
1 პაპინაშვილი ამირან
პაპინაშვილი ამირან

17 ვარდოსანიძე გოგა
პაპინაშვილი ამირან

9 ბეგლარაშვილი რობიზონ
ბეგლარაშვილი რობიზონ

25 მასურაშვილი გიორგი
პაპინაშვილი ამირან

5 კუტალაძე ავთანდილ
მუკბანიანი ავთანდილ

21 მუკბანიანი ავთანდილ
გასიტაშვილი გურამ

13 მარგველაშვილი თორნიკე
გასიტაშვილი გურამ

29 გასიტაშვილი გურამ

3 კუპატაძე ირაკლი
კუპატაძე ირაკლი

19 ძამაშვილი სანდრო
კუპატაძე ირაკლი

11 კოჩალიძე ნიკა
ვარძელაშვილი ლაშა

27 ვარძელაშვილი ლაშა
ჯამბურიძე გიორგი

7 ქვრივიშვილი ალეკო
ქვრივიშვილი ალეკო

23 ზაკუტაშვილი გურამ
ჯამბურიძე გიორგი

15 შონია გიორგი
ჯამბურიძე გიორგი

31 ჯამბურიძე გიორგი

2 ნოზაძე თემურ
ნოზაძე თემურ

18 კვერნაძე თამაზ
ნოზაძე თემურ

10 აბრამიშვილი თემურ
აბრამიშვილი თემურ

26 პაპუნაშვილი ბაჩანა
ნოზაძე თემურ

6 მეტივიშვილი ვახტანგ
მეტივიშვილი ვახტანგ

22 ქურასბედიანი გელა
მეტივიშვილი ვახტანგ

14 გაბიძაშვილი ვასილი
ნასყიდაშვილი გიორგი

30 ნასყიდაშვილი გიორგი

4 პაპინაშვილი ჯაბა
პაპინაშვილი ჯაბა

20 ჩხაიძე გოგა
პაპინაშვილი ჯაბა

12 შათირიშვილი შაქრო
შათირიშვილი შაქრო

28
პაპინაშვილი ჯაბა

8 ჩადუნელი ლაშა
ნინიაშვილი ვანო

24 ნინიაშვილი ვანო
ნინიაშვილი დავით

16 ალხაზაშვილი ნიკა
ნინიაშვილი დავით

32 ნინიაშვილი დავით

ვარდოსანიძე გოგა
ბეგლარაშვილი რობიზონ

ბეგლარაშვილი რობიზონ ბეგლარაშვილი რობიზონ
გასიტაშვილი გურამ

შონია გიორგი ბეგლარაშვილი რობიზონ
ქვრივიშვილი ალეკო

ქვრივიშვილი ალეკო კუპატაძე ირაკლი ნოზაძე თემურ
კუპატაძე ირაკლი

კვერნაძე თამაზ ნოზაძე თემურ
კვერნაძე თამაზ

აბრამიშვილი თემურ მეტივიშვილი ვახტანგ
მეტივიშვილი ვახტანგ

ჩხაიძე გოგა შათირიშვილი შაქრო
შათირიშვილი შაქრო

შათირიშვილი შაქრო შათირიშვილი შაქრო შათირიშვილი შაქრო
ნინიაშვილი დავით

ჯამბურიძე გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 28-29 დეკემბერი 2019 თბილისი
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პაპინაშვილი ამირან

პაპინაშვილი ჯაბა

პაპინაშვილი ჯაბა

შედეგები

1 პაპინაშვილი ჯაბა

2 პაპინაშვილი ამირან

3 ნოზაძე თემურ

7 კუპატაძე ირაკლი

7 მეტივიშვილი ვახტანგ

3 შათირიშვილი შაქრო

5 ბეგლარაშვილი რობიზ

5 ჯამბურიძე გიორგი



 
1 ნინიაშვილი ბაგრატ

ნინიაშვილი ბაგრატ
17

ნინიაშვილი ბაგრატ
9 წამალაიძე გიორგი

წამალაიძე გიორგი
25 კაიდარაშვილი  ალეკო

ნინიაშვილი ბაგრატ
5 ბაზანდარაშვილი გიორგი

ბაზანდარაშვილი გიორგი
21 აბრამიშვილი ბახვა

ბაზანდარაშვილი გიორგი
13 ჩუტკერაშვილი დავით

ბუბუნაური ვაჟა
29 ბუბუნაური ვაჟა

3 გუგულაშვილი გიორგი
წიფიანი ბექა

19 წიფიანი ბექა
წიფიანი ბექა

11 ჯოიძე კახა
ხერგიანი ირაკლი 

27 ხერგიანი ირაკლი 
წიფიანი ბექა

7 მახათაძე ვანო
ლიპარტელიანი გელა

23 ლიპარტელიანი გელა
ლიპარტელიანი გელა

15

31

2 ჭიკაიძე ნიკო
ჭიკაიძე ნიკო

18
გაზაშვილი შალვა

10 გაზაშვილი შალვა
გაზაშვილი შალვა

26
ნადირაძე ლაშა

6 ნადირაძე ლაშა
ნადირაძე ლაშა

22 ბასილაშვილი ნიკა
ნადირაძე ლაშა

14 კაპანაძე საბა
კაპანაძე საბა

30 სოსიაშვილი ბექა

4 ნაგლიაშვილი თორნიკე
ნაგლიაშვილი თორნიკე

20 დოღანია გიორგი
ნაგლიაშვილი თორნიკე

12 რევაზაშვილი გიორგი
რევაზაშვილი გიორგი

28
ნაგლიაშვილი თორნიკე

8 ნიაზაშვილი გიორგი
ნიაზაშვილი გიორგი

24 კოპაძე დავით
ნიაზაშვილი გიორგი

16 არჩუაძე  არმაზი
არჩუაძე  არმაზი

32 ბზიშვილი დავით

წამალაიძე გიორგი
ბაზანდარაშვილი გიორგი

ბაზანდარაშვილი გიორგი
გუგულაშვილი გიორგი ბაზანდარაშვილი გიორგი

გუგულაშვილი გიორგი
ხერგიანი ირაკლი ლიპარტელიანი გელა ბაზანდარაშვილი გიორგი

ლიპარტელიანი გელა
ბასილაშვილი ნიკა ნადირაძე ლაშა

კაპანაძე საბა
კაპანაძე საბა გაზაშვილი შალვა

გაზაშვილი შალვა
დოღანია გიორგი გაზაშვილი შალვა

რევაზაშვილი გიორგი
რევაზაშვილი გიორგი ნიაზაშვილი გიორგი წიფიანი ბექა

ნიაზაშვილი გიორგი
წიფიანი ბექა

7 ნიაზაშვილი გიორგი

5 გაზაშვილი შალვა

7 ლიპარტელიანი გელა

3 წიფიანი ბექა

5 ნადირაძე ლაშა

2 ნაგლიაშვილი თორნიკე

3 ბაზანდარაშვილი გიორგ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 28-29 დეკემბერი 2019 თბილისი

1 ნინიაშვილი ბაგრატ

ნინიაშვილი ბაგრატ

ნინიაშვილი ბაგრატ

ნაგლიაშვილი თორნიკე
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შედეგები



1 გიგანი ფრიდონ
გიგანი ფრიდონ

17 ხუბულური თორნიკე
გიგანი ფრიდონ

9 მეტრეველი მალხაზ 
მეტრეველი მალხაზ 

25 ბენდელიანი გიორგი
გიგანი ფრიდონ

5 ახალაური გიორგი
ახალაური გიორგი

21
დიდებაშვილი გიორგი

13 კაპანაძე ლუკა
29 ქაციბაია გოგა დიდებაშვილი გიორგი

დიდებაშვილი გიორგი
35 დიდებაშვილი გიორგი

3 ჩიხელიძე გიორგი
ჩიხელიძე გიორგი

19 პაპოშვილი  გიორგი
ჩიხელიძე გიორგი

11 ხუციშვილი დიმიტრი
27 ხმელიძე გიორგი ხუციშვილი დიმიტრი

ხმელიძე გიორგი
33 აფრასიძე ბეთქილ მამიაშვილი ალეკო

7 მამიაშვილი ალეკო
მამიაშვილი ალეკო

23 ბოლქვაძე ბაჩანა
მამიაშვილი ალეკო

15 წასიძე ივერი
31 დავითაშვილი ლუკა დავითაშვილი ლუკა

დავითაშვილი ლუკა
37 ნადირაძე ბექა

2 იაშვილი ვალერი
იაშვილი ვალერი

18 ოძელაშვილი ერეკლე
ქავთარაშვილი ისლამ

10 ქავთარაშვილი ისლამ
ქავთარაშვილი ისლამ

26 გოგიტიძე გუგა
შავდათუაშვილი ბექა

6 შავდათუაშვილი ბექა
შავდათუაშვილი ბექა

22 ლიპარტელიანი გიორგი
შავდათუაშვილი ბექა

14 ბეროშვილი ირაკლი
30 ბახბახაშვილი მიხეილ ბახბახაშვილი მიხეილ

ბახბახაშვილი მიხეილ
36 ლიჩელი გაგი

4 ნიაზაშვილი ომარი
ნიაზაშვილი ომარი

20 კობაიძე ნიკა
გვიჭიანი თორნიკე

12 ტაბარუკიშვილი ვახტანგ
28 კაკაშვილი ნიკა გვიჭიანი თორნიკე

გვიჭიანი თორნიკე
34 გვიჭიანი თორნიკე გვიჭიანი თორნიკე

8 გუგავა ლევან
გუგავა ლევან

24 გრიგალაშვილი თორნიკე
უდესიანი ბექა

16 ქობულაძე ზურაბ
32 უდესიანი ბექა უდესიანი ბექა

უდესიანი ბექა
38 მათიაშვილი გიორგი

ხუბულური თორნიკე
მეტრეველი მალხაზ

მეტრეველი მალხაზ დიდებაშვილი გიორგი
დიდებაშვილი გიორგი

ბოლქვაძე ბაჩანა დიდებაშვილი გიორგი
ბოლქვაძე ბაჩანა

დავითაშვილი ლუკა ჩიხელიძე გიორგი დიდებაშვილი გიორგი
ჩიხელიძე გიორგი

ლიპარტელიანი გიორგი შავდათუაშვილი ბექა
ბახბახაშვილი მიხეილ

ბახბახაშვილი მიხეილ ბახბახაშვილი მიხეილ
კაკაშვილი ნიკა ქავთარაშვილი ისლამ

კაკაშვილი ნიკა ბახბახაშვილი მიხეილ
ტაბარუკიშვილი ვახტანგ ნიაზაშვილი ომარი

ნიაზაშვილი ომარი უდესიანი ბექა მამიაშვილი ალეკო
უდესიანი ბექა

 მამიაშვილი ალეკო

7 ჩიხელიძე გიორგი

7 უდესიანი ბექა

3 მამიაშვილი ალეკო

5 შავდათუაშვილი ბექა

5 ბახბახაშვილი მიხეილ

შედეგები

1 გიგანი ფრიდონ

2 გვიჭიანი თორნიკე

3 დიდებაშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 28-29 დეკემბერი 2019, თბილისი
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გიგანი ფრიდონ

გიგანი ფრიდონ

გვიჭიანი თორნიკე



1 ტატალაშვილი ნუგზარ
ტატალაშვილი ნუგზარ

17 ქევხიშვილი გოგა
ტატალაშვილი ნუგზარ

9 აზმაიფარაშვილი  ბექა
აზმაიფარაშვილი  ბექა

25 ზურაბიანი ნიკა
გიგაური გიგა

5 გიგაური გიგა
გიგაური გიგა

21 ბერიკაშვილი თედო
გიგაური გიგა

13 ჟამერაშვილი ლევან
თვაური რევაზ

29 თვაური რევაზ

3 ახალკაცი ვლადიმირ
ახალკაცი ვლადიმირ

19
ახალკაცი ვლადიმირ

11 მისკალიშვილი ლაშა
მისკალიშვილი ლაშა

27 ტატიშვილი ზორბეგ
ახალკაცი ვლადიმირ

7 გუგავა ლევან
გუგავა ლევან

23 დვალაშვილი ზაურ
გუგავა ლევან

15 ბედინაძე თაზო
ბედინაძე თაზო

31

2 რეხვიაშვილი ზებედა
რეხვიაშვილი ზებედა

18 ონიანი ლაშა
გოჩილაიძე დიმიტრი

10 გოჩილაიძე დიმიტრი
გოჩილაიძე დიმიტრი

26 მელაძე შოთა
შერაზადიშვილი გიორგი

6 შერაზადიშვილი გიორგი
შერაზადიშვილი გიორგი

22 ნემსიწვერიძე საბა
შერაზადიშვილი გიორგი

14 მჭედლიშვილი გიგი
დუდაშვილი ლაშა

30 დუდაშვილი ლაშა

4 კირაკოზაშვილი თამაზ
კირაკოზაშვილი თამაზ

20 ქანთარია გიორგი
ნოზაძე მიშიკო

12
ნოზაძე მიშიკო

28 ნოზაძე მიშიკო
კაციაშვილი გიორგი

8 კაციაშვილი გიორგი
კაციაშვილი გიორგი

24 ფსუტური ლევან
კაციაშვილი გიორგი

16 შოშიაშვილი გიორგი
შოშიაშვილი გიორგი

32

ბერიკაშვილი თედო
ბერიკაშვილი თედო

თვაური რევაზ ტატალაშვილი ნუგზარ
ტატალაშვილი ნუგზარ

ტატალაშვილი ნუგზარ
მისკალიშვილი ლაშა

გუგავა ლევან ტატალაშვილი ნუგზარ
გუგავა ლევან

ნემსიწვერიძე საბა შერაზადიშვილი გიორგი
დუდაშვილი ლაშა

დუდაშვილი ლაშა გოჩილაიძე დიმიტრი
გოჩილაიძე დიმიტრი

ფსუტური ლევან გოჩილაიძე დიმიტრი
ფსუტური ლევან

შოშიაშვილი გიორგი ფსუტური ლევან გიგაური გიგა
ნოზაძე მიშიკო

გიგაური გიგა
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ახალკაცი ვლადიმირ

კაციაშვილი გიორგი

კაციაშვილი გიორგი

შედეგები

1 კაციაშვილი გიორგი

2 ახალკაცი ვლადიმირ

3 ტატალაშვილი ნუგზარ

7 გუგავა ლევან

7 ფსუტური ლევან

3 გიგაური გიგა

5 შერაზადიშვილი გიორგი

5 გოჩილაიძე დიმიტრი



1 პაპუნაშვილი  გიორგი
პაპუნაშვილი  გიორგი

17 გველესიანი გიორგი
პაპუნაშვილი  გიორგი

9 ლიქოკელი ზურაბ
ქურდიანი გიორგი

25 ქურდიანი გიორგი
პაპუნაშვილი  გიორგი

5 ბექაური მიხეილ
ჩაგელიშვილი გიორგი

21 ჩაგელიშვილი გიორგი
ჩაგელიშვილი გიორგი

13 პარწიკანაშვილი ზურა
29 ტალიკაძე ბექა კოკოლაშვილი ემზარ

კოკოლაშვილი ემზარ
33 კოკოლაშვილი ემზარ ჭრიკიშვილი ავთანდილ

3 ჭრიკიშვილი ავთანდილ
ჭრიკიშვილი ავთანდილ

19 კუდუხაშვილი დავით
ჭრიკიშვილი ავთანდილ

11 კუნდუხაშვილი დიმიტრი
ხარაზიშვილი ნიკა

27 ხარაზიშვილი ნიკა
ჭრიკიშვილი ავთანდილ

7 ბათურიშვილი ილია
ბათურიშვილი ილია

23 აბუაშვილი ლაშა
ბათურიშვილი ილია

15 ზაქრაძე გოჩა
31 ჭანკვეტაძე გოგა ჭანკვეტაძე გოგა

ჭანკვეტაძე გოგა
35 წიფიანი გიორგი 

2 მარგიანი უშანგი
მარგიანი უშანგი

18 სარქისაშვილი ბაჩანა
მარგიანი უშანგი

10 ზურაბიანი ლაშა
ზურაბიანი ლაშა

26 დადვანი ლერი
მარგიანი უშანგი

6 ჯუღელი თორნიკე 
ჯუღელი თორნიკე 

22 იმერლიშვილი დავით
ჯუღელი თორნიკე 

14 მჭედლიშვილი კობა
30 გულიაშვილი გიორგი მჭედლიშვილი კობა

გულიაშვილი გიორგი
34

4 ბექაური ლაშა
ბექაური ლაშა

20 ღვაჩლიანი გოჩა
ბექაური ლაშა

12 მიქუტიშვილი ბექა
მიქუტიშვილი ბექა

28 ნებიერიძე ალეკო
ბექაური ლაშა

8 გოგოლაძე იმედა
გოგოლაძე იმედა

24 გოგიშვილი სერგო
გოგოლაძე იმედა

16 ოძელაშვილი დავით
ოძელაშვილი დავით

32 ადეიშვილი თორნიკე

გველესიანი გიორგი
ქურდიანი გიორგი

ქურდიანი გიორგი ქურდიანი გიორგი
ჩაგელიშვილი გიორგი

კუდუხაშვილი დავით ქურდიანი გიორგი
ხარაზიშვილი ნიკა

ხარაზიშვილი ნიკა ხარაზიშვილი ნიკა ქურდიანი გიორგი
ბათურიშვილი ილია

სარქისაშვილი ბაჩანა მარგიანი უშანგი
ზურაბიანი ლაშა

ზურაბიანი ლაშა ჯუღელი თორნიკე
ჯუღელი თორნიკე 

ღვაჩლიანი გოჩა გოგოლაძე იმედა
ღვაჩლიანი გოჩა

მიქუტიშვილი ბექა გოგოლაძე იმედა გოგოლაძე იმედა
გოგოლაძე იმედა

პაპუნაშვილი  გიორგი

7 ხარაზიშვილი ნიკა

7 ჯუღელი თორნიკე

3 გოგოლაძე იმედა

5 მარგიანი უშანგი

5 პაპუნაშვილი  გიორგ

1 ჭრიკიშვილი ავთანდ

2 ბექაური ლაშა

3 ქურდიანი გიორგი
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ჭრიკიშვილი ავთანდილ

ბექაური ლაშა

შედეგები



1 ტაველური ლაშა
ტაველური ლაშა

17 ბუღაძე ნიკა
ტაველური ლაშა

9 ანდიაშვილი ალექსი
ქარელიშვილი ჯაბა

25 ქარელიშვილი ჯაბა
ტაველური ლაშა

5 ჩიქოვანი გიორგი
ჩიქოვანი გიორგი

21 გელუტაშვილი გიგა
ჩიქოვანი გიორგი

13 კარიაული გიორგი
კარიაული გიორგი

29 ჯავახიშვილი სანდრო

3 სულამანიძე ილია
სულამანიძე ილია

19 კობაიძე გიორგი
სულამანიძე ილია

11
გამდლიშვილი გიგა

27 გამდლიშვილი გიგა
სულამანიძე ილია

7 ბერიანი ნოდარ
საური ომარი

23 საური ომარი
ცარელაშვილი ლევან

15 ცარელაშვილი ლევან
ცარელაშვილი ლევან

31 გულიაშვილი ომარი

2 სანებლიძე ონისე
სანებლიძე ონისე

18 დონაძე მიშა
სანებლიძე ონისე

10 სულამანიძე შალვა
სარაჯიშვილი ვახტანგ

26 სარაჯიშვილი ვახტანგ
სანებლიძე ონისე

6 კენჭაძე ზაური
კენჭაძე ზაური

22 შავდია შოთა
კენჭაძე ზაური

14 გრძელივანიშვილი შოთა
კორიფაძე გოგა

30 კორიფაძე გოგა

4 ბერიაშვილი გიორგი
ბერიაშვილი გიორგი

20 დონღვანი ნიკა
ბერიაშვილი გიორგი

12 კუთხაშვილი კაკი
სიდამონიძე ნიკა

28 სიდამონიძე ნიკა
ბერიაშვილი გიორგი

8 სეტიელი გიორგი
სეტიელი გიორგი

24 ცოციაშვილი გიორგი
დიასამიძე ნიაზ

16 დიასამიძე ნიაზ
დიასამიძე ნიაზ

32 კილაძე გოგი

ქარელიშვილი ჯაბა
ჩიქოვანი გიორგი

ჩიქოვანი გიორგი
კობაიძე გიორგი ჩიქოვანი გიორგი

გამდლიშვილი გიგა
გამდლიშვილი გიგა ცარელაშვილი ლევან ჩიქოვანი გიორგი

ცარელაშვილი ლევან
დონაძე მიშა ბერიაშვილი გიორგი

სარაჯიშვილი ვახტანგ
სარაჯიშვილი ვახტანგ კენჭაძე ზაური

კენჭაძე ზაური
დონღვანი ნიკა დიასამიძე ნიაზ

დონღვანი ნიკა
სიდამონიძე ნიკა დიასამიძე ნიაზ დიასამიძე ნიაზ

დიასამიძე ნიაზ
ტაველური ლაშა
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სულამანიძე ილია

სანებლიძე ონისე

სანებლიძე ონისე

შედეგები

1 სანებლიძე ონისე

2 სულამანიძე ილია

3 ჩიქოვანი გიორგი

7 ცარელაშვილი ლევან

7 კენჭაძე ზაური

3 დიასამიძე ნიაზ

5 ბერიაშვილი გიორგი

5 ტაველური ლაშა



საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 მატიაშვილი ლევან

მატიაშვილი ლევან

9 კონკროშვილი ამბროსი

მატიაშვილი ლევან

5 ინანეიშვილი საბა

ინანეიშვილი საბა

13 საათაშვილი ილია

3 ბუღაძე ონისე

ბუღაძე ონისე

11 გვიმრაძე ვასილი

ბუღაძე ონისე

7 წიქორიძე ამირან

წიქორიძე ამირან

15 ბაღდავაძე დავით

2 ზაალიშვილი გელა

ზაალიშვილი გელა

10 სისვაძე ნიკა

ზაალიშვილი გელა

6

ხეჩეკაშვილი  ელგუჯა

14 ხეჩეკაშვილი  ელგუჯა

4 ზაქარიაძე გიორგი

ზაქარიაძე გიორგი

12 გულიაშვილი სპარტაკ

ზაქარიაძე გიორგი

8 ქავთარაძე გიორგი

ქავთარაძე გიორგი

16

კონკროშვილი ამბროსი
ინანეიშვილი საბა

ინანეიშვილი საბა
ინანეიშვილი საბა

გვიმრაძე ვასილი
წიქორიძე ამირან ინანეიშვილი საბა

წიქორიძე ამირან
ზაქარიაძე გიორგი

სისვაძე ნიკა
სისვაძე ნიკა

ხეჩეკაშვილი  ელგუჯა
ქავთარაძე გიორგი

გულიაშვილი სპარტაკ
ქავთარაძე გიორგი ბუღაძე ონისე

ქავთარაძე გიორგი
ბუღაძე ონისე

1 მატიაშვილი ლევან

3 ბუღაძე ონისე

5 ზაქარიაძე გიორგი

2 ზაალიშვილი გელა

3 ინანეიშვილი საბა

 +100კგ

მატიაშვილი ლევან

მატიაშვილი ლევან

ზაალიშვილი გელა

შედეგები
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5 ქავთარაძე გიორგი

7 წიქორიძე ამირან

7 სისვაძე ნიკა
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