
1 დუღაძე რობიზონი
ლუხოშვილი ჯაბა დუღაძე რობიზონი

17 ლუხოშვილი ჯაბა
დუღაძე რობიზონი

9 როსტიაშვილი ცეზარი
გულბანი მახარე როსტიაშვილი ცეზარი

25 გულბანი მახარე

5 გირგვლიანი საბა
გირგვლიანი საბა კაფიგრანოვი ნუგზარ

21 კაფიგრანოვი ნუგზარ
კაფიგრანოვი ნუგზარ

13 ჩაჩაური ტატო
სონიძე გიორგი ჩაჩაური ტატო

29 სონიძე გიორგი

3 ბანძელაძე მახარე
ჩაფურიშვილი კაკო ბანძელაძე მახარე

19 ჩაფურიშვილი კაკო
ბანძელაძე მახარე

11 ხალიბეგაშვილი გიორგი
სომხიშვილი შალვა ხალიბეგაშვილი გიორგი

27 სომხიშვილი შალვა

7 ხუზაურაშვილი ნიკა
ხუზაურაშვილი ნიკა გაურგაშვილი ადამ

23 გაურგაშვილი ადამ
გაურგაშვილი ადამ

15 რაფავა ალექსანდრე
რაფავა ალექსანდრე კალატოზიშვილი ნიკა

31 კალატოზიშვილი ნიკა

2 ქიტესაშვილი გიორგი
ქიტესაშვილი გიორგი ბალახაშვილი ზურა

18 ბალახაშვილი ზურა
მეტრეველი უჩა

10 მეტრეველი უჩა
ოტიაშვილი გიგი მეტრეველი უჩა

26 ოტიაშვილი გიგი

6 ხაჩიძე დავით
ხაჩიძე დავით სეხნიაშვილი ოთარ

22 სეხნიაშვილი ოთარ
სეხნიაშვილი ოთარ

14 ოდიშვილი  საბა
ოდიშვილი  საბა სარქისაშვილი თამაზ

30 სარქისაშვილი თამაზ

4 წიკლაური დავით
წიკლაური დავით ბარსეგიანი რაულ

20 ბარსეგიანი რაულ
გუმაშვილი მუხამედ

12 გუმაშვილი მუხამედ
ბაჩიაშვილი ნიკა გუმაშვილი მუხამედ

28 ბაჩიაშვილი ნიკა

8 ინაშვილი  გიორგი
ინაშვილი  გიორგი გელაშვილი გიგა

24 გელაშვილი გიგა
გელაშვილი გიგა

16 კვიციანი მერაბ
ქებაძე გიორგი კვიციანი მერაბ

32 ქებაძე გიორგი
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1 ანიაშვილი გიორგი
ანიაშვილი გიორგი მურჯიკნელი გიორგი

33 მურჯიკნელი გიორგი
ანიაშვილი გიორგი ბერიკაშვილი გიორგი

17 ცხოვრებაშვილი თამაზ
ცხოვრებაშვილი თამაზ ბერიკაშვილი გიორგი მამისაშვილი გიორგი

49 ბერიკაშვილი გიორგი
მამისაშვილი გიორგი

9 აბჟანდაძე დავით
დავლაშერიძე ლევან აბჟანდაძე დავით მამისაშვილი გიორგი

41 დავლაშერიძე ლევან
ათუაშვილი სანდრო აბჟანდაძე დავით

25 ათუაშვილი სანდრო
ათუაშვილი სანდრო აბჟანდაძე დავით

57
ბიძინაშვილი ილია

5 ბურძენაძე მირიან
თათარაშვილი ვახო ბურძენაძე მირიან

37 თათარაშვილი ვახო
მღებრიშვილი ვალერი ბურძენაძე მირიან

21 სიხაშვილი ნიკა
მღებრიშვილი ვალერი სიხაშვილი ნიკა ბურძენაძე მირიან

53 მღებრიშვილი ვალერი
კაპანაძე თამაზ

13 გიგოლაშვილი ალიკა
გიგოლაშვილი ალიკა მუშკუდიანი ლუკა ბურძენაძე მირიან

45 მუშკუდიანი ლუკა
გიგოლაშვილი ალიკა მუშკუდიანი ლუკა

29 ჩაფიჩაძე საბა
ჩაფიჩაძე საბა ლომიძე გიორგი

61
ლომიძე გიორგი

3 სანიშვილი მიხეილ
გურჩიანი სპარტაკი სანიშვილი მიხეილ

35 გურჩიანი სპარტაკი
გურჩიანი სპარტაკი სანიშვილი მიხეილ

19 ლომიძე გიორგი
ლომიძე გიორგი ბატიანი გიორგი ჩაფიჩაძე საბა

51 ბატიანი გიორგი
ჩაფიჩაძე საბა

11 ტერმაკოზაშვილი ლაშა
ზირაქაშვილი თენგო ტერმაკოზაშვილი ლაშა თათარაშვილი ვახო

43 ზირაქაშვილი თენგო
ზირაქაშვილი თენგო ტერმაკოზაშვილი ლაშა

27 კაპანაძე თამაზ
კაპანაძე თამაზ თათარაშვილი ვახო

59
თათარაშვილი ვახო

7 ჯინჭველაძე თორნიკე
ჯინჭველაძე თორნიკე ირემაშვილი თაზო

39 ირემაშვილი თაზო
ჯინჭველაძე თორნიკე ირემაშვილი თაზო

23 ბიძინაშვილი ილია
ბიძინაშვილი ილია დავლაშერიძე ლევან

55
დავლაშერიძე ლევან

15 მამისაშვილი გიორგი
მამისაშვილი გიორგი ბაჩიაშვილი ბაჩო ცხოვრებაშვილი თამაზ

47 ბაჩიაშვილი ბაჩო
ბაღაკაშვილი ომარ ბაჩიაშვილი ბაჩო

31 ბაღაკაშვილი ომარ
ბაღაკაშვილი ომარ ცხოვრებაშვილი თამაზ

63
ცხოვრებაშვილი თამაზ
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2 ასანიძე  ირაკლი
ღანიაშვილი ლექსო ასანიძე  ირაკლი

34 ღანიაშვილი ლექსო
კაპანაძე ზურაბ მაზიაშვილი თორნიკე

18 მაზიაშვილი თორნიკე
კაპანაძე ზურაბ მაზიაშვილი თორნიკე მაზიაშვილი თორნიკე

50 კაპანაძე ზურაბ
ტუსიაშვილი ალეკო

10 ამირხანაშვილი გუგა
ამირხანაშვილი გუგა ჩალაბაშვილი მიშიკო მაზიაშვილი თორნიკე

42 ჩალაბაშვილი მიშიკო
ამირხანაშვილი გუგა ჩალაბაშვილი მიშიკო

26 მრელაშვილი გიგა
მრელაშვილი გიგა ჩალაბაშვილი მიშიკო

58
ელიაშვილი ანზორ

6 სარდალაშვილი გიორგი
სარდალაშვილი გიორგი სირანაშვილი  გიორგი

38 სირანაშვილი  გიორგი
სარდალაშვილი გიორგი სირანაშვილი  გიორგი

22 მაჩალიკაშვილი მაგამედ
მაჩალიკაშვილი მაგამედ ქავთარაძე დემეტრე

54
ქავთარაძე დემეტრე

14 ფეიქრიშვილი ლუკა
ტატულაშვილი გიორგი ფეიქრიშვილი ლუკა ქავთარაძე დემეტრე

46 ტატულაშვილი გიორგი
ტატულაშვილი გიორგი ფეიქრიშვილი ლუკა

30 ხუდოიანი მურაზი
ხუდოიანი მურაზი ფეიქრიშვილი ლუკა

62
კვიციანი გიორგი

4 ძაგანიშვილი ონისე
კვიციანი გიორგი ძაგანიშვილი ონისე

36 კვიციანი გიორგი
კუხალაშვილი ლუკა ძაგანიშვილი ონისე

20 გოგოსაშვილი ნიკუშა
კუხალაშვილი ლუკა გოგოსაშვილი ნიკუშ ძაგანიშვილი ონისე

52 კუხალაშვილი ლუკა
ხუდოიანი მურაზი

12 ქავთარაძე დემეტრე
ქავთარაძე დემეტრე ღაღაშვილი გიორგი მაჩალიკაშვილი მაგამედ

44 ღაღაშვილი გიორგი
ხალილოვი სანანი ღაღაშვილი გიორგი

28 ხალილოვი სანანი
ხალილოვი სანანი მაჩალიკაშვილი მაგამედ

60
მაჩალიკაშვილი მაგამედ

8 ნაჭყებია გიორგი
ნაჭყებია გიორგი ბასიაშვილი თორნიკე

40 ბასიაშვილი თორნიკე
ნაჭყებია გიორგი ბასიაშვილი თორნიკე

24 ელიაშვილი ანზორ
ელიაშვილი ანზორ მრელაშვილი გიგა

56
მრელაშვილი გიგა

16 გელხაური ნუგზარ
ტუსიაშვილი ალეკო გელხაური ნუგზარ მრელაშვილი გიგა

48 ტუსიაშვილი ალეკო
კუდღელაშვილი მირიან გელხაური ნუგზარ

32 კუდღელაშვილი მირიან
კუდღელაშვილი მირიან გელხაური ნუგზარ

64
ღანიაშვილი ლექსო
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1 გოდერძიშვილი დავით
გოდერძიშვილი დავით

65 ძამაშვილი როსტომ ბახბახაშვილი დავით ძამაშვილი როსტომ
33 ბახბახაშვილი დავით

17 მიდელაშვილი შალვა ბახბახაშვილი დავით ძამაშვილი როსტომ
მიდელაშვილი შალვა ილურიძე ილია

81 ეგნატაშვილი დათა მიდელაშვილი შალვა ეგნატაშვილი დათა ილურიძე ილია
49 ჯაბნიაშვილი გიორგი ილურიძე ილია

9 გვარამაძე გიორგი ზუბიაშვილი დავით
გვარამაძე გიორგი ზუბიაშვილი დავით

73 ტიელიძე ლუკა ეპიტაშვილი აკაკი ტიელიძე ლუკა ბედიანაშვილი რევაზ
41 ეპიტაშვილი აკაკი ილურიძე ილია

25 თედეშვილი გიორგი ეპიტაშვილი აკაკი ტიელიძე ლუკა
თედეშვილი გიორგი მწარიაშვილი ირაკლი

89 ბორჩაშვილი მუხამედ მწარიაშვილი ირაკლი
57 ბორჩაშვილი მუხამედ მწარიაშვილი ირაკლი

5 ჭინჭარაული თემურ ბეჟანიშვილი ჯემალ
ჭინჭარაული თემურ ბეჟანიშვილი ჯემალ

69 ბასიაშვილი ნიკა გლოველი კაკო ბასიაშვილი ნიკა ჭინჭარაული თემურ
37 გლოველი კაკო

21 გოგობერიშვილი მათე გოგობერიშვილი მათე ბასიაშვილი ნიკა
გოგობერიშვილი მათე კაპანაძე კოტე

85 გოგობერიშვილი მათე კაპანაძე კოტე
53 ბეჟანიშვილი ჯემალ კაპანაძე კოტე

13 ელბაქიძე ერეკლე თედეშვილი გიორგი
ბედიანაშვილი რევაზ თედეშვილი გიორგი

77 ბედიანაშვილი რევაზ ფილაური ნიკა ელბაქიძე ერეკლე გვარამაძე გიორგი
45 ფილაური ნიკა კაპანაძე კოტე

29 ზუბიაშვილი დავით ელიზბარაშვილი თემურ ელბაქიძე ერეკლე
ზუბიაშვილი დავით ელბაქიძე ერეკლე

93 ელიზბარაშვილი თემურ ქოპილაშვილი ლუკა
61 ელიზბარაშვილი თემურ გოდერძიშვილი დავით

3 ბაბუციძე   ლუკა ჯაბნიაშვილი გიორგი
ოქროპირიძე ნიკა გოდერძიშვილი დავით

67 ოქროპირიძე ნიკა ოქროპირიძე ნიკა ბაბუციძე   ლუკა გოდერძიშვილი დავით
35 წიკლაური მირიან

19 ჩალაური  თენგიზ ოქროპირიძე ნიკა ბაბუციძე   ლუკა
ჩალაური  თენგიზ ბაბუციძე   ლუკა

83 ქოპილაშვილი ლუკა ფილაური ნიკა
51 ქოპილაშვილი ლუკა კასრაძე  ალეკო

11 ადუაშვილი საბა გიორგობიანი გიორგი
ძამაშვილი ნოდარ კასრაძე  ალეკო

75 ძამაშვილი ნოდარ ძამაშვილი ნოდარ ადუაშვილი საბა კასრაძე  ალეკო
43 სეხნიაშვილი თევდორე დავაძე ირაკლი

27 ბებერაშვილი ნიკოლოზ ძამაშვილი ნოდარ ადუაშვილი საბა
ბებერაშვილი ნიკოლოზ გლოველი კაკო

91 კაპანაძე კოტე გლოველი კაკო
59 კაპანაძე კოტე დავაძე ირაკლი

7 კაკაშვილი ვანო დავაძე ირაკლი
მწარიაშვილი ირაკლი დავაძე ირაკლი

71 მწარიაშვილი ირაკლი მწარიაშვილი ირაკლი კაკაშვილი ვა ფავლენიშვილი ნუგზარ
39 ფავლენიშვილი ნუგზარ

23 დავაძე ირაკლი მამედოვი ანარ კაკაშვილი ვანო
დავაძე ირაკლი ბორჩაშვილი მუხამედ

87 მამედოვი ანარ ბორჩაშვილი მუხამედ
55 მამედოვი ანარ სეხნიაშვილი თევდორე

15 კობერიძე ნიკოლოზ ბებერაშვილი ნიკოლოზ
კობერიძე ნიკოლოზ სეხნიაშვილი თევდორე

79 ქებაძე ლუკა კობერიძე ნიკოლოზ ქებაძე ლუკა სეხნიაშვილი თევდორე
47 კასრაძე  ალეკო მიდელაშვილი შალვა

31 გიორგობიანი გიორგი კობერიძე ნიკოლოზ ქებაძე ლუკა
გიორგობიანი გიორგი მიდელაშვილი შალვა

95 ილურიძე ილია მიდელაშვილი შალვა
63 ილურიძე ილია მიდელაშვილი შალვა

ჩალაური  თენგიზ
წიკლაური მირიან

წიკლაური მირიან

 -60კგ
ჭაბუკები, სალიცენზიო, 26-27 იანვარი 2019, თბილისი

A

საქართველოს ჩემპიონატი



2 გადრანი გიორგი
გადრანი გიორგი

66 მაჭარაშვილი ანდრო გადრანი გიორგი მაჭარაშვილი ანდრო
34 ახალკაცი ჯაბა

18 სალუქვაძე კოსტანტინე ნადიბაიძე ტარიელ მაჭარაშვილი ანდრო
სალუქვაძე კოსტანტინე ქიმაძე გიორგი

82 ნადიბაიძე ტარიელ ქიმაძე გიორგი
50 ნადიბაიძე ტარიელ სირაძე ზურა

10 მაღალაშვილი ნიკა ჩილინდრიშვილი გიორგი
მაღალაშვილი ნიკა სირაძე ზურა

74 იუსუბოვი სანან მაღალაშვილი ნიკა იუსუბოვი სირაძე ზურა
42 სამნიაშვილი გაგა სირაძე ზურა

26 ზუკაკიშვილი ლექსო ნოზაძე ზვიად იუსუბოვი სანან 
ზუკაკიშვილი ლექსო სისაური საბა

90 ნოზაძე ზვიად სისაური საბა
58 ნოზაძე ზვიად სისაური საბა

6 რეხვიაშვილი იოანე გოლოშვილი არმაზ
ციხელაშვილი გიორგი წიკლაური ბესო

70 ციხელაშვილი გიორგი ციხელაშვილი გიორგი რეხვიაშვილი წიკლაური ბესო
38 წიკლაური ბესო

22 ნოზაძე ბესო ციხელაშვილი გიორგი რეხვიაშვილი იოანე
ნოზაძე ბესო მღებრიშვილი თენგიზ

86 ნოზაძე ბესო მღებრიშვილი თენგიზ
54 გოლოშვილი არმაზ მღებრიშვილი თენგიზ

14 გიგანი გიორგი ზუკაკიშვილი ლექსო
ბაბაკიშვილი მინდია სამნიაშვილი გაგა

78 ბაბაკიშვილი მინდია ბაბაკიშვილი მინდია გიგანი სამნიაშვილი გაგა
46 სირაძე ზურა ბეგიევი მიხეილ

30 მეტრეველი შოთა ბაბაკიშვილი მინდია გიგანი გიორგი
მეტრეველი შოთა ბეგიევი მიხეილ

94 მეტრეველი შოთა ბეგიევი მიხეილ
62 ჩილინდრიშვილი გიორგი ბეგიევი მიხეილ

4 ლალიაშვილი გიორგი სალუქვაძე კოსტანტინე
ლურსმანაშვილი გიორგი სალუქვაძე კოსტანტინე

68 ლურსმანაშვილი გიორგი საგანელიძე ლუკა ლალიაშვილი ახალკაცი ჯაბა
36 საგანელიძე ლუკა  

20 შოშაშვილი ალეკო საგანელიძე ლუკა ლალიაშვილი გიორგი
შოშაშვილი ალეკო მეტრეველი შოთა

84 ბეგიევი მიხეილ მეტრეველი შოთა
52 ბეგიევი მიხეილ მეტრეველი შოთა

12 მღებრიშვილი თენგიზ მამნიაშვილი ნიკოლოზ
მღებრიშვილი თენგიზ მამნიაშვილი ნიკოლოზ

76 აფციაური ვანო მღებრიშვილი თენგიზ აფციაური ბერაია ოთარ
44 კაპანაძე ალეკო ნოზაძე ბესო

28 გოგალაძე ნიკა გოგალაძე ნიკა აფციაური ვანო
გოგალაძე ნიკა ნოზაძე ბესო

92 გოგალაძე ნიკა ნოზაძე ბესო
60 ქარდავა ირაკლი ნოზაძე ბესო

8 შუკაკიძე დიტო კოხრეიძე ილია
შუკაკიძე დიტო კოხრეიძე ილია

72 ცუხიშვილი გიგი სისაური საბა ცუხიშვილი შუკაკიძე დიტო
40 სისაური საბა

24 კოხრეიძე ილია ბენდელიანი ლუკა ცუხიშვილი გიგი
კოხრეიძე ილია მაღალაშვილი ნიკა

88 ბენდელიანი ლუკა მაღალაშვილი ნიკა
56 ბენდელიანი ლუკა მაღალაშვილი ნიკა

16 ქიმაძე გიორგი ქარდავა ირაკლი
ქიმაძე გიორგი კაპანაძე ალეკო

80 რეხვიაშვილი ამირან ქიმაძე გიორგი რეხვიაშვილი კაპანაძე ალეკო
48 ბერაია ოთარ ლურსმანაშვილი გიორგი

32 მამნიაშვილი ნიკოლოზ გოგიშვილი რატი რეხვიაშვილი ამირან
მამნიაშვილი ნიკოლოზ რეხვიაშვილი ამირან

96 გოგიშვილი რატი გადრანი გიორგი
64 გოგიშვილი რატი ლურსმანაშვილი გიორგი

შოშაშვილი ალეკო
ლურსმანაშვილი გიორგი

ლურსმანაშვილი გიორგი

 -60კგ
B



1 ქანაშვილი საბა
ქანაშვილი საბა

65 ბადაგაძე ლევან ქანაშვილი საბა ბადაგაძე ლევან
33 სამსონაშვილი ვახტანგ

17 ხუროშვილი  დავით ხუროშვილი  დავით ბადაგაძე ლევან
ხუროშვილი  დავით ბადაგაძე ლევან

81 ხუროშვილი  დავით ნადირაშვილი დათო
49 კაპრაშიძე გიორგი ბადაგაძე ლევან

9 შეშაბერიძე ლუკა კობიაშვილი სანდრო
შეშაბერიძე ლუკა _

73 შეშაბერიძე ლუკა ლომსაძე სანდრო
41 ყორღანაშვილი როინ ბადაგაძე ლევან

25 ჩხიტუნიძე გიორგი შეშაბერიძე ლუკა
ჩხიტუნიძე გიორგი პაპუკაშვილი მიხეილ

89 ხუსკივაძე ტარიელ პაპუკაშვილი მიხეილ
57 ხუსკივაძე ტარიელ მწყერაშვილი საბა

5 ჭინჭარაშვილი ელგუჯა მიქაძე გელა
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა მწყერაშვილი საბა

69 ჭინჭარაშვილი ელგუჯა მწყერაშვილი საბა
37 მწყერაშვილი საბა

21 მახარობლიძე ირაკლი ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
მახარობლიძე ირაკლი ქალდანი იორამ

85 მახარობლიძე ირაკლი ქალდანი იორამ
53 მიქაძე გელა ყორღანაშვილი როინ

13 ლომსაძე სანდრო ჩხიტუნიძე გიორგი
ლომსაძე სანდრო ყორღანაშვილი როინ

77 მეტრეველი ვასილი ყორღანაშვილი როინ
45 მეტრეველი ვასილი ყორღანაშვილი როინ

29 მაჩურიძე გიორგი მეტრეველი ვასილი
მაჩურიძე გიორგი მენთეშაშვილი ლუკა

93 მაჩურიძე გიორგი მენთეშაშვილი ლუკა
61 კობიაშვილი სანდრო სამსონაშვილი ვახტანგ

3 ხეთერელი ამირან კაპრაშიძე გიორგი
ხეთერელი ამირან სამსონაშვილი ვახტანგ

67 მენთეშაშვილი ლუკა სამსონაშვილი ვახტანგ
35 მენთეშაშვილი ლუკა

19 მაისურაძე ზაზა მაისურაძე ზაზა
მაისურაძე ზაზა მაჩურიძე გიორგი

83 მაისურაძე ზაზა მაჩურიძე გიორგი
51 ფატარიძე ზურაბ ვეშაპიძე ლაშა

11 ქალდანი იორამ ვეშაპიძე ლაშა
ქალდანი იორამ ვეშაპიძე ლაშა

75 ქალდანი იორამ თოდაძე არსენი
43 კოკაია ნიკოლოზ ვეშაპიძე ლაშა

27 ხუციშვილი გიორგი (დ.წ) ხუციშვილი გიორგი (დ.წ)
ხუციშვილი გიორგი (დ.წ) მახარობლიძე ირაკლი

91 ხუციშვილი გიორგი (დ.წ) მახარობლიძე ირაკლი
59 მეშველიანი შალვა მახარობლიძე ირაკლი

7 თვალიაშვილი გიორგი ცინდელიანი გიორგი
თვალიაშვილი გიორგი ცინდელიანი გიორგი

71 პაპუკაშვილი მიხეილ თვალიაშვილი გიორგი
39 პაპუკაშვილი მიხეილ

23 ცინდელიანი გიორგი ტერაშვილი გიორგი
ცინდელიანი გიორგი ხუსკივაძე ტარიელ

87 ტერაშვილი გიორგი ხუსკივაძე ტარიელ
55 ტერაშვილი გიორგი მეშველიანი შალვა

15 თოდაძე არსენი მეშველიანი შალვა
თოდაძე არსენი მეშველიანი შალვა

79 მელაძე ჯუმბერ კოკაია ნიკოლოზ
47 მელაძე ჯუმბერ მეშველიანი შალვა

31 ნადირაშვილი დათო მელაძე ჯუმბერ
ნადირაშვილი დათო ქანაშვილი საბა

95 ნადირაშვილი დათო ქანაშვილი საბა
63 ვეშაპიძე ლაშა ქანაშვილი საბა

ფატარიძე ზურაბ
ხეთერელი ამირან

ხეთერელი ამირან

საქართველოს ჩემპიონატი
ჭაბუკები, სალიცენზიო, 26-27 იანვარი 2019, თბილისი
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2 მელიქიძე პავლე
მთიულიშვილი გრიგოლი

66 მთიულიშვილი გრიგოლი დოლენჯაშვილი ლევან მელიქიძე პავლე
34 დოლენჯაშვილი ლევან

18 კარაპეტიანი ალბერტ კარაპეტიანი ალბერტ მელიქიძე პავლე
კარაპეტიანი ალბერტ ფეიქრიშვილი ვაჟა

82 კარაპეტიანი ალბერტ ფეიქრიშვილი ვაჟა
50 მჭედლიშვილი ფრიდონ ხაჭვანი ნიკა

10 მუმლაძე აკაკი ხორბალაძე ირაკლი
მუმლაძე აკაკი ხაჭვანი ნიკა

74 მუმლაძე აკაკი ხაჭვანი ნიკა
42 დოთიაშვილი ოლეგ ხაჭვანი ნიკა

26 ქოქაშვილი ნოდარ მუმლაძე აკაკი
ქოქაშვილი ნოდარ კახნიაშვილი ვახო

90 ქოქაშვილი ნოდარ კახნიაშვილი ვახო
58 ხვიბლიანი თედო კახნიაშვილი ვახო

6 იარღანაშვილი ვალერი ჩიკვატია კოტე
იარღანაშვილი ვალერი ჩიკვატია კოტე

70 იარღანაშვილი ვალერი ფატარიძე მიხეილ
38 ფატარიძე მიხეილ

22 უსტარაშვილი დათო იარღანაშვილი ვალერი
უსტარაშვილი დათო გელაშვილი ნიკოლოზ

86 უსტარაშვილი დათო გელაშვილი ნიკოლოზ
54 ჩიკვატია კოტე დოთიაშვილი ოლეგ

14 დვალიშვილი    დავით ხვიბლიანი თედო
დვალიშვილი    დავით დოთიაშვილი ოლეგ

78 დვალიშვილი დავით დოთიაშვილი ოლეგ
46 ხაჭვანი ნიკა დოთიაშვილი ოლეგ

30 გამჯაშვილი გურამ დვალიშვილი დავით
გამჯაშვილი გურამ მარგოშვილი ახმად

94 გამჯაშვილი გურამ მარგოშვილი ახმად
62 ხორბალაძე ირაკლი მარგოშვილი ახმად

4 თაბუკაშვილი ამირან მჭედლიშვილი ფრიდონ
თაბუკაშვილი ამირან მჭედლიშვილი ფრიდონ

68 თაბუკაშვილი ამირან მთიულიშვილი გრიგოლი
36 ელბაქიძე საბა

20 მარგოშვილი ახმად თაბუკაშვილი ამირან
მარგოშვილი ახმად გამჯაშვილი გურამ

84 მარგოშვილი ახმად გამჯაშვილი გურამ
52 ხუციშვილი გიორგი (თბ) ხმალაძე გიორგი

12 გელაშვილი ნიკოლოზ კუზანაშვილი ნიკა
გელაშვილი ნიკოლოზ ხმალაძე გიორგი

76 გელაშვილი ნიკოლოზ ხმალაძე გიორგი
44 მეშველიანი მამუკა გაგუნაშვილი მირიან

28 რაზმაძე ლუკა რაზმაძე ლუკ
რაზმაძე ლუკა უსტარაშვილი დათო

92 რაზმაძე ლუკა უსტარაშვილი დათო
60 ჩოკოშვილი ნიკა გაგუნაშვილი მირიან

8 გაგუნაშვილი მირიან რაზმაძე ლაშა
გაგუნაშვილი მირიან გაგუნაშვილი მირიან

72 ყაჩლავაშვილი ლევან გაგუნაშვილი მირიან
40 ყაჩლავაშვილი ლევან

24 კახნიაშვილი ვახო ყაჩლავაშვილი ლევან
კახნიაშვილი ვახო ქოქაშვილი ნოდარ

88 კახნიაშვილი ვახო ქოქაშვილი ნოდარ
56 რაზმაძე ლაშა ქოქაშვილი ნოდარ

16 ფეიქრიშვილი ვაჟა ჩოკოშვილი ნიკა
ფეიქრიშვილი ვაჟა ჩოკოშვილი ნიკა

80 ფეიქრიშვილი ვაჟა მეშველიანი მამუკა
48 ხმალაძე გიორგი ქოქაშვილი ნოდარ

32 კუზანაშვილი ნიკა მეშველიანი დათო 
კუზანაშვილი ნიკა დოლენჯაშვილი ლევან

96 მეშველიანი დათო დოლენჯაშვილი ლევან
64 მეშველიანი დათო დოლენჯაშვილი ლევან

ხუციშვილი გიორგი (თბ)
ელბაქიძე საბა

ელბაქიძე საბა
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1 გულბანი იაგო
მარმალიძე ნიკა გულბანი იაგო

33 მარმალიძე ნიკა
ბზიშვილი დემეტრე გულბანი იაგო

17 ბზიშვილი დემეტრე
ბზიშვილი დემეტრე ჩხეტიანი ლექსო გულბანი იაგო

49 ჩხეტიანი ლექსო
სვანაძე საბა

9 ჟვანია დავით
მაისურაძე ნიკა ჟვანია დავით გულბანი იაგო

41 მაისურაძე ნიკა
მარმალიძე გიორგი ჟვანია დავით

25 მარმალიძე გიორგი 
მარმალიძე გიორგი ქოთუაშვილი თამაზ

57
ქოთუაშვილი თამაზ

5 კოჩაძე ოთარ
ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ კოჩაძე ოთარ

37 ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
აფციაური გიორგი გერმისაშვილი თენგიზ

21 აფციაური გიორგი
აფციაური გიორგი გერმისაშვილი თენგიზ გერმისაშვილი თენგიზ

53 გერმისაშვილი თენგიზ
ჯღირაძე ვანო

13 შახყულაშვილი ნიკოლოზ 
შახყულაშვილი ნიკოლოზ გორგაძე ალბერტი გორგაძე ალბერტი

45 გორგაძე ალბერტი
ხუციშვილი ნიკა გორგაძე ალბერტი

29 ხუციშვილი ნიკა
ხუციშვილი ნიკა გორგაძე ალბერტი

61
კახნიაშვილი ნიკა

3 მუმლაძე ვაჟა
პაპუნაშვილი ტარიელ მუმლაძე ვაჟა

35 პაპუნაშვილი ტარიელ
პაპუნაშვილი ტარიელ მუმლაძე ვაჟა

19 თვარაძე ზაური
კახნიაშვილი ნიკა თვარაძე ზაური შახყულაშვილი ნიკოლოზ

51 კახნიაშვილი ნიკა
შახყულაშვილი ნიკოლოზ

11 იანტბელიძე გიორგი
იანტბელიძე გიორგი ფარემეზოვი რეზო ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ

43 ფარემეზოვი რეზო
იანტბელიძე გიორგი ფარემეზოვი რეზო

27 ჯღირაძე ვანო
ჯღირაძე ვანო ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ

59
ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ

7 პირველი ნიკოლოზ
პირველი ნიკოლოზ მერებაშვილი ნიკა

39 მერებაშვილი ნიკა
პირველი ნიკოლოზ მერებაშვილი ნიკა

23 იორამაშვილი ნიკა
ქოთუაშვილი თამაზ იორამაშვილი ნიკა მაისურაძე ნიკა

55 ქოთუაშვილი თამაზ
მაისურაძე ნიკა

15 ხარაძე გიორგი
ქირია შოთიკო ხარაძე გიორგი მარმალიძე ნიკა

47 ქირია შოთიკო
ქირია შოთიკო ხარაძე გიორგი

31 სვანაძე საბა
სვანაძე საბა მარმალიძე ნიკა

63
მარმალიძე ნიკა

საქართველოს ჩემპიონატი
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2 ჯაჭვაძე საბა
ჯაჭვაძე საბა პაპუაშვილი  აჩიკო

34 პაპუაშვილი  აჩიკო
ზერეკიძე  გიორგი ინასარიძე იაკობ

18 ზერეკიძე  გიორგი
ზერეკიძე  გიორგი ინასარიძე იაკობ ინასარიძე იაკობ

50 ინასარიძე იაკობ
ხაჩიძე გიორგი

10 ანსიანი ივიკო
მინდიაშვილი ნიკა ანსიანი ივიკო ინასარიძე იაკობ

42 მინდიაშვილი ნიკა
მინდიაშვილი ნიკა ანსიანი ივიკო

26 გელდიაშვილი როინ
გელდიაშვილი როინ სონიშვილი გიორგი

58
სონიშვილი გიორგი

6 ათაბეგაშვილი სანდრო
ნიჟარაძე გიორგი ათაბეგაშვილი სანდრო

38 ნიჟარაძე გიორგი
ხებრელაშვილი თენგიზ ათაბეგაშვილი სანდრო

22 ხებრელაშვილი თენგიზ
ხებრელაშვილი თენგიზ გიგლემიანი გიორგი ათაბეგაშვილი სანდრო

54 გიგლემიანი გიორგი
სიმონიშვილი მიხეილ

14 კაციტაძე გიორგი
კაციტაძე გიორგი პეტრიაშვილი თორნიკე ჭყოიძე გიორგი

46 პეტრიაშვილი თორნიკე
კაციტაძე გიორგი პეტრიაშვილი თორნიკე

30 ჯიბღაშვილი ნიკა
ჯიბღაშვილი ნიკა ჭყოიძე გიორგი

62
ჭყოიძე გიორგი

4 ჭყოიძე გიორგი
ჭყოიძე გიორგი გრაკალიშვილი ლუკა

36 გრაკალიშვილი ლუკა
შათირიშვილი დავით ვიბლიანი ირაკლი

20 ვიბლიანი ირაკლი
შათირიშვილი დავით ვიბლიანი ირაკლი ვიბლიანი ირაკლი

52 შათირიშვილი დავით
ჯიბღაშვილი ნიკა

12 ხარატიშვილი ალეკო
ტაბატაძე პაატა ხარატიშვილი ალეკო ვიბლიანი ირაკლი

44 ტაბატაძე პაატა
ტაბატაძე პაატა ხარატიშვილი ალეკო

28 სიმონიშვილი მიხეილ
სიმონიშვილი მიხეილ ხარატიშვილი ალეკო

60
ნიჟარაძე გიორგი

8
ჯოჯუა კობა

40 ჯოჯუა კობა
ჯოჯუა კობა გობოზაშვილი  ვალერი

24 სონიშვილი გიორგი
სონიშვილი გიორგი გობოზაშვილი  ვალერი გელდიაშვილი როინ

56 გობოზაშვილი  ვალერი
გელდიაშვილი როინ

16 ძაგანიშვილი ბექა
ძაგანიშვილი ბექა ჯანდიერი ზაზა გელდიაშვილი როინ

48 ჯანდიერი ზაზა
ძაგანიშვილი ბექა ჯანდიერი ზაზა

32 ხაჩიძე გიორგი
ხაჩიძე გიორგი ჯანდიერი ზაზა

64
ჯაჭვაძე საბა
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1 კახბერიძე სოგრატი

კახბერიძე სოგრატი ცუცქირიძე შმაგი

9 ცუცქირიძე შმაგი

კახბერიძე სოგრატი ცუცქირიძე შმაგი

5 ბურკაძე ზური

ბურკაძე ზური ლომიძე ნიკა

13

ლომიძე ნიკა

3 კორკელია ამირან

კორკელია ამირან შალამბერიძე თენგო

11 შალამბერიძე თენგო

კორკელია ამირან შალამბერიძე თენგო

7 ლოლაძე კახაბერ

ლოლაძე კახაბერ როსტიაშვილი ლუკა

15

როსტიაშვილი ლუკა

2 ჩხაიძე ანდრია

არევაძე ნოდარ ჩხაიძე ანდრია

10 არევაძე ნოდარ

არევაძე ნოდარ ჩხაიძე ანდრია

6 როსტიაშვილი ლუკა

როსტიაშვილი ლუკა ჩხაიძე ანდრია

14

ლოლაძე კახაბერ

4 ლომიძე ნიკა

ლომიძე ნიკა მსხვილაძე ლუკა

12 მსხვილაძე ლუკა

კვარაცხელია ლუკა მსხვილაძე ლუკა

8 კვარაცხელია ლუკა

კვარაცხელია ლუკა ბურკაძე ზური

16

ბურკაძე ზური

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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1 გოცირიძე გიორგი
გოცირიძე გიორგი

17
გოცირიძე გიორგი

9 კვარაცხელია გიორგი
კვარაცხელია გიორგი

25
მანაგაძე გიორგი

5 მანაგაძე გიორგი
მანაგაძე გიორგი კალანდაძე გიორგი

21
მანაგაძე გიორგი

13 რატიანი ზურა
რატიანი ზურა კალანდაძე გიორგი

29 ფალიანი თორნიკე
კალანდაძე გიორგი

3 კვატანია აკაკი
კვატანია აკაკი ახობაძე დავით

19 ახობაძე დავით ფალიანი თორნიკე
კვატანია აკაკი ახობაძე დავით

11 კალანდაძე გიორგი
კალანდაძე გიორგი რატიანი ზურა

27
ფალიანი ერეკლე რატიანი ზურა

7
რატიანი ზურა

23
ფალიანი ერეკლე

15 ფალიანი ერეკლე
ფალიანი ერეკლე კვარაცხელია გიორგი

31 რატიანი ზურა
კვარაცხელია გიორგი

2 ფალიანი თორნიკე
ფალიანი თორნიკე

18 სირაძე თეიმურაზ
ფალიანი თორნიკე

10
თედორაძე გიორგი

26
გულბიანი ალექსანდრე თედორაძე გიორგი

6 გულბიანი ალექსანდრე
გულბიანი ალექსანდრე თედორაძე გიორგი

22
გულბიანი ალექსანდრე

14 რაფავა ლაშა
რაფავა ლაშა გაბისონია ირაკლი

30 კვატანია აკაკი
გაბისონია ირაკლი

4 ჩადუნელი დავით
ჩადუნელი დავით

20 კვატანია აკაკი
ჩადუნელი დავით

12 გაბისონია ირაკლი
გაბისონია ირაკლი რაფავა ლაშა

28
ჩადუნელი დავით რაფავა ლაშა

8 თედორაძე გიორგი
თედორაძე გიორგი რაფავა ლაშა

24
სირაძე თეიმურაზ

16 სირაძე თეიმურაზ
სირაძე თეიმურაზ

32 გოცირიძე გიორგი

გოცირიძე გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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1 წიქვაძე ლუკა
წიქვაძე ლუკა

17
მჭედლიძე რამინი

9 მჭედლიძე რამინი
მჭედლიძე რამინი ყანჩველი გაგა

25
კვანჭიანი გიორგი ყანჩველი გაგა

5 მაჭავარიანი იოსებ
კვანჭიანი გიორგი მაჭავარიანი იოსებ ქომეთიანი ნიკოლოზ

21 კვანჭიანი გიორგი
კვანჭიანი გიორგი მაჭავარიანი იოსებ

13 გაჩეჩილაძე შოთა
გაჩეჩილაძე შოთა ქომეთიანი ნიკოლოზ

29 გაგუა ერეკლე
ქომეთიანი ნიკოლოზ

3 მსხვილიძე გიორგი
ქომეთიანი ნიკოლოზ მსხვილიძე გიორგი

19 ქომეთიანი ნიკოლოზ გაგუა ერეკლე
ცერცვაძე ნუკრი მსხვილიძე გიორგი

11 ცერცვაძე ნუკრი
ცერცვაძე ნუკრი გაჩეჩილაძე შოთა

27
ცერცვაძე ნუკრი გაჩეჩილაძე შოთა

7 ყანჩველი გაგა
ყანჩველი გაგა წიქვაძე ლუკა

23
ნიგურიანი ემზარ

15 ნიგურიანი ემზარ
ნიგურიანი ემზარ წიქვაძე ლუკა

31 წიქვაძე ლუკა
წიქვაძე ლუკა

2 დვალიშვილი თედო
ჭიყლაძე გიორგი დვალიშვილი თედო

18 ჭიყლაძე გიორგი ლურსმანაშვილი ვახტანგ
გოცირიძე მიხეილ დვალიშვილი თედო

10 გოცირიძე მიხეილ
გოცირიძე მიხეილ დვალიშვილი თედო

26
გოცირიძე მიხეილ

6 ლურსმანაშვილი ვახტანგ
ლურსმანაშვილი ვახტანგ ცერცვაძე გიორგი დვალიშვილი თედო

22 ცერცვაძე გიორგი
ლურსმანაშვილი ვახტანგ ცერცვაძე გიორგი

14 ხარატიშვილი გიორგი
ხარატიშვილი გიორგი ცერცვაძე გიორგი

30 ნიგურიანი ემზარ
რუხაია ვანიკო

4 ნიკოლეიშვილი გიორგი
ნიკოლეიშვილი გიორგი წერეთელი მათე

20 წერეთელი მათე ნიგურიანი ემზარ
ნიკოლეიშვილი გიორგი წერეთელი მათე

12 რუხაია ვანიკო
რუხაია ვანიკო წერეთელი მათე

28
ნიკოლეიშვილი გიორგი ხარატიშვილი გიორგი

8 გაგუა ერეკლე
გაგუა ერეკლე წერეთელი მათე

24
გაგუა ერეკლე

16
ჭიყლაძე გიორგი

32 წერეთელი მათე
ჭიყლაძე გიორგი

მჭედლიძე რამინი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
ჭაბუკები, სალიცენზიო, 26-27 იანვარი 2019, ზუგდიდი

 -66კგ



1 გუგავა გიორგი
გუგავა გიორგი ჯანჯღავა მიხეილ

17 ჯანჯღავა მიხეილ
ჭანტურია დავით ჯანჯღავა მიხეილ

9 ჭანტურია დავით
ჭანტურია დავით ჯანჯღავა მიხეილ

25
ჭანტურია დავით ხაჩიძე ლევან

5 დარსაველიძე თემურ
დარსაველიძე თემურ მუკბანიანი გაბო

21
იაკობიძე ირაკლი

13 იაკობიძე ირაკლი
იაკობიძე ირაკლი მუკბანიანი გაბო

29 გაზდელიანი ბუბა
მუკბანიანი გაბო

3 მუკბანიანი გაბო
მუკბანიანი გაბო შეყილაძე ლუკა

19 შეყილაძე ლუკა გაზდელიანი ბუბა
ხვედელიძე ივერი შეყილაძე ლუკა

11 ხვედელიძე ივერი
ხვედელიძე ივერი დარსაველიძე თემურ

27
გირგვლიანი დავით დარსაველიძე თემურ

7 ხაჩიძე ლევან
ხაჩიძე ლევან გუგავა გიორგი

23
გირგვლიანი დავით

15 გირგვლიანი დავით
გირგვლიანი დავით გუგავა გიორგი

31 გუგავა გიორგი
გუგავა გიორგი

2 ტაკიძე ანრი
ტაკიძე ანრი ჩხიკვაძე ბექა

18 ჩხიკვაძე ბექა ტაკიძე ანრი
ტაკიძე ანრი ჩხიკვაძე ბექა

10 ახალაია ლუკა
ახალაია ლუკა ნემსაძე გიორგი

26
ხურციძე მერაბ ნემსაძე გიორგი

6 ხოზრევანიძე საბა
ხოზრევანიძე საბა სამუშია ნიკა

22
ხურციძე მერაბ

14 ხურციძე მერაბ
ხურციძე მერაბ სამუშია ნიკა

30 სამუშია ნიკა
სამუშია ნიკა

4 გაზდელიანი ბუბა
გაზდელიანი ბუბა ჩალიგავა ნიკა

20 ჩალიგავა ნიკა ხვედელიძე ივერი
გაზდელიანი ბუბა ჩალიგავა ნიკა

12 სამუშია ნიკა
სამუშია ნიკა ხოზრევანიძე საბა

28
ფესვიანიძე პავლე ხოზრევანიძე საბა

8 ფესვიანიძე პავლე
ფესვიანიძე პავლე ხოზრევანიძე საბა

24
ფესვიანიძე პავლე

16 ნემსაძე გიორგი
ახალაია ლუკა

32 იაკობიძე ირაკლი
ახალაია ლუკა

იაკობიძე ირაკლი
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