
1 ბაჩიაშვილი ნიკა
ბაჩიაშვილი ნიკა

17 ოტიაშვილი გიგი
ბაჩიაშვილი ნიკა

9 ჩხეიძე გიორგი
ჩხეიძე გიორგი

25 გაურგაშვილი ადამ
ბაჩიაშვილი ნიკა

5
ქიტესაშვილი გიორგი

21 ქიტესაშვილი გიორგი
ქიტესაშვილი გიორგი

13 ქებაძე გიორგი
ქებაძე გიორგი

29 გუმაშვილი მუხამედ

3 ოდიშვილი საბა
ოდიშვილი საბა

19 გირგვლიანი საბა
ოდიშვილი საბა

11 დუღაძე რობიზონი
დუღაძე რობიზონი

27
აქუბარდია იპოლოტე

7 აქუბარდია იპოლოტე
აქუბარდია იპოლოტე

23 ნაჭყებია იაკობ
აქუბარდია იპოლოტე

15 რაფავა ალექსანდრე
რაფავა ალექსანდრე

31 კაფიგრანოვი ნუგზარ

2 ინაშვილი გიორგი
ინაშვილი გიორგი

18 სონიძე გიორგი
ჩაფურიშვილი კაკო

10 ჩაფურიშვილი კაკო
ჩაფურიშვილი კაკო

26 მაღლაკელიძე ავთანდილ
ჩაფურიშვილი კაკო

6 გულბანი მახარე
გულბანი მახარე

22 გელაშვილი გიგა
ხუზაურაშვილი ნიკა

14 ხუზაურაშვილი ნიკა
ხუზაურაშვილი ნიკა

30 დგებია დათო

4 ბანძელაძე მახარე
ბანძელაძე მახარე

20 ხაჩიძე დავით
ბანძელაძე მახარე

12 წიკლაური დავით
სომხიშვილი შალვა

28 სომხიშვილი შალვა
ბანძელაძე მახარე

8 მეტრეველი უჩა
მეტრეველი უჩა

24 მარგველანი გეგი
ლუხოშვილი ჯაბა

16 ლუხოშვილი ჯაბა
ლუხოშვილი ჯაბა

32 სეხნიაშვილი ოთარ

ოტიაშვილი გიგი
ოტიაშვილი გიგი

ჩხეიძე გიორგი ოტიაშვილი გიგი
ქიტესაშვილი გიორგი

ნაჭყებია იაკობ რაფავა ალექსანდრე
რაფავა ალექსანდრე

რაფავა ალექსანდრე რაფავა ალექსანდრე რაფავა ალექსანდრე
ოდიშვილი საბა

მაღლაკელიძე ავთანდილ ბანძელაძე მახარე
ინაშვილი გიორგი

ინაშვილი გიორგი ხუზაურაშვილი ნიკა
ხუზაურაშვილი ნიკა

ხაჩიძე დავით ხუზაურაშვილი ნიკა
სომხიშვილი შალვა

სომხიშვილი შალვა ლუხოშვილი ჯაბა ხუზაურაშვილი ნიკა
ლუხოშვილი ჯაბა

აქუბარდია იპოლოტე

7 ოტიაშვილი გიგი

7 ლუხოშვილი ჯაბა

3 ხუზაურაშვილი ნიკა

5 ბანძელაძე მახარე

5 აქუბარდია იპოლოტე

შედეგები

1 ჩაფურიშვილი კაკო

2 ბაჩიაშვილი ნიკა

3 რაფავა ალექსანდრე

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 9-10 თებერვალი 2019, მარნეული
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ბაჩიაშვილი ნიკა

ჩაფურიშვილი კაკო

ჩაფურიშვილი კაკო



1 მაზიაშვილი თორნიკე
მაზიაშვილი თორნიკე

17 კახბერიძე სოგრატი
მაზიაშვილი თორნიკე

9 ათუაშვილი სანდრო
გიგოლაშვილი ალიკა

25 გიგოლაშვილი ალიკა
კუხალაშვილი ლუკა

5 კუხალაშვილი ლუკა
კუხალაშვილი ლუკა

21 მრელაშვილი გიგა
კუხალაშვილი ლუკა

13 ლომიძე ნიკა
ცხოვრებაშვილი თამაზ

29 ცხოვრებაშვილი თამაზ

3 გურჩიან სპარტაკ
გურჩიან სპარტაკ

19 ჩხაიძე ანდრია
გურჩიან სპარტაკ

11 მამისაშვილი გიორგი
კორკელია ამირან

27 კორკელია ამირან
გურჩიან სპარტაკ

7 ტატულაშვილი გიორგი
ტატულაშვილი გიორგი

23 კურდღელაშვილი მირიან
ტატულაშვილი გიორგი

15 ქავთარაძე დემეტრე
ქავთარაძე დემეტრე

31 როსტიაშვილი  ლუკა

2 კაპანაძე ზურაბ
კაპანაძე ზურაბ

18 ხალილოვი სანანი
კაპანაძე ზურაბ

10 არევაძე ნოდარ
ბაღაკაშვილი ომარ

26 ბაღაკაშვილი ომარ
კაპანაძე ზურაბ

6 ზირაქაშვილი თენგო
ზირაქაშვილი თენგო

22 კვარაცხელია ლუკა
ზირაქაშვილი თენგო

14 თათარაშვილი ვახო
თათარაშვილი ვახო

30 ნაჭყებია გიორგი

4 სარდალაშვილი გიორგი
სარდალაშვილი გიორგი

20 ჯინჭველაძე თორნიკე
ბურძენაძე მირიან

12 ბურკაძე ზური
ბურძენაძე მირიან

28 ბურძენაძე მირიან
მღებრიშვილი ვალერი

8 ამირხანაშვილი გუგა
მღებრიშვილი ვალერი

24 მღებრიშვილი ვალერი
მღებრიშვილი ვალერი

16 ანიაშვილი გიორგი
ანიაშვილი გიორგი

32 მაჩალიკაშვილი მაგამედ

მრელაშვილი გიგა
მრელაშვილი გიგა

ცხოვრებაშვილი თამაზ მაზიაშვილი თორნიკე
მაზიაშვილი თორნიკე

ჩხაიძე ანდრია მაზიაშვილი თორნიკე
კორკელია ამირან

კორკელია ამირან ტატულაშვილი გიორგი კაპანაძე ზურაბ
ტატულაშვილი გიორგი

ხალილოვი სანანი კაპანაძე ზურაბ
ხალილოვი სანანი

ბაღაკაშვილი ომარ ზირაქაშვილი თენგო
ზირაქაშვილი თენგო

ამირხანაშვილი გუგა ამირხანაშვილი გუგა
ამირხანაშვილი გუგა

ანიაშვილი გიორგი ამირხანაშვილი გუგა ამირხანაშვილი გუგა
ბურძენაძე მირიან

კუხალაშვილი ლუკა

7 ტატულაშვილი გიორგი

7 ზირაქაშვილი თენგო

3 ამირხანაშვილი გუგა

5 მაზიაშვილი თორნიკე

5 კუხალაშვილი ლუკა

შედეგები

1 მღებრიშვილი ვალერი

2 გურჩიანი სპარტაკ

3 კაპანაძე ზურაბ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 9-10 თებერვალი 2019, მარნეული
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გურჩიან სპარტაკ

მღებრიშვილი ვალერი

მღებრიშვილი ვალერი



1 ბახბახაშვილი დავით
ბახბახაშვილი დავით

17 მანაგაძე გიორგი
ბახბახაშვილი დავით

9 ბაბაკიშვილი მინდია
ბაბაკიშვილი მინდია

25 ფალიანი თორნიკე
ბახბახაშვილი დავით

5 გოცირიძე გიორგი
მამედოვი ანარ

21 მამედოვი ანარ
ელიზბარაშვილი თემურ

13 ელიზბარაშვილი თემურ
ელიზბარაშვილი თემურ

29

3 ბეგიევი მიხეილ
ბეგიევი მიხეილ

19 ეპიტაშვილი აკაკი
ბეგიევი მიხეილ

11 გულბიანი ალექსანდრე
გულბიანი ალექსანდრე

27 ჩადუნელი დავით
ძამაშვილი ნოდარ

7 ძამაშვილი ნოდარ
ძამაშვილი ნოდარ

23 ციხელაშვილი გიორგი
ძამაშვილი ნოდარ

15 დავაძე ირაკლი
დავაძე ირაკლი

31 ნოზაძე ბესო

2 ლურსმანაშვილი გიორგი
ლურსმანაშვილი გიორგი

18 მიდელაშვილი შალვა
ლურსმანაშვილი გიორგი

10 სირაძე ზურა
სირაძე ზურა

26 გოგიშვილი რატი
ლურსმანაშვილი გიორგი

6 საგანელიძე ლუკა
საგანელიძე ლუკა

22 ილურიძე ილია
საგანელიძე ლუკა

14 კობერიძე ნიკოლოზ
კობერიძე ნიკოლოზ

30 ფალიანი ერეკლე

4 კაპანაძე კოტე
კაპანაძე კოტე

20 ნადიბაიძე ტარიელ
კაპანაძე კოტე

12 გოგალაძე ნიკა
გოგალაძე ნიკა

28 ოქროპირიძე ნიკა
კაპანაძე კოტე

8 ნოზაძე ზვიადი
ბენდელიანი ლუკა

24 ბენდელიანი ლუკა
ბენდელიანი ლუკა

16 გოგობერიშვილი მათე
რატიანი ზურა

32 რატიანი ზურა

მანაგაძე გიორგი
მანაგაძე გიორგი

ბაბაკიშვილი მინდია მანაგაძე გიორგი
ელიზბარაშვილი თემურ

ციხელაშვილი გიორგი მანაგაძე გიორგი
დავაძე ირაკლი

დავაძე ირაკლი ბეგიევი მიხეილ მანაგაძე გიორგი
ბეგიევი მიხეილ

მიდელაშვილი შალვა ლურსმანაშვილი გიორგი
სირაძე ზურა

სირაძე ზურა საგანელიძე ლუკა
საგანელიძე ლუკა

ნადიბაიძე ტარიელ საგანელიძე ლუკა
ნადიბაიძე ტარიელ

გოგალაძე ნიკა ნადიბაიძე ტარიელ საგანელიძე ლუკა
ბენდელიანი ლუკა

ძამაშვილი ნოდარ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 9-10 თებერვალი 2019, მარნეული

7 ნადიბაიძე ტარიელ

5 ძამაშვილი ნოდარ

7 ბეგიევი მიხეილ

3 საგანელიძე ლუკა

5 ლურსმანაშვილი გიორგი

2 ბახბახაშვილი დავით

3 მანაგაძე გიორგი

1 კაპანაძე კოტე

ბახბახაშვილი დავით

კაპანაძე კოტე

კაპანაძე კოტე
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შედეგები



1 დვალიშვილი დავით
დვალიშვილი დავით

17 ყაჩლავაშვილი ლევან
დვალიშვილი დავით

9 მეტრეველი ვასილი
მეტრეველი ვასილი

25 გაგუა ერეკლე
დვალიშვილი დავით

5 მეშველიანი შალვა
შეშაბერიძე ლუკა

21 შეშაბერიძე ლუკა
მელაძე ჯუმბერ

13 ხუციშვილი გიორგი
მელაძე ჯუმბერ

29 მელაძე ჯუმბერ

3 ტერაშვილი გიორგი
ტერაშვილი გიორგი

19 გაგუნაშვილი მირიან
ტერაშვილი გიორგი

11 კარაპეტიანი ალბერტ
კარაპეტიანი ალბერტ

27 იარღანაშვილი ვალერი
ტერაშვილი გიორგი

7 თაბუკაშვალი ამირან
თაბუკაშვალი ამირან

23 დოთიაშვილი ოლეგი
თაბუკაშვალი ამირან

15 წერეთელი მათე
31 წიქვაძე ლუკა კვანჭიანი გიორგი

კვანჭიანი გიორგი
33 კვანჭიანი გიორგი

2 ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა

18 ნიგურიანი ემზარი
ყორღანაშვილი როინი

10 ყორღანაშვილი როინი
ყორღანაშვილი როინი

26 ცერცვაძე ნუკრი
ყორღანაშვილი როინი

6 გოცირიძე მიხეილ
გოცირიძე მიხეილ

22 ბადაგაძე ლევანი
მწყერაშვილი საბა

14 რაზმაძე ლუკა
მწყერაშვილი საბა

30 მწყერაშვილი საბა

4 ვეშაპიძე ლაშა
ვეშაპიძე ლაშა

20 მეშველიანი დათო 
ვეშაპიძე ლაშა

12 ხუროშვილი  დავით
ნიკოლეიშვილი გიორგი

28 ნიკოლეიშვილი გიორგი
მუმლაძე აკაკი

8 მუმლაძე აკაკი
მუმლაძე აკაკი

24 ხაჭვანი ნიკა
მუმლაძე აკაკი

16 მაისურაძე ზაზა
ქოქაშვილი ნოდარ

32 ქოქაშვილი ნოდარ

ყაჩლავაშვილი ლევან
მეტრეველი ვასილი

მეტრეველი ვასილი მელაძე ჯუმბერ
მელაძე ჯუმბერ

გაგუნაშვილი მირიან თაბუკაშვალი ამირან
კარაპეტიანი ალბერტ

კარაპეტიანი ალბერტ თაბუკაშვალი ამირან ყორღანაშვილი როინი
თაბუკაშვალი ამირან

ცერცვაძე ნუკრი ყორღანაშვილი როინი
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა

ჭინჭარაშვილი ელგუჯა ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
მწყერაშვილი საბა

ხაჭვანი ნიკა ვეშაპიძე ლაშა
ქოქაშვილი ნოდარ

ქოქაშვილი ნოდარ ვეშაპიძე ლაშა დვალიშვილი დავით
ვეშაპიძე ლაშა

დვალიშვილი დავით

7 მელაძე ჯუმბერ

7 ჭინჭარაშვილი ელგუჯა

3 დვალიშვილი დავით

5 თაბუკაშვალი ამირან

5 ვეშაპიძე ლაშა

შედეგები

1 ტერაშვილი გიორგი

2 მუმლაძე აკაკი

3 ყორღანაშვილი როინი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 9-10 თებერვალი 2019, მარნეული
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ტერაშვილი გიორგი

ტერაშვილი გიორგი

მუმლაძე აკაკი



1 იანტბელიძე გიორგი
იანტბელიძე გიორგი

17 გუგავა გიორგი
იანტბელიძე გიორგი

9 ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
ძაგანიშვილი ბექა

25 ძაგანიშვილი ბექა
იანტბელიძე გიორგი

5 ჭანტურია დავით
იაკობიძე ირაკლი

21 იაკობიძე ირაკლი
იაკობიძე ირაკლი

13 შათირიშვილი დავით
შათირიშვილი დავით

29 პაპუნაშვილი ტარიელ

3 მარმალიძე ნიკა
მარმალიძე ნიკა

19 გირგვლიანი დავით
მარმალიძე ნიკა

11 ვიბლიანი ირაკლი
ხურციძე მერაბ

27 ხურციძე მერაბ
ჯოჯუა კობა

7 გაზდელიანი ბუბა
გაზდელიანი ბუბა

23 ქირია შოთიკო
ჯოჯუა კობა

15 ინასარიძე იაკობ
ჯოჯუა კობა

31 ჯოჯუა კობა

2 პირველი ნიკოლოზ
პირველი ნიკოლოზ

18 გელდიაშვილი როინი
პირველი ნიკოლოზ

10 გორგაძე ალბერტი
გორგაძე ალბერტი

26 ხუციშვილი ნიკა
ჭყოიძე გიორგი

6 ჭყოიძე გიორგი
ჭყოიძე გიორგი

22 ზერეკიძე  გიორგი
ჭყოიძე გიორგი

14 კაციტაძე გიორგი
კაციტაძე გიორგი

30 მინდიაშვილი ნიკა

4 მარმალიძე გიორგი
მარმალიძე გიორგი

20 სამუშია ნიკა
ფესვიანიძე პავლე

12 ტაბატაძე პაატა
ფესვიანიძე პავლე

28 ფესვიანიძე პავლე
გულბანი იაგო

8 აფციაური გიორგი
აფციაური გიორგი

24 ბზიშვილი დემეტრე
გულბანი იაგო

16 ხებრელაშვილი თენგიზ
გულბანი იაგო

32 გულბანი იაგო

გუგავა გიორგი
გუგავა გიორგი

ძაგანიშვილი ბექა გუგავა გიორგი
იაკობიძე ირაკლი

ინასარიძე იაკობ გუგავა გიორგი
გაზდელიანი ბუბა

გაზდელიანი ბუბა გაზდელიანი ბუბა გუგავა გიორგი
მარმალიძე ნიკა

ზერეკიძე  გიორგი გულბანი იაგო
ზერეკიძე  გიორგი

კაციტაძე გიორგი პირველი ნიკოლოზ
პირველი ნიკოლოზ

ხებრელაშვილი თენგიზ პირველი ნიკოლოზ
აფციაური გიორგი

აფციაური გიორგი აფციაური გიორგი პირველი ნიკოლოზ
ფესვიანიძე პავლე

ჯოჯუა კობა

7 გაზდელიანი ბუბა

7 აფციაური გიორგი

3 პირველი ნიკოლოზ

5 გულბანი იაგო

5 ჯოჯუა კობა

შედეგები

1 იანტბელიძე გიორგი

2 ჭყოიძე გიორგი

3 გუგავა გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 9-10 თებერვალი 2019, მარნეული
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იანტბელიძე გიორგი

იანტბელიძე გიორგი

ჭყოიძე გიორგი



1 ბაიაძე გოგიტა 
ბაიაძე გოგიტა 

17 ჩხეიძე გიორგი
ბაიაძე გოგიტა 

9 მეგრელიშვილი გიორგი
მეგრელიშვილი გიორგი

25 სულუხია დემური
მოხევიშვილი თომა

5 მოხევიშვილი თომა
მოხევიშვილი თომა

21 შუბითიძე ომარი
მოხევიშვილი თომა

13 ბაზიერიშვილი ერეკლე
ბაზიერიშვილი ერეკლე

29 ჯახველაძე გიორგი

3 ერაშვილი ბაქარი
ერაშვილი ბაქარი

19 ზანგალაძე ვახტანგ
ერაშვილი ბაქარი

11 შავიძე ნიკა
შავიძე ნიკა

27 ნოზაძე ნიკა
მღებრიშვილი ლაშა

7 მღებრიშვილი ლაშა
მღებრიშვილი ლაშა

23 შუკვანი ალმასხან
მღებრიშვილი ლაშა

15 ლეფსაია ირაკლი
გურაშვილი დათო

31 გურაშვილი დათო

2 ჩაგელიშვილი ზურაბ
ჩაგელიშვილი ზურაბ

18 ქავზინაძე სანდრო
ჩაგელიშვილი ზურაბ

10 ივანიშვილი გიგი
ივანიშვილი გიგი

26 ჭუმბურიძე თევდორე
ჩაგელიშვილი ზურაბ

6 არუთინიანი დავით
საბაშვილი ვაჟა

22 საბაშვილი ვაჟა
საბაშვილი ვაჟა

14 ბოლქვაძე ზურა
ალფაიძე ვახტანგ

30 ალფაიძე ვახტანგ

4 ბერუაშვილი ნიკა
ბერუაშვილი ნიკა

20 სართანია გიორგი
ბერუაშვილი ნიკა

12
გალიევი რავილ

28 გალიევი რავილ
ბერუაშვილი ნიკა

8 ტვილდიანი დიმა
ტვილდიანი დიმა

24 ხუტუაშვილი უჩა
ჯაფარიძე აკაკი

16 შეყილაძე გიორგი
ჯაფარიძე აკაკი

32 ჯაფარიძე აკაკი

შუბითიძე ომარი
ბაზიერიშვილი ერეკლე

ბაზიერიშვილი ერეკლე ბაზიერიშვილი ერეკლე
ბაიაძე გოგიტა 

შუკვანი ალმასხან ერაშვილი ბაქარი
შუკვანი ალმასხან

გურაშვილი დათო ერაშვილი ბაქარი ერაშვილი ბაქარი
ერაშვილი ბაქარი

ქავზინაძე სანდრო ბერუაშვილი ნიკა
ივანიშვილი გიგი

ივანიშვილი გიგი ივანიშვილი გიგი
საბაშვილი ვაჟა

სართანია გიორგი ჯაფარიძე აკაკი
სართანია გიორგი

გალიევი რავილ ჯაფარიძე აკაკი ჯაფარიძე აკაკი
ჯაფარიძე აკაკი

მოხევიშვილი თომა

7 ბაზიერიშვილი ერეკლე

7 ივანიშვილი გიგი

3 ჯაფარიძე აკაკი

5 ბერუაშვილი ნიკა

5 მოხევიშვილი თომა

შედეგები

1 ჩაგელიშვილი ზურაბ

2 მღებრიშვილი ლაშა

3 ერაშვილი ბაქარი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 9-10 თებერვალი 2019, მარნეული
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მღებრიშვილი ლაშა

ჩაგელიშვილი ზურაბ

ჩაგელიშვილი ზურაბ



1 გუგუნაშვილი გიზო
გუგუნაშვილი გიზო

17 მჭედლიძე რამაზ
გუგუნაშვილი გიზო

9 ჭულუხაძე ზაურ
ხვიტია დავით

25 ხვიტია დავით
გუგუნაშვილი გიზო

5 ხეთაგური კობა
ხეთაგური კობა

21 კოპილაშვილი გიგა
ხეთაგური კობა

13 ვაშაკიძე გიორგი
ვაშაკიძე გიორგი

29

3 ქარელიშვილი გიორგი
ქარელიშვილი გიორგი

19 ნინიაშვილი ბექა
ქარელიშვილი გიორგი

11 სიაშვილი ნიკოლოზ
სვიანაძე ნიკა

27 სვიანაძე ნიკა
ქარელიშვილი გიორგი

7 ჭანტურია ზურაბ
ჭანტურია ზურაბ

23 ხუცუნაშვილი გიორგი
ხინიზოვი გიორგი

15 ხინიზოვი გიორგი
ხინიზოვი გიორგი

31

2 ენუქიძე უშანგი
ენუქიძე უშანგი

18 გოგიაშვილი თამაზ
ენუქიძე უშანგი

10 დეკანოიძე ნიკოლოზ
დეკანოიძე ნიკოლოზ

26 დარჩია თეიმურაზ
ენუქიძე უშანგი

6 ჯაფარიძე მიხეილ
ჯაფარიძე მიხეილ

22
ჯაფარიძე მიხეილ

14 არაბული გიორგი
არაბული გიორგი

30

4 ფოლადიშვილი თორნიკე
ფოლადიშვილი თორნიკე

20 ბოჭორიშვილი ჯაბა
ფოლადიშვილი თორნიკე

12 სვანიძე ნიკოლოზ
სვანიძე ნიკოლოზ

28 სტეფნიაშვილი გიორგი
ფოლადიშვილი თორნიკე

8 ფერხული რატი 
ფერხული რატი 

24 გელაშვილი ილია
ფერხული რატი 

16 ჩხეტიანი ერეკლე
ჩხეტიანი ერეკლე

32

მჭედლიძე რამაზ
მჭედლიძე რამაზ

ხვიტია დავით ხეთაგური კობა
ხეთაგური კობა

ნინიაშვილი ბექა ხეთაგური კობა
ნინიაშვილი ბექა

სვიანაძე ნიკა ხინიზოვი გიორგი ენუქიძე უშანგი
ხინიზოვი გიორგი

გოგიაშვილი თამაზ ენუქიძე უშანგი
დეკანოიძე ნიკოლოზ

დეკანოიძე ნიკოლოზ ჯაფარიძე მიხეილ
ჯაფარიძე მიხეილ

ბოჭორიშვილი ჯაბა ფერხული რატი 
ბოჭორიშვილი ჯაბა

სვანიძე ნიკოლოზ ფერხული რატი ფერხული რატი 
ფერხული რატი 

ქარელიშვილი გიორგი

7 ხინიზოვი გიორგი

7 ჯაფარიძე მიხეილ

3 ფერხული რატი 

5 ხეთაგური კობა

5 ქარელიშვილი გიორგი

შედეგები

1 გუგუნაშვილი გიზო

2 ფოლადიშვილი თორნიკე

3 ენუქიძე უშანგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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გუგუნაშვილი გიზო

გუგუნაშვილი გიზო

ფოლადიშვილი თორნიკე



1 დემეტრაშვილი ირაკლი
დემეტრაშვილი ირაკლი

17 ქლიბაძე ზეზვა
დემეტრაშვილი ირაკლი

9 ქრისტესიაშვილი დავით
ქრისტესიაშვილი დავით

25
დემეტრაშვილი ირაკლი

5 გურეშიძე შალვა
გურეშიძე შალვა

21
გურეშიძე შალვა

13 დავითაშვილი ალექსანდრე
დავითაშვილი ალექსანდრე

29

3 გვიმრაძე საბა
გვიმრაძე საბა

19 ვაჭარაძე ამირან
გვიმრაძე საბა

11 ფეიქრიშვილი ბაჩო
ფეიქრიშვილი ბაჩო

27
კამლაძე საბა

7 კამლაძე საბა
კამლაძე საბა

23
კამლაძე საბა

15 ბოლოთაური გიორგი
ბოლოთაური გიორგი

31

2 ტატიაშვილი გიგა
ტატიაშვილი გიგა

18 მიდელაშვილი თენგიზ
ტატიაშვილი გიგა

10 ბაბუციძე გიორგი
ბაბუციძე გიორგი

26
ტატიაშვილი გიგა

6 ტაბატაძე უჩა
ტაბატაძე უჩა

22
მამულაშვილი ლაშა

14 მამულაშვილი ლაშა
მამულაშვილი ლაშა
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