
1 ბერიშვილი საბა
ჯერანოვი ლუკა

17 ჯერანოვი ლუკა
თოფურია ნიკოლოზ

9 ტიგინაშვილი ლაშა
თოფურია ნიკოლოზ

25 თოფურია ნიკოლოზ
თოფურია ნიკოლოზ

5 დონგვანი ბექა
კვირტიძე მიშიკო

21 კვირტიძე მიშიკო
ხუნძაყიშვილი ნიკა

13 მოდებაძე ლუკა
ხუნძაყიშვილი ნიკა

29 ხუნძაყიშვილი ნიკა

3 კუკავა ლუკა
კუკავა ლუკა

19 ვალიევი დათო
ჯოჯიშვილი გიორგი

11 გეგელაშვილი გეგელა
ჯოჯიშვილი გიორგი

27 ჯოჯიშვილი გიორგი
ჯოჯიშვილი გიორგი

7 ერგემლიძე გიორგი
საბაშვილი  საბა

23 საბაშვილი  საბა
საბაშვილი  საბა

15 წოწკოლაური საბა
თეთრაძე ნიკა 

31 თეთრაძე ნიკა 

2 კომლაძე გოგა
კომლაძე გოგა

18 ღრეული ლევან
ბერიაშვილი ნიკა

10 გასიტაშვილი იაკობ
ბერიაშვილი ნიკა

26 ბერიაშვილი ნიკა
ბერიაშვილი ნიკა

6 ბაქარაშვილი გიგა
ყველაშვილი ილია

22 ყველაშვილი ილია
ყველაშვილი ილია

14 გიგაური თორნიკე
გიგაური თორნიკე

30 ბარბაქაძე ალექსანდრე

4 ბორაშვილი ონისე
ბორაშვილი ონისე

20 კაპანაძე გიორგი
ბორაშვილი ონისე

12 მერებაშვილი ბექა
ფარჯიანი საბა

28 ფარჯიანი საბა
ჯერანოვი გიორგი

8 დავითაძე ლუკა
დავითაძე ლუკა

24 გორგაძე გოგა
ჯერანოვი გიორგი

16 ჯერანოვი გიორგი
ჯერანოვი გიორგი

32 ცინაძე საბა

ხუნძაყიშვილი ნიკა

ხუნძაყიშვილი ნიკა

საბაშვილი  საბა ბერიაშვილი ნიკა

ბერიაშვილი ნიკა

ყველაშვილი ილია

ყველაშვილი ილია

ბორაშვილი ონისე ჯოჯიშვილი გიორგი

ჯოჯიშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში (2005-2006 წწ.)
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თოფურია ნიკოლოზ

თოფურია ნიკოლოზ

ჯერანოვი გიორგი

15-16 თებერვალი 2020, კასპი

შედეგები

1 თოფურია ნიკოლოზ

2 ჯერანოვი გიორგი

3 ბერიაშვილი ნიკა

7 საბაშვილი  საბა

7 ბორაშვილი ონისე

3 ჯოჯიშვილი გიორგი

5 ხუნძაყიშვილი ნიკა

5 ყველაშვილი ილია



1 სამნიაშვილი  ოთარ
სამნიაშვილი  ოთარ

17 ქავთარაშვილი ირაკლი
სამნიაშვილი  ოთარ

9 ხუციშვილი გუჯა
ნონიკაშვილი გიორგი

25 ნონიკაშვილი გიორგი
ხურციძე ნიკოლოზ

5 ხარაიშვილი ნიკოლოზ
ხარაიშვილი ნიკოლოზ

21 გიუნაშვილი გიგი
ხურციძე ნიკოლოზ

13 ხურციძე ნიკოლოზ
ხურციძე ნიკოლოზ

29 დიდბერიძე გიორგი

3 ზუკაკიშვილი გიორგი
ზუკაკიშვილი გიორგი

19 დალაქიშვილი როსტომ
ჯუღელი გაგა

11 ჯუღელი გაგა
ჯუღელი გაგა

27 გოგალაძე გიორგი
ჯუღელი გაგა

7 ხიზამბარელი გიორგი
მჭედლური გიორგი

23 მჭედლური გიორგი
ციხელაშვილი  მირზა

15
ციხელაშვილი  მირზა

31 ციხელაშვილი  მირზა

2 გელაშვილი თომა
გელაშვილი თომა

18 გაჩეჩილაძე ლუდვიგ
გელაშვილი თომა

10 გალობერი ზურაბ
გალობერი ზურაბ

26 თურმანიშვილი ლუკა
კევლიშვილი დავით

6 ჯაფარიძე ვახტაგ
მეზურნიშვილი ტატო

22 მეზურნიშვილი ტატო
კევლიშვილი დავით

14 ბებელაშვილი ავთანდილ
კევლიშვილი დავით

30 კევლიშვილი დავით

4 ჭიკაძე საბა
ხიდაშელი თენგიზ

20 ხიდაშელი თენგიზ
ხიდაშელი თენგიზ

12 კურდღელაშვილი გიორგი
კურდღელაშვილი გიორგი

28 სიმონიშვილი გიორგი
ხიდაშელი თენგიზ

8 სეხნიაიძე ვანო
სეხნიაიძე ვანო

24 ხმიადაშვილი  რობერტი
სეხნიაიძე ვანო

16 ბარიშვილი საბა
ბარიშვილი საბა

32 გორგაძე ზურა

სამნიაშვილი  ოთარ

სამნიაშვილი  ოთარ

ციხელაშვილი  მირზა ხიდაშელი თენგიზ

ხიდაშელი თენგიზ

გელაშვილი თომა

გელაშვილი თომა

სეხნიაიძე ვანო გელაშვილი თომა

ჯუღელი გაგა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში (2005-2006 წწ.)
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ხურციძე ნიკოლოზ

კევლიშვილი დავით

კევლიშვილი დავით

15-16 თებერვალი 2020, კასპი

შედეგები

1 კევლიშვილი დავით

2 ხურციძე ნიკოლოზ

3 ხიდაშელი თენგიზ

7 ციხელაშვილი  მირზა

7 სეხნიაიძე ვანო

3 გელაშვილი თომა

5 სამნიაშვილი  ოთარ

5 ჯუღელი გაგა



1 მჭედლიშვილი ვახტანგ
მაისურაძე მიხეილ

17 მაისურაძე მიხეილ
მუმლაძე საბა

9 გაზაშვილი  ზაალი
მუმლაძე საბა

25 მუმლაძე საბა
ქარელი  დავით

5 აწკარუნაშვილი  გიორგი
აწკარუნაშვილი  გიორგი

21
ქარელი  დავით

13 ქარელი  დავით
ქარელი  დავით

29 ბუთხაშვილი გიორგი

3 ჩანქსელიქნი გიორგი
მარკოზაშვილი საბა

19 მარკოზაშვილი საბა
მარკოზაშვილი საბა

11 გიორგობიანი ნიკოლოზ
გიორგობიანი ნიკოლოზ

27 ჩილინდრიშვილი გიორგი
ლომიტაშვილი დავით

7 ალფაიძე ირაკლი
ალფაიძე ირაკლი

23 ჩოფლიანი ლუკა
ლომიტაშვილი დავით

15 გამჯაშვილი ოთარ
ლომიტაშვილი დავით

31 ლომიტაშვილი დავით

2 გერგედავა გიორგი
გერგედავა გიორგი

18 ლობჟანიძე დავით
სეხნიაშვილი ვაკო

10 ლომაშვილი ლაშა
სეხნიაშვილი ვაკო

26 სეხნიაშვილი ვაკო
იმერლიშვილი რატი

6 იმერლიშვილი რატი
იმერლიშვილი რატი

22 რაფავა ლუკა
იმერლიშვილი რატი

14 ანდრიაძე სანდრო
მერებაშვილი ვასილი

30 მერებაშვილი ვასილი

4 აფციაური მათე
მანდარია ლევან

20 მანდარია ლევან
მანდარია ლევან

12 ჭიაბერაშვილი ვახო
თათრიშვილი ნიკოლოზ

28 თათრიშვილი ნიკოლოზ
მანდარია ლევან

8
მუმლაძე დაჩი

24 მუმლაძე დაჩი
მუმლაძე დაჩი

16 მარგოშვილი იბრაგიმ
ნადირაძე ვასილი

32 ნადირაძე ვასილი

მუმლაძე საბა

მარკოზაშვილი საბა

მარკოზაშვილი საბა მანდარია ლევან

მანდარია ლევან

სეხნიაშვილი ვაკო

მუმლაძე დაჩი

მუმლაძე დაჩი ქარელი  დავით

ქარელი  დავით

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში (2005-2006 წწ.)
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ლომიტაშვილი დავით

ლომიტაშვილი დავით

15-16 თებერვალი 2020, კასპი

იმერლიშვილი რატი

შედეგები

1 ლომიტაშვილი დავით

2 იმერლიშვილი რატი

3 მანდარია ლევან

3 ქარელი  დავით

5 მარკოზაშვილი საბა

5 მუმლაძე დაჩი

7 მუმლაძე საბა

7 სეხნიაშვილი ვაკო



1 ედიბერიძე შოთიკო
გვიჭიანი ლუკა

17 გვიჭიანი ლუკა
გვიჭიანი ლუკა

9 ხვთისავრიშვილი დავით
კუზანაშვილი ავთო

25 კუზანაშვილი ავთო
კლდიაშვილი საბა

5 კლდიაშვილი საბა
კლდიაშვილი საბა

21 ნოზაძე ბექა
კლდიაშვილი საბა

13 მაისურაძე ნიკა
ბუზალაძე რობი

29 ბუზალაძე რობი

3 პეტრიაშვილი სანდრო
პეტრიაშვილი სანდრო

19 მჭედლიშვილი რევაზ
პეტრიაშვილი სანდრო

11 სანაძე გაგა
სანაძე გაგა

27 ივანაშვილი გიორგი
პეტრიაშვილი სანდრო

7 ხანჯალიაშვილი ბაჩო
გაფრინდაშვილი მიშიკო

23 გაფრინდაშვილი მიშიკო
მაჩალიკაშვილი ბექა

15
მაჩალიკაშვილი ბექა

31 მაჩალიკაშვილი ბექა

2 ნანეტაშვილი გუჯა
ნანეტაშვილი გუჯა

18 სოსიაშვილი მურმან
ნანეტაშვილი გუჯა

10 გოგიაშვილი ვახტანგ
სიხარულიძე ვასიკო

26 სიხარულიძე ვასიკო
ნანეტაშვილი გუჯა

6 არავიაშვილი საბა
არავიაშვილი საბა

22 ხუტუაშვილი ლევან
გველესიანი მათე

14 გველესიანი მათე
გველესიანი მათე

30 ჯავახიშვილი გიორგი

4 ბერძნიშვილი რომა
ბერძნიშვილი რომა

20 გელაშვილი გიორგი
ბერძნიშვილი რომა

12 წიკლაური ლუკა
ჭიღლაძე ზურაბ

28 ჭიღლაძე ზურაბ
წიქვაძე გიორგი

8 თეთრაშვილი რამაზ
თეთრაშვილი რამაზ

24 ბენდელიანი გიორგი
წიქვაძე გიორგი

16
წიქვაძე გიორგი

32 წიქვაძე გიორგი

გვიჭიანი ლუკა

გვიჭიანი ლუკა

მაჩალიკაშვილი ბექა გვიჭიანი ლუკა

წიქვაძე გიორგი

გველესიანი მათე

ბერძნიშვილი რომა

ბერძნიშვილი რომა ბერძნიშვილი რომა

პეტრიაშვილი სანდრო

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში (2005-2006 წწ.)
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კლდიაშვილი საბა

კლდიაშვილი საბა

ნანეტაშვილი გუჯა

15-16 თებერვალი 2020, კასპი

შედეგები

1 კლდიაშვილი საბა

2 ნანეტაშვილი გუჯა

3 გვიჭიანი ლუკა

7 მაჩალიკაშვილი ბექა

7 გველესიანი მათე

3 ბერძნიშვილი რომა

5 წიქვაძე გიორგი

5 პეტრიაშვილი სანდრო



1 დულარიძე გიორგი 2005
ალექსანოვი საბა

17 ალექსანოვი საბა
მიშველიძე გიორგი

9 მიშველიძე გიორგი
მიშველიძე გიორგი

25 არაბული ავთანდილ
მიშველიძე გიორგი

5 კუჭავა საბა
კუჭავა საბა

21
მორბედაძე ნიკა

13 მორბედაძე ნიკა
მორბედაძე ნიკა

29 ჯავახიშვილი ლუკა

3 თურმანიძე ბექა
შინგაზრდილოვი ვახტანგ

19 შინგაზრდილოვი ვახტანგ
შინგაზრდილოვი ვახტანგ

11 მარდალეიშვილი ალექსანდრე
გიგუაშვილი გიგა

27 გიგუაშვილი გიგა
მარჯანიძე გიორგი

7 კილაძე ლაშა
გიორგაძე გიორგი

23 გიორგაძე გიორგი
მარჯანიძე გიორგი

15 ჩორგოლიანი მიხეილ
მარჯანიძე გიორგი

31 მარჯანიძე გიორგი

2 თაზიევი ალექსი
თაზიევი ალექსი

18 პაპუკიშვილი  გიორგი
ლურსმანაშვილი ნიკა

10 ლურსმანაშვილი ნიკა
ლურსმანაშვილი ნიკა

26 მეზვრიშვილი სოსო
კვინჩია გივი

6 ხინიზოვი კახა
ფორჩხიძე ვასილი

22 ფორჩხიძე ვასილი
კვინჩია გივი

14 კვინჩია გივი
კვინჩია გივი

30

4 ნარიმანიძე სანდრი
ნარიმანიძე სანდრი

20 ამირხანაშვილი საბა
შამანაური მოსე

12 შამანაური მოსე
შამანაური მოსე

28 ლიპარტელიანი ვალერი
გელაშვილი დავით

8 გელაშვილი დავით
გელაშვილი დავით

24 თაბუაშვილი ჯუმბერ
გელაშვილი დავით

16 გაბრიჭიძე ნიკა
დულარიძე გიორგი 

32 დულარიძე გიორგი 2006

მორბედაძე ნიკა

მორბედაძე ნიკა

შინგაზრდილოვი ვახტანგ მორბედაძე ნიკა

კვინჩია გივი

ლურსმანაშვილი ნიკა

ლურსმანაშვილი ნიკა

შამანაური მოსე მარჯანიძე გიორგი

მარჯანიძე გიორგი

1 მიშველიძე გიორგი

მიშველიძე გიორგი

მიშველიძე გიორგი

გელაშვილი დავით
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შედეგები

მორბედაძე ნიკა

5 ლურსმანაშვილი ნიკა

2 გელაშვილი დავით

3 მარჯანიძე გიორგი

15-16 თებერვალი 2020, კასპი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში (2005-2006 წწ.)

7 შამანაური მოსე

5 კვინჩია გივი

7 შინგაზრდილოვი ვახტანგ

3



1 დოკაძე ნიკა
მორბედაძე გიგი

17 მორბედაძე გიგი
მორბედაძე გიგი

9 ხანგოშვილი მაგამედ
კვანჭიანი თომა

25 კვანჭიანი თომა
მორბედაძე გიგი

5 ჩუტკერაშვილი  რატი
ლურსმანაშვილი სოსო

21 ლურსმანაშვილი სოსო
ლურსმანაშვილი სოსო

13 მუკბანიანი სერგი
ხოსიაშვილი დაჩი

29 ხოსიაშვილი დაჩი

3 თევდორაძე ლუკა
თევდორაძე ლუკა

19 მეშველაშვილი გურამ
თევდორაძე ლუკა

11 სულაშვილი ნიკა
შვანგირაძე გიორგი

27 შვანგირაძე გიორგი
სამადაშვილი საბა

7 კუკულავა შოთა
კუკულავა შოთა

23
სამადაშვილი საბა

15 სამადაშვილი საბა
სამადაშვილი საბა

31 ექვთიმიშვილი ლუკა

2 ჯაჭვლიანი ნიკოლოზ
ფხოველიშვილი გიორგი

18 ფხოველიშვილი გიორგი
ახლოური სანდრო

10 მინაშვილი გუგა
ახლოური სანდრო

26 ახლოური სანდრო
ახლოური სანდრო

6 შუბითიძე ბესიკ
შუბითიძე ბესიკ

22 მერებაშვილი სოლომონ
ქიტიაშვილი  გიორგი

14 ხარაზიშვილი ლუკა
ქიტიაშვილი  გიორგი

30 ქიტიაშვილი  გიორგი

4 კიკალიშვილი ნიკოლოზ
დადიანი ლაშა

20 დადიანი ლაშა
ხურციძე ბეჟან

12 ხურციძე ბეჟან
ხურციძე ბეჟან

28
თურაზაშვილი  ლუკა

8 ცოფურაშვილი ალეკო
ცოფურაშვილი ალეკო

24 ენუქიძე ლუკა
თურაზაშვილი  ლუკა

16 თურაზაშვილი  ლუკა
თურაზაშვილი  ლუკა

32 ტატიშვილი ლაშა

ლურსმანაშვილი სოსო

ლურსმანაშვილი სოსო

თევდორაძე ლუკა ლურსმანაშვილი სოსო

თურაზაშვილი  ლუკა

ქიტიაშვილი  გიორგი

ხურციძე ბეჟან

ხურციძე ბეჟან სამადაშვილი საბ

სამადაშვილი საბა

7 თევდორაძე ლუკა

7 ქიტიაშვილი  გიორგი

3 სამადაშვილი საბ

5 თურაზაშვილი  ლუკა

5 ხურციძე ბეჟან

შედეგები

1 მორბედაძე გიგი

2 ახლოური სანდრო

3 ლურსმანაშვილი სოსო

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში (2005-2006 წწ.)
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მორბედაძე გიგი

მორბედაძე გიგი

ახლოური სანდრო

15-16 თებერვალი 2020, კასპი



1 მიქაუტიძე იკა
ძამაშვილი ზურა

33 ძამაშვილი ზურაბ ძამაშვილი ზურაბ
17 ბარბაქაძე ლაშა

ძამაშვილი ზურაბ
9 იორამაშვილი ომარი

ადამაძე ლევან
25 ადამაძე ლევან

5 ქაცარიძე გიორგი ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ
წვერავა გეგი

37 წვერავა გეგი მარგველანი გიორგი
21 მარგველანი გიორგი

ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ
13 ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ

ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ
29 ძმანაშვილი ვაჟა

3 მაჭარაშვილი ლუკა 
ძმორაშვილი ლუკა

35 ძმორაშვილი ლუკა არდოტელი სანგი
19 არდოტელი სანგი

არდოტელი სანგი
11 ჯოხარიძე შოველი

ჭინჭარაული გოჩა
27 ჭინჭარაული გოჩა

არდოტელი სანგი
7 ერკოშვილი ვალერი

ერკოშვილი ვალერი
23 მზარეულიშვილი გუგა

ერკოშვილი ვალერი
15 მაგრაქველიძე ლევან

იმერლიშვილი დავით
31 იმერლიშვილი დავით

2 შალიკიანი მათე
შალიკიანი მათე

34 ქარელიშვილი ლუკა დიაკვნიშვილი ნიკოლოზ
18 დიაკვნიშვილი ნიკოლოზ

ჟორჟოლიანი გიორგი
10 ჟორჟოლიანი გიორგი

ჟორჟოლიანი გიორგი
26 აზისბეკოვი მამედ

6 ჯირკველაშვილი საბა ჟორჟოლიანი გიორგი
ჯირკველაშვილი საბა

38 ჯირკველაშვილი საბა
22 პირველი კოტე

ჯირკველაშვილი საბა
14 კუბლაშვილი ალექსი

მალასიძე ნიკოლოზ
30 მალასიძე ნიკოლოზ

4 აბაზაძე გიორგი
აბაზაძე გიორგი

36 კირკიტაძე ტარიელ წინწალაშვილი ისლამ 
20 წინწალაშვილი ისლამ 

წინწალაშვილი ისლამ 
12 ჩაჩიბაია ბაჩუკი

ჩაჩიბაია ბაჩუკი
28 გვიმრაძე ილია

წინწალაშვილი ისლამ 
8 ხოსიტაშვილი გივი

გველესიანი საბა
24 გველესიანი საბა

გველესიანი საბა
16 გიორხელიძე მათე

ონიანი ლუკა
32 ონიანი ლუკა

ძამაშვილი ზურაბ

ერკოშვილი ვალერი

ერკოშვილი ვალერი ერკოშვილი ვალერი

ჟორჟოლიანი გიორგი

ჯირკველაშვილი საბა

გველესიანი საბა

გველესიანი საბა გველესიანი საბა

არდოტელი სანგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ

წინწალაშვილი ისლამ 

საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში (2005-2006 წწ.)
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წინწალაშვილი ისლამ 

შედეგები

1 წინწალაშვილი ისლამ 

2 ნიკოლიშვილი ნიკოლო

3 ერკოშვილი ვალერი

3 გველესიანი საბა

5 ჟორჟოლიანი გიორგი

5 არდოტელი სანგი

7 ძამაშვილი ზურაბ

7 ჯირკველაშვილი საბა



1 ჟღენტი ლუკა
ჩაფურიშვილი მათე

17 ჩაფურიშვილი მათე
ჩაფურიშვილი მათე

9 გაგნიძე ტატო
გაგნიძე ტატო

25 ლომიძე მარადი
ჩაფურიშვილი მათე

5 შანავა ლუკა
შანავა ლუკა

21 ხიდაშელი დავით
შანავა ლუკა

13 ბიბილაური დავით
ბიბილაური დავით

29

3 ბაციკაძე თენგიზ
კორტავა გიგი

19 კორტავა გიგი
კორტავა გიგი

11 წყალობაშვილი სოსო
წყალობაშვილი სოსო

27 ფერცულიანი გიგა
ჩეჩელაშვილი რევაზ

7 ელისაბედაშვილი ნიკოლოზ
ჩეჩელაშვილი რევაზ

23 ჩეჩელაშვილი რევაზ
ჩეჩელაშვილი რევაზ

15 კორახაშვილი ნიკა
კორახაშვილი ნიკა

31

2 ბიბილაური ზურაბ
ბიბილაური ზურაბ

18 ქოზაშვილი დავით
ბიბილაური ზურაბ

10 ემანულიძე ალექსი
ემანულიძე ალექსი

26 გოძიაშვილი ლუკა
გაგაძე შალვა

6 გაგაძე შალვა
გაგაძე შალვა

22 თეთვაძე ანდრია
გაგაძე შალვა

14 კუპრაშვილი მიშა
კუპრაშვილი მიშა

30

4 სოფრომაძე საბა
ადუაშვილი  გოჩა

20 ადუაშვილი  გოჩა
ადუაშვილი  გოჩა

12
მჭედლიშვილი თამაზ

28 მჭედლიშვილი თამაზ
ბიბილაშვილი  ნუკრი

8 ბიბილაშვილი  ნუკრი
ბიბილაშვილი  ნუკრი

24 გველესიანი ლუკა
ბიბილაშვილი  ნუკრი

16 თურმანიძე ნუგზარ
თურმანიძე ნუგზარ

32

შანავა ლუკა

კორტავა გიგი

კორტავა გიგი ბიბილაშვილი  ნუკრი

ბიბილაშვილი  ნუკრი

ბიბილაური ზურაბ

ადუაშვილი  გოჩა

ადუაშვილი  გოჩა ჩეჩელაშვილი რევაზ

ჩეჩელაშვილი რევაზ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში (2005-2006 წწ.)
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ჩაფურიშვილი მათე

ჩაფურიშვილი მათე

15-16 თებერვალი 2020, კასპი

გაგაძე შალვა

შედეგები

1 ჩაფურიშვილი მათე

2 გაგაძე შალვა

3 ბიბილაშვილი  ნუკრი

3 ჩეჩელაშვილი რევაზ

5 კორტავა გიგი

5 ადუაშვილი  გოჩა

7 შანავა ლუკა

7 ბიბილაური ზურაბ



1 ბადუაშვილი გიორგი
ბადუაშვილი გიორგი

33 ხვიჩია ზურაბ ბადუაშვილი გიორგი
17 კვასტიანი ელდარ

ბადუაშვილი გიორგი
9 გავაშელაშვილი ზურა

გავაშელაშვილი ზურა
25 ჯომიდავა გიორგი

ბადუაშვილი გიორგი
5 ტუგულაშვილი გიორგი

ტუგულაშვილი გიორგი
21 გოჩიაშვილი შოთა

ტუგულაშვილი გიორგი
13 ნიჟარაძე ლუკა

ლაგურაშვილი ნოდარ
29 ლაგურაშვილი ნოდარ

3 ხუბაშვილი ვასიკო
შარიფაშვილი სოსო

19 შარიფაშვილი სოსო
შარიფაშვილი სოსო

11 კილასონია ნიკა
კილასონია ნიკა

27 შილაძე ლუკა
ბიგანაშვილი  თამაზ

7 ჯაშიაშვილი ზურაბ
ალაფიშვილი ნოდარ

23 ალაფიშვილი ნოდარ
ბიგანაშვილი  თამაზ

15 ბიგანაშვილი  თამაზ
ბიგანაშვილი  თამაზ

31 ზაქარაშვილი გურამ

2 ჯაშიაშვილი ლუკა
ჯაშიაშვილი ლუკა

18 ობოლაძე მათე
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6 ჭიკაძე დავით
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24 კიპაროიძე რომანი
ამირანაშვილი ზურა

16 ნოზაძე გიორგი
ამირანაშვილი ზურა

32 ამირანაშვილი ზურა

ტუგულაშვილი გიორგი

ტუგულაშვილი გიორგი

შარიფაშვილი სოსო ჭიკაძე დავით

ჭიკაძე დავით

ჭელიძე ლუკა

ჭელიძე ლუკა

ამირანაშვილი ზურა ბადუაშვილი გიორგი

ბადუაშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი უმცროს ჭაბუკებში (2005-2006 წწ.)

 +81კგ

ბიგანაშვილი  თამაზ

15-16 თებერვალი 2020, კასპი

ბიგანაშვილი  თამაზ

ნიქაბაძე რომეო

შედეგები

1 ბიგანაშვილი  თამაზ

2 ნიქაბაძე რომეო

3 ჭიკაძე დავით

3 ბადუაშვილი გიორგი

5 ტუგულაშვილი გიორგ

5 ჭელიძე ლუკა

7 შარიფაშვილი სოსო

7 ამირანაშვილი ზურა


	42
	46
	50
	55
	60
	66
	73
	81
	+81

