
1 ფირანიშვილი ნუგზარ
იმერლიშვილი რატი

17 იმერლიშვილი რატი
აფციაური მათე

9 გელაშვილი თომა
აფციაური მათე

25 აფციაური მათე
ნოზაძე ლუკა

5 ნოზაძე ლუკა
ნოზაძე ლუკა

21 გასანოვი ელთაჯ
ნოზაძე ლუკა

13 ბაჩიაშვილი შოთიკო
თათრიშვილი ნიკოლოზ

29 თათრიშვილი ნიკოლოზ

3 ქველაძე ნიკა
ჯუღელი გაგა

19 ჯუღელი გაგა
მოდებაძე ლუკა

11 აბაშიძე ოთარ
მოდებაძე ლუკა

27 მოდებაძე ლუკა
მოდებაძე ლუკა

7 კევლიშვილი დავით
კევლიშვილი დავით

23 მარკოზაშვილი გიორგი
კევლიშვილი დავით

15 დვალიშვილი სანდრო
დვალიშვილი სანდრო

31 ბედოშვილი გიორგი

2 შათირიშვილი თადო
ჭიჭინაძე სანდრო

18 ჭიჭინაძე სანდრო
ამბროლიანი ნიკა

10 სულაბერიძე თემური
ამბროლიანი ნიკა

26 ამბროლიანი ნიკა
ლომაშვილი ლაშა

6 ლაფაჩი დიმიტრი
ლაფაჩი დიმიტრი

22 ბანძელაძე იოვანე
ლომაშვილი ლაშა

14 ლომაშვილი ლაშა
ლომაშვილი ლაშა

30 ხიდაშელი თენგიზ

4 ბუზალაძე რობი
ბუზალაძე რობი

20 კვირტიძე მიხეილ
ბუზალაძე რობი

12 უძილაური ალექსი
უძილაური ალექსი

28 ნარიმანიძე გიორგი
ნადირაძე ვასილი

8 კოჩაძე გიორგი
ნადირაძე ვასილი

24 ნადირაძე ვასილი
ნადირაძე ვასილი

16 სამნიაშვილი ოთარ
ჩილინდრიშვილი გოგა

32 ჩილინდრიშვილი გოგა

გასანოვი ელთაჯ
თათრიშვილი ნიკოლოზ

თათრიშვილი ნიკოლოზ თათრიშვილი ნიკოლოზ
აფციაური მათე

აბაშიძე ოთარ თათრიშვილი ნიკოლოზ
ჯუღელი გაგა

ჯუღელი გაგა ჯუღელი გაგა თათრიშვილი ნიკოლოზ
კევლიშვილი დავით

ხიდაშელი თენგიზ ნადირაძე ვასილი
ხიდაშელი თენგიზ

ლაფაჩი დიმიტრი ხიდაშელი თენგიზ
ამბროლიანი ნიკა

კოჩაძე გიორგი ხიდაშელი თენგიზ
ჩილინდრიშვილი გოგა

ჩილინდრიშვილი გოგა ბუზალაძე რობი ნოზაძე ლუკა
ბუზალაძე რობი

ნოზაძე ლუკა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში, 23-24 თებერვალი 2019, თბილისი
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მოდებაძე ლუკა

მოდებაძე ლუკა

ლომაშვილი ლაშა

შედეგები

1 მოდებაძე ლუკა

2 ლომაშვილი ლაშა

3 თათრიშვილი ნიკოლოზ

7 ჯუღელი გაგა

7 ბუზალაძე რობი

3 ნოზაძე ლუკა

5 ხიდაშელი თენგიზ

5 ნადირაძე ვასილი



1 ჩხაიძე საბა
კუზანაშვილი ავთანდილ

17 კუზანაშვილი ავთანდილ
ხურციძე ნიკოლოზ

9 ხურციძე ნიკოლოზ
ხურციძე ნიკოლოზ

25 ზერეკიძე ნიკა
ხურციძე ნიკოლოზ

5 მჭედლიშვილი რევაზ
მჭედლიშვილი რევაზ

21 ჯილავიანი  სანდრო
სულიკაშვილი გიორგი

13 ცხოვრებაშვილი შოთა
სულიკაშვილი გიორგი

29 სულიკაშვილი გიორგი

3 ნოზაძე ბექა
ნოზაძე ბექა

19 მარკოზაშვილი საბა
ბაღაშვილი ლაშა

11 ბუჯიაშვილი ნუგზარ
ბაღაშვილი ლაშა

27 ბაღაშვილი ლაშა
ბაღაშვილი ლაშა

7 არავიაშვილი საბა
არავიაშვილი საბა

23 ჭყოიძე დათო
გიორგობიანი დაჩი

15 გიორგობიანი დაჩი
გიორგობიანი დაჩი

31 ჩხეიძე ნიკა

2 ბახტაძე გიორგი
ჩანქსელიანი გიორგი

18 ჩანქსელიანი გიორგი
ჩანქსელიანი გიორგი

10 ლოთიშვილი შოთა
ლოთიშვილი შოთა

26 ქოქაშვილი ლაშა
გელაშვილი ალექსანდრე

6 კლდიაშვილი საბა
კლდიაშვილი საბა

22 ხანჯალიაშვილი ბაჩო
გელაშვილი ალექსანდრე

14 გელაშვილი ალექსანდრე
გელაშვილი ალექსანდრე

30 ნაგელიშვილი ცეზარ

4 გირგვლიანი ნიკა
გოჩაშვილი გიორგი

20 გოჩაშვილი გიორგი
გოჩაშვილი გიორგი

12 ჯულაყიძე ზურაბ
ჯულაყიძე ზურაბ

28 ბუიშვილი გიორგი
ჭიღლაძე ზუკა

8 ქლიბაძე ნიკა
დიდბერიძე ლუკა

24 დიდბერიძე ლუკა
ჭიღლაძე ზუკა

16 ჭიღლაძე ზუკა
ჭიღლაძე ზუკა

32 შენგელია თემურ

ზერეკიძე ნიკა
კუზანაშვილი ავთანდილ

კუზანაშვილი ავთანდილ კუზანაშვილი ავთანდილ
სულიკაშვილი გიორგი

ბუჯიაშვილი ნუგზარ კუზანაშვილი ავთანდილ
ბუჯიაშვილი ნუგზარ

ნოზაძე ბექა ბუჯიაშვილი ნუგზარ ჭიღლაძე ზუკა
გიორგობიანი დაჩი

ნაგელიშვილი ცეზარ ჭიღლაძე ზუკა
კლდიაშვილი საბა

კლდიაშვილი საბა ჩანქსელიანი გიორგი
ჩანქსელიანი გიორგი

შენგელია თემურ შენგელია თემურ
შენგელია თემურ

დიდბერიძე ლუკა შენგელია თემურ ხურციძე ნიკოლოზ
გოჩაშვილი გიორგი

ხურციძე ნიკოლოზ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში, 23-24 თებერვალი 2019, თბილისი
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ბაღაშვილი ლაშა

ბაღაშვილი ლაშა

გელაშვილი ალექსანდრე

შედეგები

1 ბაღაშვილი ლაშა

2 გელაშვილი ალექსანდრე

3 ჭიღლაძე ზუკა

7 ბუჯიაშვილი ნუგზარ

7 ჩანქსელიანი გიორგი

3 ხურციძე ნიკოლოზ

5 კუზანაშვილი ავთანდილ

5 შენგელია თემურ



1 დავლაძე ნიკა
დავლაძე ნიკა

33 ოკრიბელაშვილი მერაბ ფარჯიანი ფარნაოზი
17 ფარჯიანი ფარნაოზი

ფარჯიანი ფარნაოზი
9 ჯანეზაშვილი ალეკო

ჯანეზაშვილი ალეკო
25 ვათიაშვილი  ნიკა

ბაქრაძე ზურაბ
5 გურეშიძე ჯემალ

ჯავახიშვილი გიორგი
21 ჯავახიშვილი გიორგი

ბაქრაძე ზურაბ
13 გელდიაშვილი ბაჩანა

ბაქრაძე ზურაბ
29 ბაქრაძე ზურაბ

3 ლოლაძე გიორგი
ლოლაძე გიორგი

19 ხინიზოვი კახა
ლოლაძე გიორგი

11 ცხვარაძე ნიკა
ცხვარაძე ნიკა

27 ყიფშიძე რომა
ლოლაძე გიორგი

7 ჩოჩიშვილი  ჯემალ
ონიანი ბექა

23 ონიანი ბექა
არჩუაძე ვალერი

15 გადელია ლუკა
არჩუაძე ვალერი

31 არჩუაძე ვალერი

2 ლომიტაშვილი დავით
ჩაქიაშვილი თედო

18 ჩაქიაშვილი თედო
ჩაქიაშვილი თედო

10 შაინიძე ლუკა
ჭიღლაძე გიორგი

26 ჭიღლაძე გიორგი
ბეძნიშვილი რომა

6 ბლიაძე აკაკი
ბეძნიშვილი რომა

22 ბეძნიშვილი რომა
ბეძნიშვილი რომა

14 ჯავახიშვილი ლუკა
ნაცვალაძე თამაზ

30 ნაცვალაძე თამაზ

4 თოფურია სერაფიმე
თოფურია სერაფიმე

20 ლობჟანიძე ზურა
თოფურია სერაფიმე

12 გვიჭიანი ლუკა
გვიჭიანი ლუკა

28 ქაშაკაშვილი გაგა
თოფურია სერაფიმე

8 თარგამაძე ჯონი
თარგამაძე ჯონი

24 გვასალია ალექსი
თარგამაძე ჯონი

16 გაბრიჭიძე ნიკოლოზ
გაბრიჭიძე ნიკოლოზ

32 კუჭავა საბა

გელდიაშვილი ბაჩანა
ჯავახიშვილი გიორგი

ჯავახიშვილი გიორგი ფარჯიანი ფარნაოზი
ფარჯიანი ფარნაოზი

ხინიზოვი კახა არჩუაძე ვალერი
ხინიზოვი კახა

ცხვარაძე ნიკა არჩუაძე ვალერი არჩუაძე ვალერი
არჩუაძე ვალერი

ბლიაძე აკაკი ბეძნიშვილი რომა
ნაცვალაძე თამაზ

ნაცვალაძე თამაზ ნაცვალაძე თამაზ
ჩაქიაშვილი თედო

ლობჟანიძე ზურა ნაცვალაძე თამაზ
ლობჟანიძე ზურა

გვიჭიანი ლუკა თარგამაძე ჯონი ბაქრაძე ზურაბ
თარგამაძე ჯონი

ბაქრაძე ზურაბ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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ლოლაძე გიორგი

თოფურია სერაფიმე

თოფურია სერაფიმე

საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში, 23-24 თებერვალი 2019, თბილისი

შედეგები

1 თოფურია სერაფიმე

2 ლოლაძე გიორგი

3 არჩუაძე ვალერი

7 ფარჯიანი ფარნაოზი

7 თარგამაძე ჯონი

3 ბაქრაძე ზურაბ

5 ბეძნიშვილი რომა

5 ნაცვალაძე თამაზ



1 არაბული გიორგი
არაბული გიორგი

17 ნანეტაშვილი  გუჯა
ხარებაშვილი გიგი

9 თაბუაშვილი ჯუმბერ
ხარებაშვილი გიგი

25 ხარებაშვილი გიგი
ბერუაშვილი მათე

5 კვანჭიანი თომა 
ბერუაშვილი მათე

21 ბერუაშვილი მათე
ბერუაშვილი მათე

13 კვიტია ლუკა
ექვთიმიშვილი ლუკა

29 ექვთიმიშვილი ლუკა

3 კვიციანი კორნელი
კვიციანი კორნელი

19 ხინიკაძე მირიან
სალუქვაძე ლაშა 

11 ლიპარტელიანი ვალერი
სალუქვაძე ლაშა 

27 სალუქვაძე ლაშა 
მიშველიძე გიორგი

7 ვარდოშვილი ავთანდილ
შეშაბერიძე ნიკა

23 შეშაბერიძე ნიკა
მიშველიძე გიორგი

15 მიშველიძე გიორგი
მიშველიძე გიორგი

31 ნიკოლაძე ლაშა

2 ქიტიაშვილი გიორგი
ქიტიაშვილი გიორგი

18 ბეგიაშვილი ილია
ხუდოიანი ალიკ

10 დულარიძე გიორგი
ხუდოიანი ალიკ

26 ხუდოიანი ალიკ
ჯაფარიძე ლუკა

6 ჯაფარიძე ლუკა
ჯაფარიძე ლუკა

22 გელაშვილი დავით
ჯაფარიძე ლუკა

14 პავლიაშვილი ვალერი
ზურაბაშვილი ლუკა

30 ზურაბაშვილი ლუკა

4 ცერცვაძე დავით
ცერცვაძე დავით

20 ხვედელიძე ირაკლი
ცერცვაძე დავით

12 გაგნიძე გიორგი
გაგნიძე გიორგი

28 სამადაშვილი საბა
ცერცვაძე დავით

8 აფანდიევი თაფთიხ
აფანდიევი თაფთიხ

24 არზიანი მათე
ნიკაჭაძე ავთო 

16 ტოხიშვილი დაჩი
ნიკაჭაძე ავთო 

32 ნიკაჭაძე ავთო 

კვანჭიანი თომა 
ექვთიმიშვილი ლუკა

ექვთიმიშვილი ლუკა ექვთიმიშვილი ლუკა
ხარებაშვილი გიგი

ნიკოლაძე ლაშა სალუქვაძე ლაშა 
ნიკოლაძე ლაშა

შეშაბერიძე ნიკა სალუქვაძე ლაშა სალუქვაძე ლაშა 
სალუქვაძე ლაშა 

გელაშვილი დავით ცერცვაძე დავით
ზურაბაშვილი ლუკა

ზურაბაშვილი ლუკა ხუდოიანი ალიკ
ხუდოიანი ალიკ

ხვედელიძე ირაკლი ხუდოიანი ალიკ
გაგნიძე გიორგი

გაგნიძე გიორგი გაგნიძე გიორგი მიშველიძე გიორგი
ნიკაჭაძე ავთო 

მიშველიძე გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში, 23-24 თებერვალი 2019, თბილისი
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ბერუაშვილი მათე

ბერუაშვილი მათე

ჯაფარიძე ლუკა

შედეგები

1 ბერუაშვილი მათე

2 ჯაფარიძე ლუკა

3 სალუქვაძე ლაშა 

7 ექვთიმიშვილი ლუკა

7 გაგნიძე გიორგი

3 მიშველიძე გიორგი

5 ცერცვაძე დავით

5 ხუდოიანი ალიკ



1 ლანჩავა ლუკა
ბალახაშვილი ირაკლი

17 ბალახაშვილი ირაკლი
ავაზნელი ვაჟა

9 იორამაშვილი ალიკა
ავაზნელი ვაჟა

25 ავაზნელი ვაჟა
ავაზნელი ვაჟა

5 კუკულავა შოთა
საბანაძე ბადრი

21 საბანაძე ბადრი
საბანაძე ბადრი

13 ბირთველიშვილი თორნიკე
კაცაძე ტარიელ

29 კაცაძე ტარიელ

3 თათულაშვილი ოთარ
თურაზაშვილი ლუკა

19 თურაზაშვილი ლუკა
თურაზაშვილი ლუკა

11 მორბედაძე ნიკა
მორბედაძე ნიკა

27 ბოკუჩავა თამაზ
ხალიშვილი საბა

7 ბარათელი ლუკა
ახლოური სანდრო

23 ახლოური სანდრო
ხალიშვილი საბა

15 სილაქაძე ივანე 
ხალიშვილი საბა

31 ხალიშვილი საბა

2 ბახტურიძე დათო
ბახტურიძე დათო

18 ლელუაშვილი უჩა
პავლიაშვილი ვახტანგ

10 იუსუპოვი ხასან
პავლიაშვილი ვახტანგ

26 პავლიაშვილი ვახტანგ
პავლიაშვილი ვახტანგ

6 ხაჭაპურიძე ვალერი
ხაჭაპურიძე ვალერი

22 ჭუმბურიძე გიორგი
ვერძაძე დათო

14 შამანაური მოსე
ვერძაძე დათო

30 ვერძაძე დათო

4 კახაძე ალექსანდრე
კახაძე ალექსანდრე

20
კახაძე ალექსანდრე

12
ჯოღერდიშვილი ნიკა

28 ჯოღერდიშვილი ნიკა
კახაძე ალექსანდრე

8 ლორია მურმან
აფაქიძე ნოდარ

24 აფაქიძე ნოდარ
აფაქიძე ნოდარ

16 ჯაღალიძე გიორგი
ჯაღალიძე გიორგი

32 გვარამაძე ლადიკო

იორამაშვილი ალიკა
იორამაშვილი ალიკა

ბალახაშვილი ირაკლი იორამაშვილი ალიკა
საბანაძე ბადრი

სილაქაძე ივანე იორამაშვილი ალიკა
სილაქაძე ივანე 

ახლოური სანდრო თურაზაშვილი ლუკა იორამაშვილი ალიკა
თურაზაშვილი ლუკა

იუსუპოვი ხასან კახაძე ალექსანდრე
იუსუპოვი ხასან

ბახტურიძე დათო ვერძაძე დათო
ვერძაძე დათო

ჯოღერდიშვილი ნიკა
ჯოღერდიშვილი ნიკა

ჯოღერდიშვილი ნიკა ავაზნელი ვაჟა
აფაქიძე ნოდარ

ავაზნელი ვაჟა

1 პავლიაშვილი ვახტანგ

ხალიშვილი საბა

პავლიაშვილი ვახტანგ

პავლიაშვილი ვახტანგ
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შედეგები

5 კახაძე ალექსანდრე

2 ხალიშვილი საბა

3 იორამაშვილი ალიკა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში, 23-24 თებერვალი 2019, თბილისი

7 ვერძაძე დათო

5 ჯოღერდიშვილი ნიკა

7 თურაზაშვილი ლუკა

3 ავაზნელი ვაჟა



1 კორძაია ერეკლე
კორძაია ერეკლე

17 დადიანი ლაშა
კორძაია ერეკლე

9 მეგრელიშვილი ბარონი
მეგრელიშვილი ბარონი

25 არაბული დავით
გველესიანი დათო

5 ვარდიაშვილი ბადურ
ვარდიაშვილი ბადურ

21
გველესიანი დათო

13 ბიბილაური ზურაბ
გველესიანი დათო

29 გველესიანი დათო

3 თედორაძე ჯაბა
მაჩალაძე რევაზ

19 მაჩალაძე რევაზ
ჟივიძე იოსებ

11
ჟივიძე იოსებ

27 ჟივიძე იოსებ
ჟივიძე იოსებ

7 კიკვაძე დავით
კიკვაძე დავით

23 პაპიაშვილი დავით
ენდელაძე თემურ

15 ბადრიაშვილი შალვა
ენდელაძე თემურ

31 ენდელაძე თემურ

2 ჩეჩელაშვილი რეზო
მაისურაძე გიგა

18 მაისურაძე გიგა
მაისურაძე გიგა

10 კახიანი რეზო
დურიშვილი გიორგი

26 დურიშვილი გიორგი
მაისურაძე გიგა

6 თევდორაშვილი თორნიკე
ერკოშვილი  ვალერი

22 ერკოშვილი  ვალერი
ჩხარტიშვილი გიორგი

14 ჩხარტიშვილი გიორგი
ჩხარტიშვილი გიორგი

30 არღვლიანი გიორგი

4 ხოსიტაშვილი გიგი
ხოსიტაშვილი გიგი

20 შოთაშვილი გელა
ხოსიტაშვილი გიგი

12 ლოლაძე ლაშა
ლოლაძე ლაშა

28 გელაშვილი როინი
ხოსიტაშვილი გიგი

8 კოკუაშვილი გუგა
კოკუაშვილი გუგა

24 ჭინჭარაული გაგა
მაზმიშვილი ნიკოლოზ

16 ჩარექაშვილი ბექა
მაზმიშვილი ნიკოლოზ

32 მაზმიშვილი ნიკოლოზ

ბიბილაური ზურაბ
ვარდიაშვილი ბადურ

ვარდიაშვილი ბადურ ვარდიაშვილი ბადურ
კორძაია ერეკლე

ენდელაძე თემურ
მაჩალაძე რევაზ

მაჩალაძე რევაზ ენდელაძე თემურ ხოსიტაშვილი გიგი
ენდელაძე თემურ

ჩეჩელაშვილი რეზო ხოსიტაშვილი გიგი
დურიშვილი გიორგი

დურიშვილი გიორგი დურიშვილი გიორგი
ჩხარტიშვილი გიორგი

შოთაშვილი გელა დურიშვილი გიორგი
ლოლაძე ლაშა

ლოლაძე ლაშა ლოლაძე ლაშა დურიშვილი გიორგი
მაზმიშვილი ნიკოლოზ

გველესიანი დათო

7 ვარდიაშვილი ბადურ

7 ლოლაძე ლაშა

3 დურიშვილი გიორგი

5 ენდელაძე თემურ

5 გველესიანი დათო

შედეგები

1 მაისურაძე გიგა

2 ჟივიძე იოსებ

3 ხოსიტაშვილი გიგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში, 23-24 თებერვალი 2019, თბილისი
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ჟივიძე იოსებ

მაისურაძე გიგა

მაისურაძე გიგა



1 ბუზალაძე მიშიკო
ფოთოლაშვილი გიორგი

33 ფოთოლაშვილი გიორგი ფოთოლაშვილი გიორგი
17 ლოხიშვილი დავით

ფოთოლაშვილი გიორგი
9 ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ

ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ
25 ალდამოვი ახმად

ლოლაძე ალექსანდრე
5 ლოლაძე ალექსანდრე

ლოლაძე ალექსანდრე
21 გიორგაძე გიორგი

ლოლაძე ალექსანდრე
13 ორჯონიკიძე ოთარი

ორჯონიკიძე ოთარი
29 ნაცვლიშვილი ვასო

3 წინწალაშვილი ისლამ
წინწალაშვილი ისლამ

19 კუტალაძე გოგა
წინწალაშვილი ისლამ

11 თეთვაძე ანდრია
გველესიანი ლუკა

27 გველესიანი ლუკა
წინწალაშვილი ისლამ

7 ამილახვარი თემურ
გაბუნია ვეფხია

23 გაბუნია ვეფხია
ფეტვიაშვილი ლევან

15 ფეტვიაშვილი ლევან
ფეტვიაშვილი ლევან

31 იმერლიშვილი დავით

2 ყაჭიური კახა
ჟღენტი ლუკა

18 ჟღენტი ლუკა
გაგაძე გაგა

10 ცოფურაშვილი არსენი
გაგაძე გაგა

26 გაგაძე გაგა
გაგაძე გაგა

6 ფიფია ლუკა
ჯიშკარიანი ანრი

22 ჯიშკარიანი ანრი
ჯიშკარიანი ანრი

14 ცოფურაშვილი გიორგი
ბიბილაშვილი ნუკრი

30 ბიბილაშვილი ნუკრი

4 მაისურაძე ლუკა
ქლიბაძე დათო

20 ქლიბაძე დათო
ქლიბაძე დათო

12 ლატარია ვახტანგ
ვადაჭკორია თომა

28 ვადაჭკორია თომა
კეთილაძე დათო

8 შარიფაშვილი გიორგი
შარიფაშვილი გიორგი

24 არდოტელი სანგი
კეთილაძე დათო

16 ჭიყლაძე ვასო
კეთილაძე დათო

32 კეთილაძე დათო

გიორგაძე გიორგი
ორჯონიკიძე ოთარი

ორჯონიკიძე ოთარი ფოთოლაშვილი გიორგი
ფოთოლაშვილი გიორგი

კუტალაძე გოგა ფოთოლაშვილი გიორგი
კუტალაძე გოგა

გველესიანი ლუკა ფეტვიაშვილი ლევან კეთილაძე დათო
ფეტვიაშვილი ლევან

ცოფურაშვილი არსენი კეთილაძე დათო
ცოფურაშვილი არსენი

ჟღენტი ლუკა ჯიშკარიანი ანრი
ჯიშკარიანი ანრი

ჭიყლაძე ვასო ჯიშკარიანი ანრი
შარიფაშვილი გიორგი

შარიფაშვილი გიორგი შარიფაშვილი გიორგი ჯიშკარიანი ანრი
ქლიბაძე დათო

წინწალაშვილი ისლამ

5 წინწალაშვილი ისლამ

7 ფეტვიაშვილი ლევან

7 შარიფაშვილი გიორგი

3 კეთილაძე დათო

3 ჯიშკარიანი ანრი

5 ფოთოლაშვილი გიორგ

გაგაძე გაგა

შედეგები

1 ლოლაძე ალექსანდრე

2 გაგაძე გაგა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში, 23-24 თებერვალი 2019, თბილისი
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ლოლაძე ალექსანდრე

ლოლაძე ალექსანდრე



1 მაისურაძე გიორგი
მაისურაძე გიორგი

17 ჯომიდავა გიორგი
მაისურაძე გიორგი

9 ლომთაძე თემურ
პაპავა გიორგი

25 პაპავა გიორგი
მაისურაძე გიორგი

5 შარიფოვი რომან
კილასონია ლევან

21 კილასონია ლევან
კილასონია ლევან

13 ბახტაძე ნიკა
კუპრავა ალექსანდრე

29 კუპრავა ალექსანდრე

3 რთველიაშვილი ბასა
რთველიაშვილი ბასა

19 გავაშელაშვილი ზურა
ტაბატაძე გიორგი

11 გავარდაშვილი გიორგი
ტაბატაძე გიორგი

27 ტაბატაძე გიორგი
ტაბატაძე გიორგი

7 სონიშვილი სანდრო
სონიშვილი სანდრო

23 აკოპჯანიანი რუდოლფი
სოსელია ცოტნე

15 სოსელია ცოტნე
სოსელია ცოტნე

31 დოლაბერიძე ნიკა

2 მამულაშვილი არჩილი
მამულაშვილი არჩილი

18 ალაფიშვილი ნოდარ
მამულაშვილი არჩილი

10 დიდებაშვილი ვანო
ჭიჭიაშვილი გიორგი

26 ჭიჭიაშვილი გიორგი
მამულაშვილი არჩილი

6 ლიპარტელიანი გიორგი
ლიპარტელიანი გიორგი

22 ქარდავა საბა
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