
1 მაზანაშვილი რამაზი
მაზანაშვილი რამაზი  ბაბლუანი რეზო

33  ბაბლუანი რეზო მაზანაშვილი რამაზი  ბაბლუანი რეზო
17 ბლუიშვილი კახა ყურაშვილი დაჩი

9 ჯარმელიშვილი ნოდარ  ბაბლუანი რეზო
ჯარმელიშვილი ნოდარ

41 ეცადაშვილი დავით ბაღაკაშვილი თემურ
25 ეცადაშვილი დავით ბაღაკაშვილი თემურ

5 აბრამიშვილი თემურ
აბრამიშვილი თემურ

37 აბრამიშვილი თემურ გერლიანი მურადი
21 წმინდაშვილი ავთანდილ გერლიანი მურადი

13 ვარძელაშვილი ლაშა გოგოჭური თორღვა
ვარძელაშვილი ლაშა

45 ვარძელაშვილი ლაშა გოგოჭური თორღვა
29 ქისტაური ბესარიონი გოგოჭური თორღვა

3 ჯამბურიძე გიორგი
ჯამბურიძე გიორგი იოსელიანი გიორგი

35 იოსელიანი გიორგი ჯამბურიძე გიორგი იოსელიანი გიორგი
19 გოგოჭური თორღვა ქისტაური ბესარიონი

11 გერლიანი მურადი იოსელიანი გიორგი
გერლიანი მურადი

43 გასიტაშვილი გურამ წმინდაშვილი ავთანდილ
27 გასიტაშვილი გურამ წმინდაშვილი ავთანდილ

7 მასურაშვილი გიორგი
მასურაშვილი გიორგი

39 მასურაშვილი გიორგი ჯარმელიშვილი ნოდარ
23 ბაღაკაშვილი თემურ ჯარმელიშვილი ნოდარ

15 ყურაშვილი დაჩი ჯარმელიშვილი ნოდარ
ყურაშვილი დაჩი

47 ზურაბიანი ზურა ბლუიშვილი კახა
31 ზურაბიანი ზურა ბლუიშვილი კახა

2 ძამაშვილი სანდრო
ძამაშვილი სანდრო მაისურაძე შოთა

34 მაისურაძე შოთა ძამაშვილი სანდრო მაისურაძე შოთა
18 ქორელი ლუკა მიქელაშვილი ვასიკო

10 ხუციშვილი გიორგი ჭულუხაძე გაგა
ხუციშვილი გიორგი

42 ხუციშვილი გიორგი ჭულუხაძე გაგა
26 ჭუმბურიძე კობა ჭულუხაძე გაგა

6 პაპუნაშვილი ბაჩანა
პაპუნაშვილი ბაჩანა

38 პაპუნაშვილი ბაჩანა შათირიშვილი შაქრო
22 გულედანი ლუკა შათირიშვილი შაქრო

14 სუხიტაშვილი დაჩი შათირიშვილი შაქრო
სუხიტაშვილი დაჩი

46 სუხიტაშვილი დაჩი ბერიანიძე გიორგი
30 ჩილინდრიშვილი თამაზ ბერიანიძე გიორგი

4 ბერიანიძე გიორგი
ბერიანიძე გიორგი

36 არხოზაშვილი ვალერი ჩილინდრიშვილი თამაზ
20 არხოზაშვილი ვალერი ჩილინდრიშვილი თამაზ

12 შათირიშვილი შაქრო გულედანი ლუკა
შათირიშვილი შაქრო

44 მარგველაშვილი თორნიკე გულედანი ლუკა
28 მარგველაშვილი თორნიკე გულედანი ლუკა

8 ჭულუხაძე გაგა
ჭულუხაძე გაგა

40 დარბაისელი ამირან ჭუმბურიძე კობა
24 დარბაისელი ამირან ჭუმბურიძე კობა

16 ნასყიდაშვილი გიორგი ქორელი ლუკა
ნასყიდაშვილი გიორგი

48 ნასყიდაშვილი გიორგი ქორელი ლუკა
32 მიქელაშვილი ვასიკო ქორელი ლუკა
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1 სოზიაშვილი ოთარი
სოზიაშვილი ოთარი ალადოშვილი გიორგი

33 ალადოშვილი გიორგი
სოზიაშვილი ოთარი ალადოშვილი გიორგი

17 მჭედლიშვილი კარლო
ქველაძე გოჩა მჭედლიშვილი კარლო დათაშვილი თენგიზ

49 ქველაძე გოჩა
დათაშვილი თენგიზ

9 სოსიაშვილი ბექა
სოსიაშვილი ბექა ქულიჩიშვილი ვაჟა დათაშვილი თენგიზ

41 ქულიჩიშვილი ვაჟა
სოსიაშვილი ბექა ქულიჩიშვილი ვაჟა

25 დავითაშვილი ხვიჩა
დავითაშვილი ხვიჩა ნოზაძე ლუკა

57
ნოზაძე ლუკა

5 ჯაფოშვილი ბაჩო
ჯაფოშვილი ბაჩო ნადირაძე ბექა

37 ნადირაძე ბექა
ჯაფოშვილი ბაჩო ნადირაძე ბექა

21 ყორბეზაშვილი ლაშა
ყორბეზაშვილი ლაშა ნატროშვილი დავით

53
ნატროშვილი დავით

13 კვიციანი ფრიდონ
მამიაშვილი ალეკო კვიციანი ფრიდონ ნატროშვილი დავით

45 მამიაშვილი ალეკო
მამიაშვილი ალეკო კვიციანი ფრიდონ

29 ჯავახიშვილი გიორგი
ჯავახიშვილი გიორგი კვიციანი ფრიდონ

61
ბენდელიანი გიორგი

3 გვიჩიანი ანზორ
კობაიძე ნიკა გვიჩიანი ანზორ

35 კობაიძე ნიკა
კობაიძე ნიკა გვიჩიანი ანზორ

19 ფავლენიშვილი შოთა
ბენდელიანი გიორგი ფავლენიშვილი შოთა გვიჩიანი ანზორ

51 ბენდელიანი გიორგი
ჯავახიშვილი გიორგი

11 ლომიძე საბა
გამიხარდაშვილი გურამ ლომიძე საბა გვიჩიანი ანზორ

43 გამიხარდაშვილი გურამ
გამიხარდაშვილი გურამ ლომიძე საბა

27 ნატროშვილი დავით
ნატროშვილი დავით ლომიძე საბა

59
ყორბეზაშვილი ლაშა

7 ლობჟანიძე ლუკა
ღვინიაშვილი თორნიკე ლობჟანიძე ლუკა

39 ღვინიაშვილი თორნიკე
ღვინიაშვილი თორნიკე ლობჟანიძე ლუკა

23 ნოზაძე ლუკა
ნოზაძე ლუკა დავითაშვილი ხვიჩა

55
დავითაშვილი ხვიჩა

15 ბაღოშვილი გიორგი
ბაღოშვილი გიორგი ხაბალაშვილი შოთა ქველაძე გოჩა

47 ხაბალაშვილი შოთა
ბაღოშვილი გიორგი ხაბალაშვილი შოთა

31 დათაშვილი თენგიზ
დათაშვილი თენგიზ ქველაძე გოჩა

63
ქველაძე გოჩა
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2 ოძელაშვილი ერეკლე
ოძელაშვილი ერეკლე გოგაშვილი გოგა

34 გოგაშვილი გოგა
ოძელაშვილი ერეკლე გოგაშვილი გოგა

18 გივიშვილი გიგა
ზურაბიანი ნიკა გივიშვილი გიგა ბერიანიძე ჯემალი

50 ზურაბიანი ნიკა
ბერიანიძე ჯემალი

10 ტაბარუკიშვილი ვახტანგ
ნოზაძე ვასიკო ტაბარუკიშვილი ვახტანგ ბერიანიძე ჯემალი

42 ნოზაძე ვასიკო
ნოზაძე ვასიკო ტაბარუკიშვილი ვახტანგ

26 ჯაფარიძე ავთო
ჯაფარიძე ავთო აკოფაშვილი კობა

58
აკოფაშვილი კობა

6 სოზიაშვილი გიორგი
ბერიკელაშვილი ბექა სოზიაშვილი გიორგი

38 ბერიკელაშვილი ბექა
ნიჟარაძე ლუკა სოზიაშვილი გიორგი

22 ნიჟარაძე ლუკა
ნიჟარაძე ლუკა ქავთარაძე გიორგი

54
ქავთარაძე გიორგი

14 ხუციშვილი გიორგი
ხუციშვილი გიორგი გიორგაშვილი გაგა ბეროშვილი ირაკლი

46 გიორგაშვილი გაგა
ხუციშვილი გიორგი გიორგაშვილი გაგა

30 ჭიჭიაშვილი მიშიკო
ჭიჭიაშვილი მიშიკო ბეროშვილი ირაკლი

62
ბეროშვილი ირაკლი

4 გამხიტაშვილი ნიკა
ბეროშვილი ირაკლი გამხიტაშვილი ნიკა

36 ბეროშვილი ირაკლი
გაზაშვილი შალვა ყავრიშვილი გიგა

20 გაზაშვილი შალვა
გაზაშვილი შალვა ყავრიშვილი გიგა ყავრიშვილი გიგა

52 ყავრიშვილი გიგა
ჭიჭიაშვილი მიშიკო

12 ჯამასპაშვილი გიორგი
დავითაშვილი ლუკა ჯამასპაშვილი გიორგი ჯამასპაშვილი გიორგი

44 დავითაშვილი ლუკა
დავითაშვილი ლუკა ჯამასპაშვილი გიორგი

28 ქავთარაძე გიორგი
ქავთარაძე გიორგი ჯამასპაშვილი გიორგი

60
ბერიკელაშვილი ბექა

8 ფიცხელაური ილია
აკოფაშვილი კობა ფიცხელაური ილია

40 აკოფაშვილი კობა
ბახბახაშვილი მიხეილ ფიცხელაური ილია

24 ბახბახაშვილი მიხეილ
ბახბახაშვილი მიხეილ ფიცხელაური ილია

56
ჯაფარიძე ავთო

16 ბერიანიძე ჯემალი
ბერიანიძე ჯემალი იმერლიშვილი გიორგი იმერლიშვილი გიორგი

48 იმერლიშვილი გიორგი
ებელაშვილი ლევან იმერლიშვილი გიორგი

32 ებელაშვილი ლევან
ებელაშვილი ლევან იმერლიშვილი გიორგი

64
ზურაბიანი ნიკა
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1 ჟამერაშვილი ლევან
ჟამერაშვილი ლევან დვალაშვილი ზაურ

17 დვალაშვილი ზაურ
პირველი ოთარი

9 ფსუტური ლევან
ფსუტური ლევან პირველი ოთარი

25 პირველი ოთარი

5 მისკალიშვილი ლაშა
ძინიყაშვილი გიორგი მისკალიშვილი ლაშა

21 ძინიყაშვილი გიორგი
მისკალიშვილი ლაშა

13 გელაშვილი გიორგი
გელაშვილი გიორგი კობახიძე კობა

29 კობახიძე კობა

3
მოსიაშვილი გიგა

19 მოსიაშვილი გიგა

11 როდონაია გიორგი

27 ქავთარაშვილი მუსა

7 კობაური დიმიტრი
ონიანი ლაშა კობაური დიმიტრი

23 ონიანი ლაშა
კობაური დიმიტრი

15 აფციაური ნიკო
გოჩილაიძე დიმიტრი აფციაური ნიკო

31 გოჩილაიძე დიმიტრი

2 ქალდანი ბეთილ

18 ლობჟანიძე თორნიკე

10 ებილაშვილი სოსო
ებილაშვილი სოსო

26

6 კოკოლაშვილი ემზარი
კოკოლაშვილი ემზარი ცერცვაძე მურთაზი

22 ცერცვაძე მურთაზი
მასურაშვილი ვახტანგ

14 კუდუხაშვილი დავით
კუდუხაშვილი დავი მასურაშვილი ვახტანგ

30 მასურაშვილი ვახტანგ

4 ელიოზაშვილი აკაკი
ხარებაშვილი მალხაზ ელიოზაშვილი აკაკი

20 ხარებაშვილი მალხაზ
ხუბაშვილი ნიკო

12 დიდებაშვილი უტა
დიდებაშვილი უტა ხუბაშვილი ნიკო

28 ხუბაშვილი ნიკო

8 ხერგიანი ელიზბარი

24 იორდანაშვილი იოსებ

16
ავალიანი ონისე

32 ავალიანი ონისე

საქართველოს ჩემპიონატი
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1 თურქია ელიზბარ

ლიპარტელიანი დავით თურქია ელიზბარ

9 ლიპარტელიანი დავით

ლიპარტელიანი დავით ბასილაშვილი ნიკა

5 ბასილაშვილი ნიკა

მუკბანიანი ავთანდილ ბასილაშვილი ნიკა ბასილაშვილი ნიკა

13 მუკბანიანი ავთანდილ

მუშკუდიანი ზურაბ

3 ნიკურაძე გიორგი

რატიანი ბაჩუკი ნიკურაძე გიორგი

11 რატიანი ბაჩუკი

ჯოიძე კახა კირვალიძე მიხეილ

7 ჯოიძე კახა

ჯოიძე კახა კირვალიძე მიხეილ კირვალიძე მიხეილ

15 კირვალიძე მიხეილ

დოღანია გიორგი

2 ქობულაძე ზურაბ

დოღანია გიორგი ქობულაძე ზურაბ

10 დოღანია გიორგი

კაპანაძე საბა ლომიძე გიორგი

6 ლომიძე გიორგი

კაპანაძე საბა ლომიძე გიორგი ლომიძე გიორგი

14 კაპანაძე საბა

რატიანი ბაჩუკი

4 მუშკუდიანი ზურაბ

მუშკუდიანი ზურაბ ბრეგაძე გიორგი

12 ბრეგაძე გიორგი

თოდუა მიხეილ ბრეგაძე გიორგი

8 თოდუა მიხეილ

თოდუა მიხეილ მუკბანიანი ავთანდილ

16

მუკბანიანი ავთანდილ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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