ონისე

წიქორიძე ამირან

ზაქარიაძე გიორგი
ხეჩიკაშვილი ელგუჯა

ზაქარიაძე გიორგი ზაქარიაძე გიორგი
ზაქარიაძე გიორგი

ქავთარაძე გიორგი

5 ქავთარაძე გიორგი

7 რაზმაძე დავით

7 წიქორიძე ამირან

+100კგ

მატიაშვილი ლევან

მატიაშვილი ლევან

ზაალიშვილი გელა

შედეგები

საქართველოს ჩემპიონატი, 27-28 დეკემბერი 2018, თბილისი

1 მატიაშვილი ლევან

3 ზაქარიაძე გიორგი

5 ბერძენიშვილი ბექა

2 ზაალიშვილი გელა

3 ბუღაძე ონისე
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