
1 კაიდარაშვილი  ალეკო
კაიდარაშვილი  ალეკო სოსიაშვილი ბექა

33 სოსიაშვილი ბექა
კაიდარაშვილი  ალეკო სოსიაშვილი ბექა

17 გამიხარდაშვილი გურამ
ქველაძე გოჩა გამიხარდაშვილი გურამ გამხიტაშვილი ნიკა

49 ქველაძე გოჩა
გამხიტაშვილი ნიკა

9 ნაოჭაშვილი გერისო
ნაოჭაშვილი გერისო ჯამასპაშვილი გიორგი გამხიტაშვილი ნიკა

41 ჯამასპაშვილი გიორგი
ნაოჭაშვილი გერისო ჯამასპაშვილი გიორგი

25 ხაბალაშვილი შოთა
ხაბალაშვილი შოთა ჯავახიშვილი გიორგი

57
ჯავახიშვილი გიორგი

5 ბუბუნაური ვაჟა
ბუბუნაური ვაჟა ჭაბაშვილი გიორგი

37 ჭაბაშვილი გიორგი
ბუბუნაური ვაჟა ჭაბაშვილი გიორგი

21 ჩუტკერაშვილი დავით
ჩუტკერაშვილი დავით კარანაძე გურამ

53
კარანაძე გურამ

13 ასკილაშვილი  სოსო
მეტრეველი მალხაზ ასკილაშვილი  სოსო ასკილაშვილი  სოსო

45 მეტრეველი მალხაზ
გიორგაშვილი გაგა ასკილაშვილი  სოსო

29 გიორგაშვილი გაგა
გიორგაშვილი გაგა ასკილაშვილი  სოსო

61
ონიანი გიორგი

3 წმინდაშვილი ავთანდილ
ბუზიაშვილი გიგა წმინდაშვილი ავთანდილ

35 ბუზიაშვილი გიგა
ბუზიაშვილი გიგა წმინდაშვილი ავთანდილ

19 ონიანი გიორგი
ონიანი გიორგი მეტრეველი მალხაზ

51
მეტრეველი მალხაზ

11 ახალაური გიორგი
ახალაური გიორგი კოპაძე  შმაგი მეტრეველი მალხაზ

43 კოპაძე  შმაგი
ახალაური გიორგი კოპაძე  შმაგი

27 კარანაძე გურამ
კარანაძე გურამ ჩუტკერაშვილი დავით

59
ჩუტკერაშვილი დავით

7 თუშმალოვი  დავითი
რევაზაშვილი გიორგი თუშმალოვი  დავითი

39 რევაზაშვილი გიორგი
რევაზაშვილი გიორგი თუშმალოვი  დავითი

23 ჯავახიშვილი გიორგი
ჯავახიშვილი გიორგი ხაბალაშვილი შოთა

55
ხაბალაშვილი შოთა

15 ნიაზაშვილი გიორგი
ნიაზაშვილი გიორგი ალადოშვილი გიორგი ქველაძე გოჩა

47 ალადოშვილი გიორგი
ნიაზაშვილი გიორგი ალადოშვილი გიორგი

31 გამხიტაშვილი ნიკა
გამხიტაშვილი ნიკა ქველაძე გოჩა

63
ქველაძე გოჩა
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2 ბეგლარაშვილი რობიზონ
ბეგლარაშვილი რობიზონ ბეროშვილი ირაკლი

34 ბეროშვილი ირაკლი
ბეგლარაშვილი რობიზონ ბეროშვილი ირაკლი

18 კობაიძე ნიკა
კობაიძე ნიკა ბეროშვილი ირაკლი

50
ძავაშვილი გურამ

10 გირგვლიანი ზვიადი
გირგვლიანი ზვიადი ხუროშვილი  გიორგი ჩიტაური თენგიზ

42 ხუროშვილი  გიორგი
ბაზანდარაშვილი  გიორგი ხუროშვილი  გიორგი

26 ბაზანდარაშვილი  გიორგი
ბაზანდარაშვილი  გიორგი ჩიტაური თენგიზ

58
ჩიტაური თენგიზ

6 ლომიაშვილი ზურა
ლომიაშვილი ზურა ვიბლიანი ვახო

38 ვიბლიანი ვახო
ლომიაშვილი ზურა ვიბლიანი ვახო

22 კურდღელაშვილი დავით
კურდღელაშვილი დავით ვიბლიანი ვახო

54
ივანაური ზვიადი

14 ღვინიაშვილი ომარი
ღვინიაშვილი ომარი სამადაშვილი თორნიკე ხერგიანი ირაკლი

46 სამადაშვილი თორნიკე
ღვინიაშვილი ომარი სამადაშვილი თორნიკე

30 ლობჟანიძე თორნიკე
ლობჟანიძე თორნიკე ხერგიანი ირაკლი

62
ხერგიანი ირაკლი

4 ბზიშვილი  დავით
ხერგიანი ირაკლი ბზიშვილი  დავით

36 ხერგიანი ირაკლი
გრიგალაშვილი საბა ბზიშვილი  დავით

20 გრიგალაშვილი საბა
გრიგალაშვილი საბა ბზიშვილი  დავით

52
ლობჟანიძე თორნიკე

12 ბურდულაძე გიორგი
ებელაშვილი ლევან ბურდულაძე გიორგი ბზიშვილი  დავით

44 ებელაშვილი ლევან
ებელაშვილი ლევან ბურდულაძე გიორგი

28 ივანაური ზვიადი
ივანაური ზვიადი კურდღელაშვილი დავით

60
კურდღელაშვილი დავით

8 შამუგია რომა
არჩუაძე არმაზი შამუგია რომა

40 არჩუაძე არმაზი
არჩუაძე არმაზი შამუგია რომა

24 ჩიტაური თენგიზ
ჩიტაური თენგიზ გირგვლიანი ზვიადი

56
გირგვლიანი ზვიადი

16 ძავაშვილი გურამ
ძავაშვილი გურამ აბრამიშვილი ბახვა კობაიძე ნიკა

48 აბრამიშვილი ბახვა
ქავთარაშვილი ისლამ აბრამიშვილი ბახვა

32 ქავთარაშვილი ისლამ
ქავთარაშვილი ისლამ კობაიძე ნიკა

64
კობაიძე ნიკა
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1 ზუბაშვილი დიმიტრი
ზუბაშვილი დიმიტრი მარგიანი იგორი

33 მარგიანი იგორი
ოძელაშვილი ერეკლე მარგიანი იგორი

17 ოძელაშვილი ერეკლე
ოძელაშვილი ერეკლე ნოქრიშვილი ბესო მარგიანი იგორი

49 ნოქრიშვილი ბესო
რეხვიაშვილი დავით

9 ქალდანი ბეთქილ
ხერგიანი ელიზბარი ქალდანი ბეთქილ მახათაძე ვანო

41 ხერგიანი ელიზბარი
ნოზაძე მიშიკო ქალდანი ბეთქილ

25 ნოზაძე მიშიკო
ნოზაძე მიშიკო მახათაძე ვანო

57
მახათაძე ვანო

5 ზაქაიძე ზურა
ყავრიშვილი გიგა ზაქაიძე ზურა

37 ყავრიშვილი გიგა
დავითაშვილი ლუკა ჩაგელიშვილი დათო

21 ჩაგელიშვილი დათო
დავითაშვილი ლუკა ჩაგელიშვილი დათო ჩაგელიშვილი დათო

53 დავითაშვილი ლუკა 
ორკოდაშვილი ელგუჯა

13 დოღანაძე  გიორგი
დოღანაძე  გიორგი ბალიაშვილი გურამი ბერიანი ბადრი

45 ბალიაშვილი გურამი
დოღანაძე  გიორგი ბალიაშვილი გურამი

29 გელაშვილი ნოდარ
გელაშვილი ნოდარ ბერიანი ბადრი

61
ბერიანი ბადრი

3 ლიჩელი გაგი
გოგაშვილი გოგა ლიჩელი გაგი

35 გოგაშვილი გოგა
გოგაშვილი გოგა ლიჩელი გაგი

19 ბერიანი ბადრი
ბერიანი ბადრი პეტრიაშვილი დავით ლიჩელი გაგი

51 პეტრიაშვილი დავით
გელაშვილი ნოდარ

11 ონიანი ლაშა
ონიანი ლაშა ქოქაშვილი  რევაზი ლიჩელი გაგი

43 ქოქაშვილი  რევაზი
ონიანი ლაშა ქოქაშვილი  რევაზი

27 ორკოდაშვილი ელგუჯა
ორკოდაშვილი ელგუჯა ყავრიშვილი გიგა

59
ყავრიშვილი გიგა

7 ბარბაქაძე ელგუჯა
ბესიაშვილი შოთა ბარბაქაძე ელგუჯა

39 ბესიაშვილი შოთა
ბესიაშვილი შოთა ბარბაქაძე ელგუჯა

23 ჯაფოშვილი ბაჩო
მახათაძე ვანო ჯაფოშვილი ბაჩო ბარბაქაძე ელგუჯა

55 მახათაძე ვანო
ხერგიანი ელიზბარი

15 გვიმრაძე მერაბი
ტურაშვილი გიორგი გვიმრაძე მერაბი ბარბაქაძე ელგუჯა

47 ტურაშვილი გიორგი
ტურაშვილი გიორგი გვიმრაძე მერაბი

31 რეხვიაშვილი დავით
რეხვიაშვილი დავით ზუბაშვილი დიმიტრი

63
ზუბაშვილი დიმიტრი
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2 კაკაშვილი ნიკა
კაკაშვილი ნიკა წიკლაური გიორგი

34 წიკლაური გიორგი
კაკაშვილი ნიკა ღვინიაშვილი თორნიკე

18 ღვინიაშვილი თორნიკე
დათაშვილი თენგიზ ღვინიაშვილი თორნიკე ღვინიაშვილი თორნიკე

50 დათაშვილი თენგიზ

10 სუხოშვილი გიორგი
სუხოშვილი გიორგი პირველი ოთარი პირველი ოთარი

42 პირველი ოთარი
გაზაშვილი შალვა პირველი ოთარი

26 გაზაშვილი შალვა
გაზაშვილი შალვა პირველი ოთარი

58

6 ხუროშვილი მალხაზ
გვიჩიანი ანზორი ხუროშვილი მალხაზ

38 გვიჩიანი ანზორი
გრიგალაშვილი თორნიკე ნიჟარაძე ლუკა

22 ნიჟარაძე ლუკა
გრიგალაშვილი თორნიკე ნიჟარაძე ლუკა ნიჟარაძე ლუკა

54 გრიგალაშვილი თორნიკე

14 თაყაძე დავითი
თაყაძე დავითი ნოზაძე ვასიკო ნიჟარაძე ლუკა

46 ნოზაძე ვასიკო
თაყაძე დავითი ნოზაძე ვასიკო

30 რამაზაშვილი გიგა
რამაზაშვილი გიგა ნოზაძე ვასიკო

62
გოჩიაშვილი ტატო

4 ბაღოშვილი გიორგი
ბაღოშვილი გიორგი ნადირაძე  ბექა

36 ნადირაძე  ბექა
ბაღოშვილი გიორგი ნადირაძე  ბექა

20 გოჩიაშვილი ტატო
გოჩიაშვილი ტატო ჯალაბაძე ჯემალი ნადირაძე  ბექა

52 ჯალაბაძე ჯემალი
რამაზაშვილი გიგა

12 აბრამიშვილი ვაჟა
გოჩილაიძე დიმიტრი აბრამიშვილი ვაჟა აბრამიშვილი ვაჟა

44 გოჩილაიძე დიმიტრი
გოჩილაიძე დიმიტრი აბრამიშვილი ვაჟა

28 ბენდელიანი გიორგი
ბენდელიანი გიორგი აბრამიშვილი ვაჟა

60
გვიჩიანი ანზორი

8 სოზიაშვილი ოთარი
სოზიაშვილი ოთარი ხუბაშვილი ნიკოლოზ

40 ხუბაშვილი ნიკოლოზ
სოზიაშვილი ოთარი ხუბაშვილი ნიკოლოზ

24 მარტიაშვილი თამაზ
მარტიაშვილი თამაზ სუხოშვილი გიორგი

56
სუხოშვილი გიორგი

16 ნასყიდაშვილი ცოტნე
ლომოური  ნოე ნასყიდაშვილი ცოტნე სუხოშვილი გიორგი

48 ლომოური  ნოე
ლომოური  ნოე ნასყიდაშვილი ცოტნე

32 პავლიაშვილი დავით
პავლიაშვილი დავით დათაშვილი თენგიზ

64
დათაშვილი თენგიზ

 -73კგ

B



1
ხარიბეგაშვილი  ვანიკო

33 ხარიბეგაშვილი  ვანიკო
ხარიბეგაშვილი  ვანიკო

17 იორდანაშვილი იოსებ
იორდანაშვილი იოსებ

49

9 ხარებაშვილი მალხაზი
ხარებაშვილი მალხაზი

41
მარტიაშვილი გიორგი

25 მარტიაშვილი გიორგი
მარტიაშვილი გიორგი

57

5 ნებიერიძე  ალეკო
ნებიერიძე  ალეკო მჭედლიშვილი გიგი

37 მჭედლიშვილი გიგი
ნებიერიძე  ალეკო მჭედლიშვილი გიგი

21 მელიქიშვილი ნიკა
მელიქიშვილი ნიკა მჭედლიშვილი გიგი

53

13 მასურაშვილი ვახტანგი
მასურაშვილი ვახტანგი მჭედლიშვილი გიგი

45
მასურაშვილი ვახტანგი

29 მღებრიშვილი ლაშა
მღებრიშვილი ლაშა ქარელიშვილი  ნიკა

61
ქარელიშვილი  ნიკა

3 ყალაბეგაშვილი გიორგი
გელაშვილი გიორგი ყალაბეგაშვილი გიორგი

35 გელაშვილი გიორგი
გელაშვილი გიორგი ყალაბეგაშვილი გიორგი

19
ყალაბეგაშვილი გიორგი

51
მღებრიშვილი ლაშა

11 ბერიაშვილი გიორგი
ბერიაშვილი გიორგი ყალაბეგაშვილი გიორგი

43
ბერიაშვილი გიორგი

27 ქარელიშვილი  ნიკა
ქარელიშვილი  ნიკა მელიქიშვილი ნიკა

59
მელიქიშვილი ნიკა

7 ალუდაური ჯურხა
ალუდაური ჯურხა აფციაური ზურა

39 აფციაური ზურა
ალუდაური ჯურხა აფციაური ზურა

23
აფციაური ზურა

55
ხარებაშვილი მალხაზი

15 ჯანანაშვილი ზაზა
ჯანანაშვილი ზაზა იორდანაშვილი იოსებ

47

31 კუდუხაშვილი  დავით
კუდუხაშვილი  დავით იორდანაშვილი იოსებ

63
იორდანაშვილი იოსებ

საქართველოს ჩემპიონატი
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2 გავაშელიშვილი ცოტნე
გავაშელიშვილი ცოტნე

34

18 დუდაშვილი ლაშა
დუდაშვილი ლაშა ნარიმანიძე გიორგი

50
ნარიმანიძე გიორგი

10
შავდია შოთა

42
სარქისაშვილი ბაჩანა

26 სარქისაშვილი ბაჩანა
სარქისაშვილი ბაჩანა შავდია შოთა

58
შავდია შოთა

6 ებილაშვილი სოსო
ებილაშვილი სოსო ანდღულაძე ვეფხია

38 ანდღულაძე ვეფხია
ებილაშვილი სოსო ანდღულაძე ვეფხია

22 კობაური დიმიტრი
კობაური დიმიტრი გაჩეჩილაძე ლავრენტი

54
გაჩეჩილაძე ლავრენტი

14 ფსუტური ლევან
ფსუტური ლევან გაჩეჩილაძე ლავრენტი

46
ფსუტური ლევან

30 ხუბულური ალექსანდრე
ხუბულური ალექსანდრე შათირიშვილი გიორგი

62
შათირიშვილი გიორგი

4 კვარაცხელია გიორგი
შათირიშვილი გიორგი კვარაცხელია გიორგი

36 შათირიშვილი გიორგი
თევდორაშვილი ზვიადი კვარაცხელია გიორგი

20 თევდორაშვილი ზვიადი
თევდორაშვილი ზვიადი ხუბულური ალექსანდრე

52
ხუბულური ალექსანდრე

12 გაჩეჩილაძე ლავრენტი
გაჩეჩილაძე ლავრენტი კობაური დიმიტრი

44
კენჭოშვილი ვაჟა

28 კენჭოშვილი ვაჟა
კენჭოშვილი ვაჟა კობაური დიმიტრი

60
კობაური დიმიტრი

8 შავდია შოთა
შავდია შოთა

40
ბუქილაშვილი  ტარიელი

24 ბუქილაშვილი  ტარიელი
ბუქილაშვილი  ტარიელი

56

16 ნარიმანიძე გიორგი
ნარიმანიძე გიორგი

48
ნონიკაშვილი  დიმიტრი

32 ნონიკაშვილი  დიმიტრი
ნონიკაშვილი  დიმიტრი

64
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1 გობაძე რამაზ

ლომიძე გიორგი გობაძე რამაზ

9 ლომიძე გიორგი

ბახტიძე გაგა ლიპარტელიანი გიორგი

5 ლიპარტელიანი გიორგი

ბახტიძე გაგა ლიპარტელიანი გიორგი ლიპარტელიანი გიორგი

13 ბახტიძე გაგა

ყაჭეიშვილი ანდრო

3 შარაშიძე გურო

შარაშიძე გურო ლიპარიშვილი ნიკოლოზ

11 ლიპარიშვილი ნიკოლოზ

გუგავა ლევან ბედინაძე გიორგი

7 ბედინაძე გიორგი

გუგავა ლევან ბედინაძე გიორგი ქათამაძე სანდრო

15 გუგავა ლევან

ქათამაძე სანდრო

2 დოლიძე თორნიკე

ქათამაძე სანდრო დოლიძე თორნიკე

10 ქათამაძე სანდრო

ქალდანი ლუკა დოლიძე თორნიკე

6 ქაციბაია გოგა

ქალდანი ლუკა ქაციბაია გოგა დოლიძე თორნიკე

14 ქალდანი ლუკა

შარაშიძე გურო

4 ხერგიანი ბადრი

გვიჭიანი თორნიკე ხერგიანი ბადრი

12 გვიჭიანი თორნიკე

გვიჭიანი თორნიკე ხერგიანი ბადრი

8 ყაჭეიშვილი ანდრო

ყაჭეიშვილი ანდრო ხერგიანი ბადრი

16

ლომიძე გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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