
1 აზისბეკოვი ბაირამი
აზისბეკოვი ბაირამი

33 ნაჭყებია იაკობი პაპინაშვილი ჯაბა
17 პაპინაშვილი ჯაბა

9 სიდამონიძე ანზორი პაპინაშვილი ჯაბა
სიდამონიძე ანზორი 

41 ინაშვილი გიორგი სიდამონიძე ანზორი 
25 გაზიევი ტურფალ

5 აბრამიშვილი თემური პაპინაშვილი ჯაბა
მასურაშვილი გიორგი

37 მასურაშვილი გიორგი მარგველაშვილი თორნიკე
21 მარგველაშვილი თორნიკე

13 ბეგიევი მიხეილი მარგველაშვილი თორნიკე
ამირხანაშვილი გუგა 

45 ამირხანაშვილი გუგა ამირხანაშვილი გუგა 
29 საჩალელი გიორგი

3 ბასიაშვილი თორნიკე
ბასიაშვილი თორნიკე

35 ნადიბაიძე ტარიელი შათირიშვილი შაქრო
19 შათირიშვილი შაქრო

11 ფერიაშვილი ირაკლი შათირიშვილი შაქრო
გოგობერიშვილი მათე

43 გოგობერიშვილი მათე აქუბარდია იპოლიტე
27 აქუბარდია იპოლიტე

7 ვარდოსანიძე გოგა შათირიშვილი შაქრო
ვარდოსანიძე გოგა

39 ბურძენაძე მირიან ბაჩიაშვილი ნიკა
23 ბაჩიაშვილი ნიკა

15 ირემაშვილი თამაზი ბაჩიაშვილი ნიკა
ირემაშვილი თამაზი

47 ირემაშვილი თამაზი
31 იოსელიანი გურამ

2 საგანელიძე ლუკა
საგანელიძე ლუკა

34 ქისტაური ბესარიონი ნოზაძე თემური
18 ნოზაძე თემური

10 სეხნიაშვილი თევდორე ნოზაძე თემური
მრელაშვილი გიგა

42 მრელაშვილი გიგა მრელაშვილი გიგა
26 ხუზაურაშვილი ნიკა

6 ჩაფურიშვილი კაკო ნოზაძე თემური
ჩაფურიშვილი კაკო

38 ჩხაიძე გოგა დარბაისელი ამირანი
22 დარბაისელი ამირანი

14 კოჩალიძე ნიკა მაზიაშვილი თორნიკე
კოჩალიძე ნიკა

46 მაზიაშვილი თორნიკე
30 მაზიაშვილი თორნიკე

4 ნავდარაშვილი ვანო 
გელხაური ნუგზარი

36 გელხაური ნუგზარი კუპატაძე ირაკლი
20 კუპატაძე ირაკლი

12 გაბრიჭიძე ზაზა კუპატაძე ირაკლი
გაბრიჭიძე ზაზა

44 სიგუა დავითი ტერმაკოზაშვილი ლაშა
28 ტერმაკოზაშვილი ლაშა

8 სეხნიაშვილი ოთარი კუპატაძე ირაკლი
გაბიძაშვილი ვასილი

40 გაბიძაშვილი ვასილი ოტიაშვილი გიგი
24 ოტიაშვილი გიგი

16 პაპუნაშვილი ბაჩანა ოტიაშვილი გიგი
პაპუნაშვილი ბაჩანა

48 მარგველანი გეგი
32 მარგველანი გეგი

მარგველაშვილი თორნიკე
მარგველაშვილი თორნიკე

ბაჩიაშვილი ნიკა კუპატაძე ირაკლი
კუპატაძე ირაკლი

მაზიაშვილი თორნიკე
მაზიაშვილი თორნიკე

ოტიაშვილი გიგი მაზიაშვილი თორნიკე
შათირიშვილი შაქრო

7 ბაჩიაშვილი ნიკა

7 ოტიაშვილი გიგი

3 მაზიაშვილი თორნიკე

5 მარგველაშვილ თორნიკე

5 შათირიშვილი შაქრო

3 კუპატაძე ირაკლი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 19-21 ნოემბერი 2021, თბილისი

 -60კგ

პაპინაშვილი ჯაბა

ნოზაძე თემური

ნოზაძე თემური

შედეგები

1 ნოზაძე თემური

2 პაპინაშვილი ჯაბა



1 ღვინიაშვილი ომარი
ღვინიაშვილი ომარი

33 ძაგანიშვილი ონისე
ღვინიაშვილი ომარი

17 მაზანაშვილი რამაზი
გოგალაძე ნიკა

49 გოგალაძე ნიკა
ღვინიაშვილი ომარი

9 ფალიანი ერეკლე
ჩუტკერაშვილი დავით

41 ჩუტკერაშვილი დავით
წიფიანი ბექა

25 წიფიანი ბექა
წიფიანი ბექა

57 ყურაშვილი გია 

5 კობერიძე ნიკოლოზ 
კუტალაძე ავთანდილ

37 კუტალაძე ავთანდილ
კუტალაძე ავთანდილ

21 მანაგაძე გიორგი
ძამაშვილი ნოდარი

53 ძამაშვილი ნოდარი
ზირაქაშვილი თენგო

13 აბრამიშვილი ბახვა
აბრამიშვილი ბახვა

45 რაფავა ალექსანდრე
ზირაქაშვილი თენგო

29 ზირაქაშვილი თენგო
ზირაქაშვილი თენგო ზირაქაშვილი თენგო

61
ზირაქაშვილი თენგო

3 ნასყიდაშვილი გიორგი
ნასყიდაშვილი გიორგი კაპანაძე საბა

35 მუკბანიანი ავთანდილ
ნასყიდაშვილი გიორგი

19 ჯოიძე კახა
ელიზბარაშვილი თემურ

51 ელიზბარაშვილი თემურ
ნასყიდაშვილი გიორგი

11 ფარჯიანი ფარნაოზი
კასრაძე ალეკო

43 კასრაძე ალეკო
გურჩიანი სპარტაკი

27 გურჩიანი სპარტაკი
გურჩიანი სპარტაკი

59

7 გოცირიძე მიხეილი
გოცირიძე მიხეილი

39 თამარაშვილი გიორგი
ძამაშვილი სანდრო

23 გიგოლაშვილი ალიკა
ძამაშვილი სანდრო

55 ძამაშვილი სანდრო
ძამაშვილი სანდრო

15 ნინიაშვილი დავითი
გიორგაძე გიორგი

47 გიორგაძე გიორგი
ბაზანდარაშვილი გიორგი

31 ბაზანდარაშვილი გიორგი
ბაზანდარაშვილი გიორგი

63
ღვინიაშვილი ომარი

ძამაშვილი სანდრო
ძამაშვილი სანდრო ნინიაშვილი ბაგრატ

ნინიაშვილი ბაგრატ

5 ნასყიდაშვილი გიორგი

7 ღვინიაშვილი ომარი

7 გასიტაშვილი გურამ

3 ნინიაშვილი ბაგრატ

3 ნადირაძე ლაშა

5 ძამაშვილი სანდრო

ნასყიდაშვილი გიორგი

შედეგები

1 ზირაქაშვილი თენგო

2 კაპანაძე საბა

ზირაქაშვილი თენგო

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 19-21 ნოემბერი 2021, თბილისი
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საქართველოს ჩემპიონატი, 19-21 ნოემბერი 2021, თბილისი 
2 მახათაძე ვანო

მახათაძე ვანო
34 სომხიშვილი შალვა

მახათაძე ვანო
18 ჭულუხაძე გაგა

ნაჭყებია გიორგი
50 ნაჭყებია გიორგი

კაპანაძე საბა
10 შეშაბერიძე ლუკა

შეშაბერიძე ლუკა
42 ჩალაბაშვილი მიშიკო

კაპანაძე საბა
26 კაპანაძე საბა

კაპანაძე საბა
58

6 დოღანია გიორგი
დოღანია გიორგი

38 მეტრეველი შოთა
ბროლაშვილი გიორგი

22 ბროლაშვილი გიორგი
ბროლაშვილი გიორგი

54 კოდიაშვილი ზაქარია
გასიტაშვილი გურამ

14 რატიანი ზურაბი
რატიანი ზურაბი

46 ქავთარაშვილი მუსლიმ
გასიტაშვილი გურამ

30 გასიტაშვილი გურამ
გასიტაშვილი გურამ ზირაქაშვილი თენგო

62
ზირაქაშვილი თენგო

4 დგებია დათო
ტატულაშვილი გიორგი კაპანაძე საბა

36 ტატულაშვილი გიორგი
ბოგველი ნიკა

20 ბოგველი ნიკა
ბოგველი ნიკა

52 გაფრინდაშვილი ხვიჩა
ნადირაძე ლაშა

12 ხალილოვი სანან
კაპანაძე გიორგი

44 კაპანაძე გიორგი
ნადირაძე ლაშა

28 ნადირაძე ლაშა
ნადირაძე ლაშა

60

8 ლურსმანაშვილი გიორგი
ლურსმანაშვილი გიორგი

40 წიკლაური მირიანი
ლურსმანაშვილი გიორგი

24 ეპიტაშვილი აკაკი
ეპიტაშვილი აკაკი

56 კვარაცხელია ლუკა
ნინიაშვილი ბაგრატ

16 აბრამიშვილი ბაჩო
დვალიშვილი დავითი

48 დვალიშვილი დავითი
ნინიაშვილი ბაგრატ

32 ნინიაშვილი ბაგრატ
ნინიაშვილი ბაგრატ

64
გასიტაშვილი გურამ

ნადირაძე ლაშა
ნადირაძე ლაშა ნადირაძე ლაშა

ნასყიდაშვილი გიორგი

7 ღვინიაშვილი ომარი

7 გასიტაშვილი გურამ

3 ნადირაძე ლაშა

5 ძამაშვილი სანდრო

5 ნასყიდაშვილი გიორგი

1 ზირაქაშვილი თენგო

2 კაპანაძე საბა

3 ნინიაშვილი ბაგრატ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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კაპანაძე საბა

ნინიაშვილი ბაგრატ

შედეგები



1 ლიპარტელიანი გელა
კარაპეტიანი ალბერტი

65 კარაპეტიანი ალბერტი გიგანი ფრიდონი
33 გიგანი ფრიდონი

17 ხაბალაშვილი შოთა გიგანი ფრიდონი
ხაბალაშვილი შოთა

81 ბოლქვაძე ბაჩანა
49 ბოლქვაძე ბაჩანა

9 ხუციშვილი დიმიტრი გიგანი ფრიდონი
ხუციშვილი დიმიტრი

73 ხუციშვილი დიმიტრი
41 ჩილინდრიშვილი თამაზ

25 ქულიჩიშვილი ვაჟა ხუციშვილი დიმიტრი
ქულიჩიშვილი ვაჟა

89 იანტბელიძე გიორგი
57 იანტბელიძე გიორგი

5 ჯაფარიძე ავთო ბახბახაშვილი მიხეილ
ჯაფარიძე ავთო

69 ბახბახაშვილი მიხეილ
37 ბახბახაშვილი მიხეილ

21 ჭიკაიძე ნიკო ბახბახაშვილი მიხეილ
ჭიკაიძე ნიკო

85 ჭიკაიძე ნიკო
53 ნოზაძე ლუკა

13 სოსიაშვილი ბექა ბახბახაშვილი მიხეილ
სოსიაშვილი ბექა

77 სოსიაშვილი ბექა
45 გერმისაშვილი თენგიზ 

29 წამალაიძე გორგი წამალაიძე გორგი
წამალაიძე გორგი

93 წამალაიძე გორგი ჩიხელიძე გიორგი
61 კოხრეიძე ილია

3 ქოზაშვილი გიორგი ტერაშვილი გიორგი
ბადაგაძე ლევანი

67 ბადაგაძე ლევანი შავდათუაშვილი ბექა ტერაშვილი გიორგი
35 შავდათუაშვილი ბექა

19 ყავრიშვილი გიგა ყავრიშვილი გიგა
ყავრიშვილი გიგა

83 ყავრიშვილი გიგა
51 გულუა გოგა

11 ქობულაძე ზურაბი კაპანაძე კოტე
ქობულაძე ზურაბი

75 ნიაზაშვილი გიორგი
43 ნიაზაშვილი გიორგი

27 გრიგალაშვილი თორნიკე კაპანაძე კოტე
გრიგალაშვილი თორნიკე 

91 კაპანაძე კოტე
59 კაპანაძე კოტე

7 სონიშვილი გიორგი ჩიხელიძე გიორგი
სონიშვილი გიორგი

71 ჩიხელიძე გიორგი
39 ჩიხელიძე გიორგი

23 ქოთუაშვილი თამაზ ჩიხელიძე გიორგი
ქოთუაშვილი თამაზ

87 დათაშვილი თენგიზ
55 დათაშვილი თენგიზ

15 ბერიანიძე ლაშა ჩიხელიძე გიორგი
ბერიანიძე ლაშა

79 ბერიანიძე ლაშა
47 ქვაჩაკიძე სპარტაკი

31 წიქვაძე ლუკა წიქვაძე ლუკა
წიქვაძე ლუკა

95 წიქვაძე ლუკა
63 ებელაშვილი ლევან

გიგანი ფრიდონი
გიგანი ფრიდონი

კაპანაძე კოტე გიგანი ფრიდონი
მამიაშვილი ალეკო 7 გვიჭიანი თორნიკე

5 მამიაშვილი ალეკო

5 უდესიანი ბექა

7 კაპანაძე კოტე

2 ჩიხელიძე გიორგი

3 გიგანი ფრიდონი

3 ბახბახაშვილი მიხეილ

1 ტერაშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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A

შედეგები



2 ბარბაქაძე ელგუჯა
ბარბაქაძე ელგუჯა

66 კასუმოვი ელთუნ მამიაშვილი ალეკო
34 მამიაშვილი ალეკო

18 კაპანაძე ზურაბი მამიაშვილი ალეკო
კაპანაძე ზურაბი

82 მცურავიშვილი გიორგი
50 მცურავიშვილი გიორგი

10 ვეშაპიძე ლაშა მამიაშვილი ალეკო
ვეშაპიძე ლაშა

74 ვეშაპიძე ლაშა
42 მახარობლიძე ირაკლი

26 ახალაური გიორგი ახალაური გიორგი
ახალაური გიორგი

90 ახალაური გიორგი
58 იარღანაშვილი ვალერი 

6 მეშველიანი მამუკა მამიაშვილი ალეკო
მეშველიანი მამუკა

70 კაპანაძე ლუკა
38 კაპანაძე ლუკა

22 ქავთარაშვილი ისლამ კაპანაძე ლუკა
ქავთარაშვილი ისლამ

86 ქავთარაშვილი ისლამ
54 აზმაიფარაშვილი ბექა

14 ცერცვაძე ნუკრი უდესიანი ბექა
ცერცვაძე ნუკრი

78 უდესიანი ბექა
46 უდესიანი ბექა

30 ოძელაშვილი ერეკლე უდესიანი ბექა
ოძელაშვილი ერეკლე

94 ოძელაშვილი ერეკლე ჩიხელიძე გიორგი
62 მელაშვილი ცოტნე

4 ლომსაძე ალექსანდრე ტერაშვილი გიორგი
გივიშვილი გიგა

68 გივიშვილი გიგა გვიჭიანი თორნიკე ტერაშვილი გიორგი
36 გვიჭიანი თორნიკე

20 აკოფაშვილი  კობა გვიჭიანი თორნიკე
აკოფაშვილი  კობა

84 აკოფაშვილი  კობა
52 გამხიტაშვილი ნიკა

12 ჭყოიძე გიორგი გვიჭიანი თორნიკე
ჭყოიძე გიორგი

76 მაღლაკელიძე ავთანდილ
44 მაღლაკელიძე ავთანდილ

28 ადუაშვილი საბა მაღლაკელიძე ავთანდილ
ადუაშვილი საბა

92 ზედაშიძე დიმიტრი
60 ზედაშიძე დიმიტრი

8 ქალდანი ლუკა ტერაშვილი გიორგი
ქალდანი ლუკა

72 ნიაზაშვილი ომარ
40 ნიაზაშვილი ომარ

24 ელიაშვილი ანზორ ბახბახაშვილი დავით
ელიაშვილი ანზორ

88 ბახბახაშვილი დავით
56 ბახბახაშვილი დავით

16 გოდერძიშვილი დავით ტერაშვილი გიორგი
გოდერძიშვილი დავით

80 ტერაშვილი გიორგი
48 ტერაშვილი გიორგი

32 მელაძე ჯუმბერი ტერაშვილი გიორგი
მელაძე ჯუმბერი

96 მელაძე ჯუმბერი
64 თაბუკაშვილი ამიკო

უდესიანი ბექა
უდესიანი ბექა

გვიჭიანი თორნიკე ბახბახაშვილი მიხეილ
ბახბახაშვილი მიხეილ

7 კაპანაძე კოტე

7 გვიჭიანი თორნიკე

3 ბახბახაშვილი მიხეილ

5 მამიაშვილი ალეკო

5 უდესიანი ბექა

3 გიგანი ფრიდონი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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B

შედეგები

1 ტერაშვილი გიორგი

2 ჩიხელიძე გიორგი



1 წიფიანი გიორგი
წიფიანი გიორგი

33 ჭიჭიაშვილი მიშიკო წიფიანი გიორგი
17 კუდუხაშვილი დავით

9 ლობჟანიძე თორნიკე ზაქაიძე გიორგი
ლობჟანიძე თორნიკე

41 იაკობიძე ირაკლი ზაქაიძე გიორგი
25 ზაქაიძე გიორგი

5 მუმლაძე ვაჟა ზაქაიძე გიორგი
ტატულაშვილი ტატო

37 ტატულაშვილი ტატო ტატულაშვილი ტატო
21 პირველი ოთარი 

13 გიგაური გიგა
ჯაბნიაშვილი გიორგი

45 ჯაბნიაშვილი გიორგი გიგაური გიგა
29 გიგაური გიგა

3 წასიძე ივერი
წასიძე ივერი

35 გორგაძე ალბერტ წასიძე ივერი
19 მეშველიანი დავით

11 გუგავა ლევანი
ფესვიანიძე პავლიკა

43 ფესვიანიძე პავლიკა გუგავა ლევანი
27 გუგავა ლევანი

7 გუგავა გიორგი გუგავა ლევანი
გუგავა გიორგი

39 მჭედლიშვილი გიგი ბაიაძე გოგიტა
23 ბაიაძე გოგიტა

15 ბეროშვილი ირაკლი შერაზადიშვილი გიორგი 
ბეროშვილი ირაკლი

47 რეხვიაშვილი დავით შერაზადიშვილი გიორგი 
31 შერაზადიშვილი გიორგი 

2 ბაბუციძე ლუკა
ბაბუციძე ლუკა

34 გულბიანი ალექსანდრე
18 გულბიანი ალექსანდრე

10 ქაციბაია გოგა გულბიანი ალექსანდრე
ბზიშვილი დემეტრე

42 ბზიშვილი დემეტრე ჟამერაშვილი ლევანი
26 ჟამერაშვილი ლევანი

6 ქევხიშვილი გოგა გულბიანი ალექსანდრე
ქევხიშვილი გოგა

38 ტაბარუკიშვილი ვახტანგ ძაგანიშვილი ბექა
22 ძაგანიშვილი ბექა

14 გოჩილაიძე დიმიტრი
ელიოზაშვილი აკაკი

46 ელიოზაშვილი აკაკი გოჩილაიძე დიმიტრი
30 გოჩილაიძე დიმიტრი

4 ხმალაძე გიორგი
ხმალაძე გიორგი

36 ხმალაძე გიორგი
20 სანაია ბექა

12 ქავთარაძე გიორგი ხმალაძე გიორგი
ქავთარაძე გიორგი

44 აფრასიძე დავითი ქავთარაძე გიორგი
28 ფოლადიშვილი თორნიკე

8 დიასამიძე ანრი ახალკაცი ვლადიმირ
ჩოჩიშვილი რომანი

40 ჩოჩიშვილი რომანი ჩოჩიშვილი რომანი
24 სონიშვილი სანდრო

16 დვალაშვილი ზაური ახალკაცი ვლადიმირ
დვალაშვილი ზაური

48 ახალკაცი ვლადიმირ
32 ახალკაცი ვლადიმირ

გიგაური გიგა
შერაზადიშვილი გიორგი

შერაზადიშვილი გიორგი შერაზადიშვილი გიორგი
გულბიანი ალექსანდრე

გოჩილაიძე დიმიტრი
გოჩილაიძე დიმიტრი

ხმალაძე გიორგი გოჩილაიძე დიმიტრი
ზაქაიძე გიორგი

3 შერაზადიშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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გუგავა ლევანი

ახალკაცი ვლადიმირ

ახალკაცი ვლადიმირ

შედეგები

1 ახალკაცი ვლადიმირ

2 გუგავა ლევანი

7 გიგაური გიგა

7 ხმალაძე გიორგი

3 გოჩილაიძე დიმიტრი

5 გულბიანი ალექსანდრე

5 ზაქაიძე გიორგი



1 ბათურიშვილი ილია
ბათურიშვილი ილია

17 გულიაშვილი ომარი
ჯაფარიძე აკაკი

9 ჯაფარიძე აკაკი
ჯაფარიძე აკაკი

25 შუკვანი ალმასხან
მაისურაძე ლუკა

5 მისკალიშვილი ლაშა
მისკალიშვილი ლაშა

21 ზაქრაძე გოჩა
მაისურაძე ლუკა

13 მაისურაძე ლუკა
მაისურაძე ლუკა

29 დადვანი ლერი

3 ხურციძე ონისე
ხურციძე ონისე

19 არუთინიანი დავით
გოგოლაძე იმედა

11 გოგოლაძე იმედა
გოგოლაძე იმედა

27 მუკბანიანი გაბო
ჭრიკიშვილი ავთანდილ

7 გველესიანი გიორგი
გველესიანი გიორგი

23 ცინდელიანი გიორგი
ჭრიკიშვილი ავთანდილ

15 ჭრიკიშვილი ავთანდილ
ჭრიკიშვილი ავთანდილ

31

2 საბაშვილი ვაჟა
საბაშვილი ვაჟა

18 ჭანკვეტაძე გოგა
ბექაური მიხეილ

10 ბექაური მიხეილ
ბექაური მიხეილ

26 გუგუნაშვილი გიზო
ბექაური მიხეილ

6 ალანია მირდასი
ალანია მირდასი

22 მოხევიშვილი თომა
მარგიანი უშანგი

14 მარგიანი უშანგი
მარგიანი უშანგი

30 მესხიშვილი ელდარ

4 დიხამინჯია ლევან
ბედინაძე თამაზი

20 ბედინაძე თამაზი
პაპუნაშვილი გიორგი

12 პაპუნაშვილი გიორგი
პაპუნაშვილი გიორგი

28 მეგრელიშვილი გიორგი
პაპუნაშვილი გიორგი

8 ბერუაშვილი ნიკოლოზ
ებილაშვილი სოსო

24 ებილაშვილი სოსო
ღვინიაშვილი ბექა

16 ღვინიაშვილი ბექა
ღვინიაშვილი ბექა

32
ჯაფარიძე აკაკი

გოგოლაძე იმედა
გოგოლაძე იმედა გოგოლაძე იმედა

ბექაური მიხეილ
მარგიანი უშანგი

მარგიანი უშანგი
ღვინიაშვილი ბექა მარგიანი უშანგი

ჭრიკიშვილი ავთანდილ

პაპუნაშვილი გიორგი

შედეგები

1 მაისურაძე ლუკა

2 პაპუნაშვილი გიორგი

7 ღვინიაშვილი ბექა

3 გოგოლაძე იმედა

3 მარგიანი უშანგი

5 ბექაური მიხეილ

5 ჭრიკიშვილი ავთანდილ

7 ჯაფარიძე აკაკი

მაისურაძე ლუკა

მაისურაძე ლუკა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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1 როდონაია გიორგი
როდონაია გიორგი

17 ლაპიაშვილი ნიკა
როდონაია გიორგი

9 ბაზიერიშვილი ერეკლე
ბაზიერიშვილი ერეკლე

25 რევაზიშვილი გიორგი
ბერიაშვილი გიორგი

5 ადეიშვილი თორნიკე
ჩაგელიშვილი გიორგი

21 ჩაგელიშვილი გიორგი
ბერიაშვილი გიორგი

13 ბერიაშვილი გიორგი
ბერიაშვილი გიორგი

29

3 საური ომარ
საური ომარ

19 კოლხიტაშვილი ჯუმბერ
საური ომარ

11 ტაველური ლაშა
ტაველური ლაშა

27
სანებლიძე ონისე

7 ქარელიშვილი ჯაბა
ქარელიშვილი ჯაბა

23
სანებლიძე ონისე

15 სანებლიძე ონისე
სანებლიძე ონისე

31

2 ხეჩიკაშვილი ელგუჯა
ლიქოკელი ზურა

18 ლიქოკელი ზურა
ჯაფარიძე მიშა

10 ჯაფარიძე მიშა
ჯაფარიძე მიშა

26
ჩაგელიშვილი ზურა

6 სტეფნიაშვილი გიორგი
ჩაგელიშვილი ზურა

22 ჩაგელიშვილი ზურა
ჩაგელიშვილი ზურა

14 ჩიქოვანი  გიორგი
ჩიქოვანი  გიორგი

30

4 სიდამონიძე  ნიკა
სიდამონიძე  ნიკა

20
ბერიანი ნოდარ

12 ბერიანი ნოდარ
ბერიანი ნოდარ

28
სულამანიძე ილია

8 კოკოლაშვილი ემზარ
კოკოლაშვილი ემზარ

24
სულამანიძე ილია

16 სულამანიძე ილია
სულამანიძე ილია

32
როდონაია გიორგი

საური ომარ
საური ომარ საური ომარ

ჩაგელიშვილი ზურა
ჯაფარიძე მიშა

ჯაფარიძე მიშა
ბერიანი ნოდარ ბერიაშვილი გიორგი

ბერიაშვილი გიორგი

5 ჯაფარიძე მიშა

7 როდონაია გიორგი

7 ბერიანი ნოდარ

3 საური ომარ

3 ბერიაშვილი გიორგი

5 ჩაგელიშვილი ზურა

სულამანიძე ილია

შედეგები

1 სულამანიძე ილია

2 სანებლიძე ონისე

სულამანიძე ილია

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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სანებლიძე ონისე



საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 ზაქარიაძე გიორგი

ზაქარიაძე გიორგი

9 ბაღდავაძე დავით

ინანეიშვილი საბა

5 ინანეიშვილი საბა

ინანეიშვილი საბა

13 გურეშიძე შალვა 

3 დემეტრაშვილი ირაკლი

დემეტრაშვილი ირაკლი

11 ხატისკაცი ბადრი

მატიაშვილი ლევან

7 მატიაშვილი ლევან

მატიაშვილი ლევან

15 ტაბატაძე უჩა

2 ოქრუაშვილი ადამ

ოქრუაშვილი ადამ

10 შარიქაძე ფრიდონ

ბუღაძე ონისე

6 ბუღაძე ონისე

ბუღაძე ონისე

14 ნარიმანიძე მიხეილ

4 ქავთარაძე გიორგი

ქავთარაძე გიორგი

12 საათაშვილი ილია

ზაალიშვილი გელა

8 ზაალიშვილი გელა

ზაალიშვილი გელა

16 კაკილაშვილი ვაჟა

ზაქარიაძე გიორგი
ზაქარიაძე გიორგი

დემეტრაშვილი ირაკლი ბუღაძე ონისე
ბუღაძე ონისე

ოქრუაშვილი ადამ
ქავთარაძე გიორგი

ქავთარაძე გიორგი ქავთარაძე გიორგი
მატიაშვილი ლევან

7 დემეტრაშვილი ირაკლი

7 ოქრუაშვილი ადამ

3 ქავთარაძე გიორგი

5 ზაქარიაძე გიორგი

5 მატიაშვილი ლევან

1 ინანეიშვილი საბა

2 ზაალიშვილი გელა

3 ბუღაძე ონისე

შედეგები
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 +100კგ

ინანეიშვილი საბა

ინანეიშვილი საბა

ზაალიშვილი გელა
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