
1 სარდალაშვილი გიორგი
სარდალაშვილი გიორგი

17 ჩაქიაშვილი თედო
სარდალაშვილი გიორგი

9 ბუჯიაშვილი ნუგზარ
ბუჯიაშვილი ნუგზარ

25 ნაჭყებია იაკობ
სარდალაშვილი გიორგი

5 ოტიაშვილი გიგი
ოტიაშვილი გიგი

21 ბასიაშვილი თორნიკე
ოტიაშვილი გიგი

13 შალამბერიძე თენგო
გაბარაშვილი ნიკოლოზ

29 გაბარაშვილი ნიკოლოზ

3 ბაღაშვილი ლაშა
ბაღაშვილი ლაშა

19 გაბრიჭიძე ზაზა
ბაღაშვილი ლაშა

11 მარგველანი გეგი
მარგველანი გეგი

27 სარქისაშვილი რევაზ
ბაღაშვილი ლაშა

7 ბაჩიაშვილი ნიკა
ბაჩიაშვილი ნიკა

23 დოლიძე ვალერი
გადელია ლუკა

15 გადელია ლუკა
31 დვალიშვილი სანდრო გადელია ლუკა

დუღაძე რობინზონ
33 დუღაძე რობინზონ

2 მაზიაშვილი თორნიკე
მაზიაშვილი თორნიკე

18 ბუჟღულაშვილი მურაზ
მაზიაშვილი თორნიკე

10 ნიკოლიშვილი გიორგი
ნიკოლიშვილი გიორგი

26 სარქისაშვილი თამაზ
მაზიაშვილი თორნიკე

6 ჩაფურიშვილი კაკო
ჩაფურიშვილი კაკო

22 მღებრიშილი ვალერი
ჩაფურიშვილი კაკო

14 ხარებაშვილი გიგი
ხარებაშვილი გიგი

30 ნიკაჭაძე ავთო

4 გიგოლაშვილი ალიკა
გიგოლაშვილი ალიკა

20 თოფურია სერაფიმე
გიგოლაშვილი ალიკა

12 გოგიჩაშვილი ვანო
ტერმაკოზაშვილი ლაშა

28 ტერმაკოზაშვილი ლაშა
ამირხანაშვილი გუგა

8 ხუზაურაშვილი ნიკა
ხუზაურაშვილი ნიკა

24 გოგოლაძე გიორგი
ამირხანაშვილი გუგა

16 შათირიშვილი თადო
ამირხანაშვილი გუგა

32 ამირხანაშვილი გუგა

ჩაქიაშვილი თედო
ჩაქიაშვილი თედო

ბუჯიაშვილი ნუგზარ ოტიაშვილი გიგი
ოტიაშვილი გიგი

გაბრიჭიძე ზაზა ოტიაშვილი გიგი
მარგველანი გეგი

მარგველანი გეგი გადელია ლუკა
გადელია ლუკა

ბუჟღულაშვილი მურაზ მაზიაშვილი თორნიკე
ნიკოლიშვილი გიორგი

ნიკოლიშვილი გიორგი ჩაფურიშვილი კაკო
ჩაფურიშვილი კაკო

შათირიშვილი თადო ხუზაურაშვილი ნიკა
ხუზაურაშვილი ნიკა

ხუზაურაშვილი ნიკა ხუზაურაშვილი ნიკა
გიგოლაშვილი ალიკა

ბაღაშვილი ლაშა

ხუზაურაშვილი ნიკა

მაზიაშვილი თორნიკე

7 ჩაფურიშვილი კაკო
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სარდალაშვილი გიორგი

ამირხანაშვილი გუგა

შედეგები

5 ბაღაშვილი ლაშა

7 გადელია ლუკა

5 ოტიაშვილი გიგი

3 მაზიაშვილი თორნიკე

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში 19-20 მარტი 2022, გორი

3 ხუზაურაშვილი ნიკა

სარდალაშვილი გიორგი

სარდალაშვილი გიორგი

2 ამირხანაშვილი გუგა

1



1 გურჩიანი სპარტაკ 
გურჩიანი სპარტაკ 

17 ყანჩაველი გაგა
მრელაშვილი გიგა

9 მრელაშვილი გიგა
მრელაშვილი გიგა

25 ხაჩიძე დავით
მრელაშვილი გიგა

5 კუხალეიშვილი ლუკა
კუხალეიშვილი ლუკა

21 კობერიძე ნიკოლოზ 
ტატულაშვილი გიორგი

13 ტატულაშვილი გიორგი
ტატულაშვილი გიორგი

29 გოგალაძე ნიკა

3 კვარაცხელია ლუკა 
მანაგაძე გიორგი 

19 მანაგაძე გიორგი 
მანაგაძე გიორგი 

11 ამბროლიანი ნიკა 
გელდიაშვილი ბაჩო

27 გელდიაშვილი ბაჩო 
მანაგაძე გიორგი 

7 ეპიტაშვილი აკაკი
ეპიტაშვილი აკაკი

23 ქომეთიანი ნიკოლოზ
კენჭოშვილი საბა

15 ფარჯიანი ფარნაოზ
31 ადიკაშვილი ლუკა კენჭოშვილი საბა

კენჭოშვილი საბა
33 კენჭოშვილი საბა

2 საგანელიძე ლუკა
საგანელიძე ლუკა

18 კვიტია ლუკა
საგანელიძე ლუკა

10 რატიანი ზურაბ
რატიანი ზურაბ

26 ლურსმანაშვილი გიორგი
რაფავა ალექსანდრე

6 რაფავა ალექსანდრე
რაფავა ალექსანდრე

22 კასრაძე ალეკო
რაფავა ალექსანდრე

14 ნაჭყებია გიორგი
ნაჭყებია გიორგი

30 ჩოფლიანი ლევან

4 აქუბარდია იპოლიტე
ჯაფარიძე ლუკა

20 ჯაფარიძე ლუკა
მეტრეველი ვასილი

12 გაფრინდაშვილი ხვიჩა
მეტრეველი ვასილი

28 მეტრეველი ვასილი
ძამაშვილი ნოდარ

8 ძამაშვილი ნოდარ
ძამაშვილი ნოდარ

24 ჭინჭარაშვილი ელგუჯა
ძამაშვილი ნოდარ

16 ნადიბაიძე ტარიელ
ნადიბაიძე ტარიელ

32 დგებია დავით

ხაჩიძე დავით
გურჩიანი სპარტაკ 

გურჩიანი სპარტაკ ტატულაშვილი გიორგი
ტატულაშვილი გიორგი

კვარაცხელია ლუკა კვარაცხელია ლუკა
კვარაცხელია ლუკა

გელდიაშვილი ბაჩო კვარაცხელია ლუკა კვარაცხელია ლუკა
კენჭოშვილი საბა

კასრაძე ალეკო ძამაშვილი ნოდარ
კასრაძე ალეკო

ნაჭყებია გიორგი კასრაძე ალეკო
საგანელიძე ლუკა

ჭინჭარაშვილი ელგუჯა კასრაძე ალეკო
ჭინჭარაშვილი ელგუჯა

ნადიბაიძე ტარიელ მეტრეველი ვასილი კასრაძე ალეკო
მეტრეველი ვასილი

მანაგაძე გიორგი 

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში 19-20 მარტი 2022, გორი
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მრელაშვილი გიგა

რაფავა ალექსანდრე

შედეგები

მრელაშვილი გიგა

1 მრელაშვილი გიგა

2 რაფავა ალექსანდრე

3 კვარაცხელია ლუკა

7 ტატულაშვილი გიორგი

7 მეტრეველი ვასილი

3 კასრაძე ალეკო

5 ძამაშვილი ნოდარ

5 მანაგაძე გიორგი



1 პავლიაშვილი ვახტანგ
პავლიაშვილი ვახტანგ

17 ანიაშვილი გიორგი
პავლიაშვილი ვახტანგ

9 ადუაშვილი საბა
გლოველი აკაკი

25 გლოველი აკაკი
პავლიაშვილი ვახტანგ

5 ბერუაშვილი გიორგი
სირაძე ზურაბი

21 სირაძე ზურაბი
სირაძე ზურაბი

13 წერეთელი მათე
შაიშმელაშვილი ანდრია

29 შაიშმელაშვილი ანდრია

3 დვალიშვილი დათო
დვალიშვილი დათო

19 ცერცვაძე ნუკრი
დვალიშვილი დათო

11 ლურსმანაშვილი ვახტანგ
იარღანაშვილი ვალერი

27 იარღანაშვილი ვალერი
დვალიშვილი დათო

7 ლოლაძე გიორგი  
ლოლაძე გიორგი

23 სამსონაშვილი ვახო
ლოლაძე გიორგი

15 გერმისაშვილი თენგიზ
გერმისაშვილი თენგიზ

31 ბაქრაძე ზურაბი

2 კაპანაძე კოტე
კაპანაძე კოტე

18 კობალაძე ლევანი
კაპანაძე კოტე

10 თაბუკაშვილი ამიკო
თაბუკაშვილი ამიკო

26 მაისურაძე გიგა
კაპანაძე კოტე

6
ბურკაძე ზურაბ

22 ბურკაძე ზურაბ
მაღლაკელიძე ავთანდილ

14 გოდერძიშვილი დავით
მაღლაკელიძე ავთანდილ

30 მაღლაკელიძე ავთანდილ

4 ბერუაშვილი მათე
ბერუაშვილი მათე

20 კორძაია ერეკლე
ბერუაშვილი მათე

12 ჭყოიძე გიორგი
ბადაგაძე ლევან

28 ბადაგაძე ლევან
ბერუაშვილი მათე

8 ბახბახაშვილი დავით
ბახბახაშვილი დავით

24 ელიაშვილი ანზორი
ბახბახაშვილი დავით

16 ჭიღლაძე გიორგი
ჭიღლაძე გიორგი

32 გოცირიძე მიხეილ

ანიაშვილი გიორგი
ანიაშვილი გიორგი

გლოველი აკაკი სირაძე ზურაბი
სირაძე ზურაბი

ცერცვაძე ნუკრი იარღანაშვილი ვალერი
იარღანაშვილი ვალერი

იარღანაშვილი ვალერი იარღანაშვილი ვალერი ბერუაშვილი მათე
ლოლაძე გიორგი

კობალაძე ლევანი ბერუაშვილი მათე
თაბუკაშვილი ამიკო

თაბუკაშვილი ამიკო თაბუკაშვილი ამიკო
მაღლაკელიძე ავთანდილ

კორძაია ერეკლე ბახბახაშვილი დავით
ბადაგაძე ლევან

ბადაგაძე ლევან ბახბახაშვილი დავით ბახბახაშვილი დავით
ბახბახაშვილი დავით

დვალიშვილი დათო

1 პავლიაშვილი ვახტანგ

2

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში 19-20 მარტი 2022, გორი

3 ბახბახაშვილი დავით

7 სირაძე ზურაბი

5 იარღანაშვილი ვალერი

კაპანაძე კოტე

3

7 თაბუკაშვილი ამიკო
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პავლიაშვილი ვახტანგ

პავლიაშვილი ვახტანგ

კაპანაძე კოტე

5 დვალიშვილი დათო

ბერუაშვილი მათე

შედეგები



1 ლოლაძე ალექსანდრე
ლოლაძე ალექსანდრე

17 ნოზაძე ზვიადი
ლოლაძე ალექსანდრე

9 დიასამიძე ანრი
გუგავა გიორგი

25 გუგავა გიორგი
ლოლაძე ალექსანდრე

5 ბაბუციძე ლუკა
ბაბუციძე ლუკა

21 ჩეკურიშვილი ლუკა
ბაბუციძე ლუკა

13 წინწალაშვილი რამზან
წინწალაშვილი რამზან

29 ბზიშვილი დემეტრე

3 იაკობიძე ირაკლი
იაკობიძე ირაკლი

19 გიგლემიანი გიორგი 
იაკობიძე ირაკლი

11 ავაზნელი ვაჟა 
წიქვაძე ლუკა

27 წიქვაძე ლუკა
იაკობიძე ირაკლი

7 მეშველიანი დავითი
მეშველიანი დავითი

23 ხუსკივაძე ტარიელ
მეშველიანი დავითი

15 ჟივიძე იოსებ 
ლომთაძე თემური

31 ლომთაძე თემური

2 გულბიანი ალექსანდრე
გულბიანი ალექსანდრე

18 ბარათელი ლუკა
ჯაბნიაშვილი გიორგი

10 ჯაბნიაშვილი გიორგი
ჯაბნიაშვილი გიორგი

26 ნოზაძე გიორგი
ჯაბნიაშვილი გიორგი

6 გულბანი იაგო
გულბანი იაგო

22 ბერიანიძე ლაშა
არღვლიანი გიორგი

14 მოდებაძე ზურა
არღვლიანი გიორგი

30 არღვლიანი გიორგი

4 მწყერაშვილი საბა
მწყერაშვილი საბა

20 ცოფურაშვილი არსენა
ბაიაძე გოგიტა

12 ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
ბაიაძე გოგიტა

28 ბაიაძე გოგიტა
ბაიაძე გოგიტა

8 ფესვიანიძე პავლიკა
მუმლაძე აკაკი

24 მუმლაძე აკაკი
მუმლაძე აკაკი

16 ჩხარტიშვილი გიორგი
ჩხარტიშვილი გიორგი

32 ხმალაძე გიორგი

ნოზაძე ზვიადი
ნოზაძე ზვიადი

გუგავა გიორგი ბაბუციძე ლუკა
ბაბუციძე ლუკა

გიგლემიანი გიორგი ბაბუციძე ლუკა
წიქვაძე ლუკა

წიქვაძე ლუკა მეშველიანი დავითი ბაბუციძე ლუკა
მეშველიანი დავითი

ნოზაძე გიორგი ბაიაძე გოგიტა
გულბიანი ალექსანდრე

გულბიანი ალექსანდრე არღვლიანი გიორგი
არღვლიანი გიორგი

ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ არღვლიანი გიორგი
ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ

მწყერაშვილი საბა მუმლაძე აკაკი არღვლიანი გიორგი
მუმლაძე აკაკი

იაკობიძე ირაკლი

1 ლოლაძე ალექსანდრე

2

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში 19-20 მარტი 2022, გორი

3 არღვლიანი გიორგი

7 მეშველიანი დავითი

5 ბაიაძე გოგიტა

ჯაბნიაშვილი გიორგი

3

7 მუმლაძე აკაკი

 -81კგ

ლოლაძე ალექსანდრე

ლოლაძე ალექსანდრე

ჯაბნიაშვილი გიორგი

5 იაკობიძე ირაკლი

ბაბუციძე ლუკა

შედეგები



1 ფოლადიშვილი თორნიკე
ფოლადიშვილი თორნიკე

17 ბუზალაძე მიშიკო
ფოლადიშვილი თორნიკე

9 ცინდელიანი გიორგი 
ცინდელიანი გიორგი 

25 ხეთაგური კობა
ფოლადიშვილი თორნიკე

5 გირგვლიანი დავითი
გირგვლიანი დავითი

21
გირგვლიანი დავითი

13 საბაშვილი ვაჟა
საბაშვილი ვაჟა

29

3 გუგუნაშვილი გიზო
გუგუნაშვილი გიზო

19 მაისურაძე ლაშა
გუგუნაშვილი გიზო

11 კოხრეიძე გიგა
მეგრელიშვილი გიორგი

27 მეგრელიშვილი გიორგი
გუგუნაშვილი გიზო

7 შუკვანი ალმასხან
შუკვანი ალმასხან

23
შუკვანი ალმასხან

15 სულაქველიძე შაქრო
სულაქველიძე შაქრო

31

2 ჯაფარიძე აკაკი
ჯაფარიძე აკაკი

18
ჯაფარიძე აკაკი

10 ერაშვილი ბაქარი
ერაშვილი ბაქარი

26 ქელბაქიანი სანდრო
ჯაფარიძე აკაკი

6 საჯაია ნიკა
 კეთილაძე დავით

22  კეთილაძე დავით
მაისურაძე გიორგი

14 მაისურაძე გიორგი
მაისურაძე გიორგი

30

4 მამულაშვილი არჩილი
მამულაშვილი არჩილი

20 კოჩაძე ოთო
მამულაშვილი არჩილი

12 ენდელაძე თემური
 მუკბანიანი გაბო

28  მუკბანიანი გაბო
მამულაშვილი არჩილი

8 ბოჭორიშვილი ჯაბა
ხუჭუა გიორგი

24 ხუჭუა გიორგი
ფოთოლაშვილი გიორგი

16 ფოთოლაშვილი გიორგი
ფოთოლაშვილი გიორგი

32

ბუზალაძე მიშიკო
ბუზალაძე მიშიკო

ცინდელიანი გიორგი გირგვლიანი დავითი
გირგვლიანი დავითი

მაისურაძე ლაშა შუკვანი ალმასხან
მაისურაძე ლაშა

მეგრელიშვილი გიორგი შუკვანი ალმასხან ჯაფარიძე აკაკი
შუკვანი ალმასხან 

ჯაფარიძე აკაკი
ერაშვილი ბაქარი

მაისურაძე გიორგი
მაისურაძე გიორგი

კოჩაძე ოთო მაისურაძე გიორგი
 მუკბანიანი გაბო

 მუკბანიანი გაბო  მუკბანიანი გაბო გუგუნაშვილი გიზო
ფოთოლაშვილი გიორგი

გუგუნაშვილი გიზო

1 მამულაშვილი არჩილი

2

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში 19-20 მარტი 2022, გორი

3 გუგუნაშვილი გიზო

7 გირგვლიანი დავითი

5 შუკვანი ალმასხან

ფოლადიშვილი თორნიკე

3

7  მუკბანიანი გაბო

 -90კგ

ფოლადიშვილი თორნიკე

მამულაშვილი არჩილი

მამულაშვილი არჩილი

5 მაისურაძე გიორგი

ჯაფარიძე აკაკი

შედეგები



1 ჯაფარიძე მიშა
ჯაფარიძე მიშა

17
ჯაფარიძე მიშა

9 წიქორიძე გიორგი
წიქორიძე გიორგი

25
არუთინიანი დავით

5 არუთინიანი დავით
არუთინიანი დავით

21
არუთინიანი დავით

13 ჭიჭიაშვილი გიორგი
ჭიჭიაშვილი გიორგი

29

3 ჩაგელიშვილი ზურა
ჩაგელიშვილი ზურა

19 სტეფნიაშვილი გიორგი
ჩაგელიშვილი ზურა

11 შარიფოვი რომანი
შარიფოვი რომანი

27
ჩაგელიშვილი ზურა

7 გელაშვილი ილია
გელაშვილი ილია

23
გელაშვილი ილია

15 რთველიაშვილი ბასილ
რთველიაშვილი ბასილ

31

2 ბაზიერიშვილი ერეკლე
ბაზიერიშვილი ერეკლე

18 ფერხული რატი
ბაზიერიშვილი ერეკლე

10 კოპილაშვილი გიგა
კოპილაშვილი გიგა

26
ბაზიერიშვილი ერეკლე

6 ლაპიაშვილი ნიკა
ლაპიაშვილი ნიკა

22
ალფაიძე ვახტანგი

14 ალფაიძე ვახტანგი
ალფაიძე ვახტანგი

30

4 გაგაძე გაგა
გაგაძე გაგა

20 არაბული გიორგი
გაგაძე გაგა

12 პაპავა გიორგი
პაპავა გიორგი

28
გავარდაშვილი გიორგი

8 ხვიტია დავითი
ხვიტია დავითი

24
გავარდაშვილი გიორგი

16 გავარდაშვილი გიორგი
გავარდაშვილი გიორგი

32

ჭიჭიაშვილი გიორგი
ჯაფარიძე მიშა

ჯაფარიძე მიშა
სტეფნიაშვილი გიორგი ჯაფარიძე მიშა

შარიფოვი რომანი
შარიფოვი რომანი გელაშვილი ილია ჯაფარიძე მიშა

გელაშვილი ილია
ფერხული რატი გავარდაშვილი გიორგი

ფერხული რატი
კოპილაშვილი გიგა ფერხული რატი

ალფაიძე ვახტანგი
ფერხული რატი

ხვიტია დავითი
გაგაძე გაგა არუთინიანი დავით

გაგაძე გაგა
არუთინიანი დავით

1 ჩაგელიშვილი ზურა

2

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში 19-20 მარტი 2022, გორი

3 არუთინიანი დავით

7 გელაშვილი ილია

5 გავარდაშვილი გიორგი

ბაზიერიშვილი ერეკლე

3

7 გაგაძე გაგა

 -100კგ

ჩაგელიშვილი ზურა

ჩაგელიშვილი ზურა

ბაზიერიშვილი ერეკლე

5 ფერხული რატი

ჯაფარიძე მიშა

შედეგები



1 დემეტრაშვილი ირაკლი

დემეტრაშვილი ირაკლი

9

დემეტრაშვილი ირაკლი

5 ალდამოვი ახმად

ხაჩიძე ლაშა

13 ხაჩიძე ლაშა

3 ქარდავა საბა

ქარდავა საბა

11 თანდაშვილი გიორგი

ტაბატაძე უჩა

7 ტაბატაძე უჩა

ტაბატაძე უჩა

15 სონიშვილი სანდრო

2 გურეშიძე შალვა

გურეშიძე შალვა

10 ბერულავა  ბორისი

გურეშიძე შალვა

6 ბარამიძე მირიან

ფეიქრიშვილი ბაჩუკი

14 ფეიქრიშვილი ბაჩუკი

4 ტაბატაძე გიორგი

ტაბატაძე გიორგი

12 ლალაშვილი ილია

ტაბატაძე გიორგი

8 სვიანაძე ნიკა 

ალავიძე გუგა

16 ალავიძე გუგა

ხაჩიძე ლაშა

ხაჩიძე ლაშა
სონიშვილი სანდრო

ქარდავა საბა გურეშიძე შალვა
ქარდავა საბა

გურეშიძე შალვა
ბერულავა  ბორისი

ფეიქრიშვილი ბაჩუკი
ფეიქრიშვილი ბაჩუკი

ფეიქრიშვილი ბაჩუკი
ლალაშვილი ილია

ალავიძე გუგა ტაბატაძე უჩა
ალავიძე გუგა

ტაბატაძე უჩა

1 დემეტრაშვილი ირაკლი

2

საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში 19-20 მარტი 2022, გორი
საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

3 ტაბატაძე უჩა

7 ქარდავა საბა

5 ხაჩიძე ლაშა

ტაბატაძე გიორგი

3

7 ალავიძე გუგა

 +100კგ

დემეტრაშვილი ირაკლი

დემეტრაშვილი ირაკლი

ტაბატაძე გიორგი

5 ფეიქრიშვილი ბაჩუკი

გურეშიძე შალვა

შედეგები


	60
	66
	73
	81
	90
	100
	+100

