
1 ნაცვალაძე თამაზ
ნაცვალაძე თამაზ კალატოზიშვილი გიორგი

33 კალატოზიშვილი გიორგი ნაცვალაძე თამაზ კალატოზიშვილი გიორგი
17 ბუჯიაშვილი  ნუგზარ ბახტაძე გიორგი

9 ფარჯიანი ფარნაოზ ნაჭყებია გიორგი
ფარჯიანი ფარნაოზ ბუქური დავით

41 ბუქური დავით ფარჯიანი ფარნაოზ ნაჭყებია გიორგი
25 სეხნიაშვილი  ოთარ ნაჭყებია გიორგი

5 გიორგობიანი დაჩი
გიორგობიანი დაჩი ჭიკაიძე ილია

37 ჭიკაიძე ილია ჩაქიაშვილი თედო სონიძე გიორგი
21 ჩაქიაშვილი თედო სონიძე გიორგი

13 ქერაული დავით გელაშვილი ალექსანდრე
ქერაული დავით

45 ქერაული დავით გელაშვილი ალექსანდრე
29 წიკლაური დაჩი გელაშვილი ალექსანდრე

3 არჩუაძე ვალერი
არჩუაძე ვალერი დამირჩიევი კახრამანი

35 დამირჩიევი კახრამანი არჩუაძე ვალერი დამირჩიევი კახრამანი
19 გელაშვილი ალექსანდრე წიკლაური დაჩი

11 სონიძე გიორგი გიორგობიანი დაჩი
სონიძე გიორგი

43 ჩხეიძე ნიკა გიორგობიანი დაჩი
27 ჩხეიძე ნიკა გიორგობიანი დაჩი

7 ღანიაშვილი ლექსო
ბაღაკაშვილი ომარი ღანიაშვილი ლექსო

39 ბაღაკაშვილი ომარი ბაღაკაშვილი ომარი ღანიაშვილი ლექსო
23 ნაჭყებია გიორგი სეხნიაშვილი  ოთარ

15 ბახტაძე გიორგი ღანიაშვილი ლექსო
ბახტაძე გიორგი

47 ლობჟანიძე ზურა ბუჯიაშვილი  ნუგზარ
31 ლობჟანიძე ზურა ბუჯიაშვილი  ნუგზარ

2 ხარებაშვილი გიგი
რაფავა ალექსანდრე ხარებაშვილი გიგი

34 რაფავა ალექსანდრე თოფურია სერაფიმე ხარებაშვილი გიგი
18 თოფურია სერაფიმე ცაგარეიშვილი ნიკოლოზ

10 შენგელია თემურ ამირხანაშვილი გუგა
შენგელია თემურ ამირხანაშვილი გუგა

42 ამირხანაშვილი გუგა მუშკუდიანი ლუკა ამირხანაშვილი გუგა
26 მუშკუდიანი ლუკა ჯავახიშვილი ანდრო 

6 მამულაშვილი ლევან
ქიტესაშვილი გიორგი მამულაშვილი ლევან

38 ქიტესაშვილი გიორგი კაფიგრანოვი ნუგზარ ბუზიაშვილი  ელგუჯა
22 კაფიგრანოვი ნუგზარ ბუზიაშვილი  ელგუჯა

14 სომხიშვილი შალვა ქავთარაძე ვახტანგი
სომხიშვილი შალვა

46 სომხიშვილი შალვა ქავთარაძე ვახტანგი
30 ზერეკიძე  ნიკა ქავთარაძე ვახტანგი

4 ქავთარაძე ვახტანგი
ქავთარაძე ვახტანგი მასურაშვილი გიორგი

36 მასურაშვილი გიორგი მარღიშვილი რომა მასურაშვილი გიორგი
20 მარღიშვილი რომა ზერეკიძე  ნიკა

12 გელდიაშვილი ბაჩანა ქიტესაშვილი გიორგი
გელდიაშვილი ბაჩანა

44 გელდიაშვილი ბაჩანა ქიტესაშვილი გიორგი
28 ბუზიაშვილი  ელგუჯა ქიტესაშვილი გიორგი

8 მჭედელაძე შოთა
ჯავახიშვილი ანდრო მჭედელაძე შოთა

40 ჯავახიშვილი ანდრო ხუდოიანი მურაზი შენგელია თემურ
24 ხუდოიანი მურაზი შენგელია თემურ

16 სარქისაშვილი თამაზ რაფავა ალექსანდრე
სარქისაშვილი თამაზ

48 სარქისაშვილი თამაზ რაფავა ალექსანდრე
32 ცაგარეიშვილი ნიკოლოზ რაფავა ალექსანდრე
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1 ჭიღლაძე გიორგი
ჭიღლაძე გიორგი პავლიაშვილი ლუკა 

65 პავლიაშვილი ლუკა ჭიღლაძე გიორგი ჭაღალიძე გიორგი
33 ჭაღალიძე გიორგი A

17 გაბელაია გიორგი ჭიღლაძე გიორგი ჭაღალიძე გიორგი
გაბელაია გიორგი

81 გაბელაია გიორგი მასურაშვილი ამირან ჭაღალიძე გიორგი
49 მასურაშვილი ამირან

9 ჩილინდრიშვილი  გიორგი ფავლენიშვილი ნუგზარ
იორამაშვილი ალიკა ჩილინდრიშვილი  გიორგი

73 იორამაშვილი ალიკა გიგოლაშვილი ალიკა კაკაშვილი ბორისი ჭაღალიძე გიორგი
41 გიგოლაშვილი ალიკა კაკაშვილი ბორისი

25 ფალიანი ერეკლე გიგოლაშვილი ალიკა კაკაშვილი ბორისი
ფალიანი ერეკლე

89 ფალიანი ერეკლე ჩოფლიანი ლევან ჩაჩაური ტატო
57 ხუდოიანი ალექსი ჩოფლიანი ლევან

5 ჩოფლიანი ლევან ჩაჩაური ტატო
ჩოფლიანი ლევან

69 გიგოიძე დავით ხუდოიანი ალექსი
37 გიგოიძე დავით ხუდოიანი ალექსი

21 კაკაშვილი ბორისი გიგოიძე დავით იორამაშვილი ალიკა
კაკაშვილი ბორისი

85 სამნიაშვილი გაგა იორამაშვილი ალიკა იორამაშვილი ალიკა
53 სამნიაშვილი გაგა იორამაშვილი ალიკა

13 მასურაშვილი ამირან გვარამაძე გიორგი
მასურაშვილი ამირან

77 ჩალაბაშვილი  მიშიკო იორამაშვილი ალიკა
45 ჩალაბაშვილი  მიშიკო

29 ჭაღალიძე გიორგი კასრაძე  ალეკო
ჭაღალიძე გიორგი

93 კასრაძე  ალეკო ტატალაშვილი  გიორგი
61 კასრაძე  ალეკო

3 კორძაია ზურაბ ტატალაშვილი  გიორგი
პოპიაშვილი საბა კორძაია ზურაბ

67 პოპიაშვილი საბა ტატალაშვილი  გიორგი კორძაია ზურაბ
35 ტატალაშვილი  გიორგი გოგოლაძე ნიკა

19 დავლაძე ნიკა ძაგანიშვილი ონისე კორძაია ზურაბ
დავლაძე ნიკა

83 ძაგანიშვილი ონისე ახალკაცი დავით ჩალაბაშვილი  მიშიკო
51 ძაგანიშვილი ონისე ახალკაცი დავით

11 არღვლიანი სოსო ჩალაბაშვილი  მიშიკო
მეტრეველი შოთა არღვლიანი სოსო

75 მეტრეველი შოთა მეტრეველი შოთა არღვლიანი სოსო ჩალაბაშვილი  მიშიკო
43 ხალილოვი სანან

27 გვარამაძე გიორგი მეტრეველი შოთა ბერიკაშვილი გიორგი
გვარამაძე გიორგი

91 გვარამაძე გიორგი ბერიკაშვილი გიორგი სამნიაშვილი გაგა
59 ომაძე რომა ბერიკაშვილი გიორგი

7 კაკაშვილი ვანო სამნიაშვილი გაგა
ბერიკაშვილი გიორგი კაკაშვილი ვანო

71 ბერიკაშვილი გიორგი შუკაკიძე დიტო კაკაშვილი ვანო
39 შუკაკიძე დიტო ომაძე რომა

23 შუკაკიძე დიტო ხალილოვი სანან

87 ჩაჩაური ტატო ხალილოვი სანან ფალიანი ერეკლე
55 ჩაჩაური ტატო ხალილოვი სანან

15 ახალკაცი დავით ფალიანი ერეკლე
ახალკაცი დავით

79 ზურაბაშვილი ლუკა დავლაძე ნიკა დავლაძე ნიკა
47 ზურაბაშვილი ლუკა დავლაძე ნიკა

31 გოგოლაძე ნიკა ზურაბაშვილი ლუკა დავლაძე ნიკა
გოგოლაძე ნიკა

95 ფავლენიშვილი ნუგზარ პოპიაშვილი საბა დავლაძე ნიკა
63 ფავლენიშვილი ნუგზარ პოპიაშვილი საბა

გაბელაია გიორგი
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2 ტოხიშვილი დაჩი
ნაცვლიშვილი ნუგზარ ტოხიშვილი დაჩი

66 ნაცვლიშვილი, ნუგზარ ნიკოლიშვილი გიორგი ცხვარაძე ნიკა B
34 ნიკოლიშვილი გიორგი ცხვარაძე ნიკა

18 შაგულაშვილი ნუგზარ ჯაფარიძე ლუკა ცხვარაძე ნიკა
შაგულაშვილი ნუგზარ

82 ჯაფარიძე ლუკა ღაღაშვილი გიორგი სალუქვაძე ლაშა
50 ჯაფარიძე ლუკა ღაღაშვილი გიორგი

10 ოჩიგავა ლუკა სალუქვაძე ლაშა
ოჩიგავა ლუკა

74 ახალკაცი  ჯაბა მამნიაშვილი ნიკა სალუქვაძე ლაშა
42 ახალკაცი  ჯაბა მამნიაშვილი ნიკა

26 ეფენდიევი თაფთიხ იმერლიშვილი ავთო ადიკაშვილი ლუკა
ეფენდიევი თაფთიხ

90 იმერლიშვილი ავთო ადიკაშვილი ლუკა ადიკაშვილი ლუკა
58 იმერლიშვილი ავთო ადიკაშვილი ლუკა

6 გიგანი გიორგი გიგანი გიორგი
გიგანი გიორგი ბარსეგიანი რაული

70 ბარსეგიანი რაული გიგანი გიორგი გელხაური ნუგზარ
38 ხაბარელი გოგა გელხაური ნუგზარ

22 რუსულაშვილი გიორგი მრელაშვილი გიგა გელხაური ნუგზარ
რუსულაშვილი გიორგი

86 მრელაშვილი გიგა ლელუაშვილი უჩა გელხაური ნუგზარ
54 მრელაშვილი გიგა ლელუაშვილი უჩა

14 გაგნიძე გიორგი ახალკაცი  ჯაბა
გაგნიძე გიორგი

78 კურდღელაშვილი მირიან მესხიშვილი გიორგი გელხაური ნუგზარ
46 კურდღელაშვილი მირიან მესხიშვილი გიორგი 

30 ახობაძე დავით კურდღელაშვილი მირიან შუბითიძე გიორგი
ახობაძე დავით

94 სალუქვაძე ლაშა შუბითიძე გიორგი ნიკოლიშვილი გიორგი
62 სალუქვაძე ლაშა შუბითიძე გიორგი

4 გოგოსაშვილი  ნიკუშა ნიკოლიშვილი გიორგი
გოგოსაშვილი  ნიკუშა გავაშელი დათო

68 გავაშელი დათო გოგოსაშვილი  ნიკუშა გავაშელი დათო
36 შუბითიძე გიორგი ახობაძე დავით

20 ჩაფურიშვილი კაკო ჩაფურიშვილი კაკო გაგნიძე გიორგი
ჩაფურიშვილი კაკო

84 ჩაფურიშვილი კაკო გაგნიძე გიორგი გაგნიძე გიორგი
52 მესხიშვილი გიორგი გაგნიძე გიორგი

12 ლელუაშვილი უჩა გაბიტაშვილი გიორგი
ლელუაშვილი უჩა

76 ქაშაკაშვილი გაგა რუსულაშვილი გიორგი რუსულაშვილი გიორგი
44 ქაშაკაშვილი გაგა რუსულაშვილი გიორგი

28 გელხაური ნუგზარ კობერიძე ნიკოლოზ რუსულაშვილი გიორგი
გელხაური ნუგზარ

92 კობერიძე ნიკოლოზ ხაბარელი გოგა რუსულაშვილი გიორგი
60 კობერიძე ნიკოლოზ ხაბარელი გოგა

8 ელიზბარაშვილი თემურ
ადიკაშვილი ლუკა

72 ადიკაშვილი ლუკა ელიზბარაშვილი თემურ ეფენდიევი თაფთიხ
40 ელიზბარაშვილი თემურ ეფენდიევი თაფთიხ

24 მამნიაშვილი ნიკა გაფრინდაშვილი ხვიჩა ეფენდიევი თაფთიხ
მამნიაშვილი ნიკა

88 გაფრინდაშვილი ხვიჩა ოჩიგავა ლუკა ეფენდიევი თაფთიხ
56 გაფრინდაშვილი ხვიჩა ოჩიგავა ლუკა

16 ღაღაშვილი გიორგი ქაშაკაშვილი გაგა
ღაღაშვილი გიორგი

80 მღებრიშვილი ვალერი შაგულაშვილი ნუგზარ გოგოსაშვილი  ნიკუშა
48 მღებრიშვილი ვალერი შაგულაშვილი ნუგზარ

32 ცხვარაძე ნიკა მღებრიშვილი ვალერი ნაცვლიშვილი ნუგზარ
ცხვარაძე ნიკა

96 გაბიტაშვილი გიორგი ნაცვლიშვილი ნუგზარ გოგოსაშვილი  ნიკუშა
64 გაბიტაშვილი გიორგი ნაცვლიშვილი, ნუგზარ

გოგოსაშვილი  ნიკუშა
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1 ეგნატაშვილი დათა 
მწარიაშვილი  ირაკლი ეგნატაშვილი დათა 

65 მწარიაშვილი  ირაკლი კორძაია ერეკლე ბეჟანიშვილი ჯემალ
33 კორძაია ერეკლე ბეჟანიშვილი ჯემალ A

17 ლოლაძე ლაშა კორძაია ერეკლე ბეჟანიშვილი ჯემალ
ლოლაძე ლაშა

81 ლოლაძე ლაშა გოდერძიშვილი ნოდარ ბეჟანიშვილი ჯემალ
49 მაისურაძე დაჩი გოდერძიშვილი ნოდარ

9 შაიშმელაშვილი ანდრია მინაძე შოთა
ძამაშვილი ნოდარ შაიშმელაშვილი ანდრია

73 ძამაშვილი ნოდარ ძამაშვილი ნოდარ შაიშმელაშვილი ანდრია ბეჟანიშვილი ჯემალ
41 ლალიაშვილი გიორგი თათარაშვილი ლუკა

25 რაზმაძე ლაშა ძამაშვილი ნოდარ ბედიანაშვილი რევაზ
რაზმაძე ლაშა

89 ჭინჭარაშვილი ელგუჯა ბედიანაშვილი რევაზ ბედიანაშვილი რევაზ
57 ჭინჭარაშვილი ელგუჯა ბედიანაშვილი რევაზ

5 ქარდავა ირაკლი გიორგობიანი გიორგი
ხალიშვილი საბა ქარდავა ირაკლი 

69 ხალიშვილი საბა ხალიშვილი საბა ქარდავა ირაკლი 
37 ბედიანაშვილი რევაზ რაზმაძე ლაშა

21 თათარაშვილი ლუკა ხალიშვილი საბა ქარდავა ირაკლი 
თათარაშვილი ლუკა

85 ბაირამოვი ალიშა ლალიაშვილი გიორგი ქარდავა ირაკლი 
53 ბაირამოვი ალიშა ლალიაშვილი გიორგი 

13 იარღანაშვილი ვალერი კობიაშვილი სანდრო
იარღანაშვილი ვალერი გოდერძიშვილი ნოდარ

77 იარღანაშვილი ვალერი მაისურაძე დაჩი მწარიაშვილი  ირაკლი
45 გოდერძიშვილი ნოდარ მაისურაძე დაჩი

29 ბეჟანიშვილი ჯემალ კაპანაძე კოტე მწარიაშვილი  ირაკლი
ბეჟანიშვილი ჯემალ

93 კაპანაძე კოტე მწარიაშვილი  ირაკლი მწარიაშვილი  ირაკლი
61 კაპანაძე კოტე მწარიაშვილი  ირაკლი

3 გელაშვილი ალექსანდრე ფაშურიშვილი დიმიტრი
გელაშვილი ალექსანდრე

67 გელაშვილი ალექსანდრე კურტანიძე გიორგი
35 ხაჩატუროვი გიორგი კურტანიძე გიორგი

19 ფაშურიშვილი დიმიტრი გელაშვილი ალექსანდრე ხაბულიანი გრიშა
ფაშურიშვილი დიმიტრი

83 ფაშურიშვილი დიმიტრი ხაბულიანი გრიშა იარღანაშვილი ვალერი
51 ლურსმანაშვილი ლუკა ხაბულიანი გრიშა

11 ტაბატაძე ბადრი იარღანაშვილი ვალერი
პირველი გიორგი ტაბატაძე ბადრი

75 პირველი გიორგი გოდერძიშვილი დავით ქარელი სერგი იარღანაშვილი ვალერი
43 გოდერძიშვილი დავით ქარელი სერგი

27 კობიაშვილი სანდრო გოდერძიშვილი დავით არაბული გიორგი
კობიაშვილი სანდრო

91 კობიაშვილი სანდრო არაბული გიორგი არაბული გიორგი
59 ელბაქიძე ერეკლე არაბული გიორგი

7 ჩალაური თენგიზ ბაირამოვი ალიშა
არაბული გიორგი ჩალაური თენგიზ

71 არაბული გიორგი ჩიკვატია კონსტანტინე ელბაქიძე ერეკლე 
39 ჩიკვატია კონსტანტინე ელბაქიძე ერეკლე 

23 გიორგობიანი გიორგი ჩიკვატია კონსტანტინე პირველი გიორგი
გიორგობიანი გიორგი

87 გიორგობიანი გიორგი პირველი გიორგი ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
55 ქარელი სერგი პირველი გიორგი

15 ხაბულიანი გრიშა ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ხაბულიანი გრიშა ნოზაძე ბესო

79 ნოზაძე ბესო ბაბუციძე  ლუკა ნოზაძე ბესო ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
47 ბაბუციძე  ლუკა ლურსმანაშვილი ლუკა

31 მინაძე შოთა ბაბუციძე  ლუკა ნოზაძე ბესო
მინაძე შოთა

95 მინაძე შოთა ხაჩატუროვი გიორგი ლოლაძე ლაშა
63 კურტანიძე გიორგი ხაჩატუროვი გიორგი

ლოლაძე ლაშა

საქართველოს ჩემპიონატი
ჭაბუკები, სალიცენზიო, 25-26 იანვარი 2020, თბილისი
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2 კოტე სალუქვაძე 
თედეშვილი გიორგი კოტე სალუქვაძე 

66 თედეშვილი გიორგი კაპრაშიძე გიორგი კევლიშვილი ზურაბ B
34 კაპრაშიძე გიორგი კევლიშვილი ზურაბ

18 კოკაია ნიკოლოზ კაპრაშიძე გიორგი კენჭოშვილი საბა
კოკაია ნიკოლოზ

82 კოკაია ნიკოლოზ კენჭოშვილი საბა კენჭოშვილი საბა
50 კენჭოშვილი საბა

10 ოქუაშვილი ნიკოლოზ რეხვიაშვილი ამირან
ოქუაშვილი ნიკოლოზ არაბული გაგა

74 არაბული გაგა ჯიბღაშვილი ნიკა აბჟანდაძე დავით ლომსაძე სანდრო
42 ჯიბღაშვილი ნიკა აბჟანდაძე დავით

26 ლობჟანიძე ბადრი ჯიბღაშვილი ნიკა ლომსაძე სანდრო
ლობჟანიძე ბადრი

90 ქარჩაიძე ზაქრო ლომსაძე სანდრო ლომსაძე სანდრო
58 ქარჩაიძე ზაქრო ლომსაძე სანდრო

6 ციხელაშვილი გიორგი მაისურაძე დავით
ბენდელიანი ლუკა ციხელაშვილი გიორგი

70 ბენდელიანი ლუკა ბენდელიანი ლუკა ციხელაშვილი გიორგი
38 ლომსაძე სანდრო ლობჟანიძე ბადრი

22 აბჟანდაძე დავით ქოქაშვილი ნოდარ ციხელაშვილი გიორგი
აბჟანდაძე დავით

86 ქოქაშვილი ნოდარ ოქუაშვილი ნიკოლოზ ციხელაშვილი გიორგი
54 ქოქაშვილი ნოდარ ოქუაშვილი ნიკოლოზ

14 კენჭოშვილი საბა საბანაძე ბადრი
კენჭოშვილი საბა გვარამაძე ლადიკო 

78 გვარამაძე ლადიკო კობერიძე თამაზ გვარამაძე ლადიკო ციხელაშვილი გიორგი
46 კობერიძე თამაზ

30 შათირიშვილი დავით შათირიშვილი დავით გვარამაძე ლადიკო 
შათირიშვილი დავით

94 შათირიშვილი დავით თედეშვილი გიორგი ელიაშვილი ანზორ
62 კევლიშვილი ზურაბ თედეშვილი გიორგი

4 პაპუკაშვილი მიხეილ ელიაშვილი ანზორ
ანიაშვილი გიორგი პაპუკაშვილი მიხეილ

68 ანიაშვილი გიორგი ანიაშვილი გიორგი პაპუკაშვილი მიხეილ
36 დავლაშერიძე ლევან გუგუნავა ნუგზარ

20 გოგალაძე ნიკა ანიაშვილი გიორგი წიკლაური მირიან
გოგალაძე ნიკა

84 ელიაშვილი ანზორ წიკლაური მირიან კობერიძე თამაზ
52 ელიაშვილი ანზორ წიკლაური მირიან

12 სირაძე ზურა კობერიძე თამაზ
საბანაძე ბადრი სირაძე ზურა

76 საბანაძე ბადრი საბანაძე ბადრი სირაძე ზურა სირაძე ზურა
44 ჯოღერდიშვილი ნიკა დოლიშვილი გიორგი

28 კოხრეიძე ილია ადუაშვილი საბა სირაძე ზურა
კოხრეიძე ილია

92 ადუაშვილი საბა შოთაშვილი გელა სირაძე ზურა
60 ადუაშვილი საბა შოთაშვილი გელა 

8 ცხოვრებაშვილი თამაზ ბენდელიანი ლუკა
ნოზაძე გიორგი ცხოვრებაშვილი თამაზ

72 ნოზაძე გიორგი ნოზაძე გიორგი კოხრეიძე ილია
40 შოთაშვილი გელა კოხრეიძე ილია

24 დოლიშვილი გიორგი ნოზაძე გიორგი ჯოღერდიშვილი ნიკა 
დოლიშვილი გიორგი

88 მაისურაძე დავით ჯოღერდიშვილი ნიკა ჯოღერდიშვილი ნიკა 
56 მაისურაძე დავით ჯოღერდიშვილი ნიკა 

16 სილაქაძე ვანო ქარჩაიძე ზაქრო
სილაქაძე ვანო 

80 სილაქაძე ვანო გოგალაძე ნიკა გოგალაძე ნიკა
48 წიკლაური მირიან გოგალაძე ნიკა

32 გუგუნავა ნუგზარ სილაქაძე ვანო გოგალაძე ნიკა
გუგუნავა ნუგზარ

96 რეხვიაშვილი ამირან დავლაშერიძე ლევან გოგალაძე ნიკა
64 რეხვიაშვილი ამირან დავლაშერიძე ლევან

კოკაია ნიკოლოზ
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1 ვადაჭკორია თომა
მეგრელიშვილი ბარონი ვადაჭკორია თომა

33 მეგრელიშვილი ბარონი ცოფურაშვილი არსენი კახაძე ალეკო
17 ცოფურაშვილი არსენი კახაძე ალეკო

9 ბურჯანაძე გიორგი ბუზალაძე მიშიკო
ბურჯანაძე გიორგი ბუზალაძე მიშიკო

41 ბუზალაძე მიშიკო ხუციშვილი ნიკა ბუზალაძე მიშიკო
25 ხუციშვილი ნიკა ჭინჭარაული გაგა

5 ბერიაშვილი ბაჩო
დურიშვილი გიორგი ბერიაშვილი ბაჩო

37 დურიშვილი გიორგი დურიშვილი გიორგი ბერიაშვილი ბაჩო
21 კახნიაშვილი ვახტანგ მოვესიანი რონალდი

13 ჭელიძე დათო ბერიაშვილი ბაჩო
ჭელიძე დათო ბებერაშვილი ნიკოლოზ

45 ბებერაშვილი ნიკოლოზ შარიფაშვილი გიორგი ბებერაშვილი ნიკოლოზ
29 შარიფაშვილი გიორგი გაბინაშვილი იაკობ

3 ჩარექაშვილი ბექა
ჩარექაშვილი ბექა გელაშვილი ნიკა

35 გელაშვილი ნიკა ჩარექაშვილი ბექა ჭელიძე დათო
19 გაბინაშვილი იაკობ ჭელიძე დათო

11 ჯაბნიაშვილი გიორგი ჭელიძე დათო
ჯაბნიაშვილი გიორგი მუმლაძე ვაჟა

43 მუმლაძე ვაჟა ჯაბნიაშვილი გიორგი მუმლაძე ვაჟა
27 მოვესიანი რონალდი კახნიაშვილი ვახტანგ

7 მენთეშაშვილი ლუკა
ორჯონიკიძე ოთარ მენთეშაშვილი ლუკა

39 ორჯონიკიძე ოთარ ორჯონიკიძე ოთარ ბურჯანაძე გიორგი
23 ჭინჭარაული გაგა ბურჯანაძე გიორგი

15 არღვლიანი გიორგი ბურჯანაძე გიორგი
არღვლიანი გიორგი ცოფურაშვილი გიორგი

47 ცოფურაშვილი გიორგი არღვლიანი გიორგი მეგრელიშვილი ბარონი
31 კახაძე ალეკო მეგრელიშვილი ბარონი

2 პაპიაშვილი  დათო
პაპიაშვილი  დათო მაისურაძე ლუკა

34 მაისურაძე ლუკა ბადაგაძე ლევან მაისურაძე ლუკა
18 ბადაგაძე ლევან მეშველიანი მამუკა

10 ფეტვიაშვილი ლევან ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
ფეტვიაშვილი ლევან გობოზაშვილი ვალერი

42 გობოზაშვილი ვალერი ფეტვიაშვილი ლევან ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
26 ვიბლიანი ირაკლი ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ

6 ითაშვილი ნოდარ
ჩიტაური გიორგი ითაშვილი ნოდარ

38 ჩიტაური გიორგი ჩიტაური გიორგი თვარაძე ზაურ
22 ელბაქიძე საბა თვარაძე ზაურ

14 ქოზაშვილი გიორგი მაზმიშვილი ნიკა
ქოზაშვილი გიორგი

46 ქვაჩაკიძე სპარტაკი ინასარიძე იაკობ მაზმიშვილი ნიკა
30 ინასარიძე იაკობ მაზმიშვილი ნიკა

4 კუტალია ლუკა
უსტარაშვილი დათო კუტალია ლუკა

36 უსტარაშვილი დათო უსტარაშვილი დათო ქოზაშვილი გიორგი
20 მაზმიშვილი ნიკა ქოზაშვილი გიორგი

12 გაგუნაშვილი მირიან გაგუნაშვილი მირიან
მწყერაშვილი საბა გაგუნაშვილი მირიან

44 მწყერაშვილი საბა მწყერაშვილი საბა გაგუნაშვილი მირიან
28 თვარაძე ზაურ ელბაქიძე საბა

8 მარიამიძე დავით
ჟივიძე სოსო მარიამიძე დავით

40 ჟივიძე სოსო ჟივიძე სოსო ვიბლიანი ირაკლი
24 ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ ვიბლიანი ირაკლი

16 ტაბატაძე გიორგი ვიბლიანი ირაკლი
გელდიაშვილი როინ ტაბატაძე გიორგი

48 გელდიაშვილი როინ გელდიაშვილი როინ პაპიაშვილი  დათო
32 მეშველიანი მამუკა პაპიაშვილი  დათო
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1 ივანიშვილი გიგი
საბაშვილი ვაჟა ივანიშვილი გიგი

33 საბაშვილი ვაჟა საბაშვილი ვაჟა ივანიშვილი გიგი
17 ლოხიშვილი დავით ნოზაძე ნუგო

9 ჯოჯუა კობა ივანიშვილი გიგი
ჯოჯუა კობა 

41 ჯოჯუა კობა ხურციძე მერაბ
25 ძაგანიშვილი ბექა ხურციძე მერაბ

5 კახნიაშვილი ნიკა 
კახნიაშვილი ნიკა 

37 მარმალიძე ნიკა ჯაჭვაძე საბა
21 მარმალიძე ნიკა ჯაჭვაძე საბა

13 ჯანდიერი ზაზა ჯაჭვაძე საბა
ჯანდიერი ზაზა

45 ჯანდიერი ზაზა მაისურაძე ლაშა
29 ზანგალაძე ვახტანგ მაისურაძე ლაშა

3 თევდორაძე ბაგრატი
მაისურაძე ლაშა თევდორაძე ბაგრატი

35 მაისურაძე ლაშა სულუხია დემური ზანგალაძე ვახტანგ
19 სულუხია დემური ზანგალაძე ვახტანგ

11 ჯაჭვაძე საბა ზანგალაძე ვახტანგ
ჯაჭვაძე საბა

43 ხმალაძე გიორგი კახნიაშვილი ნიკა 
27 ხმალაძე გიორგი კახნიაშვილი ნიკა 

7 ხურციძე მერაბ
ხურციძე მერაბ

39 მოხევიშვილი თომა ძაგანიშვილი ბექა
23 მოხევიშვილი თომა ძაგანიშვილი ბექა

15 კარაპეტიანი ალბერტი ძაგანიშვილი ბექა
კარაპეტიანი ალბერტი

47 კარაპეტიანი ალბერტი ლოხიშვილი დავით
31 ნოზაძე ნუგო ლოხიშვილი დავით

2 საჯაია ნიკოლოზ
ფოთოლაშვილი გიორგი საჯაია ნიკოლოზ

34 ფოთოლაშვილი გიორგი ამილახვარი თემურ უკანწყაროელი მირზა
18 ამილახვარი თემურ უკანწყაროელი მირზა

10 ხებრელაშვილი თენგიზ უკანწყაროელი მირზა
ხებრელაშვილი თენგიზ

42 ხებრელაშვილი თენგიზ გიგლემიანი დავით
26 თვაური გიორგი გიგლემიანი დავით

6 ნოზაძე ნიკა
ნოზაძე ნიკა

38 არუთინიანი დავით ჩეკურიშვილი ლუკა
22 არუთინიანი დავით ჩეკურიშვილი ლუკა

14 ზაკარიევი მაგამედ ჩეკურიშვილი ლუკა
ზაკარიევი მაგამედ

46 ჯიშკარიანი ანრი ჩხეიძე გიორგი
30 ჯიშკარიანი ანრი ჩხეიძე გიორგი

4 პაპუნაშვილი  ტარიელ
ჭიჭიაშვილი გიორგი პაპუნაშვილი  ტარიელ

36 ჭიჭიაშვილი გიორგი ჭიჭიაშვილი გიორგი პაპუნაშვილი  ტარიელ
20 ჩხეიძე გიორგი ზაკარიევი მაგამედ

12 ჩეკურიშვილი ლუკა პაპუნაშვილი  ტარიელ
ჩეკურიშვილი ლუკა

44 ბიბილაური გიორგი ნოზაძე ნიკა
28 ბიბილაური გიორგი ნოზაძე ნიკა

8 გიგლემიანი დავით
გიგლემიანი დავით

40 ალდამოვი ახმად თვაური გიორგი
24 ალდამოვი ახმად თვაური გიორგი

16 წინწალაშვილი რამზან ფოთოლაშვილი გიორგი 
წინწალაშვილი რამზან

48 წინწალაშვილი რამზან ფოთოლაშვილი გიორგი 
32 უკანწყაროელი მირზა ფოთოლაშვილი გიორგი 
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1 ბაქრაძე ზურაბ

ბაქრაძე ზურაბ წულუკიძე ომარ

9 წულუკიძე ომარ

ბაქრაძე ზურაბ ვერძაძე დათა

5 ვერძაძე დათა

სირაძე თეიმურაზ ვერძაძე დათა როგავა მათე

13 სირაძე თეიმურაზ

როგავა მათე

3 ქურასბედიანი ალექსი

ქურასბედიანი ალექსი შენგელია ხვიჩა

11 შენგელია ხვიჩა

ქურასბედიანი ალექსი შენგელია ხვიჩა

7 ცერცვაძე დავით

ცერცვაძე დავით როგავა ლუკა

15

როგავა ლუკა

2 როგავა ლუკა

როგავა ლუკა მეშველიანი სოსო

10 მეშველიანი სოსო

კვიტია ლუკა ჩხეიძე გიორგი

6 კვიტია ლუკა

კვიტია ლუკა ჩხეიძე გიორგი ცერცვაძე დავით

14 ჩხეიძე გიორგი

ცერცვაძე დავით

4 როგავა მათე

როგავა მათე კოპალიანი მათე

12 კოპალიანი მათე

კვარაცხელია ლუკა კოპალიანი მათე

8 კვარაცხელია ლუკა

კვარაცხელია ლუკა სირაძე თეიმურაზ

16

სირაძე თეიმურაზ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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1 გაბისონია ირაკლი

დვალიშვილი თედო გაბისონია ირაკლი

9 დვალიშვილი თედო

დვალიშვილი თედო გაბისონია ირაკლი

5 ბებია გიორგი

რატიანი გიორგი ბებია გიორგი აფაქიძე ნოდარ

13 რატიანი გიორგი

აფაქიძე ნოდარ

3 კიკვაძე დავით

კიკვაძე დავით სოზაშვილი თედორე

11 სოზაშვილი თედორე

წიქვაძე ლუკა რატიანი ზურა

7 წიქვაძე ლუკა

წიქვაძე ლუკა რატიანი ზურა რატიანი ზურა

15 რატიანი ზურა

ლორია მურმან

2 ჩხარტიშვილი გიორგი

ჩხარტიშვილი გიორგი ქომეთიანი ნიკოლოზ

10 ქომეთიანი ნიკოლოზ

ჩხარტიშვილი გიორგი ქომეთიანი ნიკოლოზ

6 სილაგაძე ლუკა

ლორია მურმან სილაგაძე ლუკა ქომეთიანი ნიკოლოზ

14 ლორია მურმან

კიკვაძე დავით

4 ბარათელი ლუკა

აფაქიძე ნოდარ ბარათელი ლუკა

12 აფაქიძე ნოდარ

სანიკიძე მურმან ბარათელი ლუკა

8 სანიკიძე მურმან

სანიკიძე მურმან ბარათელი ლუკა

16

რატიანი გიორგი
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1 გაგუა ერეკლე
დარსაველიძე თემურ გაგუა ერეკლე

17 დარსაველიძე თემურ
დარსაველიძე თემურ გაგუა ერეკლე

9 ცეცხლაძე ლუკა
ცეცხლაძე ლუკა კაცაძე მამუკა

25
ენდელაძე თემურ კაცაძე მამუკა

5 ჭიღლაძე კახა
ჭიღლაძე კახა ფიფია ლუკა

21
ენდელაძე თემურ

13 ენდელაძე თემურ
ენდელაძე თემურ ფიფია ლუკა

29 ფიფია ლუკა
ფიფია ლუკა

3 გველესიანი დათო
ხოზრევანიძე საბა გველესიანი დათო

19 ხოზრევანიძე საბა გვეტაძე სოსო
ხოზრევანიძე საბა გველესიანი დათო

11 ფიფია ლუკა
ფიფია ლუკა გველესიანი დათო

27
ხოზრევანიძე საბა ჭიღლაძე კახა

7 კაცაძე მამუკა
კაცაძე მამუკა გველესიანი დათო

23
ქლიბაძე დათო

15 ქლიბაძე დათო
ქლიბაძე დათო ცეცხლაძე ლუკა

31 ცერცვაძე ნუკრი
ცეცხლაძე ლუკა

2 ლურსმანაშვილი ვახტანგ
ლურსმანაშვილი ვახტანგ ჭიღლაძე გიორგი

18 ჭიღლაძე გიორგი ცერცვაძე ნუკრი
ნიგურიანი ემზარ ჭიღლაძე გიორგი

10 ნიგურიანი ემზარ
ნიგურიანი ემზარ ჭიღლაძე გიორგი

26
ნიგურიანი ემზარ ცერცვაძე გიორგი

6 ცერცვაძე ნუკრი
ცერცვაძე ნუკრი ჭიღლაძე გიორგი

22
ცერცვაძე ნუკრი

14 მოდებაძე ზურა
მოდებაძე ზურა მოცრაძე ოთარ

30 ჭიღლაძე გიორგი
მოცრაძე ოთარ

4 გვეტაძე სოსო
გვეტაძე სოსო

20 ქლიბაძე დათო
გვეტაძე სოსო

12 მოცრაძე ოთარ
მოცრაძე ოთარ მოდებაძე ზურა

28
წერეთელი მათე მოდებაძე ზურა

8 წერეთელი მათე
წერეთელი მათე მოდებაძე ზურა

24
წერეთელი მათე

16 ცერცვაძე გიორგი
ცერცვაძე გიორგი ლურსმანაშვილი ვახტანგ

32 დარსაველიძე თემურ
ლურსმანაშვილი ვახტანგ

დარსაველიძე თემურ
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1 თურქია ნიკოლოზ

ლეფსაია ირაკლი თურქია ნიკოლოზ

9 ლეფსაია ირაკლი

ფესვიანიძე პავლიკა თურქია ნიკოლოზ

5 ფესვიანიძე პავლიკა

ფესვიანიძე პავლიკა ცერცვაძე მიხეილ ხოშტარია დავით

13 ცერცვაძე მიხეილ

ხოშტარია დავით

3 მუკბანიანი გაბო

მუკბანიანი გაბო ჭუმბურიძე თედორე

11 ჭუმბურიძე თედორე

მუკბანიანი გაბო ჭუმბურიძე თედორე

7 გაბისონია ბექა

გაბისონია ბექა ლომთაძე თემურ

15

ლომთაძე თემურ

2 ლომთაძე თემურ

ლომთაძე თემურ ახალაია ლუკა

10 ახალაია ლუკა

ტაკიძე ანრი ახალაია ლუკა

6 ნემსაძე გიორგი

ტაკიძე ანრი ნემსაძე გიორგი ახალაია ლუკა

14 ტაკიძე ანრი

გაბისონია ბექა

4 ხვისტანი დავით

გვასალია გიორგი ხვისტანი დავით

12 გვასალია გიორგი

გვასალია გიორგი ხვისტანი დავით

8 ხოშტარია დავით

ხოშტარია დავით ხვისტანი დავით

16

ლეფსაია ირაკლი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
ჭაბუკები, სალიცენზიო, 25-26 იანვარი 2020, ზუგდიდი
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