საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
1 ბაღაშვილი ლაშა

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 8-9 თებერვალი, ზესტაფონი

ბაღაშვილი ლაშა
17 ბუჟღულაშვილი მურაზ

ბაღაშვილი ლაშა
9 ავთანდილაშვილი ლუკა
ამბროლიანი ნიკა
25 ამბროლიანი ნიკა
5 შათირიშვილი თედო

-50კგ
ბაღაშვილი ლაშა

შათირიშვილი თედო
21 ყორღანაშვილი მიხეილ
მოდებაძე ლუკა
13 შვანგირაძე დავით
29 მოდებაძე ლუკა
მოდებაძე ლუკა
მოდებაძე ლუკა
33 გოჩაშვილი გიორგი
3 ინაშვილი გიორგი
ინაშვილი გიორგი
19 აზისბეკოვი ბირამი
ინაშვილი გიორგი
11 გაბარაშვილი ნიკოლოზ
ჭყოიძე დათო
27 ჭყოიძე დათო
ინაშვილი გიორგი
7 აშოშიაშვილი დაჩი
ნაჭყებია იაკობ
23 ნაჭყებია იაკობ
ნაჭყებია იაკობ
15 გაბრიჭიძე ზაზა
31 არღვლიანი გიორგი
არღვლიანი გიორგი
არღვლიანი გიორგი
35
2 ბანძელაძე მალხაზ
ბანძელაძე მალხაზ
18 მოდებაძე საბა
ბანძელაძე მალხაზ
10 კოჩაძე გიორგი
სარქისაშვილი რევაზ
26 სარქისაშვილი რევაზ
ბანძელაძე მალხაზ
6 ნოზაძე გიორგი
ნოზაძე გიორგი
22 დუღაძე რობიზონ
ნოზაძე გიორგი
14 გვრიტიშვილი ნუგზარ
30 წიკლაური დათო
წიკლაური დათო
წიკლაური დათო
34
4 ჯანეზაშვილი ალეკო
ჯანეზაშვილი ალეკო
20 კვიციანი მერაბ
ჯანეზაშვილი ალეკო
12 ქოქაშვილი ლაშა
მაისაშვილი თენგო
28 მაისაშვილი თენგო
ჯანეზაშვილი ალეკო
8 სიმონიანი ერიკ
სიმონიანი ერიკ
24 ოგანეზოვი ვახო
სიმონიანი ერიკ
16 ნაგელიშვილი ცეზარ
32 დიდბერიძე ლუკა
ნაგელიშვილი ცეზარ
დიდბერიძე ლუკა
36

ბაღაშვილი ლაშა

ჯანეზაშვილი ალეკო

ჯანეზაშვილი ალეკო
შედეგები
1 ჯანეზაშვილი ალეკო
2 ბაღაშვილი ლაშა
3 ბანძელაძე მალხაზ
3 ინაშვილი გიორგი
5 მოდებაძე ლუკა
5 ნოზაძე გიორგი
7 აზისბეკოვი ბირამი

ბუჟღულაშვილი მურაზ
ბუჟღულაშვილი მურაზ
ამბროლიანი ნიკა
მოდებაძე ლუკა
მოდებაძე ლუკა
აზისბეკოვი ბირამი
მოდებაძე ლუკა
აზისბეკოვი ბირამი
ჭყოიძე დათო
აზისბეკოვი ბირამი
ნაჭყებია იაკობ
მოდებაძე საბა
ბანძელაძე მალხაზ
მოდებაძე საბა
ნოზაძე გიორგი
სარქისაშვილი რევაზ
ნოზაძე გიორგი
კვიციანი მერაბ
ნოზაძე გიორგი
მაისაშვილი თენგო
მაისაშვილი თენგო
მაისაშვილი თენგო
სიმონიანი ერიკ
ინაშვილი გიორგი

7 მაისაშვილი თენგო

ბანძელაძე მალხაზ

ინაშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

29
35

27
33

31
37

30
36

28
34

32
38

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 8-9 თებერვალი, ზესტაფონი
1 სარდალაშვილი გიორგი
სარდალაშვილი გიორგი
17 გიორგობიანი დაჩი
სარდალაშვილი გიორგი
-55კგ
9 მარღიშვილი რომა
ნაჭყებია გიორგი
25 ნაჭყებია გიორგი
სარდალაშვილი გიორგი
5 კაფიგრანოვი ნუგზარ
ლობჟანიძე ზურა
21 ლობჟანიძე ზურა
ლობჟანიძე ზურა
13 ღანიაშვილი ლექსო
ჩხეიძე ნიკა
გელდიაშვილი ბაჩანა
გელდიაშვილი ბაჩანა
სარდალაშვილი გიორგი
გელდიაშვილი ბაჩანა
3 ოტიაშვილი გიგი
ჩხაიძე ანდრია
19 ჩხაიძე ანდრია
ამირხანაშვილი გუგა
11 ამირხანაშვილი გუგა
ხილაძე სულხან
ამირხანაშვილი გუგა
მუშკუდიანი ლუკა
მუშკუდიანი ლუკა
ამირხანაშვილი გუგა
7 ქათამაძე ტატო
ქათამაძე ტატო
23 ქავთარაძე ვახტანგ
რაფავა ალექსანდრე
15 ქერაული დავით
რაფავა ალექსანდრე
რაფავა ალექსანდრე
რაფავა ალექსანდრე
სარდალაშვილი გიორგი
2 ხაჩიძე დავით
ხაჩიძე დავით
18 სომხიშვილი შალვა
ხაჩიძე დავით
10 ბუიშვილი გიორგი
თარგამაძე ჯონი
26 თარგამაძე ჯონი
თოფურია სერაფიმე
6 ხუდოიანი მურაზი
თოფურია სერაფიმე
22 თოფურია სერაფიმე
თოფურია სერაფიმე
14 სარქისაშვილი თამაზ
ჩაქიაშვილი თედო
ჩაქიაშვილი თედო
ჩაქიაშვილი თედო
თოფურია სერაფიმე
ნიკაჭაძე ავთო
4 აქუბარდია იპოლიტე
აქუბარდია იპოლიტე
20 მაწკეპლაძე.ლაშა
შედეგები
აქუბარდია იპოლიტე
12 გადელია ლუკა
1 სარდალაშვილი გიორგი
ფარჯიანი ფარნაოზ
გადელია ლუკა
გელაშვილი ალექსანდრე
2 თოფურია სერაფიმე
გელაშვილი ალექსანდრე
აქუბარდია იპოლიტე
8 ქიტესაშვილი გიორგი
3 რაფავა ალექსანდრე
ქიტესაშვილი გიორგი
24 ნაცვალაძე თამაზ
3 მაღლაკელიძე ავთანდილ
მაღლაკელიძე ავთანდილ
16 ბაღაკაშვილი ომარი
5 აქუბარდია იპოლიტე
მაღლაკელიძე ავთანდილ
მაღლაკელიძე ავთანდილ
მაღლაკელიძე ავთანდილ
5 ამირხანაშვილი გუგა
7 ლობჟანიძე ზურა
გიორგობიანი დაჩი
ნაჭყებია გიორგი
მუშკუდიანი ლუკა

ნაჭყებია გიორგი
ლობჟანიძე ზურა

7 ხუდოიანი მურაზი
ლობჟანიძე ზურა

რაფავა ალექსანდრე
მუშკუდიანი ლუკა
ჩხაიძე ანდრია
რაფავა ალექსანდრე
რაფავა ალექსანდრე
რაფავა ალექსანდრე
ხუდოიანი მურაზი
აქუბარდია იპოლიტე
ხუდოიანი მურაზი
ჩაქიაშვილი თედო
ხუდოიანი მურაზი
ხაჩიძე დავით
მაწკეპლაძე.ლაშა
მაღლაკელიძე ავთანდილ
გადელია ლუკა
გადელია ლუკა
მაღლაკელიძე ავთანდილ
მაღლაკელიძე ავთანდილ
მაღლაკელიძე ავთანდილ
ამირხანაშვილი გუგა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

29
33

31
35

30
34

32
36

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 8-9 თებერვალი, ზესტაფონი
1 ზირაქაშვილი თენგო
ზირაქაშვილი თენგო
17 ჭიღლაძე გიორგი
ზირაქაშვილი თენგო
-60კგ
9 დავლაძე ნიკა
ჩაფურიშვილი კაკო
25 ჩაფურიშვილი კაკო
ზირაქაშვილი თენგო
5 სალუქვაძე ლაშა
გელხაური ნუგზარ
21 გელხაური ნუგზარ
კობერიძე ნიკოლოზ
13 ქურასბედიანი ალექსი
სირაძე თეიმურაზ
კობერიძე ნიკოლოზ
კობერიძე ნიკოლოზ
ზირაქაშვილი თენგო
კობერიძე ნიკოლოზ
3 კუხალეიშვილი ლუკა
კუხალეიშვილი ლუკა
19 გიგოიძე დავით
კუხალეიშვილი ლუკა
11 მეტრეველი შოთა
ძაგანიშვილი ონისე
27 ძაგანიშვილი ონისე
კასრაძე ალეკო
7 კასრაძე ალეკო
კასრაძე ალეკო
23 გოგოსაშვილი ნიკუშა
კასრაძე ალეკო
15 იორამაშვილი ალიკა
ჩალაბაშვილი მიშიკო
ჩალაბაშვილი მიშიკო
ჩალაბაშვილი მიშიკო
ზირაქაშვილი თენგო
2 ბერუაშვილი მათე
მრელაშვილი გიგა
18 მრელაშვილი გიგა
მრელაშვილი გიგა
10 რუსულაშვილი გიორგი
რუსულაშვილი გიორგი
26 იმერლიშვილი ავთო
კურდღელაშვილი მირიან
6 ჭაღალიძე გიორგი
ჭაღალიძე გიორგი
22 მღებრიშვილი ვალერი
კურდღელაშვილი მირიან
14 კურდღელაშვილი მირიან
გაფრინდაშვილი ხვიჩა
კურდღელაშვილი მირიან
გაფრინდაშვილი ხვიჩა
გიგოლაშვილი ალიკა
4 გოგობერიშვილი მათე
კვარაცხელია ლუკა
20 კვარაცხელია ლუკა
შედეგები
გიგოლაშვილი ალიკა
12 ბაქრაძე ზურაბ
1 ზირაქაშვილი თენგო
გიგოლაშვილი ალიკა
28 გიგოლაშვილი ალიკა
2 გიგოლაშვილი ალიკა
გიგოლაშვილი ალიკა
8 ჯაფარიძე ლუკა
3 კუხალეიშვილი ლუკა
ჯაფარიძე ლუკა
24 შუკაკიძე დიტო
3 მრელაშვილი გიგა
ჯაფარიძე ლუკა
16 ცერცვაძე დავით
5 კურდღელაშვილი მირი
კვიტია ლუკა
კვიტია ლუკა
კვიტია ლუკა
5 კასრაძე ალეკო
7 ჩაფურიშვილი კაკო
ჭიღლაძე გიორგი

7 ბაქრაძე ზურაბ
ჩაფურიშვილი კაკო
ჩაფურიშვილი კაკო
ჩაფურიშვილი კაკო
კობერიძე ნიკოლოზ
გოგოსაშვილი ნიკუშა
კუხალეიშვილი ლუკა
გოგოსაშვილი ნიკუშა
ჩალაბაშვილი მიშიკო
კუხალეიშვილი ლუკა
კუხალეიშვილი ლუკა
კუხალეიშვილი ლუკა
გაფრინდაშვილი ხვიჩა
კურდღელაშვილი მირიან
გაფრინდაშვილი ხვიჩა
მრელაშვილი გიგა
ჭაღალიძე გიორგი
მრელაშვილი გიგა
ბაქრაძე ზურაბ
მრელაშვილი გიგა
ბაქრაძე ზურაბ
კვარაცხელია ლუკა
ბაქრაძე ზურაბ
მრელაშვილი გიგა
ჯაფარიძე ლუკა
კასრაძე ალეკო

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
1 მაისურაძე გიგა

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 8-9 თებერვალი, ზესტაფონი

17 ძამაშვილი ნოდარ

მაისურაძე გიგა

მაისურაძე გიგა
9 ჩხარტიშვილი გიორგი
ჩხარტიშვილი გიორგი
25 წიქვაძე ლუკა
5 ადუაშვილი საბა
21 ნოზაძე გიორგი

-66კგ
ქომეთიანი ნიკოლოზ

ადუაშვილი საბა

ქომეთიანი ნიკოლოზ
13 გოგალაძე ნიკა
29 სანიკიძე მურმან
ქომეთიანი ნიკოლოზ
ქომეთიანი ნიკოლოზ
33 ქომეთიანი ნიკოლოზ
იარღანაშვილი ვალერი
3 პავლიაშვილი ვახტანგ
პავლიაშვილი ვახტანგ
19 ჯიბღაშვილი ნიკა
პავლიაშვილი ვახტანგ
11 ბარათელი ლუკა
რატიანი ზურა
27 რატიანი ზურა
იარღანაშვილი ვალერი
7 შათირიშვილი დავით
იარღანაშვილი ვალერი
23 იარღანაშვილი ვალერი
იარღანაშვილი ვალერი
15 სილაქაძე ვანო
31 ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
კაპანაძე კოტე
35 ციხელაშვილი გიორგი
2 ხუროშვილი დავით
გოდერძიშვილი დავით
18 გოდერძიშვილი დავით
გოდერძიშვილი დავით
10 ქოქაშვილი ნოდარ
ქოქაშვილი ნოდარ
26 კორძაია ერეკლე
ბაბუციძე ლუკა
6 მწარიაშვილი ირაკლი
მწარიაშვილი ირაკლი
22 ჩიკვატია კონსტანტინე
ბაბუციძე ლუკა
14 გელაშვილი ალექსანდრე
30 ბაბუციძე ლუკა
ბაბუციძე ლუკა
ბაბუციძე ლუკა
კაპანაძე კოტე
34 სირაძე ზურა
4 ბერუაშვილი გიორგი
ბერუაშვილი გიორგი
20 ბეჟანიშვილი ჯემალ
შედეგები
ხალიშვილი საბა
12 ხალიშვილი საბა
1 კაპანაძე კოტე
ხალიშვილი საბა
28 ლომსაძე სანდრო
2 იარღანაშვილი ვალერი
კაპანაძე კოტე
8 კაპანაძე კოტე
3 ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
კაპანაძე კოტე
24 დვალიშვილი თედო
3 ქომეთიანი ნიკოლოზ
კაპანაძე კოტე
16 კაპრაშიძე გიორგი
5 გოდერძიშვილი დავით
32 ანიაშვილი გიორგი
ანიაშვილი გიორგი
ანიაშვილი გიორგი
5 ბაბუციძე ლუკა
36
7 მაისურაძე გიგა
სანიკიძე მურმან
გოგალაძე ნიკა
7 ხალიშვილი საბა
გოგალაძე ნიკა
გოგალაძე ნიკა
ადუაშვილი საბა
მაისურაძე გიგა
მაისურაძე გიგა
შათირიშვილი დავით
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
სირაძე ზურა
პავლიაშვილი ვახტანგ
სირაძე ზურა
ბაბუციძე ლუკა
გელაშვილი ალექსანდრე
მწარიაშვილი ირაკლი
მწარიაშვილი ირაკლი
გოდერძიშვილი დავით
გოდერძიშვილი დავით
დვალიშვილი თედო
გოდერძიშვილი დავით
დვალიშვილი თედო
ანიაშვილი გიორგი
ხალიშვილი საბა
ქომეთიანი ნიკოლოზ
ხალიშვილი საბა
ქომეთიანი ნიკოლოზ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
1

ტერაშვილი გიორგი

17 უსტარაშვილი დათო
9

ფიფია ლუკა

25 ჩიტაური გიორგი
5

ჩარექაშვილი ბექა

21 ხუციშვილი ნიკა
13 დურიშვილი გიორგი
29 ცერცვაძე ნუკრი
3

გელდიაშვილი როინ

19 ბადაგაძე ლევან
11 ვიბლიანი ირაკლი
27 არღვლიანი გიორგი
7

ბუზალაძე მიშიკო

23 ორჯონიკიძე ოთარ
15 ფეტვიაშვილი ლევან
31 მაზმიშვილი ნიკა
2

მელაძე ჯუმბერი

18 დარსაველიძე თემურ
10 ენდელაძე თემურ
26 ბურჯანაძე გიორგი
6

ჭიღლაძე გიორგი

22 ნიგურიანი ემზარ
14 ბერიაშვილი ბაჩო
30 მწყერაშვილი საბა
4

ლოლაძე ალექსანდრე

20 წერეთელი მათე
12 ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
28 ჟივიძე სოსო
8

ცოფურაშვილი არსენი

24 ინასარიძე იაკობ
16 ჯაბნიაშვილი გიორგი
32 გაგუნაშვილი მირიან
უსტარაშვილი დათო
ჩიტაური გიორგი
ვიბლიანი ირაკლი
ბადაგაძე ლევან
დარსაველიძე თემურ
ენდელაძე თემურ
წერეთელი მათე

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 8-9 თებერვალი, ზესტაფონი
ტერაშვილი გიორგი
ტერაშვილი გიორგი
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ჩიტაური გიორგი
ტერაშვილი გიორგი
ჩარექაშვილი ბექა
ცერცვაძე ნუკრი
ცერცვაძე ნუკრი

ტერაშვილი გიორგი
ბადაგაძე ლევან
არღვლიანი გიორგი
არღვლიანი გიორგი
არღვლიანი გიორგი
ბუზალაძე მიშიკო
მაზმიშვილი ნიკა
მაზმიშვილი ნიკა
ლოლაძე ალექსანდრე
მელაძე ჯუმბერი
მელაძე ჯუმბერი
ენდელაძე თემურ
მელაძე ჯუმბერი
ნიგურიანი ემზარ
ნიგურიანი ემზარ
მწყერაშვილი საბა
ლოლაძე ალექსანდრე
ლოლაძე ალექსანდრე
ლოლაძე ალექსანდრე

შედეგები
1 ლოლაძე ალექსანდრე

ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
ლოლაძე ალექსანდრე

2 ტერაშვილი გიორგი
3 მელაძე ჯუმბერი

ინასარიძე იაკობ

3 არღვლიანი გიორგი

გაგუნაშვილი მირიან

5 ცერცვაძე ნუკრი

გაგუნაშვილი მირიან

5 ნიგურიანი ემზარ
უსტარაშვილი დათო
ცერცვაძე ნუკრი
ვიბლიანი ირაკლი
მაზმიშვილი ნიკა
ენდელაძე თემურ
ნიგურიანი ემზარ

7 ვიბლიანი ირაკლი
ცერცვაძე ნუკრი

7 ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
ცერცვაძე ნუკრი

ვიბლიანი ირაკლი

მელაძე ჯუმბერი
მელაძე ჯუმბერი

ნიგურიანი ემზარ

ნიგურიანი ემზარ
ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
გაგუნაშვილი მირიან
არღვლიანი გიორგი

არღვლიანი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
1 გუგავა გიორგი

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 8-9 თებერვალი, ზესტაფონი

17 ივანიშვილი გიგი
9 მუკბანიანი გაბო

გუგავა გიორგი

მუკბანიანი გაბო
25 პაპუნაშვილი ტარიელ
5 ჯიშკარიანი ანრი

29
33

31
35

30
34

32
36

გუგავა გიორგი
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გუგავა გიორგი

მოხევიშვილი თომა
21 მოხევიშვილი თომა
მარმალიძე ნიკა
13 მარმალიძე ნიკა
ჯანდიერი ზაზა
მარმალიძე ნიკა
ჭიჭიაშვილი გიორგი
ჭიჭიაშვილი გიორგი
გუგავა გიორგი
3 გირგვლიანი დავით
გირგვლიანი დავით
19 ამილახვარი თემურ
გირგვლიანი დავით
11 კარაპეტიანი ალბერტი
კარაპეტიანი ალბერტი
27 ჩეკურიშვილი ლუკა
გირგვლიანი დავით
7 ფოთოლაშვილი გიორგი
ფოთოლაშვილი გიორგი
23 ლომთაძე თემურ
საბაშვილი ვაჟა
15 საბაშვილი ვაჟა
სულუხია დემური
საბაშვილი ვაჟა
ხვისტანი დავით
მარმალიძე გიორგი
ხვისტანი დავით
2 მარმალიძე გიორგი
მარმალიძე გიორგი
18 ბიბილაური გიორგი
მარმალიძე გიორგი
10 გვასალია გიორგი
ხმალაძე გიორგი
26 ხმალაძე გიორგი
მარმალიძე გიორგი
6 ახალაია ლუკა
ხებრელაშვილი თენგიზ
22 ხებრელაშვილი თენგიზ
ტაკიძე ანრი
14 ტაკიძე ანრი
წინწალაშვილი რამზან
ტაკიძე ანრი
წინწალაშვილი რამზან
მარმალიძე გიორგი
უკანწყაროელი მირზა
4 ხინიზოვი გიორგი
ხინიზოვი გიორგი
20 ჯაჭვაძე საბა
შედეგები
ხინიზოვი გიორგი
12 ალდამოვი ახმად
1 მარმალიძე გიორგი
არუთინიანი დავით
28 არუთინიანი დავით
2 გუგავა გიორგი
ჯოჯუა კობა
8 ძაგანიშვილი ბექა
3 მარმალიძე ნიკა
ფესვიანიძე პავლიკა
24 ფესვიანიძე პავლიკა
3 გირგვლიანი დავით
ჯოჯუა კობა
16 ზანგალაძე ვახტანგ
5 ჯოჯუა კობა
ჯოჯუა კობა
ჯოჯუა კობა
ჯოჯუა კობა
5 ფესვიანიძე პავლიკა
7 საბაშვილი ვაჟა
ივანიშვილი გიგი

ივანიშვილი გიგი
მარმალიძე ნიკა
მარმალიძე ნიკა
ამილახვარი თემურ
მარმალიძე ნიკა
კარაპეტიანი ალბერტი
კარაპეტიანი ალბერტი
საბაშვილი ვაჟა
საბაშვილი ვაჟა
ბიბილაური გიორგი
ჯოჯუა კობა
ხმალაძე გიორგი
ხმალაძე გიორგი
ტაკიძე ანრი
ტაკიძე ანრი
ზანგალაძე ვახტანგ
ფესვიანიძე პავლიკა
ფესვიანიძე პავლიკა
ფესვიანიძე პავლიკა
ფესვიანიძე პავლიკა
ხინიზოვი გიორგი
გირგვლიანი დავით

7 ტაკიძე ანრი

მუკბანიანი გაბო

მარმალიძე ნიკა

გირგვლიანი დავით

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 8-9 თებერვალი, ზესტაფონი

1 ხუტუაშვილი უჩა

ხუტუაშვილი უჩა

17 ანანიაშვილი ნიკა

მამულაშვილი არჩილ

9 მამულაშვილი არჩილ
25 ლიპარტელიანი გიორგი

მამულაშვილი არჩილ

5 ტაბატაძე გიორგი

ტაბატაძე გიორგი
21 დავითაშვილი ალექსანდრე
13 გაგაძე გაგა
29 მაისურაძე გიორგი (რუსთავი)
3 არაბული გიორგი
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მამულაშვილი არჩილ

გაგაძე გაგა

გაგაძე გაგა
ჯაფარიძე მიხეილ

არაბული გიორგი

19 ხუჭუა გიორგი

არაბული გიორგი

11 სვანიძე ნიკა

სვანიძე ნიკა

27 ბექაური ნუგზარ

ჯაფარიძე მიხეილ

7 ცეცხლაძე ლუკა

ბოჭორიშვილი ჯაბა

23 ბოჭორიშვილი ჯაბა

ჯაფარიძე მიხეილ

15 ჯაფარიძე მიხეილ

ჯაფარიძე მიხეილ

31

ჯაფარიძე მიხეილ

2 ქოპილაშვილი გიგა

ქოპილაშვილი გიგა

18 მჭედლიძე რამაზ

ქოპილაშვილი გიგა

10 აბსანძე ლუკა

აბსანძე ლუკა

26 კუტალაძე გოგა

ქოპილაშვილი გიგა

6 მალიჩავა ბესიკი

მელაძე გიგა

22 მელაძე გიგა
14 გავარდაშვილი გიორგი
30

გავარდაშვილი გიორგი
გავარდაშვილი გიორგი
ბაზიერიშვილი ერეკლე

4 გონგლაძე ზაალი
20 ბაზიერიშვილი ერეკლე
12 პაპავა გიორგი
28 მეგრელიშვილი გიორგი
8 ჯაფარიძე გიორგი

ბაზიერიშვილი ერეკლე
ბაზიერიშვილი ერეკლე

1 ჯაფარიძე მიხეილ

პაპავა გიორგი
ბაზიერიშვილი ერეკლე

16 მაისურაძე გიორგი (გორი)
32

2 ბაზიერიშვილი ერეკლე
3 ქოპილაშვილი გიგა

ხუცუნაშვილი გიორგი

24 ხუცუნაშვილი გიორგი

შედეგები

3 მამულაშვილი არჩილ

მაისურაძე გიორგი

5 არაბული გიორგი

მაისურაძე გიორგი (გორი)

5 მაისურაძე გიორგი
ლიპარტელიანი გიორგი
ხუტუაშვილი უჩა

ხუტუაშვილი უჩა
გაგაძე გაგა
ბოჭორიშვილი ჯაბა

მჭედლიძე რამაზ
აბსანძე ლუკა
გონგლაძე ზაალი
პაპავა გიორგი

არაბული გიორგი
მჭედლიძე რამაზ
გავარდაშვილი გიორგი
პაპავა გიორგი
მაისურაძე გიორგი

7 გაგაძე გაგა
გაგაძე გაგა

7 გავარდაშვილი გიორგი
არაბული გიორგი

არაბული გიორგი
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1 ქიბროწაშვილი ანზორ
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კამლაძე საბა
კამლაძე საბა
ტაბატაძე უჩა
ჭულუხაძე ზაურ
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7 ქარდავა საბა
ფეიქრიშვილი ბაჩო
ფეიქრიშვილი ბაჩო
ზაალიშვილი ნიკა
ლალაშვილი ილია
ფეიქრიშვილი ბაჩო
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