
1 სამნიაშვილი ოთარი
სამნიაშვილი ოთარი

33 შათირიშვილი თედო სამნიაშვილი ოთარი
17 ბერიძე დაჩი 

9 ჯერანოვი ლუკა სამნიაშვილი ოთარი
ჯერანოვი ლუკა

41 ნაცვალაძე თამაზ ჯერანოვი ლუკა
25 ბასილაშვილი მათე

5 ნონიშვილი ფირუზი სამნიაშვილი ოთარი
ჩხეტიანი მამუკა

37 ჩხეტიანი მამუკა შვანგირაძე დავით
21 შვანგირაძე დავით

13 ჯოჯიშვილი გიორგი ჯოჯიშვილი გიორგი
ჯოჯიშვილი გიორგი

45 ბუზიაშვილი გიორგი ჯოჯიშვილი გიორგი
29 ქუჯოშვილი  დაჩი

3 ტყებუჩავა გიორგი სამნიაშვილი ოთარი
ტყებუჩავა გიორგი

35 ბებელაშვილი ავთანდილ ტყებუჩავა გიორგი
19 გოგოლაძე გიორგი

11 ტვილდიანი კონსტანტინე ასანიძე   საბა
ტვილდიანი კონსტანტინე

43 ალავიძე იოანე ასანიძე   საბა
27 ასანიძე   საბა

7 გოგალაძე გიორგი ნარიმანიძე გიორგი
ნარიმანიძე გიორგი

39 ნარიმანიძე გიორგი ნარიმანიძე გიორგი
23 უგრეხელიძე ოლეგი

15 ჯაშიაშვილი ბადრი ნარიმანიძე გიორგი
მირულიშვილი ლევან

47 მირულიშვილი ლევან ღრეული ლევანი
31 ღრეული ლევანი

2 გიორგობიანი ტატო ჩანქსელიანი გიორგი
გიორგობიანი ტატო

34 მაისურაძე ლუკა გიორგობიანი ტატო
18 მელიქოვი ჰიქმედი

10 ბარბაქაძე ალექსანდრე შარვაშიძე ნიკა
შარვაშიძე ნიკა

42 შარვაშიძე ნიკა შარვაშიძე ნიკა
26 გოდერძიშვილი ოთარ

6 უროტაძე გიორგი ჯერანოვი გიორგი
ბაჩიაშვილი შოთიკო

38 ბაჩიაშვილი შოთიკო ბაჩიაშვილი შოთიკო
22 მერებაშვილი ბექა

14 ხიზამბარელი გიორგი ჯერანოვი გიორგი
ჯერანოვი გიორგი

46 ჯერანოვი გიორგი ჯერანოვი გიორგი
30 გუსეინოვი ისმაილ

4 ჟორჟოლიანი საბა ჩანქსელიანი გიორგი
კუკავა ლუკა

36 კუკავა ლუკა ვალიევი დავითი
20 ვალიევი დავითი

12 მოდებაძე ლუკა ჯუღელი გაგა
მოდებაძე ლუკა

44 ბუჟღულაშვილი მურაზი ჯუღელი გაგა
28 ჯუღელი გაგა

8 ჩანქსელიანი გიორგი ჩანქსელიანი გიორგი 
ჩანქსელიანი გიორგი 

40 კვირტიძე მიხეილ ჩანქსელიანი გიორგი 
24 ახალკაცი დაჩი

16 ბერიაშვილი ნიკა ჩანქსელიანი გიორგი 
ბერიაშვილი ნიკა

48 შატაკიშვილი ლუკა ბერიაშვილი ნიკა
32 ფარჯიანი საბა

შათირიშვილი თედო
შათირიშვილი თედო

ბერიძე დაჩი შათირიშვილი თედო
ჯერანოვი ლუკა ჯოჯიშვილი გიორგი

გოგალაძე გიორგი ჯოჯიშვილი გიორგი
გოგალაძე გიორგი გოგალაძე გიორგი

უგრეხელიძე ოლეგი გოგალაძე გიორგი
ღრეული ლევანი გოგალაძე გიორგი ჯერანოვი გიორგი

ხიზამბარელი გიორგი ასანიძე   საბა
ხიზამბარელი გიორგ ჯერანოვი გიორგი

გუსეინოვი ისმაილ ბაჩიაშვილი შოთიკო
ბაჩიაშვილი შოთიკო ბაჩიაშვილი შოთიკო

კვირტიძე მიხეილ შარვაშიძე ნიკა
კვირტიძე მიხეილ ჯუღელი გაგა

ახალკაცი დაჩი ბერიაშვილი ნიკა
ბერიაშვილი ნიკა ჯუღელი გაგა ჯუღელი გაგა

ჯუღელი გაგა
ნარიმანიძე გიორგი

7 ბაჩიაშვილი შოთიკო

5 გოგალაძე გიორგი

5 ნარიმანიძე გიორგი

7 ჯოჯიშვილი გიორგი

2 სამნიაშვილი ოთარი

3 ჯერანოვი გიორგი

3 ჯუღელი გაგა

1 ჩანქსელიანი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის
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შედეგები



1 გასანოვი ელთაჯ
გოჩაშვილი გიორგი

65 გოჩაშვილი გიორგი ხიდაშელი თენგო
33 ხიდაშელი თენგო

17 აფციაური მათე ხიდაშელი თენგო
აფციაური მათე

81 აფციაური მათე
49 მღებრიშვილი თამაზ

9 ფრიდონაშვილი ლუკა ხიდაშელი თენგო
ფრიდონაშვილი ლუკა

73 ჯაჭვლიანი ნიკოლოზ
41 ჯაჭვლიანი ნიკოლოზ

25 ბორაშვილი გიორგი ჭყოიძე დათო
ბორაშვილი გიორგი

89 ჭყოიძე დათო
57 ჭყოიძე დათო

5 გირგვლიანი ლაშა ხიდაშელი თენგო
გირგვლიანი ლაშა

69 ბუჯიაშვილი ნუგზარ
37 ბუჯიაშვილი ნუგზარ

21 კვანჭიანი ლუკა ბუჯიაშვილი ნუგზარ
კვანჭიანი ლუკა

85 მარკოზაშვილი საბა 
53 მარკოზაშვილი საბა 

13 ხურციძე ნიკოლოზ ხურციძე ნიკოლოზი
ხურციძე ნიკოლოზი

77 ხურციძე ნიკოლოზი
45 დალქიშვილი როსტომ

29 სიხაშვილი თამაზ ხურციძე ნიკოლოზი
სიხაშვილი თამაზ

93 იმერლიშვილი რატი მოდებაძე ლუკა
61 იმერლიშვილი რატი

3 ჯავახიშვილი ანდრო ბაღაშვილი ლაშა
ჯავახიშვილი ანდრო

67 ლუსპარიანი არტური ბაღაშვილი ლაშა
35 ლუსპარიანი არტური

19 მოდებაძე ლუკა მოდებაძე ლუკა
მოდებაძე ლუკა

83 მოდებაძე ლუკა
51 კოჩაძე გიორგი

11 როსტიაშვილი გიორგი მოდებაძე ლუკა
როსტიაშვილი გიორგი

75 როსტიაშვილი გიორგი
43 ლომაშვილი ლაშა

27 კვერნაძე დათო ჩოჩიშვილი  ჯემალ
კვერნაძე დათო

91 ჩოჩიშვილი  ჯემალ
59 ჩოჩიშვილი  ჯემალ

7 გიორგობიანი დაჩი მოდებაძე ლუკა
გიორგობიანი დაჩი

71 გელაშვილი თომა 
39 გელაშვილი თომა 

23 არღვლიანი გიორგი გელაშვილი თომა
არღვლიანი გიორგი

87 ჩოხელიშვილი ლუკა
55 ჩოხელიშვილი ლუკა

15 კევლიშვილი დავით ხარებაშვილი გიგი
კევლიშვილი დავით

79 ხარებაშვილი გიგი
47 ხარებაშვილი გიგი

31 ბუთხაშვილი გიორგი ხარებაშვილი გიგი
ბუთხაშვილი გიორგი

95 ბუთხაშვილი გიორგი
63 სამსიანი გაბრიელ

გოჩაშვილი გიორგი
აფციაური მათე

აფციაური მათე აფციაური მათე
ჭყოიძე დათო ხურციძე ნიკოლოზ

კოჩაძე გიორგი ხურციძე ნიკოლოზ
ლუსპარიანი არტური

ლუსპარიანი არტური ჩოჩიშვილი  ჯემალ
ჩოჩიშვილი  ჯემალ ხარებაშვილი გიგი

ხარებაშვილი გიგი ხარებაშვილი გიგი

ნადირაძე ვასილი

შედეგები

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის
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A

1 ბაღაშვილი ლაშა

2 მოდებაძე ლუკა

3 ხარებაშვილი გიგი

3 ლომიტაშვილი დავით

5 ნადირაძე ვასილი

5 ხიდაშელი თენგო

7 ხურციძე ნიკოლოზ

7 ჭიჭინაძე სანდრო

ხარებაშვილი გიგი



2 გვრიტიშვილი ნუგზარ
გვრიტიშვილი ნუგზარ

66 გვრიტიშვილი ნუგზარ
34 ბანძელაძე იოანე

18 გიორგობიანი ნიკოლოზ გვრიტიშვილი ნუგზარ
გიორგობიანი ნიკოლოზ

82 მუმლაძე საბა
50 მუმლაძე საბა

10 სეხნიაშვილი გურამ ნადირაძე ვასილი
სეხნიაშვილი გურამ

74 ნადირაძე ვასილი
42 ნადირაძე ვასილი

26 მარკოზაშვილი   გიორგი ნადირაძე ვასილი
მარკოზაშვილი   გიორგი

90 პეტრიაშვილი სანდრო
58 პეტრიაშვილი სანდრო

6 ხარაიშვილი ნიკოლოზ ნადირაძე ვასილი
ხარაიშვილი ნიკოლოზ

70 ხარაიშვილი ნიკოლოზ
38 გოგიაშვილი ვახტანგ

22 ლომიტაშვილი დავით ლომიტაშვილი დავით
ლომიტაშვილი დავით

86 ლომიტაშვილი დავით
54 ფირანიშვილი ნუგზარ

14 ყორღანაშვილი მიხეილ ლომიტაშვილი დავით
ყორღანაშვილი მიხეილ

78 კულალაღაშვილი ლევან
46 კულალაღაშვილი ლევან

30 გაზაშვილი ზაალ გაზაშვილი ზაალ
გაზაშვილი ზაალ

94 გაზაშვილი ზაალ მოდებაძე ლუკა
62 სულაბერიძე თემურ

4 აბესაძე ზაზა ბაღაშვილი ლაშა
აბესაძე ზაზა

68 აბესაძე ზაზა ბაღაშვილი ლაშა
36 გოგიჩაშვილი ვანო

20 რიჟამაძე სერგი ჭიჭინაძე სანდრო
რიჟამაძე სერგი 

84 ჭიჭინაძე სანდრო
52 ჭიჭინაძე სანდრო

12 გალობერი ზურაბ ჭიჭინაძე სანდრო
გალობერი ზურაბ

76 გალობერი ზურაბ
44 დვალიშვილი   სანდრო

28 თათიკიშვილი გიორგი გალობერი ზურაბ
თათიკიშვილი გიორგი 

92 თათიკიშვილი გიორგი
60 ნოზაძე გიორგი

8 ჩილინდრიშვილი გიორგი ბაღაშვილი ლაშა
ჩილინდრიშვილი გიორგი

72 ჩილინდრიშვილი გიორგი
40 ზუკაკიშვილი გიორგი

24 არხოშაშვილი თემურ ბაღაშვილი ლაშა
არხოშაშვილი თემურ

88 ბაღაშვილი ლაშა
56 ბაღაშვილი ლაშა

16 გაბარაშვილი ნიკოლოზ ბაღაშვილი ლაშა
გაბარაშვილი ნიკოლოზ

80 გაბარაშვილი ნიკოლოზ
48 ცქვიტაია დავით

32 მჭედელაძე შოთა კურდღელაშვილი გიორგი
მჭედელაძე შოთა

96 კურდღელაშვილი გიორგი
64 კურდღელაშვილი გიორგი

სეხნიაშვილი გურამ
პეტრიაშვილი სანდრო

პეტრიაშვილი სანდრო პეტრიაშვილი სანდრო
გვრიტიშვილი ნუგზარ ლომიტაშვილი დავით

არხოშაშვილი თემურ ლომიტაშვილი დავით
ჩილინდრიშვილი გიორგი ლომიტაშვილი დავით

ჩილინდრიშვილი გიორგი ჩილინდრიშვილი გიორგი
კურდღელაშვილი გიორგი ჭიჭინაძე სანდრო

ჭიჭინაძე სანდრო ლომიტაშვილი დავით

ხიდაშელი თენგო

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის
საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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B

შედეგები

1 ბაღაშვილი ლაშა

2 მოდებაძე ლუკა

3 ხარებაშვილი გიგი

3 ლომიტაშვილი დავით

7 ჭიჭინაძე სანდრო

5 ნადირაძე ვასილი

5 ხიდაშელი თენგო

7 ხურციძე ნიკოლოზ



1 მესხია ავთანდილ
მესხია ავთანდილ

65 ხვთისავრიშვილი დავით დულარიძე გიორგი
33 დულარიძე გიორგი

17 ხანჯალიაშვილი ბაჩო დულარიძე გიორგი
ხანჯალიაშვილი ბაჩო

81 ქაშაკაშვილი გაგა
49 ქაშაკაშვილი გაგა

9 ნიკაჭაძე ავთანდილ დულარიძე გიორგი
ნიკაჭაძე ავთანდილ

73 წიკლაური დაჩი კუზანაშვილი ავთო
41 კუზანაშვილი ავთო

25 შინგაზრდილოვი ლუკა კუზანაშვილი ავთო
შინგაზრდილოვი ლუკა

89 მარღიშვილი რომა
57 მარღიშვილი რომა

5 ქარელი  დათო დულარიძე გიორგი
ქარელი  დათო

69 გელაშვილი დავით ქარელი  დათო
37 ჯიქური გიორგი

21 სიმონიანი ერიკ ქარელი  დათო
სიმონიანი ერიკ

85 ხორგუაშვილი გიგა
53 ხორგუაშვილი გიგა

13 ჩხეიძე გიორგი არავიაშვილი საბა
ედიბერიძე შოთიკო

77 ედიბერიძე შოთიკო არავიაშვილი საბა
45 არავიაშვილი საბა

29 ჩაველაშვილი შალვა არავიაშვილი საბა
ჩაველაშვილი შალვა

93 შენგელია თემური
61 შენგელია თემური

3 ჯანეზაშვილი   ალეკო
კევლიშვილი ლევან

67 კევლიშვილი ლევან თარგამაძე ჯონი
35 თარგამაძე ჯონი

19 ნავერიანი გიორგი თარგამაძე ჯონი
ნავერიანი გიორგი

83 გიორგაძე გიორგი
51 გიორგაძე გიორგი

11 თოფურია სერაფიმე თოფურია სერაფიმე
თოფურია სერაფიმე

75 ხუტუაშვილი ლევან თოფურია სერაფიმე
43 სოსიაშვილი მურმან

27 გელდიაშვილი ბაჩო თოფურია სერაფიმე
გელდიაშვილი ბაჩო

91 გელდიაშვილი ბაჩო
59 მარდალეიშვილი ალექსანდრე

7 ნოზაძე ლუკა
ნოზაძე ლუკა

71 იოსელიანი ბაჩა ნოზაძე ლუკა
39 მჭედლიშვილი ვახტანგ

23 სეხნიაიძე ვანო თათრიშვილი ნიკოლოზ
სეხნიაიძე ვანო

87 თათრიშვილი ნიკოლოზ
55 თათრიშვილი ნიკოლოზ

15 გოგიჩაშვილი გიორგი ჯანეზაშვილი   ალეკო
გოგიჩაშვილი გიორგი

79 სულიკაშვილი გიორგი გოგიჩაშვილი გიორგი
47

31 ჯანეზაშვილი   ალეკო

95 ჯანეზაშვილი   ალეკო
63 ჯანეზაშვილი   ალეკო

მესხია ავთანდილ
ქაშაკაშვილი გაგა

ქაშაკაშვილი გაგა კუზანაშვილი ავთო
კუზანაშვილი ავთო არავიაშვილი საბა

არავიაშვილი საბა
გოგიჩაშვილი გიორგი

თათრიშვილი ნიკოლოზ
თათრიშვილი ნიკოლოზ თოფურია სერაფიმე

თოფურია სერაფიმე თოფურია სერაფიმე

ჯაფარიძე ლუკა

ჯანეზაშვილი   ალეკო

ჯანეზაშვილი   ალეკო

მოსიაშვილი თორნიკე

თოფურია სერაფიმე

შედეგები

1 ჯანეზაშვილი   ალეკო

2 მოსიაშვილი თორნიკე

3 თოფურია სერაფიმე

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის
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A

3 დულარიძე გიორგი

5 ჯაფარიძე ლუკა

5 გელაშვილი ალექსანდრე

7 არავიაშვილი საბა

7 ჯავახიშვილი გიორგი



2
მოსიაშვილი თორნიკე

66 მოსიაშვილი თორნიკე მოსიაშვილი თორნიკე
34

18 ზერეკიძე ნიკა მოსიაშვილი თორნიკე
ზერეკიძე ნიკა

82 ნიკოლიშვილი გიორგი
50 ნიკოლიშვილი გიორგი

10 მოსიაშვილი თორნიკე
ბუქური დავით

74 ბუქური დავით ნაგელიშვილი ცეზარი
42 ნაგელიშვილი ცეზარი

26 ბეროშვილი ფირუზ ლოთიშვილი შოთა
ბეროშვილი ფირუზ

90 ლოთიშვილი შოთა
58 ლოთიშვილი შოთა

6 ბუზალაძე რობი მოსიაშვილი თორნიკე
ბუზალაძე რობი

70 ბუზალაძე რობი
38 ფაჩულია გიგა

22 ცერცვაძე დავით ქველაძე ნიკა
ცერცვაძე დავით

86 ქველაძე ნიკა
54 ქველაძე ნიკა

14 კორძაია ზურაბ ჯავახიშვილი გიორგი
კორძაია ზურაბ

78 ბეგიაშვილი ილია ალფაიძე ირაკლი
46 ალფაიძე ირაკლი

30 აწკარუნაშვილი  გიორგი ჯავახიშვილი გიორგი
აწკარუნაშვილი  გიორგი

94 ჯავახიშვილი გიორგი
62 ჯავახიშვილი გიორგი

4 გიგუაშვილი გიგა ჯანეზაშვილი   ალეკო
გადელია ლუკა

68 გადელია ლუკა გადელია ლუკა მოსიაშვილი თორნიკე
36 მესხიშვილი გიორგი

20 ცხოვრებაშვილი შოთა გადელია ლუკა
ცხოვრებაშვილი შოთა

84 ჭიკაძე საბა
52 ჭიკაძე საბა

12 გელაშვილი ალექსანდრე გელაშვილი ალექსანდრე
გელაშვილი ალექსანდრე

76 ხინიზოვი კახა გელაშვილი ალექსანდრე
44 ნანეტაშვილი გუჯა

28 სისვაძე ერეკლე გელაშვილი ალექსანდრე
სისვაძე ერეკლე

92 კლდიაშვილი საბა
60 კლდიაშვილი საბა

8 კვიციანი კორნელი ჯაფარიძე ლუკა
კვიციანი კორნელი

72 ჩაქიაშვილი თედო მუმლაძე დაჩი
40 მუმლაძე დაჩი

24 მაისაშვილი თენგო მაისაშვილი თენგო
მაისაშვილი თენგო

88 მაისაშვილი თენგო
56 მაისურაძე მიხეილ

16 გვიჭიანი ლუკა ჯაფარიძე ლუკა
ჯაფარიძე ლუკა

80 ჯაფარიძე ლუკა ჯაფარიძე ლუკა
48 ოგბაიძე ვალერიან

32 ამბროლიანი ნიკა ჯაფარიძე ლუკა
ამბროლიანი ნიკა

96 გაფრინდაშვილი მიხეილ
64 გაფრინდაშვილი მიხეილ

ნიკოლიშვილი გიორგი
ნიკოლიშვილი გიორგი

გვიჭიანი ლუკა ლოთიშვილი შოთა ჯავახიშვილი გიორგი
გვიჭიანი ლუკა ჯავახიშვილი გიორგი

ოგბაიძე ვალერიან გვიჭიანი ლუკა გელაშვილი ალექსანდრე
გაფრინდაშვილი მიხეილ გვიჭიანი ლუკა

მაისაშვილი თენგო გელაშვილი ალექსანდრე
გელაშვილი ალექსანდრე დულარიძე გიორგი

დულარიძე გიორგი

2 მოსიაშვილი თორნიკე

3 თოფურია სერაფიმე

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის
საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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შედეგები

1 ჯანეზაშვილი   ალეკო

ჯანეზაშვილი   ალეკო

3 დულარიძე გიორგი

7 ჯავახიშვილი გიორგი

5 ჯაფარიძე ლუკა

5 გელაშვილი ალექსანდრე

7 არავიაშვილი საბა



1 ხალიშვილი საბა
ხალიშვილი საბა

65 მაისურაძე დაჩი ხალიშვილი საბა
33 სამადაშვილი  საბა

17 კაკაშვილი ბორისი ხალიშვილი საბა
კაკაშვილი ბორისი

81 შავიშვილი ბაჩუკი კაკაშვილი ბორისი
49 პანკელაშვილი ბესო

9 ვათიაშვილი ნიკა ხალიშვილი საბა
ბოკუჩავა თამაზი

73 ბოკუჩავა თამაზი ბოკუჩავა თამაზი
41 ჭეჭელაშვილი  გიორგი

25 შუბითიძე გიორგი ბოკუჩავა თამაზი
შუბითიძე გიორგი

89 შუბითიძე გიორგი
57 ხაშმელაშვილი ბაჩო

5 ვერძაძე დათა ხალიშვილი საბა
მორბედაძე ნიკა

69 მორბედაძე ნიკა მორბედაძე ნიკა
37 ლოლაძე ლაშა

21 მეშველაშვილი გურამ მორბედაძე ნიკა
მეშველაშვილი გურამ

85 მინდაძე ალეკო გავაშელი დათო
53 გავაშელი დათო

13 პაპუაშვილი ლუკა მიშველიძე გიორგი
მიშველიძე გიორგი

77 მიშველიძე გიორგი მიშველიძე გიორგი
45 გურეშიძე ჯემალი

29 გუგუნავა ნუგზარ მიშველიძე გიორგი
გუგუნავა ნუგზარ

93 სილაქაძე ვანო
61 სილაქაძე ვანო

3 ზურაბაშვილი ლუკა ბერუაშვილი მათე
ზურაბაშვილი ლუკა

67 დოკაძე ნიკა ბერუაშვილი მათე
35 ბერუაშვილი მათე

19 ეფენდიევი თაფთიხ ბერუაშვილი მათე
ეფენდიევი თაფთიხ

83 ძარღუაშვილი ავთო დადიანი ლაშა
51 დადიანი ლაშა

11 ტოხიშვილი დაჩი ბერუაშვილი მათე
ნოზაძე ბექა

75 ნოზაძე ბექა ფარჯიანი ფარნაოზ
43 ფარჯიანი ფარნაოზ

27 მჭედლიშვილი რევაზ ფარჯიანი ფარნაოზ
მჭედლიშვილი რევაზ

91 ვარდოშვილი ავთანდილ 
59 ვარდოშვილი ავთანდილ 

7 ერგემლიძე აკაკი ბერუაშვილი მათე
ნაცვლიშვილი ნუგზარ

71 ნაცვლიშვილი ნუგზარ ჭიღლაძე ზურაბ
39 ჭიღლაძე ზურაბ

23 მეტრეველი ლუკა საბანაძე ბადრი
ახსაბაძე ლუკა

87 ახსაბაძე ლუკა საბანაძე ბადრი
55 საბანაძე ბადრი

15 გაგუა ლუკა საბანაძე ბადრი
გაგუა ილია

79 გაგუა ილია იორამაშვილი ალიკა
47 იორამაშვილი ალიკა

31 შამანაური მოსე იორამაშვილი ალიკა
შამანაური მოსე

95 პავლიაშვილი ლუკა
63 პავლიაშვილი ლუკა

მაისურაძე დაჩი
სამადაშვილი  საბა

სამადაშვილი  საბა სამადაშვილი  საბა
კაკაშვილი ბორისი სამადაშვილი  საბა

ბოკუჩავა თამაზი მიშველიძე გიორგი
ზურაბაშვილი ლუკა მიშველიძე გიორგი

ზურაბაშვილი ლუკა
დადიანი ლაშა ფარჯიანი ფარნაოზ

ფარჯიანი ფარნაოზ საბანაძე ბადრი
საბანაძე ბადრი

შედეგები

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის
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ბერუაშვილი გიორგი

ბერუაშვილი მათე

1 ბერუაშვილი მათე

2 ბერუაშვილი გიორგი

3 მიშველიძე გიორგი

3 ჩხარტიშვილი გიორგი

5 ლოლაძე გიორგი

5 ხალიშვილი საბა

7 საბანაძე ბადრი

7 ჯავახიშვილი ლუკა

მიშველიძე გიორგი

ლოლაძე გიორგი

მიშველიძე გიორგი



2 ლიპარტელიანი ვალერი 
კევლიშვილი ზურაბ

66 კევლიშვილი ზურაბ არღვლიანი სოსო
34 არღვლიანი სოსო

18 ლოლაძე გიორგი ლოლაძე გიორგი
ლოლაძე გიორგი

82 ჩადუნელი ლუკა ლოლაძე გიორგი
50 ფოლადიშვილი რიჩარდ

10 ხაჩატურიანი გიორგი ლოლაძე გიორგი
ფორჩხიძე ვასილი

74 ფორჩხიძე ვასილი ჩხარტიშვილი გიორგი
42 ჩხარტიშვილი გიორგი

26 თეთრაშვილი რამაზი ჩხარტიშვილი გიორგი
თეთრაშვილი რამაზ

90 თეთრაშვილი რამაზ
58 ბაიდაური დათო

6 თაბუაშვილი ჯუმბერ ლოლაძე გიორგი
კვიტია ლუკა

70 კვიტია ლუკა კვიტია ლუკა
38 კალატოზიშვილი გიორგი 

22 კენჭოშვილი საბა კვიტია ლუკა
კენჭოშვილი საბა

86 ბერძნიშვილი რომა კენჭოშვილი საბა
54 შეშაბერიძე ნიკა

14 შინგაზრდილოვი ვახტანგ კვიტია ლუკა
შინგაზრდილოვი ვახტანგ

78 გოგალაძე ნიკა ადიკაშვილი ლუკა
46 ადიკაშვილი ლუკა

30 მაისურაძე დავით ადიკაშვილი ლუკა
მაისურაძე დავით

94 მაისურაძე დავით
62 გაბოძე ნიკოლოზი

4 ჩხეტიანი ანრი ბერუაშვილი მათე
მეშველიანი ბექა

68 მეშველიანი ბექა პეტრიაშვილი ნიკა ბერუაშვილი გიორგი
36 პეტრიაშვილი ნიკა

20 წიკლაური ლუკა კორძაია ერეკლე
კორძაია ერეკლე

84 კორძაია ერეკლე კორძაია ერეკლე
52 წულუკიძე ომარ 

12 დურიშვილი გიორგი ჯავახიშვილი ლუკა
დურიშვილი გიორგი

76 შაიშმელაშვილი ანდრია ჯავახიშვილი ლუკა
44 ჯავახიშვილი ლუკა

28 ჭაღალიძე გიორგი ჯავახიშვილი ლუკა
ჭაღალიძე გიორგი

92 ჭაღალიძე გიორგი
60 ხვედელიძე ირაკლი 

8 ბაქრაძე ზურაბ ბერუაშვილი გიორგი
ბაქრაძე ზურაბ

72 კობალაძე ლევან ბაქრაძე ზურაბ
40 გაბრიჭიძე ნიკა

24 ბერუაშვილი გიორგი  ბერუაშვილი გიორგი
ბერუაშვილი გიორგი

88 ბერუაშვილი გიორგი
56 ქარელიშვილი  გიორგი

16 ჭიღლაძე გიორგი ბერუაშვილი გიორგი
ჭიღლაძე გიორგი

80 რატიანი გიორგი ჭიღლაძე გიორგი
48 ბეგიაშვილი გიორგი

32 ბახტაძე გიორგი ჭიღლაძე გიორგი
ბახტაძე გიორგი

96 ხუდოიანი ალექსი
64 ხუდოიანი ალექსი

ჩადუნელი ლუკა
ფოლადიშვილი რიჩარდ

ფოლადიშვილი რიჩარდ არღვლიანი სოსო
არღვლიანი სოსო ჩხარტიშვილი გიორგი

ჩხარტიშვილი გიორგი ჩხარტიშვილი გიორგ
ქარელიშვილი  გიორგი კვიტია ლუკა

ბაქრაძე ზურაბ
ბაქრაძე ზურაბ ბაქრაძე ზურაბ

ჭიღლაძე გიორგი ჯავახიშვილი ლუკა
ჯავახიშვილი ლუკა

ხალიშვილი საბა

ჩხარტიშვილი გიორგი

ჩხარტიშვილი გიორგი

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის
საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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B

შედეგები

1 ბერუაშვილი მათე

ბერუაშვილი მათე

2 ბერუაშვილი გიორგი

3 მიშველიძე გიორგი

3 ჩხარტიშვილი გიორგი

7 ჯავახიშვილი ლუკა

5 ლოლაძე გიორგი

5 ხალიშვილი საბა

7 საბანაძე ბადრი



1 თათარაშვილი ლუკა
ონიანი ბექა

65 ონიანი ბექა ლურსმანაშვილი სოსო
33 ლურსმანაშვილი სოსო

17 ტატიშვილი ლაშა ცოფურაშვილი ალეკო
ტატიშვილი ლაშა

81 ცოფურაშვილი ალეკო
49 ცოფურაშვილი ალეკო

9 გველესიანი დათო დავლაძე ნიკა
გველესიანი დათო

73 აფაქიძე ნოდარი გველესიანი დათო
41 მარგიანი გიორგი

25 შენგელია ხვიჩა დავლაძე ნიკა
შენგელია ხვიჩა

89 დავლაძე ნიკა
57 დავლაძე ნიკა

5 ტაბატაძე ბადრი
კვინჩია გივი

69 კვინჩია გივი იმერლიშვილი დავით
37 იმერლიშვილი დავით

21 მორბედაძე გიგი პავლიაშვილი ვახტანგ
მორბედაძე გიგი

85 პავლიაშვილი ვახტანგ
53 პავლიაშვილი ვახტანგ

13 ჯოღერდიშვილი ნიკა პავლიაშვილი ვახტანგ
ჯოღერდიშვილი ნიკა

77 ჯოღერდიშვილი ნიკა
45 მიქიაშვილი გეგა

29 ღარიბაშვილი ლევან ექვთიმიშვილი ლუკა
ღარიბაშვილი ლევან

93 ექვთიმიშვილი ლუკა
61 ექვთიმიშვილი ლუკა

3 თათულაშვილი ოთარ პავლიაშვილი ვახტანგ
თათულაშვილი ოთარ

67 ქარელი სერგი თათულაშვილი ოთარ ახლოური სანდრო
35 თედეშვილი ნიკა

19 ნინიკაშვილი დავით თათულაშვილი ოთარ
ნინიკაშვილი დავით

83 ნინიკაშვილი დავით
51 ქველაძე სანდრო

11 ბარათელი ლუკა ბალახაშვილი ირაკლი 
ბარათელი ლუკა

75 სულაშვილი ნიკოლოზ ბალახაშვილი ირაკლი 
43 ბალახაშვილი ირაკლი 

27 მაისურაძე ლუკა ბალახაშვილი ირაკლი 
მაისურაძე ლუკა

91 მაისურაძე ლუკა
59 ბარბაქაძე ლაშა

7 კვანჭიანი თომა სალუქვაძე ლაშა
შარიფაშვილი გიორგი

71 შარიფაშვილი გიორგი სალუქვაძე ლაშა
39 სალუქვაძე ლაშა

23 არაბული გაგა სალუქვაძე ლაშა
არაბული გაგა

87 არაბული გაგა
55 კაპანაძე გურამი

15 კუჭაძე აკაკი სალუქვაძე ლაშა
კუჭაძე აკაკი

79 ხურციძე საბა კუჭაძე აკაკი
47

31 ორჯონიკიძე ოთარი ორჯონიკიძე ოთარი
ორჯონიკიძე ოთარი

95 ორჯონიკიძე ოთარი
63 ვარდიშვილი ლუკა

მორბედაძე გიგი
მორბედაძე გიგი

იმერლიშვილი დავით მორბედაძე გიგი
ექვთიმიშვილი ლუკა დავლაძე ნიკა

შარიფაშვილი გიორგი დავლაძე ნიკა
შარიფაშვილი გიორგი დავლაძე ნიკა

არაბული გაგა შარიფაშვილი გიორგი
ორჯონიკიძე ოთარი შარიფაშვილი გიორგი

ბალახაშვილი ირაკლი ხოსიტაშვილი გივი

ხოსიტაშვილი გივი

შედეგები

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის
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A

პავლიაშვილი ვახტანგ

პავლიაშვილი ვახტანგ

1 პავლიაშვილი ვახტან

2 ახლოური სანდრო

3 ხოსიტაშვილი გივი

3 მაისურაძე გიგა 

5 დავლაძე ნიკა

5 სალუქვაძე ლაშა

7 შარიფაშვილი გიორგი

7 ჟივიძე იოსებ 



2 ჟივიძე იოსებ 
ჟივიძე იოსებ 

66 ახლოური სანდრო
34 ახლოური სანდრო

18 კუკულავა შოთა ახლოური სანდრო
კუკულავა შოთა

82 კუკულავა შოთა
50 ბირთველიშვილი  თორნიკე

10 ლელუაშვილი უჩა ახლოური სანდრო
კოკუაშვილი გუგა

74 კოკუაშვილი გუგა კოკუაშვილი გუგა
42

26 ჯირკველიშვილი საბა აიწურაძე ვალერი
ჯირკველიშვილი საბა

90 აიწურაძე ვალერი
58 აიწურაძე ვალერი

6 ახლოური სანდრო
ჩუტკერაშვილი  რატი

70 ჩუტკერაშვილი  რატი ღაზიაიძე არჩილი
38 ღაზიაიძე არჩილი

22 ბერიაშვილი ბაჩო ბერიაშვილი ბაჩო
ბერიაშვილი ბაჩო

86 ბერიაშვილი ბაჩო
54 ნანეტაშვილი გიორგი

14 დიაკვნიშვილი ნიკა ნოზაძე გიორგი
დიაკვნიშვილი ნიკა

78 ხაჭაპურიძე ვალერი დიაკვნიშვილი ნიკა
46 მჭედლიძე ნიკოლოზ

30 ნოზაძე გიორგი ნოზაძე გიორგი
ნოზაძე გიორგი

94 ნოზაძე გიორგი
62 გვარამაძე ლადიკო

4 ხარაზიშვილი ლუკა პავლიაშვილი ვახტან
ხარაზიშვილი ლუკა

68 ჯაჭვლიანი საბა მეგრელიშვილი ბარონი ახლოური სანდრო
36 მეგრელიშვილი ბარონი

20 თურქია ნიკა მეგრელიშვილი ბარონი
თურქია ნიკა

84 თურქია ნიკა
52 გრძელიძე ანრი

12 კაცაძე მამუკა ხოსიტაშვილი გივი
ხოსიტაშვილი გივი

76 ხოსიტაშვილი გივი ხოსიტაშვილი გივი
44 პოპიაშვილი საბა

28 მუმლაძე გიორგი ხოსიტაშვილი გივი
მუმლაძე გიორგი

92 მუმლაძე გიორგი
60 ლაბაძე ნიკოლოზ

8 ფოცხვერიშვილი ლექსო
ფოცხვერიშვილი ლექსო

72 ბლიაძე ივანე თურაზაშვილი ლუკა
40 თურაზაშვილი ლუკა

24 ბერიძე უჩა თურაზაშვილი ლუკა
ბერიძე უჩა 

88 ბერიძე უჩა 
56 ჩაჩიბაია ბაჩუკი

16 ავაზნელი ვაჟა მაისურაძე გიგა 
ავაზნელი ვაჟა

80 ფხოველიშვილი გიორგი ავაზნელი ვაჟა
48 ბერუაშვილი  ალეკო

32 მაისურაძე გიგა მაისურაძე გიგა 
მაისურაძე გიგა 

96 მაისურაძე გიგა 
64 კუჭავა საბა

ჟივიძე იოსებ 
ჟივიძე იოსებ 

კუკულავა შოთა ჟივიძე იოსებ 
კაცაძე მამუკა აიწურაძე ვალერი ჟივიძე იოსებ 

კაცაძე მამუკა ნოზაძე გიორგი
პოპიაშვილი საბა მუმლაძე გიორგი მაისურაძე გიგა 

მუმლაძე გიორგი მუმლაძე გიორგი
მეგრელიშვილი ბარონი მაისურაძე გიგა 

მაისურაძე გიგა მაისურაძე გიგა 

სალუქვაძე ლაშა

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის
საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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B

შედეგები

1 პავლიაშვილი ვახტან

ხოსიტაშვილი გივი

პავლიაშვილი ვახტანგ

2 ახლოური სანდრო

3 ხოსიტაშვილი გივი

3 მაისურაძე გიგა 

7 ჟივიძე იოსებ 

5 დავლაძე ნიკა

5 სალუქვაძე ლაშა

7 შარიფაშვილი გიორგი



1 ძამაშვილი ზურაბ
ძამაშვილი ზურაბ

33 საჯაია ნიკოლოზ ჭინჭარაული გაგა
17 ჭინჭარაული გაგა

9 გვიმრაძე ილია ჭინჭარაული გაგა
გვიმრაძე ილია

41 გაგნიძე ტატო გვიმრაძე ილია
25 მაგრაქველიძე ლევან

5 დორეული ბაჩანა გავარდაშვილი გიორგი
გიორგაძე გიორგი

37 გიორგაძე გიორგი გავარდაშვილი გიორგი
21 გავარდაშვილი გიორგი

13 მოდებაძე ზურა გავარდაშვილი გიორგი
მოდებაძე ზურა

45 კახიანი რეზო ფოთოლაშვილი გიორგი
29 ფოთოლაშვილი გიორგი

3 ქარელიშვილი ლუკა ლოლაძე ალექსანდრე
ქარელიშვილი ლუკა

35 ქლიბაძე დავით შავდათუაშვილი ლევან
19 შავდათუაშვილი ლევან

11 ფალიანი გიორგი ლოლაძე ალექსანდრე
ლოლაძე ალექსანდრე

43 ლოლაძე ალექსანდრე ლოლაძე ალექსანდრე
27 ლობჯანიძე ბადრი

7 გონგლაძე ზაალი ლოლაძე ალექსანდრე
გონგლაძე ზაალი

39 ლურსმანაშვილი ლუკა
23 ლურსმანაშვილი ლუკა

15 ივეჩიანი საბა ჯაფარიძე გიორგი
ივეჩიანი საბა

47 ჯაფარიძე გიორგი
31 ჯაფარიძე გიორგი

2 თეთვაძე ანდრია ლოლაძე ალექსანდრე
თეთვაძე ანდრია

34 ჯაჭვლიანი ნიკა ბუზალაძე მიშიკო
18 ბუზალაძე მიშიკო

10 ჩაფურიშვილი მათე ჩაფურიშვილი მათე
ჩაფურიშვილი მათე

42 ხვიჩია ზურაბ ჩაფურიშვილი მათე
26 ჩარექაშვილი ბექა

6 ხოშტარია დავით ჩაფურიშვილი მათე
ლოხიშვილი დავით

38 ლოხიშვილი დავით არღვლიანი გიორგი
22 არღვლიანი გიორგი

14 ენდელაძე თემური არღვლიანი გიორგი
ენდელაძე თემური

46 ენდელაძე თემური
30 კაცაძე ტარიელ

4 ჭელიძე დათო ჩაფურიშვილი მათე
ჭელიძე დათო

36 ცოფურაშვილი არსენი
20 ცოფურაშვილი არსენი

12 თანიაშვილი გოჩა ჯიშკარიანი ანრი
ლომთაძე თემური

44 ლომთაძე თემური ჯიშკარიანი ანრი 
28 ჯიშკარიანი ანრი 

8 ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ ჯიშკარიანი ანრი
ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ

40 კოხრეიძე გიგა ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ
24 ქაცარიძე გივი

16 წყალობაშვილი სოსო კახაძე ალექსანდრე
წყალობაშვილი სოსო

48 კახაძე ალექსანდრე
32 კახაძე ალექსანდრე

გიორგაძე გიორგი
ფოთოლაშვილი გიორგი

ფოთოლაშვილი გიორგი ფოთოლაშვილი გიორგი
ფალიანი გიორგი ჭინჭარაული გაგა

ფალიანი გიორგი ფოთოლაშვილი გიორგი
ლობჯანიძე ბადრი ფალიანი გიორგი

შავდათუაშვილი ლევან ჯაფარიძე გიორგი ჯიშკარიანი ანრი
ხვიჩია ზურაბ ჯაფარიძე გიორგი

ჩარექაშვილი ბექა ჯიშკარიანი ანრი
ჩარექაშვილი ბექა ბუზალაძე მიშიკო

ბუზალაძე მიშიკო ბუზალაძე მიშიკო
არღვლიანი გიორგი

ლომთაძე თემური კახაძე ალექსანდრე
ლომთაძე თემური

ცოფურაშვილი არსენი კახაძე ალექსანდრე კახაძე ალექსანდრ
კახაძე ალექსანდრე

გავარდაშვილი გიორგი

1 ლოლაძე ალექსანდრე

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის
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შედეგები

2 ჩაფურიშვილი მათე

3 ჯიშკარიანი ანრი

3 კახაძე ალექსანდრე

7 ბუზალაძე მიშიკო

5 ფოთოლაშვილი გიორგი

5 გავარდაშვილი გიორგი

7 ჯაფარიძე გიორგი



1 არდოტელი სანგი
გაგაძე გაგა

17 გაგაძე გაგა
გაგაძე გაგა

9 თვაური გიორგი
ფიფია ლუკა

25 ფიფია ლუკა
გაგაძე გაგა

5 წვერავა ბექა
ჩანადირი საბა

21 ჩანადირი საბა
ბაქრაძე თემური

13 ბაქრაძე თემური
ბაქრაძე თემური

29

3 ჭიჭიაშვილი გიორგი
ჟღენტი ლუკა

19 ჟღენტი ლუკა
ჟღენტი ლუკა

11 ჩეჩელაშვილი რეზო
ჩეჩელაშვილი რეზო

27
მამულაშვილი არჩილ

7 მამულაშვილი არჩილ
მამულაშვილი არჩილ

23 ბიბილაური ზურაბ
მამულაშვილი არჩილ

15 ხუჭუა გიორგი
ხუჭუა გიორგი

31

2 ლაგურაშვილი ნოდარ
ლაგურაშვილი ნოდარ

18 შილაძე ლუკა
ჟორჟოლიანი გიორგი

10 ჟორჟოლიანი გიორგი
ჟორჟოლიანი გიორგი

26
ჟორჟოლიანი გიორგი

6 ტუგულაშვილი გიორგი
ტუგულაშვილი გიორგი

22 თურმანიძე ნუგზარ
ტუგულაშვილი გიორგი

14 აბესაძე ლუკა
აბესაძე ლუკა

30

4 კეთილაძე დათო
წინწალაშვილი ისლამ

20 წინწალაშვილი ისლამ
წინწალაშვილი ისლამ

12 ლატარია ვახო
ლატარია ვახო

28
ალაფიშვილი ნოდარ

8 ალაფიშვილი ნოდარ
ალაფიშვილი ნოდარ

24 პაპავა გიორგი
ალაფიშვილი ნოდარ

16 მელაძე გიგა
მელაძე გიგა

32

არდოტელი სანგი
არდოტელი სანგი

ფიფია ლუკა არდოტელი სანგი
ბაქრაძე თემური

ბიბილაური ზურაბ ხუჭუა გიორგი
ხუჭუა გიორგი

ხუჭუა გიორგი ხუჭუა გიორგი
ჟღენტი ლუკა

ჟორჟოლიანი გიორგი
ლაგურაშვილი ნოდარ

ტუგულაშვილი გიორგი
ტუგულაშვილი გიორგი

პაპავა გიორგი წინწალაშვილი ისლამ
პაპავა გიორგი

მელაძე გიგა წინწალაშვილი ისლამ
წინწალაშვილი ისლამ

მამულაშვილი არჩილ

გაგაძე გაგა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის 
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გაგაძე გაგა

ალაფიშვილი ნოდარ

შედეგები

1 გაგაძე გაგა

2 ალაფიშვილი ნოდარ

3 ხუჭუა გიორგი

3 მამულაშვილი არჩილ

5 ჟორჟოლიანი გიორგი

ხუჭუა გიორგი

მამულაშვილი არჩილ

5 წინწალაშვილი ისლამ

7 არდოტელი სანგი

7 ტუგულაშვილი გიორგი



1 ბარამიძე მირიან
ბარამიძე მირიან

17 კაკაშვილი ბონდო
ბარამიძე მირიან

9 ბეგიაშვილი აკაკი
ბეგიაშვილი აკაკი

25 კვასტიანი ედიშერი
რთველიაშვილი ბასილ

5 ნიქაბაძე რომეო
რთველიაშვილი ბასილ

21 რთველიაშვილი ბასილ
რთველიაშვილი ბასილ

13 ზვიადაური ზვიადი
ზვიადაური ზვიადი

29 ავაზაშვილი ლუკა

3 ზაალიშვილი ნიკა
ადუაშვილი   გოჩა

19 ადუაშვილი   გოჩა
ტაბატაძე გიორგი

11 ჩილოვი ელგუჯა
ტაბატაძე გიორგი

27 ტაბატაძე გიორგი
ტაბატაძე გიორგი

7 ჯაშიაშვილი ლუკა
კუპრავა ალექსანდრე

23 კუპრავა ალექსანდრე
სონიშვილი სანდრო

15 სონიშვილი სანდრო
სონიშვილი სანდრო

31 აკოპჯანიანი რუდოლფი

2 სოსელია ცოტნე
სოსელია ცოტნე

18 ბახტაძე ნიკოლოზი
ქარდავა საბა

10 ქარდავა საბა
ქარდავა საბა

26 ძებნიაური თამაზი
ქარდავა საბა

6 ნიჟარაძე ლუკა
ჭიკაძე დავითი

22 ჭიკაძე დავითი
ჭიკაძე დავითი

14 ლიპარტელიანი გიორგი
ლიპარტელიანი გიორგი

30 ხაჩიძე ლაშა

4 ბადუაშვილი გიორგი 
ბადუაშვილი გიორგი 

20 ჭელიძე ლუკა
ბადუაშვილი გიორგი

12 ქელეხსაშვილი ოთარ
ქელეხსაშვილი ოთარ

28 ანანიაშვილი ნიკა
ბადუაშვილი გიორგი

8 ხარებავა გიორგი
ხარებავა გიორგი

24 ჯაშიაშვილი ზურაბ
მარგველანი ვახტანგ

16 ბიგანაშვილი თამაზ
მარგველანი ვახტანგ 

32 მარგველანი ვახტანგ 

ნიქაბაძე რომეო
ნიქაბაძე რომეო

ზვიადაური ზვიადი ნიქაბაძე რომეო
ბარამიძე მირიან

ჩილოვი ელგუჯა სონიშვილი სანდრო
ჩილოვი ელგუჯა

ადუაშვილი   გოჩა სონიშვილი სანდრო
სონიშვილი სანდრო

ძებნიაური თამაზი ბადუაშვილი გიორგი
სოსელია ცოტნე

სოსელია ცოტნე ჭიკაძე დავითი
ჭიკაძე დავითი

ჭელიძე ლუკა ჭიკაძე დავითი
ჭელიძე ლუკა

ქელეხსაშვილი ოთარ მარგველანი ვახტანგ
მარგველანი ვახტანგ

ტაბატაძე გიორგი

ქარდავა საბა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის 
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რთველიაშვილი ბასილ

ქარდავა საბა

შედეგები

1 ქარდავა საბა

2 რთველიაშვილი ბასილ

3 ბადუაშვილი გიორგი

3 ტაბატაძე გიორგი

5 სონიშვილი სანდრო

ბადუაშვილი გიორგი

ტაბატაძე გიორგი

5 ჭიკაძე დავითი

7 ნიქაბაძე რომეო

7 მარგველანი ვახტანგ
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