
1 სამნიაშვილი ოთარი
სამნიაშვილი ოთარი

17 ბუბუტეიშვილი  ტარიელი
სამნიაშვილი ოთარი

9 წიქარიშვილი ლუკა
გულიაშვილი  უჩა

25 გულიაშვილი  უჩა
სამნიაშვილი ოთარი

5 კვანჭიანი საბა
ხარაზიშვილი მარადი 

21 ხარაზიშვილი მარადი 
ხარაზიშვილი მარადი 

13 პარასკევაშვილი აკა
პარასკევაშვილი აკა

29 გაჩეჩილაძე გიორგი

3 ვახტანგიშვილი ვასილი
ბერიშვილი საბა

19 ბერიშვილი საბა
ბერიშვილი საბა

11 ქუჯოშვილი დაჩი
ქუჯოშვილი დაჩი

27 ციხელაშვილი მირზა
ბერიშვილი საბა

7 მაისურაძე ლუკა
მაისურაძე ლუკა

23 ახალკაცი დაჩი 
მაისურაძე ლუკა

15 ცისკარიშვილი გიორგი
ტურაშვილი ანრი

31 ტურაშვილი ანრი

2 თოფურია ნიკოლოზ
თოფურია ნიკოლოზ

18 ჩოჩიშვილი გიორგი
ჯოჯიშვილი გიორგი

10 ჯოჯიშვილი გიორგი
ჯოჯიშვილი გიორგი

26 ჩხეტიანი მამუკა
ჯოჯიშვილი გიორგი

6 შარვაშიძე ლაშა
ზიბზიბაძე თენგო

22 ზიბზიბაძე თენგო
ცინაძე საბა

14 ცინაძე საბა
ცინაძე საბა

30 ლოლაძე ლუკა

4 წოწკოლაური საბა
წოწკოლაური საბა

20 მუხურაძე გიორგი
წოწკოლაური საბა

12 ჭანტურიძე ნიკა
დვალიშვილი გიორგი

28 დვალიშვილი გიორგი
წოწკოლაური საბა

8 გიორგობიანი ტატა
ომანაძე ლუკა

24 ომანაძე ლუკა
როინიშვილი ნუგზარ

16 ბორაშვილი ონისე
როინიშვილი ნუგზარ

32 როინიშვილი ნუგზარ

ბუბუტეიშვილი  ტარიელი
გულიაშვილი  უჩა

გულიაშვილი  უჩა ხარაზიშვილი მარადი
ხარაზიშვილი მარადი 

ვახტანგიშვილი ვასილი მაისურაძე ლუკა
ქუჯოშვილი დაჩი

ქუჯოშვილი დაჩი მაისურაძე ლუკა მაისურაძე ლუკა
მაისურაძე ლუკა

ჩხეტიანი მამუკა წოწკოლაური საბა
თოფურია ნიკოლოზ

თოფურია ნიკოლოზ თოფურია ნიკოლოზ
ცინაძე საბა

მუხურაძე გიორგი თოფურია ნიკოლოზ
დვალიშვილი გიორგი

დვალიშვილი გიორგი დვალიშვილი გიორგი ბერიშვილი საბა
როინიშვილი ნუგზარ

ბერიშვილი საბა

7 ხარაზიშვილი მარადი

7 დვალიშვილი გიორგი

3 ბერიშვილი საბა

5 წოწკოლაური საბა

5 თოფურია ნიკოლოზ

შედეგები

1 სამნიაშვილი ოთარი

2 ჯოჯიშვილი გიორგი

3 მაისურაძე ლუკა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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სამნიაშვილი ოთარი

სამნიაშვილი ოთარი

ჯოჯიშვილი გიორგი
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1 ლომიტაშვილი დავით
ლომიტაშვილი დავით

17 ბედინაძე ალეკო
ლომიტაშვილი დავით

9 შონია ალექსანდრე
კანტრიშვილი გიგა

25 კანტრიშვილი გიგა
ლომიტაშვილი დავით

5 ჯუღელი გაგა
ჯუღელი გაგა

21 ფარჯიანი ირაკლი
ჯუღელი გაგა

13 თუშიშვილი საბა 
თუშიშვილი საბა

29 წითელაშვილი ბაჩო

3 საბაშვილი საბა
საბაშვილი საბა

19 ჟორჟოლიანი საბა
საბაშვილი საბა

11 მაჭარაშვილი გიორგი 
აბრამიშვილი დავით

27 აბრამიშვილი დავით
 საბაშვილი საბა

7 მოდებაძე ლუკა
მოდებაძე ლუკა

23 ტატიშვილი ვახტანგ
მოდებაძე ლუკა

15 დალაქიშვილი როსტომ
31 ღრეული ლევანი ღრეული ლევანი

ღრეული ლევანი
33 თეთრაძე ნიკა

2 ბერიაშვილი ნიკა
ბერიაშვილი ნიკა

18 ბეგაშვილი ნიკა
ბარბაქაძე ალექსანდრე

10 ბარბაქაძე ალექსანდრე
ბარბაქაძე ალექსანდრე

26 ბეგოიძე ნიკოლოზ
ბარბაქაძე ალექსანდრე

6 ფარჯიანი საბა
ბორაშვილი გიორგი

22 ბორაშვილი გიორგი
ბორაშვილი გიორგი

14 ასანიძე საბა
ასანიძე საბა

30 მარკოზაშვილი გიორგი

4 თათიკიშვილი გიორგი
თათიკიშვილი გიორგი

20 გულისაშვილი შალვა
თათიკიშვილი გიორგი

12 ლუსპარიანი არტურ
ლუსპარიანი არტურ

28 კუკავა ლუკა
თათიკიშვილი გიორგი

8 ჯერანოვი ლუკა
ჯერანოვი ლუკა

24 გულიაშვილი საბა
ჯერანოვი ლუკა

16 ტივაძე კობა
ტივაძე კობა

32 მათიაშვილი რამაზ

ბედინაძე ალეკო
კანტრიშვილი გიგა

კანტრიშვილი გიგა ჯუღელი გაგა
ჯუღელი გაგა

ჟორჟოლიანი საბა ჯუღელი გაგა
აბრამიშვილი დავით

აბრამიშვილი დავით მოდებაძე ლუკა ჯუღელი გაგა
მოდებაძე ლუკა

ბეგოიძე ნიკოლოზ ბარბაქაძე ალექსანდრე
ბერიაშვილი ნიკა

ბერიაშვილი ნიკა ბერიაშვილი ნიკა
ბორაშვილი გიორგი

გულისაშვილი შალვა ბერიაშვილი ნიკა
ლუსპარიანი არტურ

ლუსპარიანი არტურ ჯერანოვი ლუკა საბაშვილი საბა
ჯერანოვი ლუკა

საბაშვილი საბა

1 თათიკიშვილი გიორგი

2

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 19-20 თებერვალი 2022, გორი

3 საბაშვილი საბა

7 მოდებაძე ლუკა

5 ბარბაქაძე ალექსანდრე

ლომიტაშვილი დავით

3

7 ჯერანოვი ლუკა
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ლომიტაშვილი დავით

თათიკიშვილი გიორგი

თათიკიშვილი გიორგი

5 ბერიაშვილი ნიკა

ჯუღელი გაგა

შედეგები



1 ნანეტაშვილი ელგუჯა
ნანეტაშვილი ელგუჯა

17 ჯაფარიძე ვახო
ხურციძე ნიკოლოზი

9 ხურციძე ნიკოლოზი
ხურციძე ნიკოლოზი

25 ობგაიძე ვალერიან
ხურციძე ნიკოლოზი

5 ჩანქსელიანი გიორგი 
ხიდაშელი თენგო

21 ხიდაშელი თენგო
გელაშვილი თომა

13 წიქვაძე გიორგი
გელაშვილი თომა

29 გელაშვილი თომა
მაჩალიკაშვილი ბექა

3 მაჩალიკაშვილი ბექა
მაჩალიკაშვილი ბექა

19 ხუნძაყიშვილი ნიკა
მაჩალიკაშვილი ბექა

11 მანდარია ლევანი
მანდარია ლევანი

27 მარკოზაშვილი საბა
მაჩალიკაშვილი ბექა

7 ჭიჭინაძე სანდრო
ჭიჭინაძე სანდრო

23 იმერლიშვილი რატი
ჭიჭინაძე სანდრო

15 ჯავახიშვილი გიორგი
31 თურმანიშვილი ლუკა მეზურნიშვილი ტარიელ

მეზურნიშვილი ტარიელ
33 მეზურნიშვილი ტარიელ

2 ჯერანოვი გიორგი
ჯერანოვი გიორგი

18 რცხილაძე გიორგი
ჯერანოვი გიორგი

10 ჭიკაძე საბა
ჭიკაძე საბა

26 სამსიანი გაბრო
ჩოფლიანი ლუკა

6 ჩოფლიანი ლუკა
ჩოფლიანი ლუკა

22 ხარაიშვილი ნიკოლოზ
ჩოფლიანი ლუკა

14 აწკარუნაშვილი გიორგი
გალობერი ზურაბ

30 გალობერი ზურაბ

4 კევლიშვილი დავით
კევლიშვილი დავით

20 სირაძე პაატა
კევლიშვილი დავით

12 მღებრიშვილი თამაზ
მღებრიშვილი თამაზ

28 გოგალაძე გიორგი
კევლიშვილი დავით

8 გიგაური თორნიკე
ქარელი დავითი

24 ქარელი დავითი
ქარელი დავითი

16 სეხნიაშვილი ვაკო
32 კორაშვილი დაჩი სეხნიაშვილი ვაკო

კორაშვილი დაჩი
34 ქარელი გიორგი

ობგაიძე ვალერიან
ნანეტაშვილი ელგუჯა

ნანეტაშვილი ელგუჯა ნანეტაშვილი ელგუჯა
გელაშვილი თომა

ხუნძაყიშვილი ნიკა ნანეტაშვილი ელგუჯა
ხუნძაყიშვილი ნიკა

მანდარია ლევანი ჭიჭინაძე სანდრო კევლიშვილი დავით
ჭიჭინაძე სანდრო

ხარაიშვილი ნიკოლოზ კევლიშვილი დავით
გალობერი ზურაბ

გალობერი ზურაბ გალობერი ზურაბ
ჯერანოვი გიორგი

სირაძე პაატა ქარელი დავითი
სირაძე პაატა

მღებრიშვილი თამაზ ქარელი დავითი ქარელი დავითი
ქარელი დავითი

ხურციძე ნიკოლოზი

7 ჭიჭინაძე სანდრო

7 გალობერი ზურაბ

3 ქარელი დავითი

5 ნანეტაშვილი ელგუჯ

5 ხურციძე ნიკოლოზი

1 მაჩალიკაშვილი ბექა

2 ჩოფლიანი ლუკა

3 კევლიშვილი დავით

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 19-20 თებერვალი 2022, გორი
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მაჩალიკაშვილი ბექა

ჩოფლიანი ლუკა

შედეგები



1 დულარიძე გიორგი
დულარიძე გიორგი

17 მარგოშვილი იბრაჰიმ
დულარიძე გიორგი

9 გაფრინდაშვილი მიხეილ
გაფრინდაშვილი მიხეილ

25 ბუზალაძე რობი
სამადაშვილი საბა

5 სამადაშვილი საბა
სამადაშვილი საბა

21 გელაშვილი დავით
სამადაშვილი საბა

13 ჩაველაშვილი შალვა
გველესიანი მათე

29 გველესიანი მათე
სამადაშვილი საბა

3 ვახტანგაძე თორნიკე
ვახტანგაძე თორნიკე

19 ლურსმანაშვილი ნიკა
ლოთიშვილი შოთა

11 გურგენიძე გიორგი
ლოთიშვილი შოთა

27 ლოთიშვილი შოთა
მორბედაძე ნიკა

7 მორბედაძე ნიკა
მორბედაძე ნიკა

23 მაზმიშვილი ოთარ
მორბედაძე ნიკა

15 შველიძე გიორგი 
31 სანაძე გაგა ივანაშვილი გიორგი

ივანაშვილი გიორგი
33 ივანაშვილი გიორგი

2 არავიაშვილი საბა
არავიაშვილი საბა

18 კილაძე ლაშა
არავიაშვილი საბა

10 ალფაიძე ირაკლი
ალფაიძე ირაკლი

26 ქავთარაშვილი ირაკლი
არავიაშვილი საბა

6 თათრიშვილი ნიკოლოზ
თათრიშვილი ნიკოლოზ

22 შამანაური მოსე
თათრიშვილი ნიკოლოზ

14 ხუტუაშვილი ლევან
ხუტუაშვილი ლევან

30 ანდრიაძე სანდრო

4გეთიაშვილი გიორგი
გეთიაშვილი გიორგი

20 აფციაური მათე
გეთიაშვილი გიორგი

12 დულარიძე გიორგი
კლდიაშვილი საბა

28 კლდიაშვილი საბა
გეთიაშვილი გიორგი

8 მინაშვილი გუგა
მაისურაძე მიხეილ

24 მაისურაძე მიხეილ
შინგაზრდილოვი ვახტანგ

16 კუზანაშვილი ავთო
32 შინგაზრდილოვი ვახტანგ შინგაზრდილოვი ვახტანგ

შინგაზრდილოვი ვახტანგ
34 ნარიმანიძე ალექსანდრე

გელაშვილი დავით
გველესიანი მათე

გველესიანი მათე დულარიძე გიორგი
დულარიძე გიორგი

მაზმიშვილი ოთარ დულარიძე გიორგი
მაზმიშვილი ოთარ

ივანაშვილი გიორგი ლოთიშვილი შოთა დულარიძე გიორგი
ლოთიშვილი შოთა

კილაძე ლაშა გეთიაშვილი გიორგი
კილაძე ლაშა

ალფაიძე ირაკლი თათრიშვილი ნიკოლოზ
თათრიშვილი ნიკოლოზ

აფციაური მათე თათრიშვილი ნიკოლოზ
აფციაური მათე

კლდიაშვილი საბა შინგაზრდილოვი ვახტანგ მორბედაძე ნიკა
შინგაზრდილოვი ვახტანგ

მორბედაძე ნიკა

7 ლოთიშვილი შოთა

7 შინგაზრდილოვი ვახტანგ

3 მორბედაძე ნიკა

5 გეთიაშვილი გიორგი

5 თათრიშვილი ნიკოლოზ

1 სამადაშვილი საბა

2 არავიაშვილი საბა

3 დულარიძე გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 19-20 თებერვალი 2022, გორი
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სამადაშვილი საბა

არავიაშვილი საბა

შედეგები



1 ახლოური სანდრო
ახლოური სანდრო

17 ქველაძე ნიკა 
ახლოური სანდრო

9 ფეზუაშვილი დავით
ჭიკაძე ლუკა

25 ჭიკაძე ლუკა
ჯავახიშვილი ლუკა

5 ჯავახიშვილი ლუკა
ჯავახიშვილი ლუკა

21 ფოცხვერიშვილი ლექსო
ჯავახიშვილი ლუკა

13 ბენდელიანი გიორგი
ბენდელიანი გიორგი

29 ღაზიაიძე არჩილი
ჯავახიშვილი ლუკა

3 თურაზაშვილი ლუკა
თურაზაშვილი ლუკა

19 მეშველაშვილი გურამ
თურაზაშვილი ლუკა

11 აზისბეკოვი მამედ
აზისბეკოვი მამედ

27 ნოზაძე ლუკა
თურაზაშვილი ლუკა

7 პაპუაშვილი ლუკა
პაპუაშვილი ლუკა

23 ისაიაშვილი ლაზარე
პაპუაშვილი ლუკა

15 ცხვედაძე ლუკა
31 ბეგიაშვილი გიორგი ცხვედაძე ლუკა

გაგუა ილია
33 გაგუა ილია 

2 მიშველიძე გიორგი
მიშველიძე გიორგი

18 ონიანი ლუკა
ჭიოკაძე ლუკა

10 ლომსაძე თამაზი
ჭიოკაძე ლუკა

26 ჭიოკაძე ლუკა
ჭიღლაძე ზურაბ

6 ალექსანოვი საბა
ალექსანოვი საბა

22 ჭელიძე ედისონი
ჭიღლაძე ზურაბ

14 ჭიღლაძე ზურაბ
ჭიღლაძე ზურაბ

30 კვინჩია გივი

4 მორბედაძე გიგი
მორბედაძე გიგი

20 თურმანიძე ბექა
მორბედაძე გიგი

12 გასვიანი გიორგი
ხარაზიშვილი ლუკა

28 ხარაზიშვილი ლუკა
მორბედაძე გიგი

8 მჭედლიშვილი რეზო
მჭედლიშვილი რეზო

24 თეთრაშვილი რამაზ
პაპიაშვილი რომან

16 ჭელიძე საბა
32 დადიანი ლაშა პაპიაშვილი რომან

პაპიაშვილი რომან
34 პაპიაშვილი რომან

ფოცხვერიშვილი ლექსო
ბენდელიანი გიორგი

ბენდელიანი გიორგი ახლოური სანდრო
ახლოური სანდრო

მეშველაშვილი გურამ ახლოური სანდრო
მეშველაშვილი გურამ

აზისბეკოვი მამედ პაპუაშვილი ლუკა ახლოური სანდრო
პაპუაშვილი ლუკა

კვინჩია გივი ჭიღლაძე ზურაბ
კვინჩია გივი

ალექსანოვი საბა ჭიოკაძე ლუკა
ჭიოკაძე ლუკა

თურმანიძე ბექა პაპიაშვილი რომან
თურმანიძე ბექა

ხარაზიშვილი ლუკა პაპიაშვილი რომან თურაზაშვილი ლუკა
პაპიაშვილი რომან

თურაზაშვილი ლუკა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 19-20 თებერვალი 2022, გორი
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ჯავახიშვილი ლუკა

მორბედაძე გიგი

შედეგები

1 ჯავახიშვილი ლუკა

2 მორბედაძე გიგი

3 ახლოური სანდრო

7 პაპუაშვილი ლუკა

7 ჭიოკაძე ლუკა

3 თურაზაშვილი ლუკა

5 ჭიღლაძე ზურაბ

5 პაპიაშვილი რომან



1 ხოსიტაშვილი გივი
ხოსიტაშვილი გივი

17 გვირჯიშვილი ტარიელი
ხოსიტაშვილი გივი

9 თურმანიძე ნუგზარი
თურმანიძე ნუგზარი

25 ასანიძე გიორგი 
ხოსიტაშვილი გივი

5 თათულიშვილი ოთარი
თათულიშვილი ოთარი

21 დორეული ბაჩანა
ქარელიშვილი ლუკა

13 ქარელიშვილი ლუკა
ქარელიშვილი ლუკა

29 ბოლქვაძე  რეზო

3 ჭეხაშვილი ილიკო
ჭეხაშვილი ილიკო

19 შილაძე ლუკა
ჭეხაშვილი ილიკო

11 ძამაშვილი ზურაბი
ძამაშვილი ზურაბი

27
თევდორაძე ლუკა

7 თევდორაძე ლუკა
თევდორაძე ლუკა

23 მგალობლიშვილი გუგა
თევდორაძე ლუკა

15 მაგრაქველიძე ლევანი
ქარელიშვილი გიორგი

31 ქარელიშვილი გიორგი

2 ჩაფურიშვილი მათე
ჩაფურიშვილი მათე

18 შავდათუაშვილი ლევან
ჩაფურიშვილი მათე

10 ნინიკაშვილი დავით
ნინიკაშვილი დავით

26 ხუბაშვილი  ვასო
გველესიანი საბა

6 გველესიანი საბა
გველესიანი საბა

22 ვანიშვილი გაგა
გველესიანი საბა

14 გიორხელიძე მათე
შვანგირაძე ლუკა

30 შვანგირაძე ლუკა

4 ექვთიმიშვილი ლუკა
ექვთიმიშვილი ლუკა

20 ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ
ექვთიმიშვილი ლუკა

12 ფანცულაია თამაზი
პაპუკიშვილი გიორგი

28 პაპუკიშვილი გიორგი
ექვთიმიშვილი ლუკა

8 გულედანი გიორგი
გულედანი გიორგი

24 ძიგურაშვილი ბექა
ასკილაშვილი  გოგა

16 კორტავა გიგი 
ასკილაშვილი  გოგა

32 ასკილაშვილი  გოგა

გვირჯიშვილი ტარიელი
გვირჯიშვილი ტარიელი

თურმანიძე ნუგზარი ქარელიშვილი ლუკა
ქარელიშვილი ლუკა

მგალობლიშვილი გუგა ჭეხაშვილი ილიკო
ქარელიშვილი გიორგი

ქარელიშვილი გიორგი ჭეხაშვილი ილიკო ექვთიმიშვილი ლუკა
ჭეხაშვილი ილიკო

ვანიშვილი გაგა ექვთიმიშვილი ლუკა
შვანგირაძე ლუკა

შვანგირაძე ლუკა ჩაფურიშვილი მათე
ჩაფურიშვილი მათე

ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ ჩაფურიშვილი მათე
ნიკოლიშვილი ნიკოლოზ

პაპუკიშვილი გიორგი ასკილაშვილი  გოგა ჩაფურიშვილი მათე
ასკილაშვილი  გოგა

თევდორაძე ლუკა

7 ქარელიშვილი ლუკა

7 ასკილაშვილი  გოგა

3 ჩაფურიშვილი მათე

5 ჭეხაშვილი ილიკო

5 თევდორაძე ლუკა

შედეგები

1 გველესიანი საბა

2 ხოსიტაშვილი გივი

3 ექვთიმიშვილი ლუკა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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ხოსიტაშვილი გივი

გველესიანი საბა

გველესიანი საბა

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 19-20 თებერვალი 2022, გორი



1 ალაფიშვილი ნოდარ
ალაფიშვილი ნოდარ

17 კორახაშვილი ნიკოლოზ
ალაფიშვილი ნოდარ

9 სეტიელი ლუკა
სეტიელი ლუკა

25 აბესაძე ლუკა
ალაფიშვილი ნოდარ

5 ტუგულაშვილი გიორგი
ტუგულაშვილი გიორგი

21 თეთვაძე ანდრია
ტუგულაშვილი გიორგი

13 ხელაძე ჯემალი
ხელაძე ჯემალი

29 ხვიჩია ზურა

3 ჟორჟოლიანი გიორგი
ჟორჟოლიანი გიორგი

19 მარგველანი გიორგი 
გვაზავა ნიკოლოზი

11 გოგალაძე  გიორგი
გვაზავა ნიკოლოზი

27 გვაზავა ნიკოლოზი
გაგაძე შალვა

7 გაგაძე შალვა
გაგაძე შალვა

23 შველიძე ნიკოლოზი
გაგაძე შალვა

15 ჭეჭელაშვილი ალექსანდრე
31 კაცაძე ტარიელი კაცაძე ტარიელი

კაცაძე ტარიელი
33 ქაცარიძე გიორგი

2 წინწალაშვილი ისლამ
წინწალაშვილი ისლამ

18 ჩანადირი საბა
წინწალაშვილი ისლამ

10 შალიკიანი მათე
ჭელიძე ლუკა

26 ჭელიძე ლუკა
კუპრაშვილი მიშა

6 კუპრაშვილი მიშა
კუპრაშვილი მიშა

22 ჯომიდავა გიორგი
კუპრაშვილი მიშა

14 გულუაშვილი ლუკა
ჯაჭვლიანი ნიკოლოზი

30 ჯაჭვლიანი ნიკოლოზი

4 ჟღენტი ლუკა
ჟღენტი ლუკა

20 ძებნიაური თამაზი
ჟღენტი ლუკა

12 ხიდაშელი დავითი
გაბრიჭიძე ნიკა

28 გაბრიჭიძე ნიკა
ჟღენტი ლუკა

8 ბიბილური ზურაბი
ბიბილური ზურაბი

24 კოხტაშვილი გიორგი
არდოტელი სანგი 

16 პატრიშვილი კობა
არდოტელი სანგი 

32 არდოტელი სანგი 

კორახაშვილი ნიკოლოზ
კორახაშვილი ნიკოლოზ

სეტიელი ლუკა ტუგულაშვილი გიორგი
ტუგულაშვილი გიორგი

შველიძე ნიკოლოზი ტუგულაშვილი გიორგი
კაცაძე ტარიელი

კაცაძე ტარიელი კაცაძე ტარიელი ტუგულაშვილი გიორგი
გვაზავა ნიკოლოზი

ჯომიდავა გიორგი ჟღენტი ლუკა
ჯაჭვლიანი ნიკოლოზი

ჯაჭვლიანი ნიკოლოზი წინწალაშვილი ისლამ
წინწალაშვილი ისლამ

ძებნიაური თამაზი წინწალაშვილი ისლამ
გაბრიჭიძე ნიკა

გაბრიჭიძე ნიკა არდოტელი სანგი წინწალაშვილი ისლამ
არდოტელი სანგი

გაგაძე შალვა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, 19-20 თებერვალი 2022, გორი

 -90კგ

ალაფიშვილი ნოდარ

ალაფიშვილი ნოდარ

კუპრაშვილი მიშა

შედეგები

1 ალაფიშვილი ნოდარ

2 კუპრაშვილი მიშა

3 ტუგულაშვილი გიორგი

7 კაცაძე ტარიელი

7 არდოტელი სანგი

3 წინწალაშვილი ისლამ

5 ჟღენტი ლუკა

5 გაგაძე შალვა



1 ბიგანაშვილი თამაზ
ბიგანაშვილი თამაზ

17
ბიგანაშვილი თამაზ

9 ზვიადაური ზვიადი
ზვიადაური ზვიადი

25
ბიგანაშვილი თამაზ

5 დაბრუნდაშვილი ელგუჯა
დაბრუნდაშვილი ელგუჯა
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ზვიადაური ზვიადი
დაბრუნდაშვილი ელგუჯა

დაბრუნდაშვილი ელგუჯა
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ბენიაიძე ლუკა

ესაიაშვილი გიგი
ესაიაშვილი გიგი ჭიკაძე დავითი

ხარაზიშვილი დავით
ჭიკაძე დავითი
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