
საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

4 დეკემბერი 2021, თბილისი
1 კევლიშვილი დავით

კევლიშვილი დავით
9 ტლაშაძე ვასილი

კევლიშვილი დავით
5 ლომიტაშვილი დავით

ლომიტაშვილი დავით
13 გასიტაშვილი  იაკობ

გივიშვილი გიორგი
3 გივიშვილი გიორგი

გივიშვილი გიორგი
11 სამნიაშვილი ოთარი

გივიშვილი გიორგი
7 ზუკაკიშვილი გიორგი

ზუკაკიშვილი გიორგი
15 ასადოვი ნიჰად

გივიშვილი გიორგი
2 ბერიაშვილი ნიკოლოზ

ბერიაშვილი ნიკოლოზ
10 ჯუღელი გაგა

ჩანქსელიანი გიორგი
6 ჩანქსელიანი გიორგი

ჩანქსელიანი გიორგი
14 სამადაშვილი მერაბ

ჩანქსელიანი გიორგი
4 კანტროშვილი გიგა

კანტროშვილი გიგა
12 ხარაზიშვილი მარადი

ძაგანიშვილი ცოტნე 1 გივიშვილი გიორგი
8 შონია ალექსანდრე 2 ჩანქსელიანი გიორგი

ძაგანიშვილი ცოტნე 3 ძაგანიშვილი ცოტნე
16 ძაგანიშვილი ცოტნე 3 კევლიშვილი დავით

5 ლომიტაშვილი დავით
ტლაშაძე ვასილი 5 შონია ალექსანდრე

ლომიტაშვილი დავით 7 სამნიაშვილი ოთარი
ლომიტაშვილი დავით 7 ბერიაშვილი ნიკოლოზ

ლომიტაშვილი დავით
სამნიაშვილი ოთარი

სამნიაშვილი ოთარი ძაგანიშვილი ცოტნე
ზუკაკიშვილი გიორგი

ძაგანიშვილი ცოტნე
სამადაშვილი მერაბ

ბერიაშვილი ნიკოლოზ
ბერიაშვილი ნიკოლოზ

შონია ალექსანდრე
შონია ალექსანდრე

შონია ალექსანდრე კევლიშვილი დავით
კანტროშვილი გიგა

კევლიშვილი დავით
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4 დეკემბერი 2021, თბილისი
1 გიგაური თორნიკე

გიგაური თორნიკე
9 ყველაშვილი   ილია

გიგაური თორნიკე
5 გასანოვი ელთაჯ 

გასანოვი ელთაჯ 
13 ჯავახიშვილი გიორგი

გიგაური თორნიკე
3 ჭიჭინაძე სანდრო

თათიკიშვილი გიორგი
11 თათიკიშვილი გიორგი

თათიკიშვილი გიორგი
7

გორჯოლაძე თორნიკე
15 გორჯოლაძე თორნიკე

გიგაური თორნიკე
2 გელაშვილი  დავით

გელაშვილი  დავით
10 სეხნიაშვილი ვაკო

გელაშვილი  დავით
6 კურდღელაშვილი გიორგი

თათრიშვილი ნილოკოზ
14 თათრიშვილი ნილოკოზ

გელაშვილი  დავით
4 ხიდაშელი თენგიზ

ხიდაშელი თენგიზ
12 თურმანიშვილი ლუკა 

ხიდაშელი თენგიზ 1 გიგაური თორნიკე
8 რევაზაშვილი ანზორ 2 გელაშვილი  დავით

გალობერი ზურაბ 3 ხიდაშელი თენგიზ
16 გალობერი ზურაბ 3 თათრიშვილი ნილოკოზ

5 ჭიჭინაძე სანდრო
ყველაშვილი   ილია 5 თათიკიშვილი გიორგი

ყველაშვილი   ილია 7 ყველაშვილი   ილია
გასანოვი ელთაჯ 7 გალობერი ზურაბ

ჭიჭინაძე სანდრო
ჭიჭინაძე სანდრო

ჭიჭინაძე სანდრო ხიდაშელი თენგიზ
გორჯოლაძე თორნიკე

ხიდაშელი თენგიზ
სეხნიაშვილი ვაკო

თათრიშვილი ნილოკოზ
თათრიშვილი ნილოკოზ

თათრიშვილი ნილოკოზ
თურმანიშვილი ლუკა 

გალობერი ზურაბ თათრიშვილი ნილოკოზ
გალობერი ზურაბ

თათიკიშვილი გიორგი
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4 დეკემბერი 2021, თბილისი
1 სამადაშვილი საბა

სამადაშვილი საბა
9

სამადაშვილი საბა
5 მაისურაძე ნიკა

გეთიაშვილი გაგა
13 გეთიაშვილი გაგა

ალფაიძე ირაკლი
3 მინაშვილი გუგა

მინაშვილი გუგა
11 ფაჩულია გიგა

ალფაიძე ირაკლი
7 მაზმიშვილი ოთარ

ალფაიძე ირაკლი
15 ალფაიძე ირაკლი

ბახტაძე ცოტნე
2 ხუტუაშვილი ლევან

ლურსმანაშვილი ნიკა
10 ლურსმანაშვილი ნიკა

ლურსმანაშვილი ნიკა
6 კლდიაშვილი საბა

კლდიაშვილი საბა
14

ბახტაძე ცოტნე
4 გოგიჩაშვილი გიორგი

ბახტაძე ცოტნე
12 ბახტაძე ცოტნე

ბახტაძე ცოტნე 1 ბახტაძე ცოტნე
8 ჩოფლიანი ლუკა 2 ალფაიძე ირაკლი

დულარიძე გიორგი 3 დულარიძე გიორგი
16 დულარიძე გიორგი 3 გეთიაშვილი გაგა

5 ლურსმანაშვილი ნიკა
5 სამადაშვილი საბა

გეთიაშვილი გაგა 7 მინაშვილი გუგა
7 კლდიაშვილი საბა

გეთიაშვილი გაგა
მაზმიშვილი ოთარ

მინაშვილი გუგა გეთიაშვილი გაგა
მინაშვილი გუგა

ლურსმანაშვილი ნიკა
ხუტუაშვილი ლევან

კლდიაშვილი საბა
კლდიაშვილი საბა

დულარიძე გიორგი
გოგიჩაშვილი გიორგი

დულარიძე გიორგი დულარიძე გიორგი
დულარიძე გიორგი

სამადაშვილი საბა
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4 დეკემბერი 2021, თბილისი
1 მიშველიძე გიორგი

მიშველიძე გიორგი
9 ლურსმანაშვილი სოსო

მიშველიძე გიორგი
5 თეთრაშვილი რამაზ

თეთრაშვილი რამაზ
13 არავიაშვილი საბა

მიშველიძე გიორგი
3 ალექსანოვი  საბა

თურმანიძე ბექა
11 თურმანიძე ბექა

ჭიღლაძე ზურაბ
7 ჭიღლაძე ზურაბ

ჭიღლაძე ზურაბ
15 სონღულაშვილი საბა

მიშველიძე გიორგი
2 მჭედლიშვილი რევაზ

ბენდელიანი გიორგი
10 ბენდელიანი გიორგი

ბენდელიანი გიორგი
6 თურაზაშვილი ლუკა

თურაზაშვილი ლუკა
14 ნოზაძე ლუკა

ახლოური სანდრო
4

აზიზბეკოვი მამედ
12 აზიზბეკოვი მამედ

ახლოური სანდრო 1 მიშველიძე გიორგი
8 ონიანი ლუკა 2 ახლოური სანდრო

ახლოური სანდრო 3 ლურსმანაშვილი სოსო
16 ახლოური სანდრო 3 თურაზაშვილი ლუკა

5 ბენდელიანი გიორგი
ლურსმანაშვილი სოსო 5 ჭიღლაძე ზურაბ

ლურსმანაშვილი სოსო 7 თურმანიძე ბექა
თეთრაშვილი რამაზ 7 აზიზბეკოვი მამედ

ლურსმანაშვილი სოსო
სონღულაშვილი საბა

თურმანიძე ბექა ლურსმანაშვილი სოსო
თურმანიძე ბექა

ბენდელიანი გიორგი
მჭედლიშვილი რევაზ

თურაზაშვილი ლუკა
თურაზაშვილი ლუკა

თურაზაშვილი ლუკა
ონიანი ლუკა

აზიზბეკოვი მამედ თურაზაშვილი ლუკა
აზიზბეკოვი მამედ

ჭიღლაძე ზურაბ
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4 დეკემბერი 2021, თბილისი
1 შერმადინი ნოდარ

შერმადინი ნოდარ
9

ონიანი ბექა
5

ონიანი ბექა
13 ონიანი ბექა

ონიანი ბექა
3 ხარაზიშვილი დავით

ხარაზიშვილი დავით
11 გოჩიაშვილი შოთა

მარჯანიძე გიორგი
7 ჭელიძე ლუკა

მარჯანიძე გიორგი
15 მარჯანიძე გიორგი

ჩაფურიშვილი მათე
2 ალაფიშვილი ნოდარ

ალაფიშვილი ნოდარ
10

ალაფიშვილი ნოდარ
6

თათულაშვილი ოთარ
14 თათულაშვილი ოთარ

ჩაფურიშვილი მათე
4 ჩაფურიშვილი მათე

ჩაფურიშვილი მათე
12 თურმანიძე ნუგზარ

ჩაფურიშვილი მათე 1 ჩაფურიშვილი მათე
8 2 ონიანი ბექა

კობალაძე  ნოდარ 3 თათულაშვილი ოთარ
16 კობალაძე  ნოდარ 3 ალაფიშვილი ნოდარ

5 ხარაზიშვილი დავით
5 მარჯანიძე გიორგი

შერმადინი ნოდარ 7 კობალაძე  ნოდარ
7

ხარაზიშვილი დავით
ხარაზიშვილი დავით

ხარაზიშვილი დავით ალაფიშვილი ნოდარ
ჭელიძე ლუკა

ალაფიშვილი ნოდარ

თათულაშვილი ოთარ

თათულაშვილი ოთარ
თურმანიძე ნუგზარ

კობალაძე  ნოდარ თათულაშვილი ოთარ
კობალაძე  ნოდარ

მარჯანიძე გიორგი
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