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22 პაპიაშვილი დავით ხარატიშვილი ლუკა

14 არავიაშვილი საბა არავიაშვილი საბა
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12 ხარატიშვილი ლუკა სულიკაშვილი გიორგი
ხარატიშვილი ლუკა სულიკაშვილი გიორგი

44 სულიკაშვილი გიორგი გიორგობიანი დაჩი სულიკაშვილი გიორგი
28 გიორგობიანი დაჩი პაპიაშვილი დავით

8 გაზაშვილი ზაალ
გაზაშვილი ზაალ გეგუჩაძე ვაჟა

40 გეგუჩაძე ვაჟა ჭყოიძე დათო კაციტაძე გოგა
24 ჭყოიძე დათო კაციტაძე გოგა

16 გაბარაშვილი ნიკოლოზ ცხოვრებაშვილი შოთა
გირგვლიანი ნიკა გაბარაშვილი ნიკოლოზ

48 გირგვლიანი ნიკა შენგელია თემურ ცხოვრებაშვილი შოთა
32 შენგელია თემურ ცხოვრებაშვილი შოთა
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49 მჭედელაძე შოთა

ხუტუაშვილი ლევან
9 ხორგუაშვილი გიგა

ხორგუაშვილი გიგა ჭავჭავაძე ალექსანდრე ონიანი ბექა
41 ჭავჭავაძე ალექსანდრე

თოფურია სერაფიმე მინდაშვილი მიშიკო
25 წმინდაშვილი მიშიკო

თოფურია სერაფიმე მინდაშვილი მიშიკო მამულაშვილი ილია
57 თოფურია სერაფიმე

მამულაშვილი ილია
5 ჭიღლაძე გიორგი

ჭიღლაძე გიორგი ლომიტაშვილი დავით
37 ლომიტაშვილი დავით

ჭიღლაძე გიორგი ლომიტაშვილი დავით
21 ქანდაურიშვილი რეზიკო

ჯავახიშვილი ანდრო ქანდაურიშვილი რეზიკო ლომიტაშვილი დავით
53 ჯავახიშვილი ანდრო

ღაზიაიძე არჩილ
13 ნაცვალაძე თამაზ

ნაცვალაძე თამაზ ბუზალაძე გიორგი ლომიტაშვილი დავით
45 ბუზალაძე გიორგი

ნაცვალაძე თამაზ ბუზალაძე გიორგი
29 კვენიაშვილი ნიკა

კვენიაშვილი ნიკა გაფრინდაშვილი მიხეილ
61

გაფრინდაშვილი მიხეილ
3 ოკრიბელაშვილი მერაბ

ოკრიბელაშვილი მერაბ გურეშიძე ჯემალ
35 გურეშიძე ჯემალ

ოკრიბელაშვილი მერაბ გურეშიძე ჯემალ
19 გაფრინდაშვილი მიხეილ

გაფრინდაშვილი მიხეილ ლობჟანიძე ლუკა გურეშიძე ჯემალ
51 ლობჟანიძე ლუკა

კვენიაშვილი ნიკა
11 ადიკაშვილი ლუკა

დავლაძე ნიკა ადიკაშვილი ლუკა გურეშიძე ჯემალ
43 დავლაძე ნიკა

დავლაძე ნიკა ადიკაშვილი ლუკა
27 ღაზიაიძე არჩილ

ღაზიაიძე არჩილ ადიკაშვილი ლუკა
59

ჯავახიშვილი ანდრო
7 ნოზაძე გიორგი

ლობჟანიძე ზურა ნოზაძე გიორგი
39 ლობჟანიძე ზურა

ლობჟანიძე ზურა ნოზაძე გიორგი
23 ჩერქეზიშვილი გუგა

მამულაშვილი ილია ჩერქეზიშვილი გუგა ნოზაძე გიორგი
55 მამულაშვილი ილია

ხორგუაშვილი გიგა
15 ფარჯიანი ფარნაოზ

ფარჯიანი ფარნაოზ ჯავახიშვილი ლუკა ჯავახიშვილი ლუკა
47 ჯავახიშვილი ლუკა

ფარჯიანი ფარნაოზ ჯავახიშვილი ლუკა
31 ხუტუაშვილი ლევან

ხუტუაშვილი ლევან ჯავახიშვილი ლუკა
63

მჭედელაძე შოთა

საქართველოს ჩემპიონატი
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 2-3 თებერვალი 2019, თბილისი
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2 ჯანეზაშვილი ალეკო
არჩუაძე ვალერი ჯანეზაშვილი ალეკო

34 არჩუაძე ვალერი
არჩუაძე ვალერი ჯანეზაშვილი ალეკო

18 ბლუაშვილი ლუკა
ბლუაშვილი ლუკა ბლიაძე აკაკი ჯანეზაშვილი ალეკო

50 ბლიაძე აკაკი
ზარიძე ბექა

10
ვათიაშვილი ნიკა ჯანეზაშვილი ალეკო

42 ვათიაშვილი ნიკა
ვათიაშვილი ნიკა

26 ცუცუნაშვილი ლევან
ცუცუნაშვილი ლევან გერმანიშვილი დიმიტრი

58
გერმანიშვილი დიმიტრი

6 ფოცხვერიშვილი ლექსო
პანკელაშვილი ბესო ფოცხვერიშვილი ლექსო

38 პანკელაშვილი ბესო
ჩაქიაშვილი თედო ფოლადიშვილი რიჩარდ

22 ჩაქიაშვილი თედო
ჩაქიაშვილი თედო ფოლადიშვილი რიჩარდ ფოლადიშვილი რიჩარდ

54 ფოლადიშვილი რიჩარდ
კირეულიშვილი ტატო

14 ჯავახიშვილი გიორგი
ჯავახიშვილი გიორგი გელდიაშვილი ბაჩანა გელდიაშვილი ბაჩანა

46 გელდიაშვილი ბაჩანა
ჯავახიშვილი გიორგი გელდიაშვილი ბაჩანა

30 ცხვარაძე ნიკა
ცხვარაძე ნიკა გელდიაშვილი ბაჩანა

62
გვრიტიშვილი ანრი

4 გვრიტიშვილი ანრი
გვრიტიშვილი ანრი ნინიკაშვილი დავით

36 ნინიკაშვილი დავით
ხინიზოვი კახა ნინიკაშვილი დავით

20 ხაშმელაშვილი ბაჩო
ხინიზოვი კახა ხაშმელაშვილი ბაჩო ცხვარაძე ნიკა

52 ხინიზოვი კახა
ცხვარაძე ნიკა

12 ბეძნიშვილი რომა
ბეძნიშვილი რომა პავლიაშვილი ლუკა ცხვარაძე ნიკა

44 პავლიაშვილი ლუკა
ბეძნიშვილი რომა პავლიაშვილი ლუკა

28 კირეულიშვილი ტატო
კირეულიშვილი ტატო პავლიაშვილი ლუკა

60
პანკელაშვილი ბესო

8 პეტრიაშვილი ნიკა
ჩოჩიშვილი  ჯემალ პეტრიაშვილი ნიკა

40 ჩოჩიშვილი  ჯემალ
ჩოჩიშვილი  ჯემალ პეტრიაშვილი ნიკა

24 გერმანიშვილი დიმიტრი
გერმანიშვილი დიმიტრი მესხიშვილი გიორგი პეტრიაშვილი ნიკა

56 მესხიშვილი გიორგი
ცუცუნაშვილი ლევან

16 ლოლაძე გიორგი
ლოლაძე გიორგი ყიფშიძე რომა ყიფშიძე რომა

48 ყიფშიძე რომა
ლოლაძე გიორგი ყიფშიძე რომა

32 ზარიძე ბექა
ზარიძე ბექა ყიფშიძე რომა

64
ბლუაშვილი ლუკა
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1 დოკაძე ნიკა

თაბუაშვილი ჯუმბერ დოკაძე ნიკა
33 თაბუაშვილი ჯუმბერ

თაბუაშვილი ჯუმბერ რურუა ნიკა
17 ქარელიშვილი  გიორგი

ქარელიშვილი  გიორგი რურუა ნიკა საათაშვილი საბა
49 რურუა ნიკა

საათაშვილი საბა
9 დულარიძე გიორგი

დულარიძე გიორგი გრძელიძე ანრი ზურაბაშვილი ლუკა
41 გრძელიძე ანრი

ხუდოიანი ალიკ კაკაშვილი ბორისი
25 ხუდოიანი ალიკ

ხუდოიანი ალიკ კაკაშვილი ბორისი ზურაბაშვილი ლუკა
57 კაკაშვილი ბორისი

ზურაბაშვილი ლუკა
5 ჯაჭვლიანი ნიკოლოზ

ლიპარტელიანი ვალერი ჯაჭვლიანი ნიკოლოზ
37 ლიპარტელიანი ვალერი

ლიპარტელიანი ვალერი ნათაძე  გიორგი
21 ნათაძე  გიორგი

მაისურაძე დავით ნათაძე  გიორგი ნათაძე  გიორგი
53 მაისურაძე დავით

ალიმბარაშვილი თორნიკე
13 სამადაშვილი საბა

სამადაშვილი საბა მუმლაძე გიორგი ტოხიშვილი დაჩი
45 მუმლაძე გიორგი

გელაშვილი დავით მუმლაძე გიორგი
29 გელაშვილი დავით

გელაშვილი დავით ტოხიშვილი დაჩი
61

ტოხიშვილი დაჩი
3 მაღალდაძე გიგი

ტოხიშვილი დაჩი მაღალდაძე გიგი
35 ტოხიშვილი დაჩი

კვიციანი კორნელი მაღალდაძე გიგი
19 კვიციანი კორნელი

კვიციანი კორნელი გრიგალაშვილი საბა სამადაშვილი საბა
51 გრიგალაშვილი საბა

სამადაშვილი საბა
11 მასიკაშვილი მალხაზ

ალიმბარაშვილი თორნიკე მასიკაშვილი მალხაზ სამადაშვილი საბა
43 ალიმბარაშვილი თორნიკე

ნანეტაშვილი  გუჯა ფორჩხიძე ვასილი
27 ნანეტაშვილი  გუჯა

ნანეტაშვილი  გუჯა ფორჩხიძე ვასილი მაისურაძე დავით
59 ფორჩხიძე ვასილი

მაისურაძე დავით
7 ზურაბაშვილი ლუკა

ზურაბაშვილი ლუკა მუშკუდიანი ნიკა
39 მუშკუდიანი ნიკა

ბერუაშვილი მათე გავაშელი დათო
23 გავაშელი დათო

ბერუაშვილი მათე გავაშელი დათო დულარიძე გიორგი
55 ბერუაშვილი მათე

დულარიძე გიორგი
15 შეშაბერიძე ნიკა

შეშაბერიძე ნიკა კვერნაძე დათო დულარიძე გიორგი
47 კვერნაძე დათო

შეშაბერიძე ნიკა კვერნაძე დათო
31 საათაშვილი საბა

საათაშვილი საბა კვერნაძე დათო
63

ქარელიშვილი  გიორგი

საქართველოს ჩემპიონატი
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 2-3 თებერვალი 2019, თბილისი
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2 ჯაფარიძე ლუკა
ჯაფარიძე ლუკა ჩაგელიშვილი დათო

34 ჩაგელიშვილი დათო
ჯაფარიძე ლუკა ბიჭიკაშვილი ლუკა

18 ბიჭიკაშვილი ლუკა
სალუქვაძე ლაშა ბიჭიკაშვილი ლუკა ვარდოშვილი ავთანდილ

50 სალუქვაძე ლაშა 
ვარდოშვილი ავთანდილ

10 ანცარიძე გიორგი
ანცარიძე გიორგი სეხნიაშვილი ნიკა ვარდოშვილი ავთანდილ

42 სეხნიაშვილი ნიკა
ხარებაშვილი გიგი სეხნიაშვილი ნიკა

26 ხარებაშვილი გიგი
ხარებაშვილი გიგი პუზიანი სერგო შავდათუაშვილი ლევან

58 პუზიანი სერგო
შავდათუაშვილი ლევან

6 სოხაშვილი გუჯა
აიწურაძე ვალერი სოხაშვილი გუჯა

38 აიწურაძე ვალერი
ექვთიმიშვილი ლუკა სოხაშვილი გუჯა

22 კევლიშვილი ლევან
ექვთიმიშვილი ლუკა კევლიშვილი ლევან სოხაშვილი გუჯა

54 ექვთიმიშვილი ლუკა
ბურდული ბექა

14 მიშველიძე გიორგი
მიშველიძე გიორგი აფანდიევი თაფთიხ აფანდიევი თაფთიხ

46 აფანდიევი თაფთიხ
მიშველიძე გიორგი აფანდიევი თაფთიხ

30 არაბული გიორგი
არაბული გიორგი აფანდიევი თაფთიხ

62
ფაშურიშვილი დიმიტრი

4 ცოფურაშვილი ალეკო
ბეგიაშვილი ილია ცოფურაშვილი ალეკო

36 ბეგიაშვილი ილია
ბეგიაშვილი ილია ცოფურაშვილი ალეკო

20 ფაშურიშვილი დიმიტრი
ფაშურიშვილი დიმიტრი გიორგაძე გიორგი არაბული გიორგი

52 გიორგაძე გიორგი
არაბული გიორგი

12 გაგნიძე გიორგი
გაგნიძე გიორგი სოსიაშვილი მურმან არაბული გიორგი

44 სოსიაშვილი მურმან
გაგნიძე გიორგი ხაბარელი გოგა

28 ბურდული ბექა
ბურდული ბექა ხაბარელი გოგა აიწურაძე ვალერი

60 ხაბარელი გოგა
აიწურაძე ვალერი

8 შუბითიძე გიორგი
ქიტიაშვილი გიორგი შუბითიძე გიორგი

40 ქიტიაშვილი გიორგი
ქიტიაშვილი გიორგი ჭეჭელაშვილი გიორგი

24 ჭეჭელაშვილი გიორგი
შავდათუაშვილი ლევან ჭეჭელაშვილი გიორგი ანცარიძე გიორგი

56 შავდათუაშვილი ლევან
ანცარიძე გიორგი

16 ნიკაჩაძე გიორგი
პავლიაშვილი ვალერი ნიკაჩაძე გიორგი სალუქვაძე ლაშა 

48 პავლიაშვილი ვალერი
პავლიაშვილი ვალერი ნიკაჩაძე გიორგი

32 ვარდოშვილი ავთანდილ
ვარდოშვილი ავთანდილ სალუქვაძე ლაშა 

64
სალუქვაძე ლაშა 
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1 სარალიძე გიორგი

სარალიძე გიორგი ავალიანი საბა
33 ავალიანი საბა

იუსუპოვი ხასან ჭინჭარაული გოჩა
17 იუსუპოვი ხასან

იუსუპოვი ხასან ჭინჭარაული გოჩა ჭინჭარაული გოჩა
49 ჭინჭარაული გოჩა

ბიძინაშვილი ლევან
9 ბარბაქაძე ლაშა

ბახტურიძე დათო ბარბაქაძე ლაშა ახლოური სანდრო
41 ბახტურიძე დათო

ბახტურიძე დათო ბარბაქაძე ლაშა
25 ლომიძე ალეკო

ლომიძე ალეკო ახლოური სანდრო
57

ახლოური სანდრო
5 პოპიაშვილი საბა

ბოკუჩავა თამაზ პოპიაშვილი საბა
37 ბოკუჩავა თამაზ

ბოკუჩავა თამაზ პოპიაშვილი საბა
21 ბიბილაური დავით

ბიბილაური დავით პოპიაშვილი საბა
53

გურგენაშვილი გიგა
13 ნიკოლიშვილი გიორგი

ნიკოლიშვილი გიორგი მინაძე შოთა სილაქაძე ივანე 
45 მინაძე შოთა

თურაზაშვილი ლუკა მინაძე შოთა
29 თურაზაშვილი ლუკა

თურაზაშვილი ლუკა სილაქაძე ივანე 
61

სილაქაძე ივანე 
3 თათულაშვილი ოთარ

თათულაშვილი ოთარ შამანაური მოსე
35 შამანაური მოსე

თათულაშვილი ოთარ შამანაური მოსე
19 დიაკვნიშვილი ნიკა

სილაქაძე ივანე დიაკვნიშვილი ნიკა შამანაური მოსე
51 სილაქაძე ივანე 

ნიკოლიშვილი გიორგი
11 ხაჩატუროვი გიორგი

გურგენაშვილი გიგა ხაჩატუროვი გიორგი შამანაური მოსე
43 გურგენაშვილი გიგა

ჯოღერდიშვილი ნიკა ხაჩატუროვი გიორგი
27 ჯოღერდიშვილი ნიკა

ჯოღერდიშვილი ნიკა ხაჩატუროვი გიორგი
59

ბიბილაური დავით
7 გვარამაძე ლადიკო

კახაძე ალექსანდრე გვარამაძე ლადიკო
39 კახაძე ალექსანდრე

კახაძე ალექსანდრე გვარამაძე ლადიკო
23 ახლოური სანდრო

ახლოური სანდრო გვარამაძე ლადიკო
55

ლომიძე ალეკო
15 ქარელი სერგი

საბანაძე ბადრი ქარელი სერგი გვარამაძე ლადიკო
47 საბანაძე ბადრი

საბანაძე ბადრი ქარელი სერგი
31 ბიძინაშვილი ლევან

ბიძინაშვილი ლევან ქარელი სერგი
63

სარალიძე გიორგი

საქართველოს ჩემპიონატი
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 2-3 თებერვალი 2019, თბილისი
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2 ელკანიშვილი ბექა
საცერაძე თორნიკე ელკანიშვილი ბექა

34 საცერაძე თორნიკე
ავაზნელი ვაჟა არაბული გაგა

18 ავაზნელი ვაჟა
ავაზნელი ვაჟა არაბული გაგა არაბული გაგა

50 არაბული გაგა
კაპანაძე აკაკი

10 ნაცვლიშვილი ნუგზარ
თიბილაშვილი ალანი ნაცვლიშვილი ნუგზარ არაბული გაგა

42 თიბილაშვილი ალანი
ხაჭაპურიძე ვალერი ნაცვლიშვილი ნუგზარ

26 ხაჭაპურიძე ვალერი
ხაჭაპურიძე ვალერი ნაცვლიშვილი ნუგზარ

58
გოგოლაძე ნიკა

6 იორამაშვილი ალიკა
პავლიაშვილი ვახტანგ იორამაშვილი ალიკა

38 პავლიაშვილი ვახტანგ
პავლიაშვილი ვახტანგ იორამაშვილი ალიკა

22 ჯაღალიძე გიორგი
ჯაღალიძე გიორგი იორამაშვილი ალიკა

54
გუგუნავა ნიკა

14 ბარბაქაძე გუჯა
ბირთველიშვილი თორნიკე ბარბაქაძე გუჯა იორამაშვილი ალიკა

46 ბირთველიშვილი თორნიკე
ბირთველიშვილი თორნიკე ბარბაქაძე გუჯა

30 ლაბაძე გიორგი
ლაბაძე გიორგი მაგრაქველიძე ლევან

62
მაგრაქველიძე ლევან

4 ლობჟანიძე ბადრი
ბალახაშვილი ირაკლი ლობჟანიძე ბადრი

36 ბალახაშვილი ირაკლი
ბალახაშვილი ირაკლი ლობჟანიძე ბადრი

20 მაგრაქველიძე ლევან
მაგრაქველიძე ლევან ლაბაძე გიორგი

52
ლაბაძე გიორგი

12 გუგუნავა ნიკა
გუგუნავა ნიკა გვიმრაძე ილია ჯაღალიძე გიორგი

44 გვიმრაძე ილია
ლელუაშვილი უჩა გვიმრაძე ილია

28 ლელუაშვილი უჩა
ლელუაშვილი უჩა ჯაღალიძე გიორგი

60
ჯაღალიძე გიორგი

8 ლურსმანაშვილი სოსო
გოგოლაძე ნიკა ლურსმანაშვილი სოსო

40 გოგოლაძე ნიკა
ხალიშვილი საბა ლურსმანაშვილი სოსო

24 ხალიშვილი საბა
ხალიშვილი საბა ლურსმანაშვილი სოსო

56
თიბილაშვილი ალანი

16 კუკულავა შოთა
კაპანაძე აკაკი კუკულავა შოთა კუკულავა შოთა

48 კაპანაძე აკაკი
მორბედაძე ნიკა კუკულავა შოთა

32 მორბედაძე ნიკა
მორბედაძე ნიკა კუკულავა შოთა

64
საცერაძე თორნიკე
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1 ოქუაშვილი ნიკა
კოკუაშვილი გუგა ოქუაშვილი ნიკა

33 კოკუაშვილი გუგა კახიანი რეზო ოქუაშვილი ნიკა
17 კახიანი რეზო ხარანაული გიორგი

9 მეგრელიშვილი ბარონი მეგრელიშვილი ბარონი
ერკოშვილი  ვალერი მეგრელიშვილი ბარონი

41 ერკოშვილი  ვალერი ერკოშვილი  ვალერი მეგრელიშვილი ბარონი
25 ქობულაშვილი დავით ანიაშვილი ალეკო

5 ერგემლიძე აკაკი
მაისურაძე გიგა ერგემლიძე აკაკი

37 მაისურაძე გიგა მაისურაძე გიგა ერგემლიძე აკაკი
21 პაპიაშვილი დავით მეშველაშვილი გურამ

13 ჩარექაშვილი ბექა შოთაშვილი გელა
ჩარექაშვილი ბექა

45 ჩარექაშვილი ბექა შოთაშვილი გელა
29 ნოზაძე გიორგი შოთაშვილი გელა

3 ხარაზიშვილი ლუკა
ადამაძე ლევან ხარაზიშვილი ლუკა

35 ადამაძე ლევან დურიშვილი გიორგი ბერიაშვილი ბაჩო
19 დურიშვილი გიორგი ბერიაშვილი ბაჩო

11 ჟივიძე იოსებ ლოლაძე ლაშა
ჟივიძე იოსებ ლოლაძე ლაშა

43 ლოლაძე ლაშა ვარდიაშვილი ბადურ ლოლაძე ლაშა
27 ვარდიაშვილი ბადურ ხუსკივაძე ბადრი

7 ციგრიაშვილი გოდერძი
ციგრიაშვილი გოდერძი ირიაული ალექსანდრე

39 ირიაული ალექსანდრე თევდორაშვილი თორნიკე არაბული დავით
23 თევდორაშვილი თორნიკე არაბული დავით

15 შაიშმელაშვილი ანდრია არაბული დავით
შაიშმელაშვილი ანდრია

47 ბიბილაური ზურაბ ბიბილაური გიორგი
31 ბიბილაური ზურაბ ბიბილაური გიორგი

2 ბიბილაური გიორგი
ბიბილაური გიორგი გუჯეჯიანი ნიკოლოზ

34 გუჯეჯიანი ნიკოლოზ ხოსიტაშვილი გიგი შაიშმელაშვილი ანდრია
18 ხოსიტაშვილი გიგი შაიშმელაშვილი ანდრია

10 არაბული დავით ბადრიაშვილი შალვა
არაბული დავით ბადრიაშვილი შალვა

42 ბადრიაშვილი შალვა ბურჯანაძე გიორგი ბადრიაშვილი შალვა
26 ბურჯანაძე გიორგი ციგრიაშვილი გოდერძი

6 ღარიბაშვილი ლევან
მორბედაძე გიგი ღარიბაშვილი ლევან

38 მორბედაძე გიგი მორბედაძე გიგი ჟივიძე იოსებ
22 ხუსკივაძე ბადრი ჟივიძე იოსებ

14 მაზმიშვილი ნიკოლოზ ჟივიძე იოსებ
მაზმიშვილი ნიკოლოზ

46 მაზმიშვილი ნიკოლოზ ადამაძე ლევან
30 ბერიაშვილი ბაჩო ადამაძე ლევან

4 არღვლიანი გიორგი
არღვლიანი გიორგი ფავლენიშვილი ნიკოლოზ

36 ფავლენიშვილი ნიკოლოზ არღვლიანი გიორგი ნოზაძე გიორგი
20 შოთაშვილი გელა ნოზაძე გიორგი

12 ჭინჭარაული გაგა პაპიაშვილი დავით
ჭინჭარაული გაგა

44 ჭინჭარაული გაგა პაპიაშვილი დავით
28 მეშველაშვილი გურამ პაპიაშვილი დავით

8 გელაშვილი როინი
გელაშვილი როინი მარგიანი გიორგი

40 მარგიანი გიორგი გელაშვილი როინი მარგიანი გიორგი
24 ანიაშვილი ალეკო ქობულაშვილი დავით

16 ხარანაული გიორგი კოკუაშვილი გუგა
ხარანაული გიორგი 

48 კორძაია ერეკლე კოკუაშვილი გუგა
32 კორძაია ერეკლე კოკუაშვილი გუგა

საქართველოს ჩემპიონატი
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 27-28 იანვარი 2018, თბილისი
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1 დიდებაშვილი ვანო
დიდებაშვილი ვანო ჯაშიაშვილი ლუკა

33 ჯაშიაშვილი ლუკა დიდებაშვილი ვანო ჯაშიაშვილი ლუკა
17 თვაური გიორგი ბესოს ძე სურამელაშვილი რატი

9 ჯომიდავა გიორგი თვაური გიორგი მამუკას ძე
ჯომიდავა გიორგი მშვიდობაძე გიორგი

41 მშვიდობაძე გიორგი კილასონია ლევან თვაური გიორგი მამუკას ძე
25 კილასონია ლევან თვაური გიორგი მამუკას ძე

5 კუპრავა ალექსანდრე
კუპრავა ალექსანდრე ადუაშვილი  გოჩა

37 ადუაშვილი  გოჩა დოლაბერიძე ნიკა ადუაშვილი  გოჩა
21 დოლაბერიძე ნიკა კაკაშვილი ბონდო

13 საათაშვილი სანდრო ჭიჭიაშვილი გიორგი
საათაშვილი სანდრო

45 რთველიაშვილი ბასა ჭიჭიაშვილი გიორგი
29 რთველიაშვილი ბასა ჭიჭიაშვილი გიორგი

3 ჭელიძე ლუკა
ლალაშვილი ილია ჭელიძე ლუკა

35 ლალაშვილი ილია ლალაშვილი ილია საათაშვილი სანდრო
19 ჭიჭიაშვილი გიორგი საათაშვილი სანდრო

11 აკოპჯანიანი რუდოლფი კუპრავა ალექსანდრე
აკოპჯანიანი რუდოლფი კავთუაშვილი გიორგი

43 კავთუაშვილი გიორგი აკოპჯანიანი რუდოლფი კუპრავა ალექსანდრე
27 კაკაშვილი ბონდო კუპრავა ალექსანდრე

7 გავარდაშვილი გიორგი
გავარდაშვილი გიორგი გაგნიძე ტატო

39 გაგნიძე ტატო გავარდაშვილი გიორგი ჯომიდავა გიორგი
23 თვაური გიორგი მამუკას ძე ჯომიდავა გიორგი

15 კაკილაშვილი მიხეილ ჯომიდავა გიორგი
კაკილაშვილი მიხეილ 

47 კაკილაშვილი მიხეილ თვაური გიორგი ბესოს ძე
31 სურამელაშვილი რატი თვაური გიორგი ბესოს ძე

2 ანანიაშვილი ნიკა
სონიშვილი სანდრო ანანიაშვილი ნიკა

34 სონიშვილი სანდრო სონიშვილი სანდრო ანანიაშვილი ნიკა
18 ბახტაძე ნიკა ნოზაძე ნუგზარ

10 ალაფიშვილი ნოდარ შარიფოვი რომან
ალაფიშვილი ნოდარ შარიფოვი რომან

42 შარიფოვი რომან ალაფიშვილი ნოდარ შარიფოვი რომან
26 მახარაშვილი გერცელი ხაჩიძე ლაშა

6 ქიბროწაშვილი ანზორ
ფილაური ნიკა ქიბროწაშვილი ანზორ

38 ფილაური ნიკა მელაძე გიგა თანდაშვილი გიორგი
22 მელაძე გიგა თანდაშვილი გიორგი

14 ზაალიშვილი ნიკა ჩაფურიშვილი მათე
ზაალიშვილი ნიკა

46 მაისურაძე გიორგი ჩაფურიშვილი მათე
30 მაისურაძე გიორგი ჩაფურიშვილი მათე

4 ლიპარტელიანი გიორგი
ჩაფურიშვილი მათე ლიპარტელიანი გიორგი

36 ჩაფურიშვილი მათე მამულაშვილი არჩილ ლიპარტელიანი გიორგი
20 მამულაშვილი არჩილ ზაალიშვილი ნიკა

12 ტუგულაშვილი გიორგი ლიპარტელიანი გიორგი
ტუგულაშვილი გიორგი

44 ტუგულაშვილი გიორგი ფილაური ნიკა
28 თანდაშვილი გიორგი ფილაური ნიკა

8 ხუბაშვილი ვასილ
ხაჩიძე ლაშა ხუბაშვილი ვასილ

40 ხაჩიძე ლაშა ჭიკაძე დავით მახარაშვილი გერცელი
24 ჭიკაძე დავით მახარაშვილი გერცელი

16 პაპავა გიორგი ბახტაძე ნიკა
პაპავა გიორგი

48 პაპავა გიორგი ბახტაძე ნიკა
32 ნოზაძე ნუგზარ ბახტაძე ნიკა

საქართველოს ჩემპიონატი
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 27-28 იანვარი 2018, თბილისი

 +73კგ



1 ბანძელაძე იოვანე

ბანძელაძე იოვანე კვანჭიანი ლუკა

9 კვანჭიანი ლუკა

ჯუღელი გაგა კვანჭიანი ლუკა

5 ჯუღელი გაგა

ჯუღელი გაგა მოდებაძე საბა ლომაშვილი ლაშა

13 მოდებაძე საბა

ლომაშვილი ლაშა

3 აბაშიძე ოთარ

ხიდაშელი თენგიზ აბაშიძე ოთარ

11 ხიდაშელი თენგიზ

ხიდაშელი თენგიზ აბაშიძე ოთარ

7 გელაშვილი თომა

გელაშვილი თომა აბაშიძე ოთარ

15

ტყებუჩავა გიორგი

2 გირგვლიანი ლაშა

ლომაშვილი ლაშა გირგვლიანი ლაშა

10 ლომაშვილი ლაშა

ამბროლიანი ნიკა გირგვლიანი ლაშა

6 გალობერი ლაშა

ამბროლიანი ნიკა გალობერი ლაშა ბანძელაძე იოვანე

14 ამბროლიანი ნიკა

ბანძელაძე იოვანე

4 გოცაძე ავთანდილ

ტყებუჩავა გიორგი გოცაძე ავთანდილ

12 ტყებუჩავა გიორგი

აფციაური მათე ხარაიშვილი ნიკოლოზ

8 ხარაიშვილი ნიკოლოზ

აფციაური მათე ხარაიშვილი ნიკოლოზ გელაშვილი თომა

16 აფციაური მათე

გელაშვილი თომა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 2-3 თებერვალი 2019, ზუგდიდი

 -42კგ



1 ხვისტანი მიხეილ

შვანგირაძე დავით ხვისტანი მიხეილ

9 შვანგირაძე დავით

ჩანქსელიანი გიორგი ქლიბაძე ნიკა

5 ჩანქსელიანი გიორგი

ჩანქსელიანი გიორგი ქლიბაძე ნიკა ქლიბაძე ნიკა

13 ქლიბაძე ნიკა

ბუიშვილი დავით

3 გაგუა ილია

ნავერიანი გიორგი გაგუა ილია

11 ნავერიანი გიორგი

დიდბერიძე ლუკა გიორგობიანი ნიკოლოზ

7 გიორგობიანი ნიკოლოზ

დიდბერიძე ლუკა გიორგობიანი ნიკოლოზ ჯულაყიძე დავით

15 დიდბერიძე ლუკა

ჯულაყიძე დავით

2 კლდიაშვილი საბა

კლდიაშვილი საბა ჩხაიძე საბა

10 ჩხაიძე საბა

კლდიაშვილი საბა ჩხაიძე საბა

6 დიასამიძე დავით

ბუიშვილი დავით დიასამიძე დავით ჩხაიძე საბა

14 ბუიშვილი დავით

შვანგირაძე დავით

4 ხურციძე ნიკოლოზ

ხურციძე ნიკოლოზ ბუიშვილი ნიკოლოზ

12 ბუიშვილი ნიკოლოზ

ხურციძე ნიკოლოზ ბუიშვილი ნიკოლოზ

8 ჯულაყიძე დავით

ჯულაყიძე დავით ბუიშვილი ნიკოლოზ

16

ნავერიანი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 2-3 თებერვალი 2019, ზუგდიდი

 -46კგ



1 ლომიძე კახა

ლომიძე კახა ედიბერიძე შოთიკო

9 ედიბერიძე შოთიკო

გადელია ლუკა ლომსაძე თამაზ

5 ლომსაძე თამაზ

გადელია ლუკა ლომსაძე თამაზ გვიჭიანი ლუკა

13 გადელია ლუკა

გვიჭიანი ლუკა

3 შაინიძე ლუკა

შაინიძე ლუკა მაწკეპლაძე ლაშა

11 მაწკეპლაძე ლაშა

გაბრიჭიძე ნიკოლოზ გვასალია ალექსი

7 გაბრიჭიძე ნიკოლოზ 

გაბრიჭიძე ნიკოლოზ გვასალია ალექსი გვასალია ალექსი

15 გვასალია ალექსი

მეგრელი დიმიტრი

2 ბაქრაძე ზურაბ

ბაქრაძე ზურაბ კვარაცხელია ნიკოლოზ

10 კვარაცხელია ნიკოლოზ

ბაქრაძე ზურაბ თარგამაძე ჯონი

6 გვიჭიანი ლუკა

გვიჭიანი ლუკა თარგამაძე ჯონი თარგამაძე ჯონი

14 თარგამაძე ჯონი

ლომიძე კახა

4 კუჭავა საბა

კუჭავა საბა ზაქარიაძე საბა

12 ზაქარიაძე საბა

კუჭავა საბა ზაქარიაძე საბა

8 მეგრელი დიმიტრი

მეგრელი დიმიტრი შაინიძე ლუკა

16

შაინიძე ლუკა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 2-3 თებერვალი 2019, ზუგდიდი

 -50კგ



1 კვიტია ლუკა

კვიტია ლუკა შენგელია ხვიჩა

9 შენგელია ხვიჩა

კვიტია ლუკა შენგელია ხვიჩა

5 კობახიძე ზურაბ

ნიკოლაძე ლაშა კობახიძე ზურაბ ხვედელიძე ირაკლი

13 ნიკოლაძე ლაშა

ხვედელიძე ირაკლი

3 კოპალიანი ვლადიმერ

ქათამაძე ტატო კოპალიანი ვლადიმერ

11 ქათამაძე ტატო

ხინიკაძე მირიან კოპალიანი ვლადიმერ

7 ხინიკაძე მირიან

ხინიკაძე მირიან ცერცვაძე დავით

15

ცერცვაძე დავით

2 ხვედელიძე ირაკლი

ხვედელიძე ირაკლი შონია გიორგი

10 შონია გიორგი

არზიანი მათე კოპალიანი მათე

6 კოპალიანი მათე

არზიანი მათე კოპალიანი მათე ნიკოლაძე ლაშა

14 არზიანი მათე

ნიკოლაძე ლაშა

4 ნიკაჭაძე ავთო

კვანჭიანი თომა ნიკაჭაძე ავთო

12 კვანჭიანი თომა

კვანჭიანი თომა ნიკაჭაძე ავთო

8 ცერცვაძე დავით

ცერცვაძე დავით შუბითიძე ლუკა ნიკაჭაძე ავთო

16 შუბითიძე ლუკა

ქათამაძე ტატო

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 2-3 თებერვალი 2019, ზუგდიდი

 -55კგ



1 ხურციძე საბა

ხურციძე საბა შუბითიძე ბესო

9 შუბითიძე ბესო

აფაქიძე ნოდარ ჭუმბურიძე გიორგი

5 ჭუმბურიძე გიორგი

აფაქიძე ნოდარ ჭუმბურიძე გიორგი ჭუმბურიძე გიორგი

13 აფაქიძე ნოდარ

გაბელაია მერაბ

3 მოდებაძე ზურა

მოდებაძე ზურა ჯუღელი ზურა

11 ჯუღელი ზურა

ლანჩავა ლუკა ჯუღელი ზურა

7 ლანჩავა ლუკა

ლანჩავა ლუკა ბარათელი ლუკა

15

ბარათელი ლუკა

2 სოზაშვილი თედო

სოზაშვილი თედო გითოლენდია ჯონი

10 გითოლენდია ჯონი

სოზაშვილი თედო კაცაძე ტარიელ

6 კაცაძე ტარიელ

ბარათელი ლუკა კაცაძე ტარიელ კაცაძე ტარიელ

14 ბარათელი ლუკა

მოდებაძე ზურა

4 ლორია მურმან

გაბელაია მერაბ ლორია მურმან

12 გაბელაია მერაბ

ვერძაძე დათო ლორია მურმან

8 ვერძაძე დათო

ვერძაძე დათო ლორია მურმან

16

ხურციძე საბა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 2-3 თებერვალი 2019, ზუგდიდი

 -60კგ



1 ენდელაძე თემურ

ენდელაძე თემურ ჩხარტიშვილი გიორგი

9 ჩხარტიშვილი გიორგი

ენდელაძე თემურ ჩხარტიშვილი გიორგი

5 კობალაძე ლევან

ჩეჩელაშვილი რეზო კობალაძე ლევან ჩხარტიშვილი გიორგი

13 ჩეჩელაშვილი რეზო

ანთიძე ვახტანგ

3 უნგიაძე ლუკა

მაჩალაძე რევაზ უნგიაძე ლუკა

11 მაჩალაძე რევაზ

მაჩალაძე რევაზ უნგიაძე ლუკა

7 ბოლქვაძე რეზიკო

კიკვაძე დავით ბოლქვაძე რეზიკო დადიანი ლაშა

15 კიკვაძე დავით

დადიანი ლაშა

2 სილაგაძე ლუკა

გველესიანი დათო სილაგაძე ლუკა

10 გველესიანი დათო

გველესიანი დათო სილაგაძე ლუკა

6 მაჩიტიძე დავით

დადიანი ლაშა მაჩიტიძე დავით კიკვაძე დავით

14 დადიანი ლაშა

კიკვაძე დავით

4 თედორაძე ჯაბა

თედორაძე ჯაბა ჟორჟოლიანი გიორგი

12 ჟორჟოლიანი გიორგი

თედორაძე ჯაბა ჟორჟოლიანი გიორგი

8 ანთიძე ვახტანგ

ანთიძე ვახტანგ ჩეჩელაშვილი რეზო

16

ჩეჩელაშვილი რეზო

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 2-3 თებერვალი 2019, ზუგდიდი

 -66კგ



1 გიორხელიძე მათე

გაბუნია ვეფხია გიორხელიძე მათე

9 გაბუნია ვეფხია

გაბუნია ვეფხია გიორხელიძე მათე

5 წვერავა ბექა

წვერავა ბექა სახელაშვილი საბა ლატარია ვახტანგ

13 სახელაშვილი საბა

ლატარია ვახტანგ

3 კუტალაძე გოგა

კეთილაძე დათო კუტალაძე გოგა

11 კეთილაძე დათო

კეთილაძე დათო კუტალაძე გოგა

7 შანავა ლუკა

შანავა ლუკა კუტალაძე გოგა

15

ბარამიძე თორნიკე

2 ბარამიძე თორნიკე

ბარამიძე თორნიკე მელაძე მინდია

10 მელაძე მინდია

ჟღენტი ლუკა ქლიბაძე დათო

6 ქლიბაძე დათო

ჟღენტი ლუკა ქლიბაძე დათო ქლიბაძე დათო

14 ჟღენტი ლუკა

შანავა ლუკა

4 ლატარია ვახტანგ

ლატარია ვახტანგ ხაჯალია გიორგი

12 ხაჯალია გიორგი

ფიფია ლუკა ხაჯალია გიორგი

8 ფიფია ლუკა

ფიფია ლუკა ხაჯალია გიორგი

16

წვერავა ბექა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 2-3 თებერვალი 2019, ზუგდიდი
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1 ნიქაბაძე რომეო
ტაბატაძე გიორგი ნიქაბაძე რომეო

17 ტაბატაძე გიორგი
ტაბატაძე გიორგი ნიქაბაძე რომეო

9 სოფრომაძე საბა
სოფრომაძე საბა ნიქაბაძე რომეო

25
ტაბატაძე გიორგი ზამბახიძე ირაკლი

5 გავაშელაშვილი ზურა
გავაშელაშვილი ზურა ნიქაბაძე რომეო

21
ქარდავა საბა

13 ქარდავა საბა
ქარდავა საბა ჯაფარიძე გიორგი

29 ლომთაძე თემურ
ჯაფარიძე გიორგი

3 ჯაფარიძე გიორგი
ჯაფარიძე გიორგი

19
ხოშტარია დავით ლომთაძე თემურ

11 ხოშტარია დავით
ხოშტარია დავით გავაშელაშვილი ზურა

27
ხოშტარია დავით გავაშელაშვილი ზურა

7 ზამბახიძე ირაკლი
ზამბახიძე ირაკლი გავაშელაშვილი ზურა

23
ცერცვაძე მიშიკო

15 ცერცვაძე მიშიკო
ცერცვაძე მიშიკო სოფრომაძე საბა

31 გავაშელაშვილი ზურა
სოფრომაძე საბა

2 ობოლაძე მათე
ობოლაძე მათე

18
ობოლაძე მათე ობოლაძე მათე

10 ლომიძე მარადი
ლომიძე მარადი კოპალიანი ლუკა

26
ბარამიძე მირიან კოპალიანი ლუკა

6 ბარამიძე მირიან
ბარამიძე მირიან სოსელია ცოტნე

22
ბარამიძე მირიან

14 ტოფაძე გიორგი
ტოფაძე გიორგი სოსელია ცოტნე

30 სოსელია ცოტნე
სოსელია ცოტნე

4 ხუჭუა გიორგი
ხუჭუა გიორგი

20
ხუჭუა გიორგი ცერცვაძე მიშიკო

12 სოსელია ცოტნე
სოსელია ცოტნე ტოფაძე გიორგი

28
ხუჭუა გიორგი ტოფაძე გიორგი

8 ლომთაძე თემურ
ლომთაძე თემურ ტოფაძე გიორგი

24
ლომთაძე თემურ

16 კოპალიანი ლუკა
კოპალიანი ლუკა ლომიძე მარადი

32 ქარდავა საბა
ლომიძე მარადი

  

ქარდავა საბა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 2-3 თებერვალი 2019, ზუგდიდი
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