
საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 გივიშვილი ნიკა თბლ
გივიშვილი ნიკა თბლ

17
გივიშვილი ნიკა თბლ

9 ჩადუნელი ბორისი ფოთ
გოგაძე ზურა გორი

25 გოგაძე ზურა გორი
გივიშვილი ნიკა თბლ

5 სამსონია დავით ქუთ
მდორეული დემეტრე თბლ

21 მდორეული დემეტრე თბლ
კასუმოვი გუსეინ მარნ

13 კასუმოვი გუსეინ მარნ
კასუმოვი გუსეინ მარნ

29

3 ქოთოლაშვოლი თაზო თბლ
ხარიბეგაშვილი გიორგი გორი

19 ხარიბეგაშვილი გიორგი გორი
ოდიკაძე ოთარ საგ

11 ოდიკაძე ოთარ საგ
ოდიკაძე ოთარ საგ

27 გოშთელიანი ნიკოლოზ მესტ
ბორჩაშვილი ჩინიგ ახმ

7 ბორჩაშვილი ჩინიგ ახმ
ბორჩაშვილი ჩინიგ ახმ

23 ხუბაშვილი გიორგი მცხ
ბორჩაშვილი ჩინიგ ახმ

15 გუმბათოვი მიხელხან მარნ
ვარამიშვილი იოსებ თბლ

31 ვარამიშვილი იოსებ თბლ

2 გეგია გიორგი თბლ
გეგია გიორგი თბლ

18
გეგია გიორგი თბლ

10 ყაზარაშვილი ნიკა ახმ
ყაზარაშვილი ნიკა ახმ

26 ჭიღლაძე მიშა რუსთ
გეგია გიორგი თბლ

6 ბოლქვაძე საბა ბათ
ბოლქვაძე საბა ბათ

22
ბოლქვაძე საბა ბათ

14 მაწკეპლაძე გიორგი ტყბ
ალიევი სეიმურ მარნ

30 ალიევი სეიმურ მარნ

4 ნიაზაშვილი მიხეილ თბლ
ნიაზაშვილი მიხეილ თბლ

20
მაღლაკელიძე მიშიკო ქუთ

12 მაღლაკელიძე მიშიკო ქუთ
მაღლაკელიძე მიშიკო ქუთ

28
მარკოზაშვილი ირაკლი გორი

8 აბულაძე ლაშა თბლ
აბულაძე ლაშა თბლ

24 ქოჩქიანი გიორგი მესტ
მარკოზაშვილი ირაკლი გორი

16 მარკოზაშვილი ირაკლი გორი
მარკოზაშვილი ირაკლი გორი

32

გოგაძე ზურა გორი
გოგაძე ზურა გორი

კასუმოვი გუსეინ მარნ
ხუბაშვილი გიორგი მცხ ოდიკაძე ოთარ საგ

ვარამიშვილი იოსებ თბლ
ვარამიშვილი იოსებ თბლ ოდიკაძე ოთარ საგ

ოდიკაძე ოთარ საგ
მარკოზაშვილი ირაკლი გორი

ყაზარაშვილი ნიკა ახმ
ყაზარაშვილი ნიკა ახმ

ბოლქვაძე საბა ბათ
აბულაძე ლაშა თბლ

აბულაძე ლაშა თბლ
აბულაძე ლაშა თბლ გივიშვილი ნიკა თბლ

მაღლაკელიძე მიშიკო ქუთ
გივიშვილი ნიკა თბლ

მარკოზაშვილი ირაკლი გორი
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ბორჩაშვილი ჩინიგ ახმ

გეგია გიორგი თბლ

გეგია გიორგი თბლ

შედეგები

1 გეგია გიორგი თბლ

2 ბორჩაშვილი ჩინიგ ახმ

3 მარკოზაშვილი ირაკლი გ

7 გოგაძე ზურა გორი

7 ყაზარაშვილი ნიკა ახმ

3 გივიშვილი ნიკა თბლ

5 ოდიკაძე ოთარ საგ

5 აბულაძე ლაშა თბლ
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1 მარგიანი გიორგი თბლ
მარგიანი გიორგი თბლ

17
მარგიანი გიორგი თბლ

9 ფრუიძე დავით ქუთ
ღუზარაული ლუკა ახმ

25 ღუზარაული ლუკა ახმ
მარგიანი გიორგი თბლ

5 კვიციანი ბერდია თწყ
კვიციანი ბერდია თწყ

21 ბალახაძე ჯაბა ბორჯ
რატიანი ლუკა მესტ

13 რატიანი ლუკა მესტ
რატიანი ლუკა მესტ

29 სიხარულიძე დათო თბლ

3 ალაგარდაშვილი დიეგო თბლ
ქალიაშვილი ლუკა თელ

19 ქალიაშვილი ლუკა თელ
ქალიაშვილი ლუკა თელ

11 ჭუმბურიძე თენგო წყლტ
ჭუმბურიძე თენგო წყლ

27
ტაბატაძე ლაშა გარდ

7 ჭყოიძე ნიკა ქარ
ტაბატაძე ლაშა გარდ

23 ტაბატაძე ლაშა გარდ
ტაბატაძე ლაშა გარდ

15 დვალიშვილი არსენი გორი
ჯაბანაშვილი ნიკა დუშ

31 ჯაბანაშვილი ნიკა დუშ

2 ბაჩოშვილი შოთიკო საგ
ბაჩოშვილი შოთიკო საგ

18 არქანია ლუკა წყლ
ბაჩოშვილი შოთიკო საგ

10
ხიზამბარელი ზალიკო ქარ

26 ხიზამბარელი ზალიკო ქარ
სამსიანი ბესო თწყ

6 ფილაური საბა თბლ
სამსიანი ბესო თწყ

22 სამსიანი ბესო თწყ
სამსიანი ბესო თწყ

14 თურმანიძე მიშიკო ბათ
თურმანიძე მიშიკო ბათ

30 გაფრინდაშვილი ლუკა ადიგ

4 სადაღაშვილი დათო გორი
სადაღაშვილი დათო გორი

20 მამადაშვილი საბა თბლ
სადაღაშვილი დათო გორი

12 აბაზაძე ანრი ქუთ
აბაზაძე ანრი ქუთ

28 კვიციანი ნიკა ბოლნ
სადაღაშვილი დათო გორი

8 კორძაია საბა თბლ
გელაშვილი დიტო თელ

24 გელაშვილი დიტო თელ
გელაშვილი დიტო თელ

16 ხუციშვილი დათო თბლ
ხუციშვილი დათო თბლ

32

ღუზარაული ლუკა ახმ
რატიანი ლუკა მესტ

რატიანი ლუკა მესტ
ჭყოიძე ნიკა ქარ რატიანი ლუკა მესტ

ჯაბანაშვილი ნიკა დუშ
ჯაბანაშვილი ნიკა დუშ ჯაბანაშვილი ნიკა დუშ სამსიანი ბესო თწყ

ქალიაშვილი ლუკა თელ
ფილაური საბა თბლ სამსიანი ბესო თწყ

ფილაური საბა თბლ
თურმანიძე მიშიკო ბათ ბაჩოშვილი შოთიკო საგ

ბაჩოშვილი შოთიკო საგ
მამადაშვილი საბა თბლ ბაჩოშვილი შოთიკო საგ

აბაზაძე ანრი ქუთ
აბაზაძე ანრი ქუთ გელაშვილი დიტო თელ ბაჩოშვილი შოთიკო საგ

გელაშვილი დიტო თელ
ტაბატაძე ლაშა გარდ
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მარგიანი გიორგი თბლ

მარგიანი გიორგი თბლ

სადაღაშვილი დათო გორი

შედეგები

1 მარგიანი გიორგი თბლ

2 სადაღაშვილი დათო გორ

3 სამსიანი ბესო თწყ

7 ჯაბანაშვილი ნიკა დუშ

7 გელაშვილი დიტო თელ

3 ბაჩოშვილი შოთიკო საგ

5 რატიანი ლუკა მესტ

5 ტაბატაძე ლაშა გარდ



საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 დათაშვილი ლუკა გორი
დათაშვილი ლუკა გორი

17 მალიჩავა საბა ზუგდ
დათაშვილი ლუკა გორი

9 ასადოვი აიზ გარდ
ვაყელიშვილი ლუკა თელ

25 ვაყელიშვილი ლუკა თელ
დათაშვილი ლუკა გორი

5 იჩქიტიძე ცოტნე ქუთ
ძიძიკაშვილი აკაკი თბლ

21 ძიძიკაშვილი აკაკი თბლ
დარისპანაშვილი ლუკა საგ

13 ჩიქობავა ცოტნე სენ
დარისპანაშვილი ლუკა საგ

29 დარისპანაშვილი ლუკა საგ

3 კანჯარაშვილი ლუკა საგ
კანჯარაშვილი ლუკა საგ

19 ყიფშიძე ჯაბა თბლ
ბუსურაშვილი გოგა რუსთ

11 ბუსურაშვილი გოგა რუსთ
ბუსურაშვილი გოგა რუსთ

27 გოგოლაძე საბა ბორჯ
ქარჩავა საბა თბლ

7 ჭინჭარაული სანდრო თბლ
ჭინჭარაული სანდრო თბლ

23 სომხიშვილი ნოკოლოზ გორი
ქარჩავა საბა თბლ

15 ხინთიბიძე ნიკოლოზ ფოთი
ქარჩავა საბა თბლ

31 ქარჩავა საბა თბლ

2 ჭიაბერაშვილი ვახო საგ
ჭიაბერაშვილი ვახო საგ

18 ბრეგვაძე ნიკა
ჭიაბერაშვილი ვახო საგ

10 ღიბრაძე ირაკლი თბლ
ღიბრაძე ირაკლი თბლ

26 რაგიმოვი რამიზ მარნ
ჭიაბერაშვილი ვახო საგ

6 გავაშელი გიორგი თბლ
კოჩალიძე არჩილ ბათ

22 კოჩალიძე არჩილ ბათ
ფიცხელაური გოჩა დუშ

14 ფიცხელაური გოჩა დუშ
ფიცხელაური გოჩა დუშ

30 ხარაიშვილი იაგო ადიგ

4 სიდამონიძე ტატო ქარ
მარგოშვილი იუსუფი ახმ

20 მარგოშვილი იუსუფი ახმ
მარგოშვილი იუსუფი ახმ

12 მშვიდობაძე ნიკოლოზ სამტ
სიჭინავა საბა ხობი

28 სიჭინავა საბა ხობი
მარგოშვილი იუსუფი ახმ

8 მირუაშვილი გიორგი გორი
მირუაშვილი გიორგი გორი

24 ცაგარეიშვილი ლუკა თბლ
მირუაშვილი გიორგი გორი

16 კიკალეიშვილი დავით სენ
კიკალეიშვილი დავით სენ

32 გამჯაშვილი ნიკა გარდ

მალიჩავა საბა ზუგდ
ვაყელიშვილი ლუკა თელ

ვაყელიშვილი ლუკა თელ დარისპანაშვილი ლუკა საგ
დარისპანაშვილი ლუკა საგ

ხინთიბიძე ნიკოლოზ ფოთი დარისპანაშვილი ლუკა საგ
ხინთიბიძე ნიკოლოზ ფოთი

ჭინჭარაული სანდრო თბლ ბუსურაშვილი გოგა რუსთ მარგოშვილი იუსუფი ახმ
ბუსურაშვილი გოგა რუსთ

ბრეგვაძე ნიკა მარგოშვილი იუსუფი ახმ
ბრეგვაძე ნიკა

ღიბრაძე ირაკლი თბლ ფიცხელაური გოჩა დუშ
ფიცხელაური გოჩა დუშ

სიდამონიძე ტატო ქარ ფიცხელაური გოჩა დუშ
სიდამონიძე ტატო ქარ

სიჭინავა საბა ხობი მირუაშვილი გიორგი გორი ფიცხელაური გოჩა დუშ
მირუაშვილი გიორგი გორი

ქარჩავა საბა თბლ
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დათაშვილი ლუკა გორი

ჭიაბერაშვილი ვახო საგ

ჭიაბერაშვილი ვახო საგ

შედეგები

1 ჭიაბერაშვილი ვახო საგ

2 ჭიაბერაშვილი ვახო საგ

3 მარგოშვილი იუსუფი ახმ

7 ბუსურაშვილი გოგა რუსთ

7 მირუაშვილი გიორგი გორი

3 ფიცხელაური გოჩა დუშ

5 დარისპანაშვილი ლუკა საგ

5 ქარჩავა საბა თბლ
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1 სამადაშვილი მერაბ თელ
სამადაშვილი მერაბ თელ

17
სამადაშვილი მერაბ თელ

9 კედელაშვილი კობა თბლ
კედელაშვილი კობა თბლ

25 მაღლაფერიძე გუგა ქუთ
სამადაშვილი მერაბ თელ

5 შარიფაშვილი სანდრო მცხ
შარიფაშვილი სანდრო მცხ

21 ბარბაქაძე ოთო გარდ
კოშაძე ნიკა თბლ

13 კოშაძე ნიკა თბლ
კოშაძე ნიკა თბლ

29 ქოქოლაძე გიორგი ხელვ

3 ბაბუციძე გიორგი გორი
ბაბუციძე გიორგი გორი

19 ჭინკაძე თენგიზ ბათ
ლამაზოშვილი გიგა გარდ

11 ზუბიაშვილი გიორგი თბლ
ლამაზოშვილი გიგა გარდ

27 ლამაზოშვილი გიგა გარდ
ნანეტაშვილი ნიკა ქარ

7 ნანეტაშვილი ნიკა ქარ
ნანეტაშვილი ნიკა ქარ

23 აბრამიშვილი ლექსო ახმ
ნანეტაშვილი ნიკა ქარ

15 მენთეშაშვილი ვატო თბლ
ძოწენიძე ლუკა ქუთ

31 ძოწენიძე ლუკა ქუთ

2 გამეზარდაშვილი ვასილი თბლ
გამეზარდაშვილი ვასილი თბლ

18
გამეზარდაშვილი ვასილი თბლ

10 მეშველიანი სანდრო ქუთ
მეშველიანი სანდრო ქუთ

26
გამეზარდაშვილი ვასილი თბლ

6 ახალკაციშვილი გიორგი გარდ
კეკვიაშვილი გიგი გურჯ

22 კეკვიაშვილი გიგი გურჯ
კეკვიაშვილი გიგი გურჯ

14 ბებია ზურიკო ფოთი
ბებია ზურიკო ფოთი

30

4 კუთხაშვილი გიორგი ქარ
კუთხაშვილი გიორგი ქარ

20 ფრუიძე ლუკა ქუთ
კუთხაშვილი გიორგი ქარ

12 გაბრიჩიძე გიორგი გარდ
გაბრიჩიძე გიორგი გარდ

28 ცალანი ირაკლი მესტ
კუთხაშვილი გიორგი ქარ

8 ვარამიშვილი ემზარ თბლ
ვარამიშვილი ემზარ თბლ

24 უხურგუნაშვილი ლუკა გორი
ვარამიშვილი ემზარ თბლ

16 უბილავა მიხეილ თბლ
უბილავა მიხეილ თბლ

32 სამუკაშვილი დათო ახმ

კედელაშვილი კობა თბლ
კოშაძე ნიკა თბლ

კოშაძე ნიკა თბლ
აბრამიშვილი ლექსო ახმ კოშაძე ნიკა თბლ

აბრამიშვილი ლექსო ახმ
ძოწენიძე ლუკა ქუთ ლამაზოშვილი გიგა გარდ კოშაძე ნიკა თბლ

ლამაზოშვილი გიგა გარდ
გამეზარდაშვილი ვასილი თბლ

მეშველიანი სანდრო ქუთ
კეკვიაშვილი გიგი გურჯ

კეკვიაშვილი გიგი გურჯ
ფრუიძე ლუკა ქუთ კეკვიაშვილი გიგი გურჯ

გაბრიჩიძე გიორგი გარდ
გაბრიჩიძე გიორგი გარდ ვარამიშვილი ემზარ თბლ ნანეტაშვილი ნიკა ქარ

ვარამიშვილი ემზარ თბლ
ნანეტაშვილი ნიკა ქარ

საქართველოს ჩემპიონატი (2007-2008 წწ.) 9 აპრილი 2022, თბილისი
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სამადაშვილი მერაბ თელ

სამადაშვილი მერაბ თელ

კუთხაშვილი გიორგი ქარ

შედეგები

1 სამადაშვილი მერაბ თელ

2 კუთხაშვილი გიორგი ქარ

3 კოშაძე ნიკა თბლ

7 ლამაზოშვილი გიგა გარდ

7 ვარამიშვილი ემზარ თბლ

3 ნანეტაშვილი ნიკა ქარ

5 gამეზარდაშვილი ვასილი 

5 კეკვიაშვილი გიგი გურჯ
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1 გივიშვილი გიორგი თბლ
გივიშვილი გიორგი თბლ

17
გივიშვილი გიორგი თბლ

9 ფუტკარაძე ოთარ ზესტ
ჩიქობავა დიმა ზუგდ

25 ჩიქობავა დიმა ზუგდ
გივიშვილი გიორგი თბლ

5 სვიმონიშვილი ჯარჯი ახმ
სვიმონიშვილი ჯარჯი ახმ

21 ბარბაქაძე ნიკა გარდ
სვიმონიშვილი ჯარჯი ახმ

13 გურული ნიკოლოზ თბლ
გურული ნიკოლოზ თბლ

29

3 ხუდოიანი თენგიზ თბლ
სამსიანი საბა თეთრ

19 სამსიანი საბა თეთრ
სამსიანი საბა თეთრ

11 ჯაჯანიძე ჯაკო ქუთ
ჯაჯანიძე ჯაკო ქუთ

27 მარგოშვილი მუსლიმი ახმ
სამსიანი საბა თეთრ

7 საგინაშვილი მიშო თბლ
გორჯოლაძე თორნიკე კასპ

23 გორჯოლაძე თორნიკე კასპ
გორჯოლაძე თორნიკე კასპ

15 ბიბილაშვილი ლუკა გორი
ბიბილაშვილი ლუკა გორი

31

2 ჩქარეული ლუკა თბლ
ჩქარეული ლუკა თბლ

18
ჩქარეული ლუკა თბლ

10 გოდუაძე ლაშა ქუთ
გოდუაძე ლაშა ქუთ

26 ლაშქარავა საბა სენ
ბაჩურიძე ლადო საგ

6 ქუთათელაძე ლუკა წყლტ
ქუთათელაძე ლუკა წყლტ

22 მამადაშვილი ავთო გარდ
ბაჩურიძე ლადო საგ

14 ბაჩურიძე ლადო საგ
ბაჩურიძე ლადო საგ

30

4 შუკვანი ვაკო თბლ
შუკვანი ვაკო თბლ

20 ჭრიკიშვილი საბა გარდ
შუკვანი ვაკო თბლ

12 გაურგაშვილი ისლამი ახმ
გაურგაშვილი ისლამი ახმ

28
შუკვანი ვაკო თბლ

8 ღვინიაშვილი თამაზ ქარ
ყოლბაია გიორგი თბლ

24 ყოლბაია გიორგი თბლ
ტიელიძე გუჯა გორი

16 ტიელიძე გუჯა გორი
ტიელიძე გუჯა გორი

32

ჩიქობავა დიმა ზუგდ
სვიმონიშვილი ჯარჯი ახმ

სვიმონიშვილი ჯარჯი ახმ
ხუდოიანი თენგიზ თბლ ხუდოიანი თენგიზ თბლ

ხუდოიანი თენგიზ თბლ
ჯაჯანიძე ჯაკო ქუთ ხუდოიანი თენგიზ თბლ ხუდოიანი თენგიზ თბლ

გორჯოლაძე თორნიკე კასპ
ბაჩურიძე ლადო საგ

ქუთათელაძე ლუკა წყლტ
ქუთათელაძე ლუკა წყლტ

ჩქარეული ლუკა თბლ
ჭრიკიშვილი საბა გარდ ქუთათელაძე ლუკა წყლტ

გაურგაშვილი ისლამი ახმ
გაურგაშვილი ისლამი ახმ გაურგაშვილი ისლამი ახმ ქუთათელაძე ლუკა წყლტ

ტიელიძე გუჯა გორი
სამსიანი საბა თეთრ

საქართველოს ჩემპიონატი (2007-2008 წწ.) 9 აპრილი 2022, თბილისი
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გივიშვილი გიორგი თბლ

გივიშვილი გიორგი თბლ

შუკვანი ვაკო თბლ

შედეგები

1 გივიშვილი გიორგი თბლ

2 შუკვანი ვაკო თბლ

3 ხუდოიანი თენგიზ თბლ

7 სვიმონიშვილი ჯარჯი ახმ

7 გაურგაშვილი ისლამი ახმ

3 ქუთათელაძე ლუკა წყლტ

5 ბაჩურიძე ლადო საგ

5 სამსიანი საბა თეთრ



საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 მუმლაძე გიორგი თბლ
მუმლაძე გიორგი თბლ

17
წველებაშვილი ლევან თელ

9 გაბელია ჯულო სენ
წველებაშვილი ლევან თელ

25 წველებაშვილი ლევან თელ
წველებაშვილი ლევან თელ

5 დულარიძე ლადო ქარ
დულარიძე ლადო ქარ

21 ფოლადაშვილი ლუკა რუსთ
დულარიძე ლადო ქარ

13 დვალი გიორგი ზესტ
დვალი გიორგი ზესტ

29 სიფრაშვილი ირაკლი რუსთ

3 დავითაძე მათე თბლ
დავითაძე მათე თბლ

19 კასოევი გიორგი ზუგდ
ნაცვლიშვილი გიორგი საგ

11 გეჯაძე სოსო თბლ
ნაცვლიშვილი გიორგი საგ

27 ნაცვლიშვილი გიორგი საგ
ერისთავი მურად გორი

7 გელაშვილი ლევან თბლ
გელაშვილი ლევან თბლ

23 ალფაიძე საბა ქუთ
ერისთავი მურად გორი

15 ერისთავი მურად გორი
ერისთავი მურად გორი

31

2 ჯახველაძე საბა თბლ
ჯახველაძე საბა თბლ

18
ჯახველაძე საბა თბლ

10 შერიფაძე დაჩი  ბათ
შერიფაძე დაჩი  ბათ

26 მგელიაშვილი გიორგი ახმ
ჯახველაძე საბა თბლ

6 მაღლაკელიძე საბა ქუთ
სონიძე გიორგი თბლ

22 სონიძე გიორგი თბლ
სონიძე გიორგი თბლ

14 ზაუტაშვილი ლუკა გორ
ზაუტაშვილი ლუკა გორ

30 სიფრაშვილი გიორგი რუსთ

4 ძაგანიშვილი ცოტნე თბლ
ძაგანიშვილი ცოტნე თბლ

20
შოშიაშვილი რატი თელ

12 გულბიანი თამაზ წყლტ
შოშიაშვილი რატი თელ

28 შოშიაშვილი რატი თელ
შოშიაშვილი რატი თ

8 მეტრეველი ომარი თბლ
მეტრეველი ომარი თბლ

24
შატაკიშვილი მალხაზ გორი

16 შატაკიშვილი მალხაზ გორი
შატაკიშვილი მალხაზ გორი

32 ბექაური ზვიად თწყ

გაბელია ჯულო სენ
მუმლაძე გიორგი თბლ

მუმლაძე გიორგი თბლ მუმლაძე გიორგი თბლ
დულარიძე ლადო ქარ

მუმლაძე გიორგი თბლ
გელაშვილი ლევან თბლ

გელაშვილი ლევან თბლ მუმლაძე გიორგი თბლ
ნაცვლიშვილი გიორგი საგ

შოშიაშვილი რატი თელ
შერიფაძე დაჩი  ბათ

სონიძე გიორგი თბლ
სონიძე გიორგი თბლ

გულბიანი თამაზ წყლტ სონიძე გიორგი თბლ
ძაგანიშვილი ცოტნე თბლ

ძაგანიშვილი ცოტნე თბლ ძაგანიშვილი ცოტნე თბლ სონიძე გიორგი თბლ
შატაკიშვილი მალხაზ გორი

წველებაშვილი ლევან თელ

საქართველოს ჩემპიონატი (2007-2008 წწ.) 9 აპრილი 2022, თბილისი
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ერისთავი მურად გორი

ერისთავი მურად გორი

ჯახველაძე საბა თბლ

შედეგები

1 ერისთავი მურად გორი

2 ჯახველაძე საბა თბლ

3 მუმლაძე გიორგი თბლ

7 გელაშვილი ლევან თბლ

7 ძაგანიშვილი ცოტნე თბლ

3 სონიძე გიორგი თბლ

5 შოშიაშვილი რატი თელ

5 წველებაშვილი ლევან თელ



საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 ბახტაძე ცოტნე თბლ
ბახტაძე ცოტნე თბლ

17
ბახტაძე ცოტნე თბლ

9 ქაშიბაძე კობა ქუთ
ქაშიბაძე კობა ქუთ

25 ცოცხალაშვილი ალიკა ახმ
ბახტაძე ცოტნე თბლ

5 ახვლედიანი ცოტნე თბლ
ახვლედიანი ცოტნე თბლ

21
მაისურაძე ბიჭიკო რუსთ

13 ჭიღლაძე ლუკა გორი
მაისურაძე ბიჭიკო რუსთ

29 მაისურაძე ბიჭიკო რუსთ

3 ლიპარტელიანი დაჩი თბლ
ლიპარტელიანი დაჩი თბლ

19
ლიპარტელიანი დაჩი თბლ

11 ილურიძე ლერი საგ
ილურიძე ლერი საგ

27 კაკულია საბა ფოთი
ლიპარტელიანი დაჩი თბლ

7 ფრუიძე საბა ქუთ
ფრუიძე საბა ქუთ

23 ბიგანიშვილი ნიკა რუსთ
ფრუიძე საბა ქუთ

15 დურგლიშვილი გიორგი გორი
დურგლიშვილი გიორგი გორი

31

2 სონღულაშვილი საბა თბლ
სონღულაშვილი საბა თბლ

18
სონღულაშვილი საბა თბლ

10 ქურასბედიანი ბესიკი ლენტ
ქურასბედიანი ბესიკი ლენტ

26
სონღულაშვილი საბა თბლ

6 ბებია ცოტნე თბლ
ბებია ცოტნე თბლ

22 არსენიშვილი მიხეილ თელ
ბებია ცოტნე თბლ

14 ავაზაშვილი ნიკოლოზ გორი
ავაზაშვილი ნიკოლოზ გორი

30

4 აბგაიძე ლუკა თბლ
აბგაიძე ლუკა თბლ

20
აბგაიძე ლუკა თბლ

12 ყიფშიძე ნიკოლოზ ზესტ
უტიაშვილი ტატო გურჯ

28 უტიაშვილი ტატო გურჯ
ზურაბიშვილი გიორგი გორი

8 ზურაბიშვილი გიორგი გორი
ზურაბიშვილი გიორგი გორი

24
ზურაბიშვილი გიორგი გორი

16 ლაზარეიშვილი ირაკლი ბოლნ
ლაზარეიშვილი ირაკლი ბოლნ

32

ქაშიბაძე კობა ქუთ
ქაშიბაძე კობა ქუთ

მაისურაძე ბიჭიკო რუსთ
ქაშიბაძე კობა ქუთ

ილურიძე ლერი საგ
ფრუიძე საბა ქუთ ქაშიბაძე კობა ქუთ

ფრუიძე საბა ქუთ
ზურაბიშვილი გიორგი გორი

ქურასბედიანი ბესიკი ლენტ
ქურასბედიანი ბესიკი ლენტ

ბებია ცოტნე თბლ
აბგაიძე ლუკა თბლ

ლაზარეიშვილი ირაკლი ბოლნ
აბგაიძე ლუკა თბლ აბგაიძე ლუკა თბლ

აბგაიძე ლუკა თბლ
ლიპარტელიანი დაჩი თბლ
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ბახტაძე ცოტნე თბლ

ბახტაძე ცოტნე თბლ

სონღულაშვილი საბა თბლ

შედეგები

1 ბახტაძე ცოტნე თბლ

2 სონღულაშვილი საბა თბლ

3 ქაშიბაძე კობა ქუთ

7 ფრუიძე საბა ქუთ

7 ქურასბედიანი ბესიკი ლენტ

3 აბგაიძე ლუკა თბლ

5 ზურაბიშვილი გიორგი გორ

5 ლიპარტელიანი დაჩი თბლ



საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

1 ქვრივიშვილი გიორგი ქარ
ქვრივიშვილი გიორგი ქარ

17
ქვრივიშვილი გიორგი ქარ

9 შაინიძე შოთა ხელვ
საჯაია ვალერი თბლ

25 საჯაია ვალერი თბლ
ქვრივიშვილი გიორგი ქარ

5 გენძეხაძე ანდრია ბათ
გენძეხაძე ანდრია ბათ

21 მულაძე ბექა რუსთ
გენძეხაძე ანდრია ბათ

13 ყირიმელი გიორგი თბლ
ყირიმელი გიორგი თბლ

29 რუაძე ზურა გურჯ

3 ნიქაბაძე ლუკა ქუთ
ნიქაბაძე ლუკა ქუთ

19
ნიქაბაძე ლუკა ქუთ

11 რაზმაძე ლუკა თელ
რაზმაძე ლუკა თელ

27 ჭეხანი ნიკა თბლ
ნიქაბაძე ლუკა ქუთ

7 ჩიკვაიძე საბა ქუთ
ჩიკვაიძე საბა ქუთ

23
ჩიკვაიძე საბა ქუთ

15 სალთხუციშვილი ბაჩო გარდ
სალთხუციშვილი ბაჩო გარდ

31 თოფჩიშვილი გელა გორი

2 კობალაძე ნოდარ გორი
კობალაძე ნოდარ გორი

18
კობალაძე ნოდარ გორი

10 ჯიქია საბა ზუგდ
ჯიქია საბა ზუგდ

26
კობალაძე ნოდარ გორი

6 ქურდიანი დემეტრე თბლ
ქურდიანი დემეტრე თბლ

22
იოხმუზაშვილი მერაბი ყვარ

14 მენახშირიშვილი საბა გარდ
იოხმუზაშვილი მერაბი ყვარ

30 იოხმუზაშვილი მერაბი ყვარ

4 სვიანაძე ნოდარ ზესტ
სვიანაძე ნოდარ ზესტ

20 გურგენიძე რატი თბლ
აბალაკი იოანე გორი

12 დაქიშვილი გიორგი ახმ
აბალაკი იოანე გორი

28 აბალაკი იოანე გორი
აბალაკი იოანე გორი

8 დემურაძე ლუკა თბლ
დემურაძე ლუკა თბლ

24
დემურაძე ლუკა თბლ

16 ტაბლიაშვილი დავით გარდ
ტაბლიაშვილი დავით გარდ

32

საჯაია ვალერი თბლ
საჯაია ვალერი თბლ

გენძეხაძე ანდრია ბათ
რაზმაძე ლუკა თელ

რაზმაძე ლუკა თელ
რაზმაძე ლუკა თელ აბალაკი იოანე გორი

ჩიკვაიძე საბა ქუთ
აბალაკი იოანე გორი

ჯიქია საბა ზუგდ
იოხმუზაშვილი მერაბი ყვარ

იოხმუზაშვილი მერაბი ყვარ
დაქიშვილი გიორგი ახმ დემურაძე ლუკა თბლ

დაქიშვილი გიორგი ახმ
სვიანაძე ნოდარ ზესტ დემურაძე ლუკა თბლ დემურაძე ლუკა თბლ

დემურაძე ლუკა თბლ
ნიქაბაძე ლუკა ქუთ
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ქვრივიშვილი გიორგი ქარ

კობალაძე ნოდარ გორი

კობალაძე ნოდარ გორი

შედეგები

1 კობალაძე ნოდარ გორი

2 ქვრივიშვილი გიორგი ქა

3 აბალაკი იოანე გორი

7 საჯაია ვალერი თბლ

7 იოხმუზაშვილი მერაბი ყ

3 დემურაძე ლუკა თბლ

5 რაზმაძე ლუკა თელ

5 ნიქაბაძე ლუკა ქუთ
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