
1 ვალიევი დათო
ვალიევი დათო საღრიჩაშვილი  კახა

65 საღრიჩაშვილი  კახა ვალიევი დათო კეჟერაშვილი ნიკა
33 კობიაშვილი რეზო კეჟერაშვილი ნიკა A

17 სეხნიაშვილი გურამ ვალიევი დათო ჯერანოვი გიორგი
სეხნიაშვილი გურამ

81 ფერაძე ლერი სეხნიაშვილი გურამ ჯერანოვი გიორგი ჯერანოვი გიორგი
49 მებაღიშვილი დავით ჯერანოვი გიორგი

9 გოდერძიშვილი ოთარ გარსევანოვი  თამაზ
გოდერძიშვილი ოთარ ტატიშვილი დავით

73 ტატიშვილი დავით გოდერძიშვილი ოთარ სამსიანი გაბრიელ ჯერანოვი გიორგი
41 თალაკვაძე საბა სამსიანი გაბრიელ

25 გიგაური თორნიკე გიგაური თორნიკე სამსიანი გაბრიელ
გიგაური თორნიკე

89 გიგაური თორნიკე კაპანაძე გიორგი ჩხეტიანი მამუკა
57 ხარაიშვილი თემურ კაპანაძე გიორგი

5 კაპანაძე გიორგი ჩხეტიანი მამუკა
კაპანაძე გიორგი მენაბდე რიჩარდი

69 მენაბდე რიჩარდი კვირტიძე მიშიკო ხარაიშვილი თემურ
37 კვირტიძე მიშიკო ხარაიშვილი თემურ

21 ბერიძე ბექა კვირტიძე მიშიკო თალაკვაძე საბ
ბერიძე ბექა

85 ბერიძე ბექა თალაკვაძე საბა ტივაძე კობა
53 სამსიანი გაბრიელ თალაკვაძე საბა

13 ქოქოშვილი ნიკოლოზ ტივაძე კობა
ჯერანოვი გიორგი ქოქოშვილი ნიკოლოზ

77 ჯერანოვი გიორგი გეგელაშვილი გეგელა მებაღიშვილი დავით ბარბაქაძე ალექსანდრე
45 გეგელაშვილი გეგელა მებაღიშვილი დავით

29 ტურაშვილი ანრი გეგელაშვილი გეგელა კობიაშვილი რეზო
კეჟერაშვილი ნიკა ტურაშვილი ანრი

93 კეჟერაშვილი ნიკა ნიკოლაშვილი საბა კობიაშვილი რეზო ბარბაქაძე ალექსანდრე
61 ნიკოლაშვილი საბა კობიაშვილი რეზო

3 ბარბაქაძე ალექსანდრე ბარბაქაძე ალექსანდრე
ბარბაქაძე ალექსანდრე სირიბეგოვი ლევან

67 სირიბეგოვი ლევან ბარბაქაძე ალექსანდრე კახიშვილი საბა
35 მირულიშვილი ლევან კახიშვილი საბა

19 ბორაშვილი ონისე ბორაშვილი ონისე მხარგრძელი დავით
ბორაშვილი ონისე

83 ბორაშვილი ონისე მხარგრძელი დავით მხარგრძელი დავით
51 ხუციანიძე ზაქრო მხარგრძელი დავით

11 საბაშვილი  საბა ნიკოლაშვილი საბა
საბაშვილი  საბა ღრეული ლევან

75 ღრეული ლევან საბაშვილი  საბა ღრეული ლევან ღრეული ლევან
43 აბრამიშვილი დავით ჯაშიაშვილი ბადრი

27 კოკოზაშვილი ლუკა საბაშვილი  საბა ღრეული ლევან
კოკოზაშვილი ლუკა

91 ტივაძე კობა როინიშვილი ნუგზარ ღრეული ლევან
59 ტივაძე კობა როინიშვილი ნუგზარ

7 ბერიაშვილი ნიკა ბერიძე ბექა
წოწკოლაური საბა ბერიაშვილი ნიკა

71 წოწკოლაური საბა წოწკოლაური საბა ბერიაშვილი ნიკა
39 როინიშვილი ნუგზარ კოკოზაშვილი ლუკა

23 ჩხეტიანი მამუკა წოწკოლაური საბა ბერიაშვილი ნიკა
ჩხეტიანი მამუკა

87 ჩხეტიანი მამუკა აბრამიშვილი დავით ბერიაშვილი ნიკა
55 ჯაშიაშვილი ბადრი აბრამიშვილი დავით

15 მხარგრძელი დავით გოდერძიშვილი ოთარ
მხარგრძელი დავით გელაძე ანზორი

79 გელაძე ანზორი ერგემლიძე გიორგი გელაძე ანზორი ბერიაშვილი ნიკა
47 ერგემლიძე გიორგი ხუციანიძე ზაქრო

31 გარსევანოვი  თამაზ ერგემლიძე გიორგი მირულიშვილი ლევან
გარსევანოვი  თამაზ

95 გარსევანოვი  თამაზ მირულიშვილი ლევან სეხნიაშვილი გურამ
63 კახიშვილი საბა მირულიშვილი ლევან

სეხნიაშვილი გურამ

საქართველოს ჩემპიონატი
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 1-2 თებერვალი 2020, თბილისი
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2 ალავიძე ივანე
უგრეხელიძე ოლეგი ალავიძე ივანე

66 უგრეხელიძე ოლეგი მოდებაძე ლუკა მაისურაძე ლუკა B
34 მოდებაძე ლუკა მაისურაძე ლუკა

18 ბეგოიძე ნიკოლოზ მოდებაძე ლუკა ყველაშვილი ილია
ბეგოიძე ნიკოლოზ ჯავახიშვილი საბა

82 ჯავახიშვილი საბა ბეგოიძე ნიკოლოზ ყველაშვილი ილია ყველაშვილი ილია
50 თეთრაძე ნიკა ყველაშვილი ილია

10 დვალიშვილი გიორგი ხარაზიშვილი  მარადი
დვალიშვილი გიორგი ცნობილაძე გიორგი

74 ცნობილაძე გიორგი ბერიშვილი საბა ქუჯოშვილი  დაჩი ყველაშვილი ილია
42 ბერიშვილი საბა ქუჯოშვილი  დაჩი

26 ფალელაშვილი სანდრო ბერიშვილი საბა ქუჯოშვილი  დაჩი
ფალელაშვილი სანდრო

90 ხუნძაყიშვილი ნიკა იარაჯული მიხეილ ქუჯოშვილი  დაჩი
58 ხუნძაყიშვილი ნიკა იარაჯული მიხეილ

6 აგლაძე ფრიდონ ჩოჩიშვილი გიორგი
ბაქარაშვილი გიგა აგლაძე ფრიდონ

70 ბაქარაშვილი გიგა ბაქარაშვილი გიგა აგლაძე ფრიდონ
38 იარაჯული მიხეილ ფალელაშვილი სანდრო

22 ქუჯოშვილი  დაჩი ჯერანოვი ლუკა დვალიშვილი გიორგი
ქუჯოშვილი  დაჩი

86 ჯერანოვი ლუკა დვალიშვილი გიორგი დვალიშვილი გიორგი
54 ჯერანოვი ლუკა დვალიშვილი გიორგი

14 დონგვანი ბექა თათულაშვილი ნიკოლოზ
დონგვანი ბექა გოგალაძე ბექა

78 გოგალაძე ბექა დონგვანი ბექა თეთრაძე ნიკა თეთრაძე ნიკა
46 ყველაშვილი ილია თეთრაძე ნიკა

30 კულალაღაშვილი ლევან დონგვანი ბექა თეთრაძე ნიკა
კულალაღაშვილი ლევან

94 კულალაღაშვილი ლევან უგრეხელიძე ოლეგი თეთრაძე ნიკა
62 მაისურაძე ლუკა უგრეხელიძე ოლეგი

4 გველესიანი ნიკა ჟორჟოლიანი საბა
ჯოჯიშვილი გიორგი გველესიანი ნიკა

68 ჯოჯიშვილი გიორგი ჯოჯიშვილი გიორგი გველესიანი ნიკა
36 სოზიაშვილი ნიკოლოზ თოდუა საბა

20 მაისურაძე ვაჟა ჯოჯიშვილი გიორგი ლოლაძე ლუკა
მაისურაძე ვაჟა

84 ჟორჟოლიანი საბა ლოლაძე ლუკა კულალაღაშვილი ლევან
52 ჟორჟოლიანი საბა ლოლაძე ლუკა

12 ბიწაძე ლუკა კულალაღაშვილი ლევან
გასიტაშვილი იაკობ ბიწაძე ლუკა

76 გასიტაშვილი იაკობ გასიტაშვილი იაკობ ბიწაძე ლუკა ბაქარაშვილი გიგა
44 დორეული გიორგი მამედოვი მამედ

28 მამედოვი ალი გასიტაშვილი იაკობ წინამძღვრიშვილი ლუკა
მამედოვი ალი

92 თათულაშვილი ნიკოლოზ წინამძღვრიშვილი ლუკა ბაქარაშვილი გიგა
60 თათულაშვილი ნიკოლოზ წინამძღვრიშვილი ლუკა

8 წინამძღვრიშვილი ლუკა ბაქარაშვილი გიგა
წინამძღვრიშვილი ლუკა გოგნაძე ლუკა

72 გოგნაძე ლუკა ჩოჩიშვილი გიორგი მამედოვი ალი
40 ჩოჩიშვილი გიორგი მამედოვი ალი

24 მამედოვი მამედ მერებაშვილი ბექა მამედოვი ალი
მამედოვი მამედ

88 მერებაშვილი ბექა დორეული გიორგი ხუნძაყიშვილი ნიკა
56 მერებაშვილი ბექა დორეული გიორგი

16 ლოლაძე ლუკა ხუნძაყიშვილი ნიკა
ლოლაძე ლუკა აფშინაშვილი ნიკა

80 აფშინაშვილი ნიკა ხარაზიშვილი  მარადი აფშინაშვილი ნიკა ხუნძაყიშვილი ნიკა
48 ხარაზიშვილი  მარადი მაისურაძე ვაჟა

32 თოდუა საბა თოფურია ნიკოლოზ აფშინაშვილი ნიკა
თოდუა საბა

96 თოფურია ნიკოლოზ სოზიაშვილი ნიკოლოზ ბეგოიძე ნიკოლოზ
64 თოფურია ნიკოლოზ სოზიაშვილი ნიკოლოზ

ბეგოიძე ნიკოლოზ
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1 ბუზიაშვილი გიორგი
კევლიშვილი დავით ბუზიაშვილი გიორგი

33 კევლიშვილი დავით
კევლიშვილი დავით ბუზიაშვილი გიორგი

17 ჩოხელიშვილი ლუკა
ბებელაშვილი ავთანდილ ჩოხელიშვილი ლუკა ბუზიაშვილი გიორგი

49 ბებელაშვილი ავთანდილ
მამნიაშვილი ნუგზარ

9 ნონიაშვილი ფირუზ
ნონიაშვილი ფირუზ ბექაური შოთა თურმანიშვილი ლუკა

41 ბექაური შოთა
კუნდუხაშვილი ალექსი კანტიძე ზურაბ

25 კანტიძე ზურაბ
კუნდუხაშვილი ალექსი კანტიძე ზურაბ თურმანიშვილი ლუკა

57 კუნდუხაშვილი ალექსი
თურმანიშვილი ლუკა

5 ქავთარაძე ბაღათერი
ქარელი ბექა ქავთარაძე ბაღათერი

37 ქარელი ბექა
ბარიშვილი საბა ნონიკაშვილი გიორგი

21 ნონიკაშვილი გიორგი
ბარიშვილი საბა ნონიკაშვილი გიორგი ნონიკაშვილი გიორგი

53 ბარიშვილი საბა
მელნიკოვი იქმედ

13 ბერუაშვილი ალიკა
ბერუაშვილი ალიკა ცისკარიშვილი ანტონ ნონიკაშვილი გიორგი

45 ცისკარიშვილი ანტონ
ჭიკაძე საბა გულბიანი გოგა

29 ჭიკაძე საბა
ჭიკაძე საბა გულბიანი გოგა ლაღიაშვილი გიორგი

61 გულბიანი გოგა
ლაღიაშვილი გიორგი

3 ნოზაძე  გიორგი
ხმიადაშვილი  რობერტი ნოზაძე  გიორგი

35 ხმიადაშვილი  რობერტი
ხმიადაშვილი  რობერტი ხიზამბარელი გიორგი

19 ლაღიაშვილი გიორგი
ლაღიაშვილი გიორგი ხიზამბარელი გიორგი ხიზამბარელი გიორგი

51 ხიზამბარელი გიორგი
ბერუაშვილი ალიკა

11 მელნიკოვი იქმედ
მელნიკოვი იქმედ ტატიშვილი ვახტანგ ზუკაკიშვილი გიორგი

43 ტატიშვილი ვახტანგ
მეზურნიშვილი ტატო ზუკაკიშვილი გიორგ

27 ზუკაკიშვილი გიორგი
მეზურნიშვილი ტატო ზუკაკიშვილი გიორგ ზუკაკიშვილი გიორგ

59 მეზურნიშვილი ტატო
ქარელი ბექა

7 მელიქიშვილი ბონდო
თურმანიშვილი ლუკა მელიქიშვილი ბონდო

39 თურმანიშვილი ლუკა
ციხელაშვილი  მირზა ლიპარტელიანი ლუკა

23 ლიპარტელიანი ლუკა
ციხელაშვილი  მირზა ლიპარტელიანი ლუკა ნონიაშვილი ფირუზ

55 ციხელაშვილი  მირზა
ნონიაშვილი ფირუზ

15 მელაძე ლუკა
მამნიაშვილი ნუგზარ მელაძე ლუკა ბებელაშვილი ავთანდილ

47 მამნიაშვილი ნუგზარ
სეხნიაიძე ვანო მარკოზაშვილი  გიორგი

31 მარკოზაშვილი  გიორგი
სეხნიაიძე ვანო მარკოზაშვილი  გიორგი ბებელაშვილი ავთანდილ

63 სეხნიაიძე ვანო
ბებელაშვილი ავთანდილ

საქართველოს ჩემპიონატი
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2 ბორაშვილი გიორგი
ბორაშვილი გიორგი რაზიკაშვილი ლუკა

34 რაზიკაშვილი ლუკა
ბორაშვილი გიორგი რაზიკაშვილი ლუკა

18 სომხიშვილი გიორგი
სომხიშვილი გიორგი მამაგულიშვილი გიორგი

50
მამაგულიშვილი გიორგი

10 მჭედლური გიორგი
მჭედლური გიორგი ყურშავიშვილი გელა გოგალაძე გიორგი

42 ყურშავიშვილი გელა
მჭედლური გიორგი გოგალაძე გიორგი

26 ცირდავა საბა
ცირდავა საბა გოგალაძე გიორგი გოგალაძე გიორგი

58 გოგალაძე გიორგი
როსტიაშვილი გიორგი

6 ხეჩუაშვილი ლუკა
უშიკიშვილი გიორგი ხეჩუაშვილი ლუკა

38 უშიკიშვილი გიორგი
გორგაძე ზურა იმერლიშვილი საბა

22 იმერლიშვილი საბა
გორგაძე ზურა იმერლიშვილი საბა სულაბერიძე თემურ

54 გორგაძე ზურა
სულაბერიძე თემურ

14 ქაფიაშვილი დიმიტრი
ჯაფარიძე ვახტანგ ქაფიაშვილი დიმიტრი სიმონიშვილი გიორგი

46 ჯაფარიძე ვახტანგ
ქავთარაშვილი ირაკლი გოგიაშვილი  ზურა

30 გოგიაშვილი  ზურა
ქავთარაშვილი ირაკლი გოგიაშვილი  ზურა სიმონიშვილი გიორგი

62 ქავთარაშვილი ირაკლი
სიმონიშვილი გიორგი

4 სამნიაშვილი  ოთარი
სამნიაშვილი  ოთარი გიორგობიანი ტატო

36 გიორგობიანი ტატო
სამნიაშვილი  ოთარი გიორგობიანი ტატო

20 რაზმაძე  ლევან
სიმონიშვილი გიორგი რაზმაძე  ლევან ჯაფარიძე ვახტანგ

52 სიმონიშვილი გიორგი
ჯაფარიძე ვახტანგ

12 მუსაევი ნატიკ
დალაქიშვილი როსტომ მუსაევი ნატიკ ჯაფარიძე ვახტანგ

44 დალაქიშვილი როსტომ
დალაქიშვილი როსტომ ბეგაშვილი ნიკა

28 ბეგაშვილი ნიკა
სულაბერიძე თემურ ბეგაშვილი ნიკა ბეგაშვილი ნიკა

60 სულაბერიძე თემურ
უშიკიშვილი გიორგი

8 წივილაშვილი შალვა
კურდღელაშვილი გიორგი წივილაშვილი შალვა

40 კურდღელაშვილი გიორგი
კურდღელაშვილი გიორგი ასანიძე  საბა

24 როსტიაშვილი გიორგი
როსტიაშვილი გიორგი ასანიძე  საბა ასანიძე  საბა

56 ასანიძე  საბა
ცირდავა საბა

16 მამულაშვილი ნიკა
მამაგულიშვილი გიორგი მამულაშვილი ნიკა ხუციშვილი გუჯა

48 მამაგულიშვილი გიორგი
გიუნაშვილი გიგი ხუციშვილი გუჯა

32 გიუნაშვილი გიგი
გიუნაშვილი გიგი ხუციშვილი გუჯა ხუციშვილი გუჯა

64 ხუციშვილი გუჯა
სომხიშვილი გიორგი
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1 კაჯილაშვილი გოჩა
აწკარუნაშვილი  გიორგი კაჯილაშვილი გოჩა

33 აწკარუნაშვილი  გიორგი
აწკარუნაშვილი  გიორგი კაჯილაშვილი გოჩა

17 გირგვლიანი ნიკოლოზ
გირგვლიანი ნიკოლოზ თვაური გაბრიელ ლუსპარიანი არტური

49 თვაური გაბრიელ
ლუსპარიანი არტური

9 ხარაზიშვილი ლუკა
ხარაზიშვილი ლუკა გაზაშვილი  ზაალი

41
ლობჟანიძე დავით კაციტაძე გოგა

25 ლობჟანიძე დავით
ლობჟანიძე დავით კაციტაძე გოგა გაზაშვილი  ზაალი

57 კაციტაძე გოგა
გაზაშვილი  ზაალი

5 გაგუა ლუკა
რაფავა ლუკა გაგუა ლუკა

37 რაფავა ლუკა
რაფავა ლუკა გაგუა ლუკა

21 ჯიქური გიორგი
ჯიქური გიორგი გაგუა ლუკა

53
კულიჯანოვი გიორგ

13 მუმლაძე საბა
მუმლაძე საბა სეთური გიორგი მჭედლიშვილი ვახტანგ

45 სეთური გიორგი
მუმლაძე საბა მჭედლიშვილი ვახტანგ

29 რევაზაშვილი ლუკა
რევაზაშვილი ლუკა მჭედლიშვილი ვახტანგ მჭედლიშვილი ვახტანგ

61 მჭედლიშვილი ვახტანგ
ბიბილაშვილი  გიორგი

3 მარგოშვილი იბრაგიმ
მარგოშვილი იბრაგიმ რევაზაშვილი ანზორ

35 რევაზაშვილი ანზორ
მარგოშვილი იბრაგიმ რევაზაშვილი ანზორ

19 ბიბილაშვილი  გიორგი
ბიბილაშვილი  გიორგი ფრიდონაშვილი ლუკა რევაზაშვილი ლუკა

51 ფრიდონაშვილი ლუკა
რევაზაშვილი ლუკა

11 კულიჯანოვი გიორგი
კულიჯანოვი გიორგი ჭიაბერაშვილი ვახო

43
ჩილინდრიშვილი გიორგი ჭიაბერაშვილი ვახო

27 ჩილინდრიშვილი გიორგი
ჩილინდრიშვილი გიორგი ჭიაბერაშვილი ვახო ჭიაბერაშვილი ვახო

59 ჭიაბერაშვილი ვახო
ჯიქური გიორგი

7 ალიხანაშვილი ლუკა
გაზაშვილი  ზაალი ალიხანაშვილი ლუკა

39 გაზაშვილი  ზაალი
მარკოზაშვილი საბა ალიხანაშვილი ლუკა

23 მარკოზაშვილი საბა
მარკოზაშვილი საბა გოგალაძე ნიკა ხარაზიშვილი ლუკა

55 გოგალაძე ნიკა
ხარაზიშვილი ლუკა

15 ალფაიძე ირაკლი
ქარელი  დავით ალფაიძე ირაკლი ალფაიძე ირაკლი

47 ქარელი  დავით
ქარელი  დავით ალფაიძე ირაკლი

31 ბეროშვილი ფირუზ 
ლუსპარიანი არტური ბეროშვილი ფირუზ ალფაიძე ირაკლი

63 ლუსპარიანი არტური
გირგვლიანი ნიკოლოზ

საქართველოს ჩემპიონატი
 -50კგუმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 1-2 თებერვალი 2020, თბილისი

A



2 ლომიტაშვილი დავით 
ლომიტაშვილი დავით კუპატაძე ლევან

34 კუპატაძე ლევან
ლომიტაშვილი დავით ჩოფლიანი ლუკა

18 მერებაშვილი ვასილი
მერებაშვილი ვასილი ჩოფლიანი ლუკა ჩოფლიანი ლუკა

50 ჩოფლიანი ლუკა
სირაძე პაატა

10 გოგიჩაშვილი გიორგი
ბუთხაშვილი გიორგი გოგიჩაშვილი გიორგი ჩოფლიანი ლუკა

42 ბუთხაშვილი გიორგი
ბუთხაშვილი გიორგი გოგიჩაშვილი გიორგი

26 ზაქაიძე ლუკა
ზაქაიძე ლუკა ცხოვრებაშვილი შოთა გოგიჩაშვილი გიორგი

58 ცხოვრებაშვილი შოთა
ცქვიტაია დავით

6 მუმლაძე დაჩი
იმერლიშვილი რატი მუმლაძე დაჩი

38 იმერლიშვილი რატი
იმერლიშვილი რატი მუმლაძე დაჩი

22 ბზიშვილი კოტე
ოთინაშვილი ანრი ბზიშვილი კოტე მუმლაძე დაჩი

54 ოთინაშვილი ანრი 
ჭელიძე ლაშა

14 სეხნიაშვილი ვაკო
სეხნიაშვილი ვაკო კანტროშვილი გიგა მუმლაძე დაჩი

46 კანტროშვილი გიგა
მაისურაძე მიხეილ კორაშვილი დაჩი

30 მაისურაძე მიხეილ
მაისურაძე მიხეილ კორაშვილი დაჩი ბერუაშვილი სპარტაკ

62 კორაშვილი დაჩი
ბერუაშვილი სპარტაკ

4 ბერუაშვილი სპარტაკ
ბერუაშვილი სპარტაკ პირველი გიორგი

36 პირველი გიორგი
ნადირაძე ვასილი პირველი გიორგი

20 ნადირაძე ვასილი
ნადირაძე ვასილი სეხნიაშვილი ვაკო

52
სეხნიაშვილი ვაკო

12 თათრიშვილი ნიკოლოზ
თათრიშვილი ნიკოლოზ ბირბიჩაძე ნიკა სეხნიაშვილი ვაკო

44 ბირბიჩაძე ნიკა
თათრიშვილი ნიკოლოზ ბირბიჩაძე ნიკა

28 ნოზაძე ლუკა
ჭელიძე ლაშა ბირბიჩაძე ნიკა

60 ჭელიძე ლაშა
ოთინაშვილი ანრი 

8 გერგედავა გიორგი
გერგედავა გიორგი

40
გერგედავა გიორგი ლოთიშვილი შოთა

24 ლოთიშვილი შოთა
ცქვიტაია დავით ლოთიშვილი შოთა ლოთიშვილი შოთა

56 ცქვიტაია დავით
ზაქაიძე ლუკა

16 ნიაური გიორგი
გამჯაშვილი ოთარ ნიაური გიორგი მერებაშვილი ვასილი

48 გამჯაშვილი ოთარ
გამჯაშვილი ოთარ ცხვიტავა ლუკა

32 ცხვიტავა ლუკა
სირაძე პაატა ცხვიტავა ლუკა მერებაშვილი ვასილი

64 სირაძე პაატა
მერებაშვილი ვასილი
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1 ვახტანგაძე თორნიკე
ვახტანგაძე თორნიკე ფიოლია ნიკოლოზ

65 ფიოლია ნიკოლოზ ბერძნიშვილი რომა გიუნაშვილი გელა
33 ბერძნიშვილი რომა გიუნაშვილი გელა A

17 წიკლაური ლუკა ბერძნიშვილი რომა გიუნაშვილი გელა
წიკლაური ლუკა

81 წიკლაური ლუკა ვანიშვილი გიორგი ხაშმელაშვილი ბაჩო
49 მღებრიშვილი თაზო ვანიშვილი გიორგი

9 მუმლაძე ლევან ხაშმელაშვილი ბაჩო
მუმლაძე ლევან

73 ჯანეზაშვილი გიორგი პავლიაშვილი ვალერი ჯავახიშვილი გიორგი
41 ჯანეზაშვილი გიორგი პავლიაშვილი ვალერი

25 მაჩალიკაშვილი ბექა მაჩალიკაშვილი ბექა გუგისიანი ნიკა
მაჩალიკაშვილი ბექა

89 მაჩალიკაშვილი ბექა გუგისიანი ნიკა ჯავახიშვილი გიორგი
57 ნანეტაშვილი გუჯა გუგისიანი ნიკა

5 გიუნაშვილი გიორგი ჯავახიშვილი გიორგი
თათიკიშვილი გიორგი გიუნაშვილი გიორგი

69 თათიკიშვილი გიორგი თათიკიშვილი გიორგი ნანეტაშვილი გუჯა
37 გუგისიანი ნიკა ნანეტაშვილი გუჯა

21 პავლიაშვილი ვალერი ხანჯალიაშვილი ბაჩო ნანეტაშვილი გუჯა
პავლიაშვილი ვალერი

85 ხანჯალიაშვილი ბაჩო მუმლაძე ლევან ნანეტაშვილი გუჯა
53 ხანჯალიაშვილი ბაჩო მუმლაძე ლევან

13 გიგლემიანი მიშა ბეგიაშვილი გიორგი
გიგლემიანი მიშა

77 გიგლემიანი მიშა მღებრიშვილი თაზო ნანეტაშვილი გუჯა
45 ვანიშვილი გიორგი მღებრიშვილი თაზო

29 ბუზალაძე რობი ბუზალაძე რობი ვახტანგაძე თორნიკე
ბუზალაძე რობი

93 ბუზალაძე რობი ვახტანგაძე თორნიკე ვახტანგაძე თორნიკე
61 გიუნაშვილი გელა ვახტანგაძე თორნიკე

3 ჩერქეზიშვილი გუგა ხორგუაშვილი გიგა
ხორგუაშვილი გიგა ჩერქეზიშვილი გუგა

67 ხორგუაშვილი გიგა ხორგუაშვილი გიგა სიხარულიძე ვასიკო
35 ვარდიაშვილი დათო სიხარულიძე ვასიკო

19 ტყეშელაშვილი სანდრო ნოზაძე ბექა სიხარულიძე ვასიკო
ტყეშელაშვილი სანდრო

83 ნოზაძე ბექა ონიანი ლუკა სიხარულიძე ვასიკო
51 ნოზაძე ბექა ონიანი ლუკა

11 მაისურაძე ნიკა გიგლემიანი მიშა
მაისურაძე ნიკა

75 მაისურაძე ნიკა ქველაძე ნიკა სიხარულიძე ვასიკო
43 სულიკაშვილი გიორგი ქველაძე ნიკა

27 ბეგიაშვილი გიორგი მაისურაძე ნიკა ქველაძე ნიკა
ბეგიაშვილი გიორგი

91 ბეგიაშვილი გიორგი თოდაძე მამუკა თათიკიშვილი გიორგი
59 პაპუაშვილი ლუკა თოდაძე მამუკა

7 თოდაძე მამუკა თათიკიშვილი გიორგი
თოდაძე მამუკა ცოფურაშვილი ლექსო

71 ცოფურაშვილი ლექსო ჯავახიშვილი გიორგი პაპუაშვილი ლუკა
39 ჯავახიშვილი გიორგი პაპუაშვილი ლუკა

23 ივანაშვილი გიორგი ივანაშვილი გიორგი პაპუაშვილი ლუკა
ივანაშვილი გიორგი

87 ივანაშვილი გიორგი სულიკაშვილი გიორგი პაპუაშვილი ლუკა
55 ქველაძე ნიკა სულიკაშვილი გიორგი

15 ხუტუაშვილი ლევან ჯანეზაშვილი გიორგი
ხუტუაშვილი ლევან

79 ხუტუაშვილი ლევან ტყეშელაშვილი სანდრო წიკლაური ლუკა
47 ონიანი ლუკა ტყეშელაშვილი სანდრო

31 ხაშმელაშვილი ბაჩო ხუტუაშვილი ლევან ვარდიაშვილი დათო
ხაშმელაშვილი ბაჩო

95 ხაშმელაშვილი ბაჩო ვარდიაშვილი დათო წიკლაური ლუკა
63 სიხარულიძე ვასიკო ვარდიაშვილი დათო

წიკლაური ლუკა

საქართველოს ჩემპიონატი
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 1-2 თებერვალი 2020, თბილისი
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2 ბენდელიანი გიორგი
ბენდელიანი გიორგი რთველიაშვილი გიორგი

66 რთველიაშვილი გიორგი ბენდელიანი გიორგი ფეზუაშვილი დავით B
34 ყურშავიშვილი გელა ფეზუაშვილი დავით

18 სისვაძე ერეკლე ბენდელიანი გიორგი ფეზუაშვილი დავით
სისვაძე ერეკლე

82 სისვაძე ერეკლე ნიორაძე ლუკა ფეზუაშვილი დავით
50 ლოხიშვილი ლაშა ნიორაძე ლუკა

10 მაზმიშვილი ოთარ გურაბანიძე ზურა
მაზმიშვილი ოთარ

74 პეტრიაშვილი სანდრო ქურდოვანიძე ელიზბარ გოგიაშვილი ვახტანგ
42 პეტრიაშვილი სანდრო ქურდოვანიძე ელიზბარ

26 საკარული ლუკა პეტრიაშვილი სანდრო ლომსაძე ლუკა
საკარული ლუკა

90 საკარული ლუკა ლომსაძე ლუკა გოგიაშვილი ვახტანგ
58 გეგელაშვილი გიორგი ლომსაძე ლუკა

6 სოსიაშვილი მურმან გოგიაშვილი ვახტანგ
სოსიაშვილი მურმან მაჭავარიანი ცოტნე

70 მაჭავარიანი ცოტნე სოსიაშვილი მურმან მაჭავარიანი ცოტნე
38 ლომსაძე ლუკა გეგელაშვილი გიორგი

22 ქურდოვანიძე ელიზბარ სოსიაშვილი მურმან მაზმიშვილი ოთარ
ქურდოვანიძე ელიზბარ

86 ზვიადაური ჯარჯი მაზმიშვილი ოთარ გელაშვილი გიორგი
54 ზვიადაური ჯარჯი მაზმიშვილი ოთარ

14 ოქრომელიძე ვლადიმერ გელაშვილი გიორგი
ოქრომელიძე ვლადიმერ

78 ოქრომელიძე ვლადიმერ ლოხიშვილი ლაშა გელაშვილი გიორგი
46 ნიორაძე ლუკა ლოხიშვილი ლაშა 

30 ფეზუაშვილი დავით ჭიღლაძე ზურაბ ლოხიშვილი ლაშა 
ფეზუაშვილი დავით

94 ჭიღლაძე ზურაბ ხაშმელაშვილი ბექა
62 ჭიღლაძე ზურაბ

4 სვიმონიშვილი მიხეილ ხაშმელაშვილი ბექა
გორჯოლაძე ოთარ სვიმონიშვილი მიხეილ

68 გორჯოლაძე ოთარ ხაშმელაშვილი ბექა ლაბაძე ნიკოლოზ
36 ხაშმელაშვილი ბექა ლაბაძე ნიკოლოზ

20 თეთრაშვილი რამაზ თეთრაშვილი რამაზ ლაბაძე ნიკოლოზ
თეთრაშვილი რამაზ

84 თეთრაშვილი რამაზ უხურგუნაშვილი  ლევან ლაბაძე ნიკოლოზ
52 თაბაგარი გიორგი უხურგუნაშვილი  ლევან

12 გელაშვილი გიორგი ოქრომელიძე ვლადიმერ
გელაშვილი გიორგი

76 გელაშვილი გიორგი მჭედლიშვილი რევაზ მჭედლიშვილი რევაზ
44 გაფრინდაშვილი მიშიკო მჭედლიშვილი რევაზ

28 გუგავა საბა არავიაშვილი საბა მჭედლიშვილი რევაზ
გუგავა საბა

92 არავიაშვილი საბა აბესაძე ზაზა მჭედლიშვილი რევაზ
60 არავიაშვილი საბა აბესაძე ზაზა

8 კუზანაშვილი ავთო ზვიადაური ჯარჯი
კუზანაშვილი ავთო

72 კუზანაშვილი ავთო გუგავა საბა
40 აბესაძე ზაზა გუგავა საბა

24 გოგიაშვილი ვახტანგ კუზანაშვილი ავთო გაფრინდაშვილი მიშიკო
გოგიაშვილი ვახტანგ

88 გოგიაშვილი ვახტანგ გაფრინდაშვილი მიშიკო გაფრინდაშვილი მიშიკო
56 მჭედლიშვილი რევაზ გაფრინდაშვილი მიშიკო

16 გურაბანიძე ზურა საკარული ლუკა
გურაბანიძე ზურა

80 გურაბანიძე ზურა თაბაგარი გიორგი გაფრინდაშვილი მიშიკო
48 უხურგუნაშვილი  ლევან თაბაგარი გიორგი

32 ლაბაძე ნიკოლოზ ხვთისავრიშვილი დავით გორჯოლაძე ოთარ
ლაბაძე ნიკოლოზ

96 ხვთისავრიშვილი დავით გორჯოლაძე ოთარ სისვაძე ერეკლე
64 ხვთისავრიშვილი დავით გორჯოლაძე ოთარ

სისვაძე ერეკლე
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1 პუზიანი სერგო
პუზიანი სერგო ჩხეტიანი ანრი

65 ჩხეტიანი ანრი მიშველიძე გიორგი ჩხეტიანი ანრი
33 მიშველიძე გიორგი კვანტალიანი დიმიტრი A

17 პაპიაშვილი რომანი მიშველიძე გიორგი ზაქარიასშვილი სანდრო
პაპიაშვილი რომანი ზაქარიასშვილი სანდრო

81 ზაქარიასშვილი სანდრო პაპიაშვილი რომანი ზაქარიასშვილი სანდრო კევლიშვილი ლევან
49 ფორჩხიძე ვასილი ბაზუაშვილი ნუგზარ

9 მექერიშვილი თორნიკე კევლიშვილი ლევან
ბიხანაშვილი თემურ მექერიშვილი თორნიკე

73 ბიხანაშვილი თემურ ამირხანაშვილი საბა ნინიკაშვილი დათო ალექსანოვი საბა
41 ამირხანაშვილი საბა ნინიკაშვილი დათო

25 ფეტვიაშვილი ვახტანგ ამირხანაშვილი საბა ჭეხაშვილი ილიკო
ფეტვიაშვილი ვახტანგ

89 ჭეჭელაშვილი  გიორგი ჭეხაშვილი ილიკო ალექსანოვი საბა
57 ჭეჭელაშვილი  გიორგი ჭეხაშვილი ილიკო

5 ნიკოლიშვილი ლუკა ალექსანოვი საბა
ჭეხაშვილი ილიკო ნიკოლიშვილი ლუკა

69 ჭეხაშვილი ილიკო გიგუაშვილი გიგა ფეტვიაშვილი ვახტანგ
37 გიგუაშვილი გიგა ფეტვიაშვილი ვახტანგ

21 მუსაგულოვი სახიბ გიგუაშვილი გიგა ბიხანაშვილი თემურ
ლაშქარაშვილი ლაშა მუსაგულოვი სახიბ

85 ლაშქარაშვილი ლაშა ლაშქარაშვილი ლაშა ბიხანაშვილი თემურ ბიხანაშვილი თემურ
53 ნინიკაშვილი დათო ბიხანაშვილი თემურ

13 გოგოხია გუგა ჩერქეზიშვილი დაჩი
ბაზუაშვილი ნუგზარ გოგოხია გუგა

77 ბაზუაშვილი ნუგზარ ტარიელაშვილი გიორგი ფორჩხიძე ვასილი ფორჩხიძე ვასილი
45 ტარიელაშვილი გიორგი ფორჩხიძე ვასილი

29 კვანტალიანი დიმიტრი ხინიზოვი კახა ფორჩხიძე ვასილი
კვანტალიანი დიმიტრი

93 ხინიზოვი კახა პუზიანი სერგო ფორჩხიძე ვასილი
61 ხინიზოვი კახა პუზიანი სერგო

3 შერმადინი ნოდარ ძარღუაშვილი ავთო
ძარღუაშვილი ავთო შერმადინი ნოდარ

67 ძარღუაშვილი ავთო ძარღუაშვილი ავთო შერმადინი ნოდარ
35 წიკლაური გიორგი ლაბაძე ნიკოლოზ

19 ლიპარტელიანი ვალერი ლიპარტელიანი ვალერი კასრაძე თემურ
ლიპარტელიანი ვალერი კასრაძე თემურ

83 კასრაძე თემურ ლიპარტელიანი ვალერი კასრაძე თემურ ტარიელაშვილი გიორგი
51 გელაშვილი დავით ბებია ოთარი

11 ფანცულაია თამაზ ტარიელაშვილი გიორგი
მარჯანიძე გიორგი ფანცულაია თამაზ

75 მარჯანიძე გიორგი მარჯანიძე გიორგი შავდათუაშვილი  ლევან თაბუაშვილი ჯუმბერ
43 ჭავჭავაძე ალექსანდრე შავდათუაშვილი  ლევან

27 ჩერქეზიშვილი დაჩი მარჯანიძე გიორგი თაბუაშვილი ჯუმბერ
ჩერქეზიშვილი დაჩი

91 ჩერქეზიშვილი დაჩი თაბუაშვილი ჯუმბერ თაბუაშვილი ჯუმბერ
59 გიგოლაევი მერაბ თაბუაშვილი ჯუმბერ

7 ქარელიშვილი  გიორგი ლაშქარაშვილი ლაშა
თაბუაშვილი ჯუმბერ ქარელიშვილი  გიორგი

71 თაბუაშვილი ჯუმბერ ალექსანოვი საბა ქარელიშვილი  გიორგი
39 ალექსანოვი საბა გიგოლაევი მერაბ

23 დულარიძე გიორგი 2005 დულარიძე გიორგი 2005 ქარელიშვილი  გიორგი
დულარიძე გიორგი 2005

87 დულარიძე გიორგი 2005 ჭავჭავაძე ალექსანდრე ჭეჭელაშვილი  გიორგი
55 შავდათუაშვილი  ლევან ჭავჭავაძე ალექსანდრე

15 ბებია ოთარი ჭეჭელაშვილი  გიორგი
ბებია ოთარი გუგუნაშვილი ანტონ

79 გუგუნაშვილი ანტონ კევლიშვილი ლევან გელაშვილი დავით გელაშვილი დავით
47 კევლიშვილი ლევან გელაშვილი დავით

31 ლაბაძე ნიკოლოზ ჯავახიშვილი ლუკა გელაშვილი დავით
ლაბაძე ნიკოლოზ

95 ჯავახიშვილი ლუკა წიკლაური გიორგი გელაშვილი დავით
63 ჯავახიშვილი ლუკა წიკლაური გიორგი

პაპიაშვილი რომანი

საქართველოს ჩემპიონატი
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 1-2 თებერვალი 2020, თბილისი
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2 ცერცვაძე  გიორგი
ცერცვაძე  გიორგი ლოცულაშვილი დავით

66 ლოცულაშვილი დავით ცერცვაძე  გიორგი ლოცულაშვილი დავით B
34 აფრასიძე გიორგი ბერიანიძე ლექსო

18 ლურსმანაშვილი ნიკა ლურსმანაშვილი ნიკა ვათიაშვილი ნიკა
ლურსმანაშვილი ნიკა ქირია სოსო

82 ქირია სოსო ლურსმანაშვილი ნიკა ვათიაშვილი ნიკა ვათიაშვილი ნიკა
50 ჭიოკაძე ლუკა ვათიაშვილი ნიკა

10 გაბოძე ნიკოლოზ პეტრიაშვილი ნიკა
გაბოძე ნიკოლოზ კუპატაძე გურამ

74 კუპატაძე გურამ მორბედაძე ნიკა პაპუკიშვილი  გიორგი პაპუკიშვილი  გიორგი
42 მორბედაძე ნიკა პაპუკიშვილი  გიორგი

26 ნარიმანიძე სანდრი მორბედაძე ნიკა პაპუკიშვილი  გიორგი
ნარიმანიძე სანდრი

90 ვარდოშვილი ავთო კუჭაშვილი ლუკა პაპუკიშვილი  გიორგი
58 ვარდოშვილი ავთო კუჭაშვილი ლუკა

6 კუჭაშვილი ლუკა პანკელაშვილი ბესო
კუჭაშვილი ლუკა კახნიაშვილი ზურა

70 კახნიაშვილი ზურა ფაჩულია გიგა ნარიმანიძე სანდრი
38 ფაჩულია გიგა ნარიმანიძე სანდრი

22 დულარიძე გიორგი 2006 დულარიძე გიორგი 2006 ნარიმანიძე სანდრი
დულარიძე გიორგი 2006

86 დულარიძე გიორგი 2006 გაბოძე ნიკოლოზ ნარიმანიძე სანდრი
54 პაპუკიშვილი  გიორგი გაბოძე ნიკოლოზ

14 ისაიაშვილი ლაზარე გუგუტიშვილი მალხაზ
შამანაური მოსე ისაიაშვილი ლაზარე

78 შამანაური მოსე შამანაური მოსე ისაიაშვილი ლაზარე ნარიმანიძე სანდრი
46 ვათიაშვილი ნიკა ჭიოკაძე ლუკა

30 ველიჯანაშვილი საბა შამანაური მოსე ისაიაშვილი ლაზარე
ველიჯანაშვილი საბა

94 ველიჯანაშვილი საბა აფრასიძე გიორგი ისაიაშვილი ლაზარე
62 ბერიანიძე ლექსო აფრასიძე გიორგი

4 გვარმიანი გიორგი გვარმიანი გიორგი
გვარმიანი გიორგი მათიაშვილი გიორგი

68 მათიაშვილი გიორგი გვარმიანი გიორგი ფოცხვერიშვილი ლექსო
36 მახმუდიანი ჯონი ფოცხვერიშვილი ლექსო

20 ალიმბარაშვილი თორნიკე თაზიევი ალექსი შინგაზრდილოვი ვახტანგ
თაზიევი ალექსი ალიმბარაშვილი თორნიკე

84 თაზიევი ალექსი თაზიევი ალექსი შინგაზრდილოვი ვახტანგ შინგაზრდილოვი ვახტანგ
52 გრძელიძე ანრი შინგაზრდილოვი ვახტანგ

12 ვანიშვილი  გიორგი ველიჯანაშვილი საბა
გუგუტიშვილი მალხაზ ვანიშვილი  გიორგი

76 გუგუტიშვილი მალხაზ გუგუტიშვილი მალხაზ ვანიშვილი  გიორგი შინგაზრდილოვი ვახტანგ
44 ფოლადიშვილი რიჩარდი შინგაზრდილოვი ლუკა

28 გიორგაძე გიორგი არაბული ავთანდილ ვანიშვილი  გიორგი
გიორგაძე გიორგი

92 არაბული ავთანდილ ბაკურაძე  ლუკა ფაჩულია გიგა
60 არაბული ავთანდილ ბაკურაძე  ლუკა

8 ჩორგოლიანი მიხეილ ფაჩულია გიგა
ჩორგოლიანი მიხეილ ბერაია ბექა

72 ბერაია ბექა ჩორგოლიანი მიხეილ გიორგაძე გიორგი
40 ბაკურაძე  ლუკა გიორგაძე გიორგი

24 პანკელაშვილი ბესო ჩორგოლიანი მიხეილ გიორგაძე გიორგი
პანკელაშვილი ბესო

88 პანკელაშვილი ბესო ფოლადიშვილი რიჩარდი გიორგაძე გიორგი
56 შინგაზრდილოვი ლუკა ფოლადიშვილი რიჩარდი

16 კვერნაძე დათო ვარდოშვილი ავთო 
შინგაზრდილოვი ვახტანგ კვერნაძე დათო

80 შინგაზრდილოვი ვახტანგ მეზვრიშვილი სოსო გრძელიძე ანრი გიორგაძე გიორგი
48 მეზვრიშვილი სოსო გრძელიძე ანრი

32 პეტრიაშვილი ნიკა მეზვრიშვილი სოსო გრძელიძე ანრი
პეტრიაშვილი ნიკა

96 პეტრიაშვილი ნიკა მახმუდიანი ჯონი გრძელიძე ანრი
64 ფოცხვერიშვილი ლექსო მახმუდიანი ჯონი

ცერცვაძე  გიორგი
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1 მინაშვილი გუგა
მინაშვილი გუგა ასლამაზაშვილი გიორგი

33  ასლამაზაშვილი გიორგი
მერებაშვილი სოლომონ ჭეჭელაშვილი  ალექსანდრე

17 ჭეჭელაშვილი  ალექსანდრე
მერებაშვილი სოლომონ ჭეჭელაშვილი  ალექსანდრე ჭეჭელაშვილი  ალექსანდრე

49 მერებაშვილი სოლომონ
ელოშვილი  თემურ

9 ოგიენკო ნიკოლოზ
ოგიენკო ნიკოლოზ ლურსმანაშვილი სოსო

41
ქიტიაშვილი  გიორგი ლურსმანაშვილი სოსო

25 ქიტიაშვილი  გიორგი
ქიტიაშვილი  გიორგი ლურსმანაშვილი სოსო ლურსმანაშვილი სოსო

57 ლურსმანაშვილი სოსო
მიქიაშვილი გეგი

5 გაბარაევი დათო
გაბარაევი დათო

37
ტატიშვილი ლაშა

21 ტატიშვილი ლაშა
ტატიშვილი ლაშა თიგიშვილი ვაჟა

53
თიგიშვილი ვაჟა

13 ხანგოშვილი მაგამედ
ხანგოშვილი მაგამედ მამიაშვილი გიორგი ვარდიშვილი ლუკა

45 მამიაშვილი გიორგი
ხანგოშვილი მაგამედ მამიაშვილი გიორგი

29 ჯანაშია ლუკა
ჯანაშია ლუკა ვარდიშვილი ლუკა

61
ვარდიშვილი ლუკა

3 კიპაროიძე ნიკა
ვარდიშვილი ლუკა კიპაროიძე ნიკა

35 ვარდიშვილი ლუკა
თურაზაშვილი  ლუკა ბოგველი ბერდია

19 თურაზაშვილი  ლუკა
თურაზაშვილი  ლუკა ბოგველი ბერდია ბოგველი ბერდია

51 ბოგველი ბერდია
ჯანაშია ლუკა

11 კიკალიშვილი ნიკოლოზ
თიგიშვილი ვაჟა კიკალიშვილი ნიკოლოზ კიკალიშვილი ნიკოლოზ

43 თიგიშვილი ვაჟა
ფხოველიშვილი გიორგი კიკალიშვილი ნიკოლოზ

27 ფხოველიშვილი გიორგი
ფხოველიშვილი გიორგი მამასახლისი გიორგი კიკალიშვილი ნიკოლოზ

59 მამასახლისი გიორგი
გაბარაევი დათო

7 კეინაშვილი ლაშა
მიქიაშვილი გეგი კეინაშვილი ლაშა

39 მიქიაშვილი გეგი
ხოსიაშვილი დაჩი მიხალჩუკი ვადიმ

23 ხოსიაშვილი დაჩი
ხოსიაშვილი დაჩი მიხალჩუკი ვადიმ მიხალჩუკი ვადიმ

55 მიხალჩუკი ვადიმ
ოგიენკო ნიკოლოზ

15 ჯაჭვლიანი ნიკოლოზ
ჯაჭვლიანი ნიკოლოზ მინაშვილი გუგა

47
ჯაჭვლიანი ნიკოლოზ

31 ელოშვილი  თემურ
ელოშვილი  თემურ მინაშვილი გუგა

63
მინაშვილი გუგა

საქართველოს ჩემპიონატი
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2 მეშველაშვილი გურამ
მეშველაშვილი გურამ მჭედლიძე ნიკა

34 მჭედლიძე ნიკა
მეშველაშვილი გურამ ახსამაძე ლუკა

18 ახსამაძე ლუკა
ლოცულაშვილი ალექსი ახსამაძე ლუკა ბაიდაური დათა

50 ლოცულაშვილი ალექსი
ბაიდაური დათა

10 მჭედლიშვილი ლევან
მჭედლიშვილი ლევან კუკულავა შოთა

42
ხარაზიშვილი ლუკა კუკულავა შოთა

26 ხარაზიშვილი ლუკა
ხარაზიშვილი ლუკა კუკულავა შოთა კუკულავა შოთა

58 კუკულავა შოთა
კირეულიშვილი  ტატო

6 აფციაური ივანე
ცოფურაშვილი ალეკო აფციაური ივანე

38 ცოფურაშვილი ალეკო
ექვთიმიშვილი ლუკა აფციაური ივანე

22 ექვთიმიშვილი ლუკა
ექვთიმიშვილი ლუკა გიგაური გიგა აფციაური ივანე

54 გიგაური გიგა
ხარანაული გიორგი

14 შველიძე ნიკოლოზ
ონიანი ბექა შველიძე ნიკოლოზ მუკბანიანი სერგი

46 ონიანი ბექა
ახლოური სანდრო შველიძე ნიკოლოზ

30 ახლოური სანდრო
ახლოური სანდრო მუკბანიანი სერგი

62
მუკბანიანი სერგი

4 მუმლაძე ლუკა
მუკბანიანი სერგი მუმლაძე ლუკა

36 მუკბანიანი სერგი
სამადაშვილი საბა სეტიელი ლუკა 

20 სეტიელი ლუკა 
სამადაშვილი საბა სეტიელი ლუკა ონიანი ბექა

52 სამადაშვილი საბა
ონიანი ბექა

12 ბირთველიშვილი  თორნიკე
მორბედაძე გიგი ბირთველიშვილი  თორნიკე ცოფურაშვილი ალეკო

44 მორბედაძე გიგი
მორბედაძე გიგი ბირთველიშვილი  თორნიკე

28 ხარანაული გიორგი
ხარანაული გიორგი მღვდელაძე ნიკა ცოფურაშვილი ალეკო

60 მღვდელაძე ნიკა
ცოფურაშვილი ალეკო

8 კირეულიშვილი  ტატო
კირეულიშვილი  ტატო

40
დოკაძე ნიკა სულაშვილი ნიკა

24 სულაშვილი ნიკა
დოკაძე ნიკა სულაშვილი ნიკა სულაშვილი ნიკა

56 დოკაძე ნიკა
მჭედლიშვილი ლევან

16 ცაციაშვილი სოსო
ჩუტკერაშვილი  რატი ცაციაშვილი სოსო სულაშვილი ნიკა

48 ჩუტკერაშვილი  რატი
ჩუტკერაშვილი  რატი ცაციაშვილი სოსო

32 ბაიდაური დათა
ბაიდაური დათა ლოცულაშვილი ალექსი

64
ლოცულაშვილი ალექსი

 -66კგ
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1 კოხოძე ლუკა

წითელაშვილი ბაჩო კოხოძე ლუკა

9 წითელაშვილი ბაჩო

კუკავა ლუკა კოხოძე ლუკა

5 კუკავა ლუკა

კუკავა ლუკა სვანაძე ლაშა დავითაძე ლუკა

13 სვანაძე ლაშა

დავითაძე ლუკა

3 ასათიანი მიშიკო

წიქარიშვილი ლუკა ასათიანი მიშიკო

11 წიქარიშვილი ლუკა

კომლაძე გოგა ასათიანი მიშიკო

7 კომლაძე გოგა

კომლაძე გოგა გაზდელიანი გიორგი ფარჯიანი საბა

15 გაზდელიანი გიორგი

ფარჯიანი საბა

2 კაპანაძე გიორგი

კაპანაძე გიორგი შონია ალექსანდრე

10 შონია ალექსანდრე

კაპანაძე გიორგი შონია ალექსანდრე

6 ომანაძე ლუკა

ფარჯიანი საბა ომანაძე ლუკა შონია ალექსანდრე

14 ფარჯიანი საბა

წიქარიშვილი ლუკა

4 დავითაძე ლუკა

დავითაძე ლუკა ცინაძე საბა

12 ცინაძე საბა

გორგაძე გოგა ცინაძე საბა

8 გორგაძე გოგა

გორგაძე გოგა ცინაძე საბა

16

წითელაშვილი ბაჩო
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1 შუბითიძე ნიკა
შუბითიძე ნიკა ირემაძე გიგა

17 ირემაძე გიგა
დიდბერიძე გიორგი ირემაძე გიგა

9 დიდბერიძე გიორგი
დიდბერიძე გიორგი ირემაძე გიგა

25
ჯუღელი გაგა კილაძე გუგა

5 გირგვლიანი ლაშა
გირგვლიანი ლაშა ფხაკაძე ბუბა

21
ჯუღელი გაგა

13 ჯუღელი გაგა
ჯუღელი გაგა ფხაკაძე ბუბა

29 ხიდაშელი თენგიზ
ფხაკაძე ბუბა

3 ხარაიშვილი ნიკოლოზ
ხურციძე ნიკოლოზ ხარაიშვილი ნიკოლოზ

19 ხურციძე ნიკოლოზ ხიდაშელი თენგიზ
ხურციძე ნიკოლოზ ხარაიშვილი ნიკოლოზ

11 ფხაკაძე ბუბა
ფხაკაძე ბუბა ხარაიშვილი ნიკოლოზ

27
ხურციძე ნიკოლოზ გირგვლიანი ლაშა

7 კილაძე გუგა
კილაძე გუგა ხარაიშვილი ნიკოლოზ

23
ჯაჭვლიანი ნიკოლოზ

15 ჯაჭვლიანი ნიკოლოზ
ჯაჭვლიანი ნიკოლოზ შუბითიძე ნიკა

31 ხარაიშვილი ნიკოლოზ
შუბითიძე ნიკა

2 ტალიკაძე ნიკოლოზ
კვატაშიძე ლომერი ტალიკაძე ნიკოლოზ

18 კვატაშიძე ლომერი კვანჭიანი ლუკა
კვანჭიანი ლუკა ტალიკაძე ნიკოლოზ

10 კვანჭიანი ლუკა
კვანჭიანი ლუკა ქურასბედიანი საბა

26
გელაშვილი თომა ქურასბედიანი საბა

6 გელაშვილი თომა
გელაშვილი თომა გაჩეჩილაძე ლუდვიგ

22
გელაშვილი თომა

14 ბედინაძე ალეკო
ბედინაძე ალეკო გაჩეჩილაძე ლუდვიგ

30 გაჩეჩილაძე ლუდვიგ
გაჩეჩილაძე ლუდვიგ

4 გაბისონია ლუკა
გალობერი ზურაბ გაბისონია ლუკა

20 გალობერი ზურაბ ჯაჭვლიანი ნიკოლოზ
გალობერი ზურაბ გაბისონია ლუკა

12 გაჩეჩილაძე ლუდვიგ
გაჩეჩილაძე ლუდვიგ ბედინაძე ალეკო

28
გალობერი ზურაბ ბედინაძე ალეკო

8 ხიდაშელი თენგიზ
ხიდაშელი თენგიზ ბედინაძე ალეკო

24
ხიდაშელი თენგიზ

16 ქურასბედიანი საბა
ქურასბედიანი საბა კვატაშიძე ლომერი

32 დიდბერიძე გიორგი
კვატაშიძე ლომერი

დიდბერიძე გიორგი
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1 აფციაური მათე
აფციაური მათე გვასალია ალექსი

17 გვასალია ალექსი
აფციაური მათე გვასალია ალექსი

9 ლომაშვილი ლაშა
ლომაშვილი ლაშა კუტალია ლუკა

25
მანდარია ლევან კუტალია ლუკა

5 მანდარია ლევან
მანდარია ლევან კუტალია ლუკა

21
მანდარია ლევან

13 ფილფანი ლუკა
ფილფანი ლუკა გაგუა ანრი

29 კუტალია ლუკა
გაგუა ანრი

3 ბანძელაძე იოანე
გურგენიძე გიორგი ბანძელაძე იოანე

19 გურგენიძე გიორგი ნავერიანი გიორგი
გურგენიძე გიორგი ბანძელაძე იოანე

11 გაგუა ანრი
გაგუა ანრი ბანძელაძე იოანე

27
ჩანქსელიანი გიორგი ფილფანი ლუკა

7 ჩანქსელიანი გიორგი
ჩანქსელიანი გიორგი ლომაშვილი ლაშა

23
ჩანქსელიანი გიორგი

15 კუტალია ლუკა
კუტალია ლუკა ლომაშვილი ლაშა

31 ლომაშვილი ლაშა
ლომაშვილი ლაშა

2 ბურჯანაძე ბიძინა
გერლიანი ოთარ ბურჯანაძე ბიძინა

18 გერლიანი ოთარ სოფრომაძე იმედი
გიორგობიანი ნიკოლოზ ბურჯანაძე ბიძინა

10 გიორგობიანი ნიკოლოზ
გიორგობიანი ნიკოლოზ კუბლაშვილი საბა

26
გიორგობიანი ნიკოლოზ კუბლაშვილი საბა

6 შუბითიძე დიტო
შუბითიძე დიტო აბაშიძე ოთარ

22
სოფრომაძე იმედი

14 სოფრომაძე იმედი
სოფრომაძე იმედი აბაშიძე ოთარ

30 გურგენიძე გიორგი
აბაშიძე ოთარ

4 აბაშიძე ოთარ
აბაშიძე ოთარ სამხარაძე ნუკრი

20 სამხარაძე ნუკრი გურგენიძე გიორგი
ანდრიაძე სანდრო სამხარაძე ნუკრი

12 ანდრიაძე სანდრო
ანდრიაძე სანდრო სამხარაძე ნუკრი

28
ანდრიაძე სანდრო შუბითიძე დიტო

8 კუბლაშვილი საბა
კუბლაშვილი საბა გერლიანი ოთარ

24
ნავერიანი გიორგი

16 ნავერიანი გიორგი
ნავერიანი გიორგი გერლიანი ოთარ

32 აფციაური მათე
გერლიანი ოთარ

აფციაური მათე
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1 წიქვაძე გიორგი
წიქვაძე გიორგი ლიპარტელიანი ნიკოლოზ

17 ლიპარტელიანი ნიკოლოზ
კლდიაშვილი საბა ლიპარტელიანი ნიკოლოზ

9 კლდიაშვილი საბა
კლდიაშვილი საბა სანაძე გაგა

25
კლდიაშვილი საბა სანაძე გაგა

5 ფილფანი გიორგი
ფილფანი გიორგი სანაძე გაგა

21
გველესიანი მათე

13 გველესიანი მათე
გველესიანი მათე ნიქაბაძე გიორგი

29 სანაძე გაგა
ნიქაბაძე გიორგი

3 ნიქაბაძე გიორგი
ნიქაბაძე გიორგი

19 მეგრელი დიმიტრი
მეგრელიშვილი ბესო

11 მეგრელიშვილი ბესო
მეგრელიშვილი ბესო ფილფანი გიორგი

27
გვიჭიანი ლუკა ფილფანი გიორგი

7 სანაძე გაგა
სანაძე გაგა წიქვაძე გიორგი

23
გვიჭიანი ლუკა

15 გვიჭიანი ლუკა
გვიჭიანი ლუკა წიქვაძე გიორგი

31 წიქვაძე გიორგი
წიქვაძე გიორგი

2 შველიძე გიორგი
შველიძე გიორგი

18 ზაქარიაძე საბა
ზაქარიაძე საბა

10 ზაქარიაძე საბა
ზაქარიაძე საბა მეშველიანი ბექა

26
ედიბერიძე მიშიკო მეშველიანი ბექა

6 ედიბერიძე მიშიკო
ედიბერიძე მიშიკო მეშველიანი ბექა

22
ედიბერიძე მიშიკო

14 შუშანიძე ლაშა
შუშანიძე ლაშა კუკავა გოჩა

30 მეგრელიშვილი ბესო
კუკავა გოჩა

4 კუკავა გოჩა
კუკავა გოჩა

20 მეგრელიშვილი ბესო
მეგრელი დიმიტრი

12 მეგრელი დიმიტრი
მეგრელი დიმიტრი შუშანიძე ლაშა

28
გოგლიჩიძე რომიკო შუშანიძე ლაშა

8 მეშველიანი ბექა
მეშველიანი ბექა შველიძე გიორგი

24
გოგლიჩიძე რომიკო

16 გოგლიჩიძე რომიკო
გოგლიჩიძე რომიკო შველიძე გიორგი

32 გველესიანი მათე
შველიძე გიორგი

გველესიანი მათე
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1 გაბრიჭიძე ნიკა
გაბრიჭიძე ნიკა კახიანი გოჩა

17 კახიანი გოჩა
გაბრიჭიძე ნიკა კახიანი გოჩა

9 კვინჩია გივი
კვინჩია გივი ბერიძე ლუკა

25
გაბრიჭიძე ნიკა ბერიძე ლუკა

5 კილაძე ლაშა
კილაძე ლაშა ბოლქვაძე რეზო

21
კილაძე ლაშა

13 ბრეგაძე ალექსანდრე
ბრეგაძე ალექსანდრე ბოლქვაძე რეზო

29 ბოლქვაძე რეზო
ბოლქვაძე რეზო

3 ბოლქვაძე რეზო
ბოლქვაძე რეზო

19 სოზაშვილი საბა
ბოლქვაძე რეზო

11 მეგრელიშვილი ბაჩო
მეგრელიშვილი ბაჩო ბრეგაძე ალექსანდრე

27
თურმანიძე ბექა ბრეგაძე ალექსანდრე

7 ბერიძე ლუკა
ბერიძე ლუკა კვინჩია გივი

23
თურმანიძე ბექა

15 თურმანიძე ბექა
თურმანიძე ბექა კვინჩია გივი

31 კვინჩია გივი
კვინჩია გივი

2 ჩავლეიშვილი გიორგი
ჩავლეიშვილი გიორგი

18 ჯულაყიძე ლუკა
მარდალეიშვილი ალექსანდრე

10 მარდალეიშვილი ალექსანდრე
მარდალეიშვილი ალექსანდრე ფიფია დიმიტრი

26
მარდალეიშვილი ალექსანდრე ფიფია დიმიტრი

6 ბერაძე ბესიკ
ბერაძე ბესიკ ფიფია დიმიტრი

22
ჯულაყიძე ლუკა

14 ჯულაყიძე ლუკა
ჯულაყიძე ლუკა ლიპარტელიანი ცეზარ

30 მეგრელიშვილი ბაჩო
ლიპარტელიანი ცეზარ

4 ლიპარტელიანი ცეზარ
ლიპარტელიანი ცეზარ

20 მეგრელიშვილი ბაჩო
სოზაშვილი საბა

12 სოზაშვილი საბა
სოზაშვილი საბა ბერაძე ბესიკ

28
კუჭავა საბა ბერაძე ბესიკ

8 ფიფია დიმიტრი
ფიფია დიმიტრი ბერაძე ბესიკ

24
კუჭავა საბა

16
კუჭავა საბა ჩავლეიშვილი გიორგი

32 კუჭავა საბა კილაძე ლაშა
ჩავლეიშვილი გიორგი

კილაძე ლაშა
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1 კვანჭიანი თომა
კვანჭიანი თომა ჩხაიძე იოანე

17 ჩხაიძე იოანე
კვანჭიანი თომა ჩხაიძე იოანე

9 კახიძე ნიკა
კახიძე ნიკა ენუქიძე ლუკა

25
ხურციძე ბეჟან ენუქიძე ლუკა

5 ჯიაძე ბექა
ჯიაძე ბექა ენუქიძე ლუკა

21
ხურციძე ბეჟან

13 ხურციძე ბეჟან
ხურციძე ბეჟან კამლაძე გიორგი

29 ენუქიძე ლუკა
კამლაძე გიორგი

3 კამლაძე გიორგი
კამლაძე გიორგი

19 წულაია ლუკა
შვანგირაძე გიორგი

11 შვანგირაძე გიორგი
შვანგირაძე გიორგი ჯიაძე ბექა

27
თევდორაძე ლუკა ჯიაძე ბექა

7 ენუქიძე ლუკა
ენუქიძე ლუკა ჯიაძე ბექა

23
თევდორაძე ლუკა

15 თევდორაძე ლუკა
თევდორაძე ლუკა კახიძე ნიკა

31 კომახიძე დათო
კახიძე ნიკა

2 გეწაძე მათე
ჭელიძე ედისონ გეწაძე მათე

18 ჭელიძე ედისონ კომახიძე დათო
კომახიძე დათო გეწაძე მათე

10 კომახიძე დათო
კომახიძე დათო გეწაძე მათე

26
დადიანი ლაშა გითოლენდია ჯონი

6 დადიანი ლაშა
დადიანი ლაშა შვანგირაძე ლუკა

22
დადიანი ლაშა

14 კაცაძე ტარიელ
კაცაძე ტარიელ შვანგირაძე ლუკა

30 შვანგირაძე გიორგი
შვანგირაძე ლუკა

4 შვანგირაძე ლუკა
შვანგირაძე ლუკა

20 შვანგირაძე გიორგი
შუბითიძე ბესიკ

12 შუბითიძე ბესიკ
შუბითიძე ბესიკ კაცაძე ტარიელ

28
შუბითიძე ბესიკ კაცაძე ტარიელ

8 გითოლენდია ჯონი
გითოლენდია ჯონი კაცაძე ტარიელ

24
წულაია ლუკა

16 წულაია ლუკა
წულაია ლუკა ჭელიძე ედისონ

32 კვანჭიანი თომა
ჭელიძე ედისონ

კვანჭიანი თომა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
უმცროსი ჭაბუკები, სალიცენზიო, 1-2 თებერვალი 2020, ზუგდიდი
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