
1 იოსელიანი გიორგი
იოსელიანი გიორგი

17 მაზანაშვილი რამაზ
გოგოჭური თორღვა

9 გოგოჭური თორღვა
გოგოჭური თორღვა

25 ეცადაშვილი დავით
ნასყიდაშვილი გიორგი

5 ნასყიდაშვილი გიორგი
ნასყიდაშვილი გიორგი

21 არხოზაშვილი ვალერი
ნასყიდაშვილი გიორგი

13 სუხიტაშვილი დაჩი
ვარძელაშვილი ლაშა

29 ვარძელაშვილი ლაშა

3 პირველი ბერდია 
ჩხაიძე გოგა

19 ჩხაიძე გოგა
შათირიშვილი შაქრო

11 შათირიშვილი შაქრო
შათირიშვილი შაქრო

27 კოჩალიძე ნიკა
დარბაისელი ამირან

7 დარბაისელი ამირან
დარბაისელი ამირან

23 ქორელი ლუკა
დარბაისელი ამირან

15 ჭულუხაძე გაგა
ზურაბიანი ზურა

31 ზურაბიანი ზურა

2 ჯარმელიშვილი ნოდარ
მასურაშვილი გიორგი

18 მასურაშვილი გიორგი
ძამაშვილი სანდრო

10 ბაბლუანი რეზო
ძამაშვილი სანდრო

26 ძამაშვილი სანდრო
ძამაშვილი სანდრო

6 მუშკუდიანი ნიკა
მუშკუდიანი ნიკა

22 გულედანი ლუკა
ვარდოსანიძე გოგა

14 ვარდოსანიძე გოგა
ვარდოსანიძე გოგა

30 ქაქუთია ვიტალი

4 აბრამიშვილი თემურ
აბრამიშვილი თემურ

20 ქურასბედიანი გელა
აბრამიშვილი თემურ

12 ხუციშვილი გიორგი
მარგველაშვილი თორნიკე

28 მარგველაშვილი თორნიკე
აბრამიშვილი თემურ

8 პაპუნაშვილი ბაჩანა
გასიტაშვილი გურამ

24 გასიტაშვილი გურამ
გასიტაშვილი გურამ

16 ჯამბურიძე გიორგი
ჯამბურიძე გიორგი

32 ახვლედიანი გიორგი

არხოზაშვილი ვალერი
არხოზაშვილი ვალერი

ვარძელაშვილი ლაშა არხოზაშვილი ვალერი
გოგოჭური თორღვა

ქორელი ლუკა შათირიშვილი შაქრო
ზურაბიანი ზურა

ზურაბიანი ზურა შათირიშვილი შაქრო შათირიშვილი შაქრო
შათირიშვილი შაქრო

ბაბლუანი რეზო აბრამიშვილი თემურ
ბაბლუანი რეზო

მასურაშვილი გიორგი ვარდოსანიძე გოგა
ვარდოსანიძე გოგა

ქურასბედიანი გელა მარგველაშვილი თორნიკე
მარგველაშვილი თორნიკე

მარგველაშვილი თორნიკე მარგველაშვილი თორნიკე
გასიტაშვილი გურამ

ნასყიდაშვილი გიორგი

მარგველაშვილი თორნიკე

1 დარბაისელი ამირან

დარბაისელი ამირან

დარბაისელი ამირან

ძამაშვილი სანდრო
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შედეგები

5 აბრამიშვილი თემურ

2 ძამაშვილი სანდრო

3 შათირიშვილი შაქრო

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 4-5 მაისი 2019, თბილისი

7 ვარდოსანიძე გოგა

5 ნასყიდაშვილი გიორგი

7 არხოზაშვილი ვალერი

3 მარგველაშვილი თორნი



1 ჯოიძე კახა
ჯოიძე კახა

33 ფირცხელიანი ბაჩუკი ჩუტკერაშვილი დავით
17 ჩუტკერაშვილი დავით

რევაზაშვილი გიორგი
9 რევაზაშვილი გიორგი

რევაზაშვილი გიორგი
25 ღვინიაშვილი ომარი

რევაზაშვილი გიორგი
5 თამარაშვილი გიორგი

გვარმიანი ვეფხვია
21 გვარმიანი ვეფხვია

ლიპარტელიანი დავით
13 მუკბანიანი ავთანდილ

ლიპარტელიანი დავით
29 ლიპარტელიანი დავით

3 კაიდარაშვილი ალექსანდრე
კაიდარაშვილი ალექსანდრე

19 ჭაბაშვილი გიორგი
კაპანაძე ლუკა

11 კაპანაძე ლუკა
კაპანაძე ლუკა

27 ძავაშვილი  გურამ
კაპანაძე ლუკა

7 გამყრელიძე ოთარ
გამყრელიძე ოთარ

23 გოშუანი გიორგი
კაპანაძე გიორგი

15 კაპანაძე გიორგი
კაპანაძე გიორგი

31 ტიელიძე ილია
2 ლობჟანიძე ალექსანდრე

ლობჟანიძე ალექსანდრე
34 თოდუა მიხეილ ლობჟანიძე ალექსანდრე

18 ბაინდურაშვილი თეიმურაზ
გრიგალაშვილი საბა

10 გრიგალაშვილი საბა
გრიგალაშვილი საბა

26 სირბილაძე ლევან
წიფიანი ბექა

6 კირვალიძე მიხეილ
ლომიძე გიორგი

22 ლომიძე გიორგი
წიფიანი ბექა

14 წიფიანი ბექა
წიფიანი ბექა

30 გათაშვილი მიხეილ

4 კაპანაძე საბა
კაპანაძე საბა

20 ბეჟანიშვილი ზურაბ
ნადირაძე ლაშა

12 ნადირაძე ლაშა
ნადირაძე ლაშა

28 ბუხრიკიძე ნოდარ
ნადირაძე ლაშა

8 ბასილაშვილი ნიკა
არჩუაძე არმაზი

24 არჩუაძე არმაზი
წამალაიძე გიორგი

16 ლაგაზაშვილი გიორგი
წამალაიძე გიორგი

32 წამალაიძე გიორგი

ღვინიაშვილი ომარი
ჩუტკერაშვილი დავით

ჩუტკერაშვილი დავით ჩუტკერაშვილი დავით
ლიპარტელიანი დავით

ძავაშვილი  გურამ ჩუტკერაშვილი დავით
კაიდარაშვილი ალექსანდრე

კაიდარაშვილი ალექსანდრე კაპანაძე გიორგი
კაპანაძე გიორგი

გათაშვილი მიხეილ წიფიანი ბექა
ლომიძე გიორგი

ლომიძე გიორგი გრიგალაშვილი საბა
გრიგალაშვილი საბა

ბუხრიკიძე ნოდარ კაპანაძე საბა
კაპანაძე საბა

კაპანაძე საბა კაპანაძე საბა კაპანაძე საბა
წამალაიძე გიორგი

რევაზაშვილი გიორგი

1 კაპანაძე ლუკა

კაპანაძე ლუკა

კაპანაძე ლუკა

ნადირაძე ლაშა
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შედეგები

კაპანაძე საბა

5 წიფიანი ბექა

2 ნადირაძე ლაშა

3 ჩუტკერაშვილი დავ

ჩუტკერაშვილი დავით

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 4-5 მაისი 2019, თბილისი

7 გრიგალაშვილი საბ

5 რევაზაშვილი გიორ

7 კაპანაძე გიორგი

3



1 ლიპარტელიანი გიორგი
ლიპარტელიანი გიორგი

33 შუბითიძე გიორგი ლიპარტელიანი გიორგი
17 ქაციბაია გოგა

ჩიხელიძე გიორგი
9 ჩიხელიძე გიორგი

ჩიხელიძე გიორგი
25 ხუციშვილი დიმიტრი

ჩიხელიძე გიორგი
5 ნატროშვილი დავით

სოსიაშვილი ბექა
21 სოსიაშვილი ბექა

ებელაშვილი ლევან
13 კობაიძე ნიკა

ებელაშვილი ლევან
29 ებელაშვილი ლევან

3 დავითაშვილი ლუკა
დავითაშვილი ლუკა

19 ხუციშვილი გიორგი
დავითაშვილი ლუკა

11 გაზაშვილი შალვა
გუგავა ლევან

27 გუგავა ლევან
გვიჭიანი თორნიკე

7 ღვინიაშვილი თორნიკე
ღვინიაშვილი თორნიკე

23 ბერიანიძე ჯემალი
გვიჭიანი თორნიკე

15 გვიჭიანი თორნიკე
გვიჭიანი თორნიკე

31 ჯამასპაშვილი გიორგი
2 ქველაძე გოჩა

ქველაძე გოჩა
34 ბაღოშვილი გიორგი იმერლიშვილი გიორგი

18 იმერლიშვილი გიორგი
მამიაშვილი ალეკო

10 მამიაშვილი ალეკო
მამიაშვილი ალეკო

26 ბახბახაშვილი მიხეილ
მამიაშვილი ალეკო

6 ბეროშვილი ირაკლი
ბეროშვილი ირაკლი

22 ქალდანი ლუკა
ბეროშვილი ირაკლი

14 დათაშვილი თენგიზ
დათაშვილი თენგიზ

30 გამიხარდაშვილი გურამ

4 ოძელაშვილი ერეკლე
ოძელაშვილი ერეკლე

20 გვიჩიანი ანზორ
ოძელაშვილი ერეკლე

12 ბახტიძე გაგა
ნოზაძე ვასიკო

28 ნოზაძე ვასიკო
სოზიაშვილი ოთარ

8 სოზიაშვილი ოთარ
სოზიაშვილი ოთარ

24 ნიჟარაძე ლუკა
სოზიაშვილი ოთარ

16 ჯაფოშვილი ბაჩო
ჯაფოშვილი ბაჩო

32 ბენდელიანი გიგლა

ხუციშვილი დიმიტრი
ლიპარტელიანი გიორგი

ლიპარტელიანი გიორგი ებელაშვილი ლევან
ებელაშვილი ლევან

ჯამასპაშვილი გიორგი ებელაშვილი ლევან
ღვინიაშვილი თორნიკე

ღვინიაშვილი თორნიკე დავითაშვილი ლუკა
დავითაშვილი ლუკა

ბახბახაშვილი მიხეილ სოზიაშვილი ოთარ
ბახბახაშვილი მიხეილ

იმერლიშვილი გიორგი ბეროშვილი ირაკლი
ბეროშვილი ირაკლი

ნიჟარაძე ლუკა ბეროშვილი ირაკლი
ნიჟარაძე ლუკა

ჯაფოშვილი ბაჩო ოძელაშვილი ერეკლე ჩიხელიძე გიორგი
ოძელაშვილი ერეკლე

ჩიხელიძე გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 4-5 მაისი 2019, თბილისი
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გვიჭიანი თორნიკე

7 ოძელაშვილი ერეკლე

3 ებელაშვილი ლევან

3 ჩიხელიძე გიორგი

მამიაშვილი ალეკო

მამიაშვილი ალეკო

შედეგები

1 მამიაშვილი ალეკო

2 გვიჭიანი თორნიკე

ებელაშვილი ლევან

5 სოზიაშვილი ოთარ

5 ბეროშვილი ირაკლი

7 დავითაშვილი ლუკა



1 ხარებაშვილი მალხაზ
იორდანაშვილი იოსებ

33 იორდანაშვილი იოსებ იორდანაშვილი იოსებ
17 ხერგიანი ელიზბარ

ახალკაცი ვლადიმერ
9 ახალკაცი ვლადიმერ

ახალკაცი ვლადიმერ
25 კოკოლაშვილი ემზარ

ახალკაცი ვლადიმერ
5 დიდებაშვილი უტა

ზოიძე ნიკა
21 ზოიძე ნიკა

ზოიძე ნიკა
13 ქალდანი ბეთქილ

ხუბაშვილი ნიკო
29 ხუბაშვილი ნიკო

3 როდონაია გიორგი
პირველი ოთარი

19 პირველი ოთარი
ფსუტური ლევან

11 ფსუტური ლევან

27 ავალიანი ონისე ფსუტური ლევან
ფსუტური ლევან

7 სანაია ბექა
სანაია ბექა

23 ძინიყაშვილი გიორგი
ონიანი ლაშა

15 ხვისტანი ექვთიმე 
ონიანი ლაშა

31 ონიანი ლაშა
2 მისკალიშვილი ლაშა

ჟამერაშვილი ლევან
34 ჟამერაშვილი ლევან მასურაშვილი ვახტანგ

18 მასურაშვილი ვახტანგ
მასურაშვილი ვახტანგ

10 ებილაშვილი სოსო
გაბუნია გიორგი

26 გაბუნია გიორგი
მასურაშვილი ვახტანგ

6 შარაბიძე გიორგი
კუდუხაშვილი დავით

22 კუდუხაშვილი დავით
გელაშვილი გიორგი

14 გელაშვილი გიორგი
გელაშვილი გიორგი

30 მოსიაშვილი გიგა

4 მჭედლიშვილი გიგი
მჭედლიშვილი გიგი

20 ლობჟანიძე თორნიკე
გოჩილაიძე დიმიტრი

12 შერაზადიშვილი გიორგი
გოჩილაიძე დიმიტრი

28 გოჩილაიძე დიმიტრი
გოჩილაიძე დიმიტრი

8 კობაური დიმიტრი
კობაური დიმიტრი

24 ჩაჩუა რატი
კობაური დიმიტრი

16 ქავთარაშვილი მუსა
ადეიშვილი თორნიკე

32 ადეიშვილი თორნიკე

კოკოლაშვილი ემზარ
იორდანაშვილი იოსებ

იორდანაშვილი იოსებ ზოიძე ნიკა
ზოიძე ნიკა

ავალიანი ონისე ზოიძე ნიკა
ავალიანი ონისე

პირველი ოთარი ავალიანი ონისე ზოიძე ნიკა
ონიანი ლაშა

ჟამერაშვილი ლევან მასურაშვილი ვახტანგ
ჟამერაშვილი ლევან

გაბუნია გიორგი გელაშვილი გიორგი
გელაშვილი გიორგი

შერაზადიშვილი გიორგი გელაშვილი გიორგი
შერაზადიშვილი გიორგი

მჭედლიშვილი გიგი კობაური დიმიტრი ფსუტური ლევან
კობაური დიმიტრი

ფსუტური ლევან

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 4-5 მაისი 2019, თბილისი
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ახალკაცი ვლადიმერ

ახალკაცი ვლადიმერ

გოჩილაიძე დიმიტრი

შედეგები

1 ახალკაცი ვლადიმერ

2 გოჩილაიძე დიმიტრი

3 ზოიძე ნიკა

7 ავალიანი ონისე

7 კობაური დიმიტრი

3 ფსუტური ლევან

5 მასურაშვილი ვახტანგ

5 გელაშვილი გიორგი



1 კუნდუხაშვილი დიმიტრი
კუნდუხაშვილი დიმიტრი

17 ჩაჩიბაია ალექსი
ღვაჩლიანი გოჩა

9 ღვაჩლიანი გოჩა
ღვაჩლიანი გოჩა

25
შერმაზანაშვილი ნიკა

5
შერმაზანაშვილი ნიკა

21 შერმაზანაშვილი ნიკა
შერმაზანაშვილი ნიკა

13 ბუქულაშვილი ტარიელ
ბუქულაშვილი ტარიელ

29

3
რთველაძე ლუკა

19 რთველაძე ლუკა
ბათურიშვილი ილია

11 ბათურიშვილი ილია
ბათურიშვილი ილია

27
ბათურიშვილი ილია

7 ბრეგვაძე დავით
ბრეგვაძე დავით

23
გვილია გიორგი

15 გვილია გიორგი
გვილია გიორგი

31

2 ნოზაძე მიშიკო
ნოზაძე მიშიკო

18 ნებიერიძე ალეკო
ბექაური მიხეილ

10 ბექაური მიხეილ
ბექაური მიხეილ

26
ბექაური მიხეილ

6 რევაზიშვილი გიორგი
სარქისაშვილი ბაჩანა

22 სარქისაშვილი ბაჩანა
სარქისაშვილი ბაჩანა

14 ჩაგელიშვილი გიორგი
ჩაგელიშვილი გიორგი

30

4 მარტიაშვილი გიორგი
მარტიაშვილი გიორგი

20 ტალიკაძე ბექა
ხარაზიშვილი ნიკა

12 ხარაზიშვილი ნიკა
ხარაზიშვილი ნიკა

28
ხარაზიშვილი ნიკა

8 ჭანკვეტაძე გოგა
ჭანკვეტაძე გოგა

24
ჭანკვეტაძე გოგა

16 ხანთაძე დიმა
ხანთაძე დიმა

32

ბუქულაშვილი ტარიელ  
ღვაჩლიანი გოჩა

ღვაჩლიანი გოჩა
ღვაჩლიანი გოჩა

რთველაძე ლუკა
გვილია გიორგი ხარაზიშვილი ნიკა

გვილია გიორგი
ხარაზიშვილი ნიკა

ნოზაძე მიშიკო
სარქისაშვილი ბაჩანა

სარქისაშვილი ბაჩანა
სარქისაშვილი ბაჩანა

მარტიაშვილი გიორგი
მარტიაშვილი გიორგი შერმაზანაშვილი ნიკა

ჭანკვეტაძე გოგა
შერმაზანაშვილი ნიკა

2 ბექაური მიხეილ

3 ხარაზიშვილი ნიკა

7 გვილია გიორგი

7 მარტიაშვილი გიორგი

3 შერმაზანაშვილი ნიკა

5 ღვაჩლიანი გოჩა

5 სარქისაშვილი ბაჩანა

შედეგები

1

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 4-5 მაისი 2019, თბილისი
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ბათურიშვილი ილია

ბათურიშვილი ილია

ბექაური მიხეილ

ბათურიშვილი ილია



1 ოყრეშიძე ნიკოლოზ
ოყრეშიძე ნიკოლოზ

17
სულამანიძე ილია

9 სულამანიძე ილია
სულამანიძე ილია

25
სულამანიძე ილია

5 გულიაშვილი ომარი
გულიაშვილი ომარი

21
გულიაშვილი ომარი

13 მიხანაშვილი ალბერტი
მიხანაშვილი ალბერტი

29

3 ხულელიძე ჯონი
ხულელიძე ჯონი

19
დონღვანი ნიკა

11 დონღვანი ნიკა
დონღვანი ნიკა

27
ქარელიშვილი ჯაბა

7 ჭინჭარაული დავით
ჭინჭარაული დავით

23
ქარელიშვილი ჯაბა

15 ქარელიშვილი ჯაბა
ქარელიშვილი ჯაბა

31

2 ცარელაშვილი ლევან
კოლხიტაშვილი ჯუმბერ

18 კოლხიტაშვილი ჯუმბერ
კარიაული გიორგი

10 კარიაული გიორგი
კარიაული გიორგი

26
კარიაული გიორგი

6 თუშიშვილი ზურაბ
თუშიშვილი ზურაბ

22
ნასყიდაშვილი დიმიტრი

14 ნასყიდაშვილი დიმიტრი
ნასყიდაშვილი დიმიტრი

30

4 მარტიაშვილი პაატა
მარტიაშვილი პაატა

20 ამირანაშვილი ნიკა
საური ომარი

12 საური ომარი
საური ომარი

28
საური ომარი

8 კუთხაშვილი კაკი
კუთხაშვილი კაკი

24
კუთხაშვილი კაკი

16 აფრიდონიძე ირაკლი
აფრიდონიძე ირაკლი

32

ოყრეშიძე ნიკოლოზ
გულიაშვილი ომარი

გულიაშვილი ომარი
დონღვანი ნიკა

ჭინჭარაული დავით
დონღვანი ნიკა საური ომარი

დონღვანი ნიკა
საური ომარი

კოლხიტაშვილი ჯუმბერ
ნასყიდაშვილი დიმიტრი

ნასყიდაშვილი დიმიტრი
მარტიაშვილი პაატა

მარტიაშვილი პაატა
მარტიაშვილი პაატა ქარელიშვილი ჯაბა

კუთხაშვილი კაკი
ქარელიშვილი ჯაბა

კარიაული გიორგი

შედეგები

1

5 დონღვანი ნიკა

5

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, 4-5 მაისი 2019, თბილისი
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სულამანიძე ილია

3

მარტიაშვილი პაატა

სულამანიძე ილია

სულამანიძე ილია

2 კარიაული გიორგი

7 გულიაშვილი ომარი

7 ნასყიდაშვილი დიმიტრი

საური ომარი

3 ქარელიშვილი ჯაბა



1 ბურჯალიანი გიორგი

ბურჯალიანი გიორგი

9 კუბლაშვილი იაგო

მატიაშვილი დავით

5 მატიაშვილი დავით

მატიაშვილი დავით

13 ხატისკაცი  ბადრი

3 გულიაშვილი სპარტაკ

გულიაშვილი სპარტაკ

11 შუბითიძე ლუკა

წიქორიძე ამირან

7 წიქორიძე ამირან

წიქორიძე ამირან

15 გაბრიაძე ვლადისლავ

2 ანდიაშვილი ალექსი

კუთხაშვილი ნოდარ

10 კუთხაშვილი ნოდარ

ინანეიშვილი საბა

6 ინანეიშვილი საბა

ინანეიშვილი საბა

14 დოლუაშვილი დავით

4 გვიმრაძე ვასილი

გვიმრაძე ვასილი

12 ბაღდავაძე დავით

ზაალიშვილი გელა

8 ზაალიშვილი გელა

ზაალიშვილი გელა

16

ხატისკაცი  ბადრი
ბურჯალიანი გიორგი

ბურჯალიანი გიორგი
ბურჯალიანი გიორგი

გაბრიაძე ვლადისლავ
გულიაშვილი სპარტაკ ინანეიშვილი საბა

გულიაშვილი სპარტაკ
ინანეიშვილი საბა

დოლუაშვილი დავით
კუთხაშვილი ნოდარ

კუთხაშვილი ნოდარ
გვიმრაძე ვასილი

გვიმრაძე ვასილი წიქორიძე ამირან

წიქორიძე ამირან

7

1

2

3

3

5

5
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მატიაშვილი დავით

ზაალიშვილი გელა

ზაალიშვილი გელა

შედეგები

7

კუთხაშვილი ნოდარ

გვიმრაძე ვასილი

გულიაშვილი სპარტაკ

ზაალიშვილი გელა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

წიქორიძე ამირან

ბურჯალიანი გიორგი

მატიაშვილი დავით

ინანეიშვილი საბა
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