საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
1 გელაშვილი გიგა
33 დუღაძე რობიზონი
17 გოგობერიშვილი მათე
49 კუხალეიშვილი ლუკა
9 კვიციანი მერაბი
41 დგებია დავით
25 ნადიბაიძე ტატო
57 ნაჭყებია გიორგი
5 მღებრიშვილი ვალერი
37
21 სეხნიაშვილი თევდორე
53 სიდამონიძე ანზორ
13 გადრანი გიორგი
45 სეხნიაშვილი ოთარ
29 ხუდოიანი მურაზი
61 ტერმაკოზაშვილი ლაშა
3 შათირიშვილი შაქრო
35 მარგველანი გეგი
19 ბურძენაძე მირიანი
51
11 ბეგიევი მიხეილ
43 აბრამიშვილი თემური
27 სარდალაშვილი გიორგი
59 კოჩალიძე ნიკა
7 გაფრინდაშვილი ხვიჩა
39 ბანძელაძე მალხაზ
23 ტვილდიანი ლუკა
55 კურდღელაშვილი მირიან
15
47 მუშკუდიანი ლუკა
31 ბაჩიაშვილი ნიკა
63 ოტიაშვილი გიგი

გოგობერიშვილი მათე
დუღაძე რობიზონი
კოჩალიძე ნიკა
ბეგიევი მიხეილ
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დუღაძე რობიზონი
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კუხალეიშვილი ლუკა

A

კუხალეიშვილი ლუკა
კუხალეიშვილი ლუკა
დგებია დავით
ნადიბაიძე ტატო
ნადიბაიძე ტატო

კუხალეიშვილი ლუკა
მღებრიშვილი ვალერი
მღებრიშვილი ვალერი
სეხნიაშვილი თევდორე
მღებრიშვილი ვალერი
გადრანი გიორგი
ტერმაკოზაშვილი ლაშა
ტერმაკოზაშვილი ლაშა

კუხალეიშვილი ლუკა
ნასყიდაშვილი გიორგი

შათირიშვილი შაქრო

ნასყიდაშვილი გიორგი

შათირიშვილი შაქრო
ბურძენაძე მირიანი
სარდალაშვილი გიორგი
ბეგიევი მიხეილ
სარდალაშვილი გიორგი
სარდალაშვილი გიორგი
სარდალაშვილი გიორგი
გაფრინდაშვილი ხვიჩა
გაფრინდაშვილი ხვიჩა

შედეგები
1 ნასყიდაშვილი გიორგი

კურდღელაშვილი მირიან
ოტიაშვილი გიგი

2 კუხალეიშვილი ლუკა
3 ოტიაშვილი გიგი

მუშკუდიანი ლუკა
ოტიაშვილი გიგი
ოტიაშვილი გიგი

3 სარდალაშვილი გიორგი
5 გიგოლაშვილი ალექსანდრე
5 ჩაფურიშვილი კაკო

გოგობერიშვილი მათე
გოგობერიშვილი მათე
ნადიბაიძე ტატო
გოგობერიშვილი მათე
მღებრიშვილი ვალერი
ბეგიევი მიხეილ
შათირიშვილი შაქრო
შათირიშვილი შაქრო
ოტიაშვილი გიგი
ოტიაშვილი გიგი

7 გოგობერიშვილი მათე
7 რატიანი ზუკა
ოტიაშვილი გიგი
ოტიაშვილი გიგი
გიგოლაშვილი ალექსანდრე

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

2 ხარძიანი ნიკა
34 კაფიგრანოვი ნუგზარ
18 ხუზაურაშვილი ნიკა
50 ჯამბურიძე გიორგი
10 რაფავა ალექსანდრე
42 მაზიაშვილი თორნიკე
26 აქუბარდია არჩილ
58 მამულაშვილი ლევან
6 ჩაფურიშვილი კაკო
38 ამირხანაშვილი გუგა
22 ჯოიძე კახა
54 ლუხოშვილი ჯაბა
14 ქოპილაშვილი ლუკა
46 მანაგაძე გიორგი
30 ნასყიდაშვილი გიორგი
62 კუხალაშვილი ლუკა
4 სარქისაშვილი თამაზ
36
20 რუსულაშვილი გიორგი
52 ქიტესაშვილი გიორგი
12
44 ნაჭყებია იაკობი
28 გელხაური ნუგზარ
60 ჩალაბაშვილი მიშიკო
8 აქუბარდია იპოლიტე
40
24 ბასიაშვილი თორნიკე
56 გოგოსაშვილი ნიკუშა
16
48 აზიზბეკოვი ბაირამ
32 რატიანი ზუკა
64 გიგოლაშვილი ალექსანდრე

კუხალაშვილი ლუკა
მანაგაძე გიორგი
რატიანი ზუკა
აზიზბეკოვი ბაირამ
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ხარძიანი ნიკა
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ხუზაურაშვილი ნიკა

B

ხუზაურაშვილი ნიკა
აქუბარდია არჩილ
რაფავა ალექსანდრე
აქუბარდია არჩილ
აქუბარდია არჩილ

ნასყიდაშვილი გიორგი
ჩაფურიშვილი კაკო
ჩაფურიშვილი კაკო
ჯოიძე კახა
ნასყიდაშვილი გიორგი
მანაგაძე გიორგი
ნასყიდაშვილი გიორგი
ნასყიდაშვილი გიორგი

კუხალეიშვილი ლუკა
ნასყიდაშვილი გიორგი

სარქისაშვილი თამაზ

ნასყიდაშვილი გიორგი

სარქისაშვილი თამაზ
რუსულაშვილი გიორგი
ჩალაბაშვილი მიშიკო
ნაჭყებია იაკობი
ჩალაბაშვილი მიშიკო
ჩალაბაშვილი მიშიკო
გიგოლაშვილი ალექსანდრე
აქუბარდია იპოლიტე
აქუბარდია იპოლიტე

შედეგები
1 ნასყიდაშვილი გიორგი

ბასიაშვილი თორნიკე
გიგოლაშვილი ალექსანდრე

2 კუხალეიშვილი ლუკა
3 ოტიაშვილი გიგი

აზიზბეკოვი ბაირამ
გიგოლაშვილი ალექსანდრე

3 სარდალაშვილი გიორგი
5 გიგოლაშვილი ალექსანდრე

გიგოლაშვილი ალექსანდრე

5 ჩაფურიშვილი კაკო
მანაგაძე გიორგი
ჩაფურიშვილი კაკო
რატიანი ზუკა

7 გოგობერიშვილი მათე
ჩაფურიშვილი კაკო
აქუბარდია არჩილ

ჩაფურიშვილი კაკო

რატიანი ზუკა
აქუბარდია იპოლიტე
რატიანი ზუკა
ჩალაბაშვილი მიშიკო

7 რატიანი ზუკა
ჩაფურიშვილი კაკო

სარდალაშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
1 ნიკოლეიშვილი გიორგი
65 გოგოლაძე ნიკოლოზ
33 გურჩიანი სპარტაკი
17 სამსონაშვილი ვახო
49 ლობჟანიძე ალექსანდრე
9 კასრაძე ალეკო
41 ძაგანიშვილი ონისე
25 მეტრეველი შოთა
57 ძამაშვილი ნოდარ
5 ქავთარაშვილი მაგამედ
37 ხაჩიძე დავით
21 სომხიშვილი შალვა
53 გლოველი კაკო
13 ახობაძე დავით
45 ეპიტაშვილი აკაკი
29 ტატულაშვილი გიორგი
61 გოცირიძე მიხეილი
3 მეტრეველი ვასილი
35 კვანჭიანი გიორგი
19 ფავლენიშვილი ნუგზარ
51 კობერიძე ნიკოლოზ
11 გვარმიანი ვეფხვია
43 გიგოიძე დავითი
27 ცხოვრებაშვილი თამაზ
59 ხუროშვილი დავით
7 კვარაცხელია ლუკა
39 ვეშაპიძე ლაშა
23 ელიაშვილი ანზორი
55 ქოთუაშვილი თამაზ
15 დოღანია გიორგი
47 ლალიაშვილი გიორგი
31 ჩალაური თენგიზი
63 თამარაშვილი გიორგი

გოგოლაძე ნიკოლოზ
სამსონაშვილი ვახო
ვეშაპიძე ლაშა
ელიაშვილი ანზორი

65
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გურჩიანი სპარტაკი
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გურჩიანი სპარტაკი

A

სამსონაშვილი ვახო
გურჩიანი სპარტაკი
კასრაძე ალეკო
ძამაშვილი ნოდარ
ძამაშვილი ნოდარ

გურჩიანი სპარტაკი
ხაჩიძე დავით
სომხიშვილი შალვა
სომხიშვილი შალვა
ეპიტაშვილი აკაკი
ეპიტაშვილი აკაკი
ეპიტაშვილი აკაკი
ტატულაშვილი გიორგი

გურჩიანი სპარტაკი
გასიტაშვილი გურამ

მეტრეველი ვასილი

გასიტაშვილი გურამ
კობერიძე ნიკოლოზ

კობერიძე ნიკოლოზ
კობერიძე ნიკოლოზ
გვარმიანი ვეფხვია
გვარმიანი ვეფხვია
ხუროშვილი დავით
კვარაცხელია ლუკა
კვარაცხელია ლუკა
შედეგები

კვარაცხელია ლუკა

1 გასიტაშვილი გურამ

ელიაშვილი ანზორი
კვარაცხელია ლუკა

2 გურჩიანი სპარტაკი
3 საგანელიძე ლუკა

დოღანია გიორგი

3 კვარაცხელია ლუკა

დოღანია გიორგი

5 ძამაშვილი ნოდარ

თამარაშვილი გიორგი

5 ზირაქაშვილი თენგიზ
გოგოლაძე ნიკოლოზ
ძამაშვილი ნოდარ
ვეშაპიძე ლაშა
დოღანია გიორგი

7 კობერიძე ნიკოლოზ
ძამაშვილი ნოდარ
ეპიტაშვილი აკაკი
დოღანია გიორგი
კობერიძე ნიკოლოზ

ძამაშვილი ნოდარ

7 ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ძამაშვილი ნოდარ

კობერიძე ნიკოლოზ

საგანელიძე ლუკა
საგანელიძე ლუკა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
2 სისაური საბა
34 ბორჩაშვილი მუხამედ
18 ყანჩაველი გაგა
50 ქობულაძე ზურაბი
10 ბენდელიანი ლუკა
42 გასიტაშვილი გურამ
26 ქავთარაძე ვახტანგი
58 აბრამიშვილი ბაჩო
6 ხალილოვი სანან
38 ქავთარაძე ნუგო
22 ლომიძე საბა
54 ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
14 ბასიაშვილი ნიკოლოზ
46 მრელაშვილი გიგა
30 მაღლაკელიძე ავთო
62 მამედოვი ანარ
4 ელიზბარაშვილი თემურ
36 გოდერძიშვილი დავით
20 გერლიანი მურადი
52 ბაღაკაშვილი თემურ
12 ანიაშვილი გიორგი
44 იარღანაშვილი ვალერი
28 მაღალაშვილი ნიკა
60 საგანელიძე ლუკა
8 ზირაქაშვილი თენგიზ
40 მარგოშვილი ახმად
24 გამჯაშვილი გურამ
56 დვალიშვილი დავით
16 კაპანაძე ზურა
48 ლურსმანაშვილი გიორგი
32 გიორგაძე გიორგი
64 ტაბატაძე ვაჟა

ბენდელიანი ლუკა
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ქობულაძე ზურაბი

B

ქობულაძე ზურაბი
გასიტაშვილი გურამ
გასიტაშვილი გურამ
გასიტაშვილი გურამ
აბრამიშვილი ბაჩო

გასიტაშვილი გურამ
ხალილოვი სანან
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
მრელაშვილი გიგა
მრელაშვილი გიგა
მაღლაკელიძე ავთო

გურჩიანი სპარტაკი
გასიტაშვილი გურამ

გოდერძიშვილი დავით

გასიტაშვილი გურამ

გოდერძიშვილი დავით
ბაღაკაშვილი თემურ
საგანელიძე ლუკა
იარღანაშვილი ვალერი
საგანელიძე ლუკა
საგანელიძე ლუკა
საგანელიძე ლუკა
ზირაქაშვილი თენგიზ
ზირაქაშვილი თენგიზ

1 გასიტაშვილი გურამ

დვალიშვილი დავით
ზირაქაშვილი თენგიზ

2 გურჩიანი სპარტაკი
3 საგანელიძე ლუკა

კაპანაძე ზურა
კაპანაძე ზურა
გიორგაძე გიორგი

შედეგები

3 კვარაცხელია ლუკა
5 ძამაშვილი ნოდარ
5 ზირაქაშვილი თენგიზ

7 კობერიძე ნიკოლოზ
ბენდელიანი ლუკა
7 ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ქობულაძე ზურაბი
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
მაღალაშვილი ნიკა
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
მაღალაშვილი ნიკა
ზირაქაშვილი თენგიზ
იარღანაშვილი ვალერი
გოდერძიშვილი დავით
გოდერძიშვილი დავით
ზირაქაშვილი თენგიზ
ზირაქაშვილი თენგიზ
კვარაცხელია ლუკა
აბრამიშვილი ბაჩო

ბენდელიანი ლუკა

კვარაცხელია ლუკა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 ხუციშვილი დიმიტრი
33 ბახბახაშვილი დავით
17 ბეჟანიშვილი ჯემალ
49 წერეთელი მათე
9 ბადაგაძე ლევან
41 თაბუკაშვილი ამიკო
25 სამუშია ნიკა
57 კაპანაძე ლუკა
5 შეშაბერიძე ლუკა
37 ბებერაშვილი ნიკოლოზ
21 მჭედლიშვილი ფრიდონ
53
13 ბერიანიძე ლაშა
45
29 ჩხეტიანი ლექსო
61 მწყერაშვილი საბა
3
35 ქირია შოთიკო
19 ტერაშვილი გიორგი
51 თვალიაშვილი გიორგი
11 აფციაური გიორგი
43 ქოზაშვილი გიორგი
27 წიკლაური ნოდარი
59 ადუაშვილი საბა
7 წიქვაძე ლუკა
39 ბებია გიორგი
23 აკოფაშვილი კობა
55
15 გერმისაშვილი თენგიზ
47
31 იანტბელიძე გიორგი
63 ოსეფაშვილი გიორგი
სამუშია ნიკა
თაბუკაშვილი ამიკო
თვალიაშვილი გიორგი
ქირია შოთიკო
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ხუციშვილი დიმიტრი
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ხუციშვილი დიმიტრი

A

ბეჟანიშვილი ჯემალ
კაპანაძე ლუკა
თაბუკაშვილი ამიკო
კაპანაძე ლუკა
კაპანაძე ლუკა

კაპანაძე ლუკა
შეშაბერიძე ლუკა
შეშაბერიძე ლუკა
მჭედლიშვილი ფრიდონ
შეშაბერიძე ლუკა
ბერიანიძე ლაშა
ბერიანიძე ლაშა
მწყერაშვილი საბა

კაპანაძე ლუკა
კაპანაძე კოტე

ქირია შოთიკო

კაპანაძე კოტე
ტერაშვილი გიორგი

ტერაშვილი გიორგი
ტერაშვილი გიორგი
აფციაური გიორგი
ადუაშვილი საბა
ადუაშვილი საბა
ტერაშვილი გიორგი
წიქვაძე ლუკა
შედეგები

წიქვაძე ლუკა

1 კაპანაძე კოტე

აკოფაშვილი კობა
იანტბელიძე გიორგი
გერმისაშვილი თენგიზ
იანტბელიძე გიორგი
იანტბელიძე გიორგი

2 კაპანაძე ლუკა
3 გულბიანი ალექსანდრე
3 ტერაშვილი გიორგი
5 ხუციშვილი დიმიტრი
5 წამალაიძე გიორგი

7
ხუციშვილი დიმიტრი
7
ხუციშვილი დიმიტრი
ხუციშვილი დიმიტრი
შეშაბერიძე ლუკა
თვალიაშვილი გიორგი
ადუაშვილი საბა
ადუაშვილი საბა
იანტბელიძე გიორგი
იანტბელიძე გიორგი
თაბუკაშვილი ამიკო

იანტბელიძე გიორგი
თურქია ელიზბარი
ხუციშვილი დიმიტრი
გულბიანი ალექსანდრე
გულბიანი ალექსანდრე

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

2 ცერცვაძე ნუკრი
34 დავრაშელიძე ლევან
18 ხუსკივაძე ტარიელი
50 გულბიანი ალექსანდრე
10
42 სონიშვილი გიორგი
26 ცერცვაძე მურთაზ
58 მუმლაძე ვაჟა
6
38 დვალიშვილი თედო
22 ბაბუციძე ლუკა
54 წამალაიძე გიორგი
14 მარიამიძე დათო
46 კარაპეტიანი ალბერტი
30 გორგაძე ალბერტ
62 გამყრელიძე ოთარ
4 ქვაჩაკიძე სპარტაკი
36 ლურსმანაშვილი ვახო
20 კირვალიძე მიხეილ
52 ქულიჩიშვილი ვაჟა
12 დორეული ილია
44 თურქია ელიზბარი
28 მეშველიანი დავით
60 ტატულაშვილი კარლო
8 ბენდელიანი მოსე
40 მეშველიანი მამუკა
24 ჭიჭიაშვილი მიშიკო
56 სირაძე ზურა
16
48 ცერცვაძე გიორგი
32 კაპანაძე კოტე
64 დოლენჯაშვილი ლევან
ხუსკივაძე ტარიელი
ცერცვაძე ნუკრი
დოლენჯაშვილი ლევან
ცერცვაძე გიორგი
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ცერცვაძე ნუკრი
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გულბიანი ალექსანდრე

B

გულბიანი ალექსანდრე
გულბიანი ალექსანდრე
სონიშვილი გიორგი
სონიშვილი გიორგი
ცერცვაძე მურთაზ

გულბიანი ალექსანდრე
დვალიშვილი თედო
წამალაიძე გიორგი
წამალაიძე გიორგი
წამალაიძე გიორგი
კარაპეტიანი ალბერტი
გამყრელიძე ოთარ
გამყრელიძე ოთარ

კაპანაძე ლუკა
კაპანაძე კოტე

ლურსმანაშვილი ვახო

კაპანაძე კოტე
კირვალიძე მიხეილ

კირვალიძე მიხეილ
თურქია ელიზბარი
თურქია ელიზბარი
თურქია ელიზბარი
მეშველიანი დავით
კაპანაძე კოტე
მეშველიანი მამუკა
შედეგები

ჭიჭიაშვილი მიშიკო

1 კაპანაძე კოტე

ჭიჭიაშვილი მიშიკო
კაპანაძე კოტე

2 კაპანაძე ლუკა
3 გულბიანი ალექსანდრე

ცერცვაძე გიორგი
კაპანაძე კოტე

3 ტერაშვილი გიორგი
5 ხუციშვილი დიმიტრი

კაპანაძე კოტე

5 წამალაიძე გიორგი
ცერცვაძე ნუკრი
სონიშვილი გიორგი

7 იანტბელიძე გიორგი
ცერცვაძე ნუკრი

წამალაიძე გიორგი
წამალაიძე გიორგი
დოლენჯაშვილი ლევან
ჭიჭიაშვილი მიშიკო
ჭიჭიაშვილი მიშიკო
თურქია ელიზბარი
თურქია ელიზბარი

7 თურქია ელიზბარი
წამალაიძე გიორგი
ტერაშვილი გიორგი
ტერაშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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1
33 უმფრიანი ბერდია
9 მუმლაძე აკაკი
41
5
37
13
45
3
35
11
43
7
39
15
47
2
34
10
42
6
38
14
46
4
36
12
44
8
40
16
48

უმფრიანი ბერდია
17 ჯაფარიძე აკაკი
მუმლაძე აკაკი
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ჯაფარიძე აკაკი
ჯაფარიძე აკაკი

გირგვლიანი დავით
25 გირგვლიანი დავით
მწარიაშვილი ირაკლი
ჯაფარიძე აკაკი
მწარიაშვილი ირაკლი
მწარიაშვილი ირაკლი
21 ხმალაძე გიორგი
ციცქიშვილი სანდრო
მწარიაშვილი ირაკლი
ციცქიშვილი სანდრო
გელაშვილი ნიკოლოზ
ციცქიშვილი სანდრო
29 მახარობლიძე ირაკლი
ბაიაძე გოგიტა
ჯაფარიძე აკაკი
ბაიაძე გოგიტა
ბაიაძე გოგიტა
19 ჩეკურიშვილი ლუკა
ჟამერაშვილი ლევან
ჟამერაშვილი ლევან
ჟამერაშვილი ლევან
ჟამერაშვილი ლევან
27 ტაბარუკაშვილი ვახტანგ
ელიოზაშვილი აკაკი
ქავთარაძე გიორგი
უკანწყაროელი მირზა
უკანწყაროელი მირზა
ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
23 ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
ხუცუნაშვილი გიორგი
ქავთარაძე გიორგი
ხუცუნაშვილი გიორგი
ქავთარაძე გიორგი
31 ქავთარაძე გიორგი
საბაშვილი ვაჟა
ჯაფარიძე აკაკი
საბაშვილი ვაჟა
გალიევი რავილ
ზურაბიანი ნიკა
18 ზურაბიანი ნიკა
ჯაბნიაშვილი გიორგი
შერაზადიშვილი გიორგი
მისკალიშვილი ლაშა
მისკალიშვილი ლაშა
შერაზადიშვილი გიორგი
26 შერაზადიშვილი გიორგი
იაკობიძე ირაკლი
შერაზადიშვილი გიორგი
იაკობიძე ირაკლი
ბზიშვილი დემეტრე
იაკობიძე ირაკლი
22 აგულოვი ვახო
აფციაური ნიკო
აფციაური ნიკო
აფციაური ნიკო
აფციაური ნიკო
30 ჭყოიძე გიორგი
შერაზადიშვილი გიორგი
ფესვიანიძე პავლიკა
ფესვიანიძე პავლიკა
სულაქველიძე შაქრო
ძაგანიშვილი ბექა
20 ძაგანიშვილი ბექა
შედეგები
ხურციძე მერაბი
დვალაშვილი ზაური
დვალაშვილი ზაური
1 ჯაფარიძე აკაკი
დვალაშვილი ზაური
დვალაშვილი ზაური
28
2 შერაზადიშვილი გიორგ
ჩოჩიშვილი რომანი
დვალაშვილი ზაური
ჩოჩიშვილი რომანი
3 დვალაშვილი ზაური
ჩოჩიშვილი რომანი
24 სოზიაშვილი გიორგი
3 ქავთარაძე გიორგი
მარმალიძე გიორგი
მარმალიძე გიორგი
მარმალიძე გიორგი
5 მწარიაშვილი ირაკლი
მარმალიძე გიორგი
32
ზურაბიანი ნიკა

5

უმფრიანი ბერდია

7 ჟამერაშვილი ლევან
გირგვლიანი დავით
გირგვლიანი დავით
მწარიაშვილი ირაკლი
7 ხურციძე მერაბი
მწარიაშვილი ირაკლი
ხუცუნაშვილი გიორგი
მწარიაშვილი ირაკლი
ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
ჟამერაშვილი ლევან
დვალაშვილი ზაური
ჟამერაშვილი ლევან
მისკალიშვილი ლაშა
დვალაშვილი ზაური
ზურაბიანი ნიკა
ზურაბიანი ნიკა
ზურაბიანი ნიკა
აფციაური ნიკო
ხურციძე მერაბი
ზურაბიანი ნიკა
ხურციძე მერაბი
ძაგანიშვილი ბექა
ხურციძე მერაბი
ქავთარაძე გიორგი
მარმალიძე გიორგი
ქავთარაძე გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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1
17 ხარაზიშვილი ნიკა
9
25 მეგრელიშვილი გიორგი
5 ჯანდიერი ზაზა
21 ლობჟანიძე ლუკა
13 ჭანკვეტაძე გოგა
29
3 კუნდუხაშვილი დიმიტრი
19
11 მღებრიშვილი ლაშა
27
7 ბერუაშვილი ნიკა
23
15 მოხევიშვილი თომა
31
2 საღინაძე რატი
18 ჩაგელიშვილი გიორგი
10 ფოლადიშვილი თორნიკე
26 ლეფსაია ირაკლი
6 ერაშვილი ბაქარი
22 სართანია გიორგი
14 ალშიბაია ნიკოლოზ
30

ხარაზიშვილი ნიკა
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ხარაზიშვილი ნიკა
მეგრელიშვილი გიორგი
ხარაზიშვილი ნიკა
ლობჟანიძე ლუკა
ჭანკვეტაძე გოგა
ჭანკვეტაძე გოგა

ხარაზიშვილი ნიკა
კუნდუხაშვილი დიმიტრი
მღებრიშვილი ლაშა
მღებრიშვილი ლაშა
მღებრიშვილი ლაშა
ბერუაშვილი ნიკა
მოხევიშვილი თომა
მოხევიშვილი თომა
ხარაზიშვილი ნიკა
ჩაგელიშვილი გიორგი
ფოლადიშვილი თორნიკე
ფოლადიშვილი თორნიკე
ფოლადიშვილი თორნიკე
ერაშვილი ბაქარი
ერაშვილი ბაქარი
ალშიბაია ნიკოლოზ
გუგუნაშვილი გიზო

4
20 ხეთაგური კობა
12 გუგუნაშვილი გიზო
28
8 პერანიძე ელდარი
24 ხინიზოვი გიორგი
16 კობახიძე კობა
32

ლეფსაია ირაკლი
ჩაგელიშვილი გიორგი

ხეთაგური კობა
გუგუნაშვილი გიზო
გუგუნაშვილი გიზო
გუგუნაშვილი გიზო
ხინიზოვი გიორგი
კობახიძე კობა

შედეგები
1 ხარაზიშვილი ნიკა
2 გუგუნაშვილი გიზო
3 ფოლადიშვილი თორნიკე
3 მღებრიშვილი ლაშა

კობახიძე კობა

5 ჭანკვეტაძე გოგა

მეგრელიშვილი გიორგი
ჭანკვეტაძე გოგა
ჭანკვეტაძე გოგა

7 კუნდუხაშვილი დიმიტრი

5 ჩაგელიშვილი გიორგი
7 კობახიძე კობა

ჭანკვეტაძე გოგა
კუნდუხაშვილი დიმიტრი
ფოლადიშვილი თორნიკე
კუნდუხაშვილი დიმიტრი
მოხევიშვილი თომა
ფოლადიშვილი თორნიკე
ჩაგელიშვილი გიორგი
ჩაგელიშვილი გიორგი
ერაშვილი ბაქარი
ჩაგელიშვილი გიორგი
ხეთაგური კობა
მღებრიშვილი ლაშა
კობახიძე კობა
კობახიძე კობა
მღებრიშვილი ლაშა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 ჩაგელიშვილი ზურა
17 კოკოლაშვილი ემზარი
9 კოპილაშვილი გიგა
25
5 კოლხიტაშვილი ჯუმბერ
21 რევაზიშვილი გიორგი
13 ჭანტურია ზურაბი
29
3 სტეფნიაშვილი გიორგი
19 ბაზიერიშვილი ერეკლე
11 არაბული გიორგი
27
7 ბოჭორიშვილი ჯაბა
23
15 ამირანაშვილი ნიკა
31
2 ფერხული რატი
18 ხაჩიძე დავითი
10 ალფაიძე ვახტანგი
26
6 ჯაფარიძე მიხეილ
22 ხვიტია დავითი

საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის
10-11 აპრილი 2021, თბილისი
ჩაგელიშვილი ზურა
კოპილაშვილი გიგა
ჩაგელიშვილი ზურა
რევაზიშვილი გიორგი
რევაზიშვილი გიორგი
ჭანტურია ზურაბი
ბაზიერიშვილი ერეკლე
ბაზიერიშვილი ერეკლე
ბაზიერიშვილი ერეკლე
არაბული გიორგი
ბაზიერიშვილი ერეკლე
ბოჭორიშვილი ჯაბა
ამირანაშვილი ნიკა
ამირანაშვილი ნიკა
ჯაფარიძე მიხეილ
ფერხული რატი
ფერხული რატი
ალფაიძე ვახტანგი
ჯაფარიძე მიხეილ
ჯაფარიძე მიხეილ
ჯაფარიძე მიხეილ

14
30
4 როდონაია გიორგი
20 ლაპიაშვილი ნიკა

ჯაფარიძე მიხეილ
როდონაია გიორგი

28

24
16 ხარატიშვილი ალეკო
32

კოკოლაშვილი ემზარი
კოპილაშვილი გიგა
სტეფნიაშვილი გიორგი
არაბული გიორგი

შედეგები

როდონაია გიორგი

12

8 არუთინიანი დავით

-100კგ

ჩაგელიშვილი ზურა

1 ჯაფარიძე მიხეილ

არუთინიანი დავით
არუთინიანი დავით
არუთინიანი დავით
ხარატიშვილი ალეკო
კოპილაშვილი გიგა
რევაზიშვილი გიორგი

2 ბაზიერიშვილი ერეკლე
3 რევაზიშვილი გიორგი
3 ჩაგელიშვილი ზურა
5 არუთინიანი დავით
5 როდონაია გიორგი
7 სტეფნიაშვილი გიორგი

რევაზიშვილი გიორგი

7 ფერხული რატი
რევაზიშვილი გიორგი

სტეფნიაშვილი გიორგი
სტეფნიაშვილი გიორგი
ამირანაშვილი ნიკა
არუთინიანი დავით
ხვიტია დავითი
ფერხული რატი
ფერხული რატი
როდონაია გიორგი
ხარატიშვილი ალეკო
როდონაია გიორგი
როდონაია გიორგი
ჩაგელიშვილი ზურა

რევაზიშვილი გიორგი

ჩაგელიშვილი ზურა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის
10-11 აპრილი 2021, თბილისი

1 გვიმრაძე საბა

+100კგ

ბედოიძე ნიკა
9 ბედოიძე ნიკა
ბაღდავაძე დავით
5 ბაღდავაძე დავით
ბაღდავაძე დავით
13 ხანთაძე დიმა

კამლაძე საბა
3 ტაბატაძე უჩა
ფეიქრიშვილი ბაჩუკი
11 ფეიქრიშვილი ბაჩუკი
კამლაძე საბა
7 კამლაძე საბა
კამლაძე საბა
15 მიდელაშვილი თენგიზ
გურეშიძე შალვა
2 ქლიბაძე ზეზვა
დემეტრაშვილი ირაკლი
10 დემეტრაშვილი ირაკლი
დემეტრაშვილი ირაკლი
6 მაისურაძე გიორგი
მამულაშვილი ლაშა
14 მამულაშვილი ლაშა
გურეშიძე შალვა
4 გურეშიძე შალვა

შედეგები
გურეშიძე შალვა

1 გურეშიძე შალვა

12 გელაშვილი ილია
გურეშიძე შალვა
8 ჭინჭარაული დავით

2 კამლაძე საბა
3 დემეტრაშვილი ირაკლი
3 ბაღდავაძე დავით

ჭინჭარაული დავით

5 ფეიქრიშვილი ბაჩუკი

16

5 ჭინჭარაული დავით
ხანთაძე დიმა
ბედოიძე ნიკა
მიდელაშვილი თენგიზ
ფეიქრიშვილი ბაჩუკი
ქლიბაძე ზეზვა
მამულაშვილი ლაშა
გელაშვილი ილია
ჭინჭარაული დავით

7 ხანთაძე დიმა

ხანთაძე დიმა
ფეიქრიშვილი ბაჩუკი

7 მამულაშვილი ლაშა

ფეიქრიშვილი ბაჩუკი

დემეტრაშვილი ირაკლი
დემეტრაშვილი ირაკლი

მამულაშვილი ლაშა
ჭინჭარაული დავით
ბაღდავაძე დავით

ჭინჭარაული დავით
ბაღდავაძე დავით

