
საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 თოფურია ნიკოლოზ თბლ
თოფურია ნიკოლოზ თბლ

17
თოფურია ნიკოლოზ თბლ

9 არჩვაძე გიორგი გორი
ჩოჩიშვილი გიორგი ქარ

25 ჩოჩიშვილი გიორგი ქარ
თოფურია ნიკოლოზ თბლ

5 ფეიქრიშვილი ლუკა თბლ
შარვაშიძე ლაშა თელ

21 შარვაშიძე ლაშა თელ
ციხელაშვილი მირზა დუშ

13 ციხელაშვილი მირზა დუშ
ციხელაშვილი მირზა დუშ

29 კობაური გიორგი მცხ

3 ხარაზიშვილი მურად ქარ
ხარაზიშვილი მურად ქარ

19 ზიბზიბაძე გიორგი ზესტ
ხარაზიშვილი მურად ქარ

11 ბაღდასაროვი დავით თბლ
ბაზუაშვილი ხარება მცხ

27 ბაზუაშვილი ხარება მცხ
ხარაზიშვილი მურად ქარ

7 ლოლაძე ლუკა თბლ
ლოლაძე ლუკა თბლ

23 გაჩეჩილაძე გიორგი ასპ
ლოლაძე ლუკა თბლ

15 თევზაძე მიშიკო ახმ
აიწურაძე გიორგი ბორჯ

31 აიწურაძე გიორგი ბორჯ

2 წოწკოლაური საბა თბლ
წოწკოლაური საბა თბლ

18 გულიაშვილი უჩა საჩხ
წოწკოლაური საბა თბლ

10 თეთრუაშვილი ოთარ დუშ
მსუქნიშვილი კახი თელ

26 მსუქნიშვილი კახი თელ
დვალიშვილი გიორგი თბლ

6 დვალიშვილი გიორგი თბლ
დვალიშვილი გიორგი თბლ

22 მეგრელიშვილი ილია ქარ
დვალიშვილი გიორგი თბლ

14 წაველიძე საბა გორი
წაველიძე საბა გორი

30 გველესიანი ნიკა გარდ

4 ომანაძე ლუკა წყლტ
ომანაძე ლუკა წყლტ

20 სახვაძე გიორგი ქარ
ომანაძე ლუკა წყლტ

12 ლოლიშვილი ზვიად ახმ
ტიგინაშვილი ლაშა საგ

28 ტიგინაშვილი ლაშა საგ
ცისკარიშვილი გიორგი ყვა

8 ზურაბიანი გიორგი 
ზურაბიანი გიორგი თბლ

24 ბაზუაშვილი ტატო მცხ
ცისკარიშვილი გიორგი ყვა

16 ტურაშვილი ანრი გორი
ცისკარიშვილი გიორგი ყვა

32ცისკარიშვილი გიორგი ყვა

ციხელაშვილი მირზა დუშ

ლოლაძე ლუკა თბლ

ლოლაძე ლუკა თბლ ლოლაძე ლუკა თბლ

ცისკარიშვილი გიორგი ყვა

წოწკოლაური საბა თბლ

ომანაძე ლუკა წყლტ

ომანაძე ლუკა წყლტ ომანაძე ლუკა წყლტ

ხარაზიშვილი მურად ქარ

1 თოფურია ნიკოლოზ თბლ
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თოფურია ნიკოლოზ თბლ

თოფურია ნიკოლოზ თბლ

დვალიშვილი გიორგი თბლ

შედეგები

7 წოწკოლაური საბა თბლ
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5 ცისკარიშვილი გიორგი ყვა

5 ხარაზიშვილი მურად ქარ

7 ციხელაშვილი მირზა დუშ

2 დვალიშვილი გიორგი თბლ

3 ლოლაძე ლუკა თბლ

3 ომანაძე ლუკა წყლტ



საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 აბრამიშვილი დათო თბლ
აბრამიშვილი დათო თბლ

17
აბრამიშვილი დათო თბლ

9 კახიშვილი საბა ხაშ
წინამძღვრიშვილი ლუკა მცხ

25 წინამძღვრიშვილი ლუკა მცხ
გასიტაშვილი იაკობ ქარ

5 გასიტაშვილი იაკობ ქარ
გასიტაშვილი იაკობ ქარ

21 წითელაშვილი ბაჩო ზესტ
გასიტაშვილი იაკობ ქარ

13 პავლიაშვილი გიორგი თელ
პავლიაშვილი გიორგი თელ

29 ფარჯიანი ირაკლი მესტ

3 ტატიშვილი ვახტანგ თბლ
გეგელაშვილი გეგელა ქარ

19 გეგელაშვილი გეგელა ქარ
გეგელაშვილი გეგელა ქარ

11 ოთანაძე ნოდარ ახლც
ცინაძე საბა ქუთ

27 ცინაძე საბა ქუთ
გეგელაშვილი გეგელა ქარ

7 ბარიშვილი საბა გორ
ბარიშვილი საბა გორ

23 ბადაგაძე ნიკა თბლ
კახიანი ზურა გარდ

15 ბორაშვილი ონისე საგ
კახიანი ზურა გარდ

31 კახიანი ზურა გარდ

2 ბეგოიძე ნიკა თბლ
ბეგოიძე ნიკა თბლ

18 ჯორბენაძე ოთარ კასპ
ბეგოიძე ნიკა თბლ

10 გელაშვილი თემურ ქარ
კომლაძე გიგა საჩხ

26 კომლაძე გიგა საჩხ
ბეგოიძე ნიკა თბლ

6 მენაბდე რიჩარდ თბლ
მენაბდე რიჩარდ თბლ

22 ნოზაძე გიორგი ხაშ
მენაბდე რიჩარდ თბლ

14 მაისურაძე ვაჟა ახლც
კურდღელაშვილი ნიკოლოზ საგ

30 კურდღელაშვილი ნიკოლოზ საგ

4 გოგიძე ზურაბ თბლ
ხუციანიძე ზაქრო მცხ

20 ხუციანიძე ზაქრო მცხ
გოგალაძე ბექაქ ხაშ

12 არქანია ბექა წყლტ
გოგალაძე ბექაქ ხაშ

28 გოგალაძე ბექაქ ხაშ
თუშიშვილი საბა თე

8 ბერიძე ბექა ასპ
ბერიძე ბექა ასპ

24 როინიშვილი ნუგზარ  გორი
თუშიშვილი საბა თელ

16 თუშიშვილი საბა თელ
თუშიშვილი საბა თელ

32 მათიაშვილი რამაზ დუშ

აბრამიშვილი დათო თბლ

კახიანი ზურა გარდ

კახიანი ზურა გარდ ბეგოიძე ნიკა თბლ

ბეგოიძე ნიკა თბლ

მენაბდე რიჩარდ თბლ

მენაბდე რიჩარდ თბლ

გოგალაძე ბექაქ ხაშ გეგელაშვილი გეგელა ქარ

გეგელაშვილი გეგელა ქარ

შედეგები
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გასიტაშვილი იაკობ ქარ

გასიტაშვილი იაკობ ქარ

თუშიშვილი საბა თელ

1 გასიტაშვილი იაკობ ქარ

2 თუშიშვილი საბა თელ

3 ბეგოიძე ნიკა თბლ

3 გეგელაშვილი გეგელა ქარ

5 კახიანი ზურა გარდ

5 მენაბდე რიჩარდ თბლ

7 აბრამიშვილი დათო თბლ

7 გოგალაძე ბექაქ ხაშ



1 კვატაშიძე ლუკა ქუთ
კვატაშიძე ლუკა ქუთ

33 პირველი გიორგი ქარ გიგაური თორნიკე თბლ
17 გიგაური თორნიკე თბლ

9 აფშინაშვილი ნიკა ახმ გიგაური თორნიკე თბლ
აფშინაშვილი ნიკა ახმ

41 კუნდუხაშვილი ალექსი რუსთ აფშინაშვილი ნიკა ახმ
25 ცხვიტავა ლუკა თბლ

5 ბეგაშვილი ნიკა თბლ გიგაური თორნიკე თბლ
ბეგაშვილი ნიკა თბლ

37 რცხილაძე გიორგი ყვა ფერაძე ლერი ბორჯ
21 ფერაძე ლერი ბორჯ

13 ლობჟანიძე დათო თბლ ლობჟანიძე დათო თბლ
ლობჟანიძე დათო თბლ

45 ლობჟანიძე დათო თბლ
29 ხოჯავა გიორგი თბლ

3 ნონიკაშვილი გიორგი თელ
ქავთარაძე ბაღათურა დუშ

35 ქავთარაძე ბაღათურა დუშ თათიკიშვილი გიორგი თბლ
19 თათიკიშვილი გიორგი თბლ

11 გვაძაბია გიორგი თბლ სეხნიაშვილი ვაკო გორი
ცისკარიშვილი ანტონ გარდ

43 ცისკარიშვილი ანტონ გარდ სეხნიაშვილი ვაკო გორი
27 სეხნიაშვილი ვაკო გორი

7 ბორჩაშვილი მაგომედ ახმ გერგედავა გიორგი თბლ
მელაშვილი ნიკოლოზ თბლ

39 მელაშვილი ნიკოლოზ თბლ მჭედლიშვილი გიორგი ქარ
23 მჭედლიშვილი გიორგი ქარ

15 შუბითიძე ნიკა საჩხ გერგედავა გიორგი თბლ
შუბითიძე ნიკა საჩხ

47 მარუშაშვილი ვახტანგ გარდ გერგედავა გიორგი თბლ
31 გერგედავა გიორგი თბლ

2 ჭიჭინაძე მიშიკო ზესტ
გუმბერიძე რეზო ქუთ

34 გუმბერიძე რეზო ქუთ მეზურნიშვილი ტატო თბლ
18 მეზურნიშვილი ტატო თბლ

10 სომხიშვილი გიორგი ფოთი მეზურნიშვილი ტატო თბლ
სომხიშვილი გიორგი ფოთი

42 შონია ლუკა თბლ მამაგულიშვილი გიორგი თელ
26 მამაგულიშვილი გიორგი თელ

6 კაპანაძე გიორგი კასპ მეზურნიშვილი ტატო თბლ
თათულაშვილი ნიკოლოზ თბლ

38 თათულაშვილი ნიკოლოზ თბლ ოთარაშვილი ბექა თბლ
22 ოთარაშვილი ბექა თბლ

14 შონია ალექსანდრე ზუგ შონია ალექსანდრე ზუგ
შონია ალექსანდრე ზუგ

46 ხარაზიშვილი ლუკა თბლ შონია ალექსანდრე ზუგ
30 სირაძე პაატა ყვა

4 გიუნაშვილი გიორგი თბლ
გარსევანოვი თამაზ ხაშ

36 გარსევანოვი თამაზ ხაშ მანდარია ლევან ქუთ
20 მანდარია ლევან ქუთ

12 ფირცხელანი ლუკა მესტ მანდარია ლევან ქუთ
ფირცხელანი ლუკა მესტ

44 უშიკიშვილი გიორგი თბლ წინწალაშვილი მანსუ ახმ
28 წინწალაშვილი მანსუ ახმ

8 მეკარიშვილი კიმო ქარ მანდარია ლევან ქუთ
მეკარიშვილი კიმო ქარ

40 სეთური გიორგი მცხ კანტროშვილი გიგა თბლ
24 კანტროშვილი გიგა თბლ

16 გულიაშვილი საბა გარდ გულიაშვილი საბა გარდ
გულიაშვილი საბა გარდ

48 გულიაშვილი საბა გარდ
32 ჯავახიშვილი პეტრე თბლ

ლობჟანიძე დათო თბლ

სეხნიაშვილი ვაკო გორი

სეხნიაშვილი ვაკო გორი მეზურნიშვილი ტატო თბლ

მეზურნიშვილი ტატო თბლ

შონია ალექსანდრე ზუგ

შონია ალექსანდრე ზუგ

გულიაშვილი საბა გარდ შონია ალექსანდრე ზუგ

გერგედავა გიორგი თბლ
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გიგაური თორნიკე თბლ

მანდარია ლევან ქუთ
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მანდარია ლევან ქუთ

შედეგები

1 მანდარია ლევან ქუთ

2 გიგაური თორნიკე თბლ

3 მეზურნიშვილი ტატო თ

3 შონია ალექსანდრე ზუგ

5 სეხნიაშვილი ვაკო გორი

5 გერგედავა გიორგი თბლ

7 ლობჟანიძე დათო თბლ

7 გულიაშვილი საბა გარდ



1 ვახტანგაძე თორნიკე თბლ
ვახტანგაძე თორნიკე თბლ

33
ვახტანგაძე თორნიკე თბლ

17 ცირდავა საბა გორი
ანდრიაძე სანდრო სამტ

49 ანდრიაძე სანდრო სამტ
ვახტანგაძე თორნიკე თბლ

9 კორაშვილი დაჩი ახმ
კორაშვილი დაჩი ახმ

41 ბებია ოთარ თბლ
ხუციშვილი გუჯა თბლ

25 რაზიკაშვილი ლუკა თბლ
ხუციშვილი გუჯა თბლ

57 ხუციშვილი გუჯა თბლ

5 ბაციკაძე აბიკო ქარ
ქავთარაშვილი ირაკლი თბლ

37 ქავთარაშვილი ირაკლი თბლ
ქავთარაშვილი ირაკლი თბლ

21 ბექაური შოთიკო მცხ
ბექაური შოთიკო მცხ

53 გიუნაშვილი გელა გორი
ქავთარაშვილი ირაკლი თბლ

13 ჯაფარიძე ვახტანგ თბლ
ჯაფარიძე ვახტანგ თბლ

45 სანაძე გაგა ქუთ
ჯაფარიძე ვახტანგ თბლ

29 ფიცხელაური კახი თბლ
ბურჯანაძე ბიძინა ჭიათ კილაძე ლაშა ბათ

61 ბურჯანაძე ბიძინა ჭიათ
კილაძე ლაშა ბათ

3 გულბიანი გოგა თბლ
გულბიანი გოგა თბლ ივანაშვილი გიორგი თბლ

35 ნინიკაშვილი შოთიკო გორი
კილაძე ლაშა ბათ

19 ბარბაქაძე ნიკა თბლ
კილაძე ლაშა ბათ

51 კილაძე ლაშა ბათ
კილაძე ლაშა ბათ

11 მაჩიტიძე ნიკოლოზ ზესტ
მამნიაშვილი ნუგო თბლ

43 მამნიაშვილი ნუგო თბლ
მამნიაშვილი ნუგო თბლ

27 გვარამაძე ნიკოლოზ ასპ
ბირბიჩაძე ნიკა მცხ

59 ბირბიჩაძე ნიკა მცხ

7 თურმანიშვილი ლუკა ქარ
თურმანიშვილი ლუკა ქარ

39 საკარული ლუკა თბლ
ლურსმანაშვილი ნიკა გარდ

23 ქურდიანი ბექა მესტ
ლურსმანაშვილი ნიკა გარდ

55 ლურსმანაშვილი ნიკა გარდ
ლურსმანაშვილი ნიკა გარდ

15 ბერუაშვილი სპარტაკ თბლ
ბერუაშვილი სპარტაკ თბლ

47 აიწურაძე ლუკა ბორჯ
ბერუაშვილი სპარტაკ თბლ

31 მეკოკიშვილი ლუკა თბლ
მეკოკიშვილი ლუკა თბლ

63 მელაძე ლუკა თწყ

ქავთარაშვილი ირაკლი თბლ

ქავთარაშვილი ირაკლი თბლ

ლურსმანაშვილი ნიკა გარდ წიქვაძე გიორგი სამტ

წიქვაძე გიორგი სამტ

ვახტანგაძე თორნიკე თბლ
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კილაძე ლაშა ბათ

შედეგები

1 კილაძე ლაშა ბათ

2 ივანაშვილი გიორგი თბ

3 წიქვაძე გიორგი სამტ

3 გველესიანი მათე წყლტ

5 ქავთარაშვილი ირაკლი 

5 ვახტანგაძე თორნიკე თბ

7 ლურსმანაშვილი ნიკა გ

7 ნარიმანიძე ალექსანდრე 



2 ნარიმანიძე ალექსანდრე თბლ
ნარიმანიძე ალექსანდრე თბლ

34
ნარიმანიძე ალექსანდრე თბლ

18 რევაზაშვილი ანზორ ქარ
მაისურაძე ნიკა გორი

50 მაისურაძე ნიკა გორი
ნარიმანიძე ალექსანდრე თბლ

10 ჭელიძე გიორგი თბლ
მარგოშვილი იბრაგიმ ახმ

42 მარგოშვილი იბრაგიმ ახმ
მარგოშვილი იბრაგიმ ახმ

26 უხურგუნაშილი ლევან
ბახბახაშვილი თამაზ თელ

58 ბახბახაშვილი თამაზ თელ

6 მარკოიძე შაქრო თბლ
მარკოიძე შაქრო თბლ

38 ჭოხონელიძე დავით ტყიბ
ყველაშვილი ილია გორი

22 ყველაშვილი ილია გორი
ყველაშვილი ილია გორი

54 მეტრეველი დავით თბლ
წიქვაძე გიორგი სამტ

14 წიქვაძე გიორგი სამტ
წიქვაძე გიორგი სამტ

46 ჩიხრაძე გიორგი თბლ
წიქვაძე გიორგი სამტ

30 სოფრომაძე იმედი ჭიათ
გერლიანი ოთარ მესტ კილაძე ლაშა ბათ

62 გერლიანი ოთარ მესტ
კილაძე ლაშა ბათ

4 გველესიანი მათე წყლტ
გველესიანი მათე წყლტ ივანაშვილი გიორგი თბლ

36 ჯგერენაია დათო ფოთი
გველესიანი მათე წყლტ

20 ტყეშელაშვილი სანდრო თბლ
ტყეშელაშვილი სანდრო თბლ

52 გასიტაშვილი საბა გორი
გველესიანი მათე წყლტ

12 ზაქაიძე ლუკა თბლ
კაპანაძე გიორგი ქუთ

44 კაპანაძე გიორგი ქუთ
კაპანაძე გიორგი ქუთ

28 გეგელაშვილი გიორგი ქარ
სამაშვილი ლუკა მცხ

60 სამაშვილი ლუკა მცხ

8 ივანაშვილი გიორგი თბლ
ივანაშვილი გიორგი თბლ

40 გაჩეჩილაძე გიორგი ხარგ
ივანაშვილი გიორგი თბლ

24 დონღვანი ბექა თბლ
დონღვანი ბექა თბლ

56 გორგაძე ზურაბ ხაშ
ივანაშვილი გიორგი თბლ

16 ფიცხელაური რობი ახმ
ფიცხელაური რობი ახმ

48 წიკლაური გიორგი თბლ
გურგენიძე გიორგი ზესტ

32 გურგენიძე გიორგი ზესტ
გურგენიძე გიორგი ზესტ

64 გეთიაშვილი გიორგი თელ

გველესიანი მათე წყლტ

გველესიანი მათე წყლტ

ნარიმანიძე ალექსანდრე თბლ გველესიანი მათე წყლტ

ვახტანგაძე თორნიკე თბლ

1 კილაძე ლაშა ბათ
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წიქვაძე გიორგი სამტ

ივანაშვილი გიორგი თბლ

შედეგები

7 ნარიმანიძე ალექსანდრე 
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5 ქავთარაშვილი ირაკლი 

5 ვახტანგაძე თორნიკე თბ

7 ლურსმანაშვილი ნიკა გ

2 ივანაშვილი გიორგი თბ

3 წიქვაძე გიორგი სამტ

3 გველესიანი მათე წყლტ



1 შერმადინი ნოდარ გორი
შერმადინი ნოდ  

33 მეგრელიშვილი ბესიკი ქუთ პაპიაშვილი რომან თბლ
17 პაპიაშვილი რომან თბლ

9 ფეზუაშვილი დავით თბლ პაპიაშვილი რომან თბლ
მაზმიშვილი ოთარ ქარ

41 მაზმიშვილი ოთარ ქარ მაზმიშვილი ოთარ ქარ
25 ვარდიაშვილი გიგა ყვა

5 წითელაშვილი ლუკა თბლ პაპიაშვილი რომან თბლ
ქიტიაშვილი გიორგი ხაშ

37 ქიტიაშვილი გიორგი ხაშ ქიტიაშვილი გიორგი ხაშ
21 არაბული ავთანდილ თბლ

13 აცანელიძე თემურ თბლ ქიტიაშვილი გიორგი ხაშ
სიხარულიძე ვასილი ახმ

45 სიხარულიძე ვასილი ახმ სიხარულიძე ვასილი ახმ
29 წიწიკაშვილი თორნიკე გორი

3 მახათაძე ლუკა თბლ
მახათაძე ლუკა თბლ

35 ჯულაყიძე ლუკა სამტ ონიანი ლუკა ლენტ
19 ონიანი ლუკა ლენტ

11 ავაზაშვილი კაკი თბლ ონიანი ლუკა ლენტ
ავაზაშვილი კაკი თბლ

43 კამლაძე გიორგი ქუთ
27 კამლაძე გიორგი ქუთ

7 სანამაშვილი სულიკო თბლ ონიანი ლუკა ლენტ
სანამაშვილი სულიკო თბლ

39 კასრაძე თემურ მცხ სანამაშვილი სულიკო თბლ
23 წიკლაური თორნიკე თბლ

15 უჩაიძე გიზო თბლ სანამაშვილი სულიკო თბლ
პავლიაშვილი საბა გორი

47 პავლიაშვილი საბა გორი პავლიაშვილი საბა გორი
31 პატარქალიშვილი შოთა კასპ

2 ირემაშვილი ზურა მცხ
ირემაშვილი ზურა მცხ

34 ბენდელიანი გიორგი თბლ
18 ბენდელიანი გიორგი თბლ

10 ვანიშვილი გიორგი გორი ბენდელიანი გიორგი თბლ
ვანიშვილი გიორგი გორი

42 ლაშქარაშვილი ლაშა თბლ
26 ლაშქარაშვილი ლაშა თბლ

6 მუკბანიანი სერგი თბლ ბენდელიანი გიორგი თბლ
მუკბანიანი სერგი თბლ

38 კუბლაშვილი საბა ტყიბ მუკბანიანი სერგი თბლ
22 ქურდევანიძე ელიზბარ თბლ

14 ლომსაძე ლუკა გორი მუკბანიანი სერგი თბლ
ლომსაძე ლუკა გორი

46 ჯიშკარიანი ალექსი თბლ მეგრელიშვილი ბაჩანა ქუთ
30 მეგრელიშვილი ბაჩანა ქუთ

4 ლონდარიძე ზაქარია თწყ
ჩორგოლიანი მიხეილ თბლ

36 ჩორგოლიანი მიხეილ თბლ თურმანიძე ბექა ზესტ
20 თურმანიძე ბექა ზესტ

12 აზიზბეკოვი მამედ მარნ თურმანიძე ბექა ზესტ
აზიზბეკოვი მამედ მარნ

44 შანშიაშვილი ჯემალ თბლ აზიზბეკოვი მამედ მარნ
28 მაზმიშვილი ომიკო ქარ

8 გვარმიანი გიორგი ბოლნ მინაშვილი გუგა თბლ
გვარმიანი გიორგი ბოლნ

40 იორამაშვილი ომარი გორი მინაშვილი გუგა თბლ
24 მინაშვილი გუგა თბლ

16 გურაბანიძე ზურა თბლ მინაშვილი გუგა თბლ
აფციაური ვანო თბლ

48 აფციაური ვანო თბლ აფციაური ვანო თბლ
32 ისაიაშვილი ლაზარე თბლ

ქიტიაშვილი გიორგი ხაშ

ქიტიაშვილი გიორგი ხაშ

სანამაშვილი სულიკო თბლ ქიტიაშვილი გიორგი ხაშ

მინაშვილი გუგა თბლ

მუკბანიანი სერგი თბლ

თურმანიძე ბექა ზესტ

თურმანიძე ბექა ზესტ ონიანი ლუკა ლენტ

ონიანი ლუკა ლენტ
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პაპიაშვილი რომან თბლ
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7 მუკბანიანი სერგი თბლ

3 ქიტიაშვილი გიორგი ხ

3 ონიანი ლუკა ლენტ

5 მინაშვილი გუგა თბლ

პაპიაშვილი რომან თბლ

5 თურმანიძე ბექა ზესტ

7 სანამაშვილი სულიკო თ

ბენდელიანი გიორგი თბლ

შედეგები

1 პაპიაშვილი რომან თბლ

2 ბენდელიანი გიორგი თ



საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 თევდორაძე ლუკა ქუთ
თევდორაძე ლუკა ქუთ

17 ჭურუნიშვილი ლევან მცხ
თევდორაძე ლუკა ქუთ

9 წიკლაური გიორგი თბლ
მერებაშვილი სოლომონ კასპ

25 მერებაშვილი სოლომონ კასპ
თევდორაძე ლუკა ქუთ

5 ნიკოლიშვილი ლუკა თბლ
ნიკოლიშვილი ლუკა თბლ

21 ველიჯანაშვილი საბა ქარ
მეზვრიშვილი სოსო თელ

13 ლოცულაშვილი ლექსო გორი
მეზვრიშვილი სოსო თელ

29 მეზვრიშვილი სოსო თელ

3 ვანიშვილი გაგა გორ
ვანიშვილი გაგა გორ

19 ბურდიაშვილი დავით თბლ
შვანგირაძე ლუკა წყლტ

11 მარჯანიძე გიო ქარ
შვანგირაძე ლუკა წყლტ

27 შვანგირაძე ლუკა წყლტ
შვანგირაძე ლუკა წყლტ

7 თიგიშვილი ვაჟა თბლ
ძმორაშვილი ლუკა ქარ

23 ძმორაშვილი ლუკა ქარ
ასკილაშვილი გოგა გორი

15 ასკილაშვილი გოგა გორი
ასკილაშვილი გოგა გორი

31 ონიაშვილი ბექა ახმ

2 გულედანი გიორგი თბლ
გულედანი გიორგი თბლ

18 გეწაძე მათე ქუთ
გულედანი გიორგი თბლ

10 მღებრიშვილი ალექსანდრე გორ
მღებრიშვილი ალექსანდრე გორ

26 ერგეშიძე ლაშა ქარ
გველესიანი საბა წყლტ

6 მახმუდიანი ჯონი თბლ
პაპუკიშვილი გიორგი გორი

22 პაპუკიშვილი გიორგი გორი
გველესიანი საბა წყლტ

14 გველესიანი საბა წყლტ
გველესიანი საბა წყლტ

30 კობიაშვილი ნიკოლოზ თბლ

4 აბაზაძე გიორგი ქუთ
აბაზაძე გიორგი ქუთ

20 ძიგურაშვილი ბექა თბლ
აბაზაძე გიორგი ქუთ

12 მარქარაშვილი ბექა კასპ
მარქარაშვილი ბექა კასპ

28 მეტრეველი ნოდარ გორი
აბაზაძე გიორგი ქუთ

8 ტაბატაძე ცოტნე თბლ
ვანაშვილი ავთო ახმ

24 ვანაშვილი ავთო ახმ
ბურჯანაძე რატი ქარ

16 ბურჯანაძე რატი ქარ
ბურჯანაძე რატი ქარ

32 შარიფაშვილი სოლო მცხ

მეზვრიშვილი სოსო თელ

ასკილაშვილი გოგა გორი

ასკილაშვილი გოგა გორი აბაზაძე გიორგი ქუთ

აბაზაძე გიორგი ქუთ

გულედანი გიორგი თბლ

გულედანი გიორგი თბლ

ბურჯანაძე რატი ქარ შვანგირაძე ლუკა წყლტ

შვანგირაძე ლუკა წყლტ

შედეგები
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თევდორაძე ლუკა ქუთ

გველესიანი საბა წყლტ

გველესიანი საბა წყლტ

1 გველესიანი საბა წყლტ

2 თევდორაძე ლუკა ქუთ

3 აბაზაძე გიორგი ქუთ

3 შვანგირაძე ლუკა წყლტ

5 ასკილაშვილი გოგა გორი

5 გულედანი გიორგი თბლ

7 მეზვრიშვილი სოსო თელ

7 ბურჯანაძე რატი ქარ



1 სეტიელი ლუკა თბლ

გვაზავა ნიკოლოზ თბლ

9 გვაზავა ნიკოლოზ თბლ

შალიკიანი მათე ქუთ

5 შალიკიანი მათე ქუთ

შალიკიანი მათე ქუთ

13 მურადაშვილი დავით ასპ

3 ჭეჭელაშვილი ალექსანდრე გორი

მარგველანი გიორგი გარდ

11 მარგველანი გიორგი გარდ

კუპრაშვილი მიხეილ თბლ

7 კუპრაშვილი მიხეილ თბლ

კუპრაშვილი მიხეილ თბლ

15 კუბლაშვილი ლექსო ტყიბ

2 კორტავა გიგი თბლ

კორტავა გიგი თბლ

10 ილურიძე ნიკა მცხ

კორტავა გიგი თბლ

6 ხელაძე ჯემალ ქუთ

კოროხაშვილი ნიკა თბლ

14 კოროხაშვილი ნიკა თბლ

4 შველიძე ნიკოლოზ თბლ

შველიძე ნიკოლოზ თბლ

12 ფანცხავა გურამ წყლტ

შველიძე ნიკოლოზ თბლ

8 გულუაშვილი ლუკა თბლ

ხიდაშელი დავით ხაშ

16 ხიდაშელი დავით ხაშ

გვაზავა ნიკოლოზ თბლ

გვაზავა ნიკოლოზ თბლ

მარგველანი გიორგი გარდ შველიძე ნიკოლოზ თბლ

შველიძე ნიკოლოზ თბლ

კოროხაშვილი ნიკა თბლ

კოროხაშვილი ნიკა თბლ

ხიდაშელი დავით ხაშ შალიკიანი მათე ქუთ

შალიკიანი მათე ქუთ

კორტავა გიგი თბლ

3 შველიძე ნიკოლოზ თბლ
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კუპრაშვილი მიხეილ თბლ

კუპრაშვილი მიხეილ თბლ

კორტავა გიგი თბლ

7 მარგველანი გიორგი გარდ

7 ხიდაშელი დავით ხაშ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი 2006 წელს დაბადებულთა შორის, 10 აპრილი 2022

3 შალიკიანი მათე ქუთ

5 გვაზავა ნიკოლოზ თბლ

5 კოროხაშვილი ნიკა თბლ

შედეგები

1 კუპრაშვილი მიხეილ თბლ

2



ხარაზიშვილი დავით ყვარ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი 2006 წელს დაბადებულთა შორის, 10 აპრილი 2022

ხარაზიშვილი დავით ყვარ
1  +90კგ

ესაიაშვილი გიგი საგ

ჯოხარიძე შოველი თბლ
5

ხარაზიშვილი დავით ყვარ

ჯოხაძე გიორგი ქუთ
3

ჯოხაძე გიორგი ქუთ

სანამაშვილი ლუკა თბლ
7

ხარაზიშვილი დავით ყვარ

ბენიაიძე ლუკა თბლ
2

ესაიაშვილი გიგი საგ
6

მამიაშვილი გიორგი გორი

მამიაშვილი გიორგი გორი შედეგები
4

1 ხარაზიშვილი დავით ყვარ

ჯოხარიძე შოველი თბლ 7 ბენიაიძე ლუკა თბლ

სანამაშვილი ლუკა თბლ

მამიაშვილი გიორგი გორი 2 მამიაშვილი გიორგი გორი

3 ჯოხარიძე შოველი თბლ

ჯოხარიძე შოველი თბლ 7 სანამაშვილი ლუკა თბლ

ფუხაშვილი დაჩი თბლ 3 ჯოხაძე გიორგი ქუთ
8

5 ესაიაშვილი გიგი საგ

5 ფუხაშვილი დაჩი თბლ

ჯოხაძე გიორგი ქუთ

ჯოხარიძე შოველი თბლ

ბენიაიძე ლუკა თბლ
ფუხაშვილი დაჩი თბლ

ფუხაშვილი დაჩი თბლ ჯოხაძე გიორგი ქუთ

ესაიაშვილი გიგი საგ
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