
1 გეგია გიორგი 1თბ
გეგია გიორგი 1თბ

17
გეგია გიორგი 1თბ

9 გელაშვილი დემეტრე 2თელ
გელაშვილი დემეტრე 2თელ

25
გეგია გიორგი 1თბ

5 მალიჩავა საბა 1ზუგ
მალიჩავა საბა 1ზუგ

21
მალიჩავა საბა 1ზუგ

13 მაღლაკელიძე ლუკა 3ხაშ
ყაზარაშვილი ნიკა 1ახმ

29 ყაზარაშვილი ნიკა 1ახმ

3 სამსიანი ბესი 1თრწ
სამსიანი ბესი 1თრწ

19
სამსიანი ბესი 1თრწ

11 ძოძუაშვილი დიმა 2ქუთ
კანჯარაშვილი ლუკა 3საგ

27 კანჯარაშვილი ლუკა 3საგ
სამსიანი ბესი 1თრწ

7 ჩურჩხელაშვილი სოსო 2ახმ
ჩურჩხელაშვილი სოსო 2ახმ

23
სადაღაშვილი დავით 2გორ

15 სადაღაშვილი დავით 2გორ
სადაღაშვილი დავით 2გორ

31

2 მარკოზაშვილი ირაკლი 1გორ
მარკოზაშვილი ირაკლი 1გორ

18
მარკოზაშვილი ირაკლი 1გორ

10 ხუბაშვილი გიორგი 5მცხ
ხუბაშვილი გიორგი 5მცხ

26 ოდიკაძე ოთო 3საგ
მარგიანი გიორგი 3თბ

6 ბოლქვაძე საბა 2ბათ
ბოლქვაძე საბა 2ბათ

22
მარგიანი გიორგი 3თბ

14 აბულაძე ლაშა 2თრწ
მარგიანი გიორგი 3თბ

30 მარგიანი გიორგი 3თბ

4 იჩქიტიძე ცოტნე 1ქუთ
იჩქიტიძე ცოტნე 1ქუთ

20
იჩქიტიძე ცოტნე 1ქუთ

12 დვალიშვილი არსენი 3გორ
დვალიშვილი არსენი 3გორ

28 ხუმარაშვილი ბაჩო 3ახმ
გივიშვილი ნიკოლოზ 2თბ

8 გივიშვილი ნიკოლოზ 2თბ
გივიშვილი ნიკოლოზ 2თბ

24 ხოჯანაშვილი ლუკა 3რუს
გივიშვილი ნიკოლოზ 2თბ

16
ბაჩოშვილი შოთიკო 1საგ

32 ბაჩოშვილი შოთიკო 1საგ

გელაშვილი დემეტრე 2თელ
მალიჩავა საბა 1ზუგ

მალიჩავა საბა 1ზუგ
კანჯარაშვილი ლუკა 3საგ

კანჯარაშვილი ლუკა 3საგ
კანჯარაშვილი ლუკა 3საგ

სადაღაშვილი დავით 2გორ
აბულაძე ლაშა 2თრწ გივიშვილი ნიკოლოზ 2თბ

ბოლქვაძე საბა 2ბათ
ბოლქვაძე საბა 2ბათ მარკოზაშვილი ირაკლი 1გორ

მარკოზაშვილი ირაკლი 1გორ
ხოჯანაშვილი ლუკა 3რუს ბაჩოშვილი შოთიკო 1საგ

ბაჩოშვილი შოთიკო 1საგ
ბაჩოშვილი შოთიკო 1საგ ბაჩოშვილი შოთიკო 1საგ ბაჩოშვილი შოთიკო 1საგ

იჩქიტიძე ცოტნე 1ქუთ
სამსიანი ბესი 1თრწ

გივიშვილი ნიკოლოზ 2თბ

3 გივიშვილი ნიკოლოზ 2თბ
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შეჯიბრება ქვეჭიდში (ნევაზა) 2007-2008 წლებში დაბადებულთა შორის
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გეგია გიორგი 1თბ

მარგიანი გიორგი 3თბ

მარგიანი გიორგი 3თბ

7 მალიჩავა საბა 1ზუგ

7 მარკოზაშვილი ირაკლი 1გორ
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3 ბაჩოშვილი შოთიკო 1საგ

5 კანჯარაშვილი ლუკა 3საგ

5 სამსიანი ბესი 1თრწ

შედეგები

1 მარგიანი გიორგი 3თბ

2 გეგია გიორგი 1თბ



1 დათაშვილი ლუკა 1გორ
დათაშვილი ლუკა 1გორ

17
დათაშვილი ლუკა 1გორ

9 სიმსივე იოსებ 3ქუთ
დარისპანაშვილი ლუკა საგ

25 დარისპანაშვილი ლუკა საგ
დათაშვილი ლუკა 1გორ

5 გავაშელი გიორგი 2თბ
გავაშელი გიორგი 2თბ

21
გავაშელი გიორგი 2თბ

13 ხინთიბაძე ნიკოლოზ 3ფოთ
ხინთიბაძე ნიკოლოზ 3ფოთ

29 ჩხვიმიანი ნიკა 2წლკ

3 ნუცუბიძე საბა ქუთ
ნუცუბიძე საბა ქუთ

19 ღუზარაული ლუკა ახმ
ჭინჭარაული სანდრო 3თბ

11 ჭინჭარაული სანდრო 3თბ
ჭინჭარაული სანდრო 3თბ

27 სიდამონიძე ტატო 3ქარ
ჭინჭარაული სანდრო 3თბ

7 ჭინკაძე თენგო 1ბათ
ჭინკაძე თენგო 1ბათ

23
ჭინკაძე თენგო 1ბათ

15 ფიცხელაური გოჩა 5დუშ
ბუსურაშვილი გოგა 3რუს

31 ბუსურაშვილი გოგა 3რუს

2 ზუხბაია ვახტანგ 1თბ
ზუხბაია ვახტანგ 1თბ

18
სომხიშვილი ნიკა 3გორ

10 მარუშაშვილი ბექა 3გრდ
სომხიშვილი ნიკა 3გორ

26 სომხიშვილი ნიკა 3გორ
კოჩალიძე არჩილ 2ბათ

6 შათირიშვილი თენგიზ ახმ
შათირიშვილი თენგიზ ახმ

22
კოჩალიძე არჩილ 2ბათ

14 კოჩალიძე არჩილ 2ბათ
კოჩალიძე არჩილ 2ბათ

30

4 ბერუაშვილი გიორგი 2გორ
ბერუაშვილი გიორგი 2გორ

20
ბერუაშვილი გიორგი 2გორ

12 მშვიდობაძე ნიკოლოზ 3სმტ
სიჭინავა საბა 3ხობ

28 სიჭინავა საბა 3ხობ
ჭიაბერაშვილი ვახტანგ საგ

8 ჯაბადაშვილი ნიკა 5დუშ
ჭიაბერაშვილი ვახტანგ საგ

24 ჭიაბერაშვილი ვახტანგ საგ
ჭიაბერაშვილი ვახტანგ საგ

16 მეტრეველი ლაშა 3მცხ
მეტრეველი ლაშა 3მცხ

32 ჭაავა ნიკა ზუგ

დარისპანაშვილი ლუკა საგ
გავაშელი გიორგი 2თბ

გავაშელი გიორგი 2თბ
სიდამონიძე ტატო 3ქარ გავაშელი გიორგი 2თბ

სიდამონიძე ტატო 3ქარ
ნუცუბიძე საბა ქუთ ჭინკაძე თენგო 1ბათ კოჩალიძე არჩილ 2ბათ

ჭინკაძე თენგო 1ბათ
კოჩალიძე არჩილ 2ბათ

შათირიშვილი თენგიზ ახმ
სომხიშვილი ნიკა 3გორ

სომხიშვილი ნიკა 3გორ
ჯაბადაშვილი ნიკა 5დუშ ბერუაშვილი გიორგი 2გორ

მეტრეველი ლაშა 3მცხ
მეტრეველი ლაშა 3მცხ ბერუაშვილი გიორგი 2გორ ჭინჭარაული სანდრო 3თბ

ბერუაშვილი გიორგი 2გორ
ჭინჭარაული სანდრო 3თბ

დათაშვილი ლუკა 1გორ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
შეჯიბრება ქვეჭიდში (ნევაზა) 2007-2008 წლებში დაბადებულთა შორის
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დათაშვილი ლუკა 1გორ

ჭიაბერაშვილი ვახტანგ საგ

შედეგები

1 დათაშვილი ლუკა 1გორ

2 ჭიაბერაშვილი ვახტანგ საგ

3 კოჩალიძე არჩილ 2ბათ

3 ჭინჭარაული სანდრო 3თბ

5 გავაშელი გიორგი 2თბ

5 ბერუაშვილი გიორგი 2გორ

7 ჭინკაძე თენგო 1ბათ

7 სომხიშვილი ნიკა 3გორ



1 მაჭარაშვილი ლუკა 1თბ
მაჭარაშვილი ლუკა 1თბ

17
მაჭარაშვილი ლუკა 1თბ

9 ძოწენიძე ლუკა 3ქუთ
ძოწენიძე ლუკა 3ქუთ

25
მაჭარაშვილი ლუკა 1თბ

5 ჭრიკიშვილი ნიკოლოზ 3გრდ
გაურგაშვილი ისლამ ახლ

21 გაურგაშვილი ისლამ ახმ
ბაბუციძე გიორგი 2გორ

13 ბაბუციძე გიორგი 2გორ
ბაბუციძე გიორგი 2გორ

29

3 ახალკაციშვილი გიორგი 1გრდ
ახალკაციშვილი გიორგი 1გრდ

19
მენთეშაშვილი ვატო 3თბ

11 მენთეშაშვილი ვატო 3თბ
მენთეშაშვილი ვატო 3თბ

27 იდაძე გიორგი 2ტყბ
სამადაშვილი მერაბ თელ

7 ქოქოლაძე გიორგი 1ხელ
ფეიქრიშვილი ივანე 5დუშ

23 ფეიქრიშვილი ივანე 5დუშ
სამადაშვილი მერაბ თელ

15 შეყილაძე ლუკა 3გორ
სამადაშვილი მერაბ თელ

31 სამადაშვილი მერაბ თელ

2 ნანეტაშვილი ნიკა 1ქარ
ნანეტაშვილი ნიკა 1ქარ

18
ნანეტაშვილი ნიკა 1ქარ

10 მეშველიანი სანდრო 3ქუთ
მაჩურიძე ლადო საგ

26 მაჩურიძე ლადო საგ
ლამაზოშვილი გიგა 2გრდ

6 კვიციანი ნიკოლოზ 3თბ
კვიციანი ნიკოლოზ 3თბ

22
ლამაზოშვილი გიგა 2გრდ

14 ლამაზოშვილი გიგა 2გრდ
ლამაზოშვილი გიგა 2გრდ

30

4 ბებია ზურიკო 2ფოთ
ბებია ზურიკო 2ფოთ

20
გამეზარდაშვილი ვასილი 5თბ

12 ტლაშაძე ვასილი 3გორ
გამეზარდაშვილი ვასილი 5თბ

28 გამეზარდაშვილი ვასილი 5თბ
გამეზარდაშვილი ვასილი 5თბ

8 ძიძიკაშვილი აკაკი 2თბ
ძიძიკაშვილი აკაკი 2თბ

24
ძიძიკაშვილი აკაკი 2თბ

16 კურდღელაშვილი ნინკოლოზ საგ
კურდღელაშვილი ნინკოლოზ საგ

32

ძოწენიძე ლუკა 3ქუთ
ბაბუციძე გიორგი 2გორ

ბაბუციძე გიორგი 2გორ
შეყილაძე ლუკა 3გორ ბაბუციძე გიორგი 2გორ

შეყილაძე ლუკა 3გორ
ფეიქრიშვილი ივანე 5დუშ მენთეშაშვილი ვატო 3თბ ბაბუციძე გიორგი 2გორ

მენთეშაშვილი ვატო 3თბ
ლამაზოშვილი გიგა 2გრდ

კვიციანი ნიკოლოზ 3თბ
ნანეტაშვილი ნიკა 1ქარ

ნანეტაშვილი ნიკა 1ქარ
ტლაშაძე ვასილი 3გორ ნანეტაშვილი ნიკა 1ქარ

ბებია ზურიკო 2ფოთ
ბებია ზურიკო 2ფოთ ბებია ზურიკო 2ფოთ მაჭარაშვილი ლუკა 1თბ

ძიძიკაშვილი აკაკი 2თბ
მაჭარაშვილი ლუკა 1თბ

სამადაშვილი მერაბ თელ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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სამადაშვილი მერაბ თელ

გამეზარდაშვილი ვასილი 5თბ

შედეგები

1 სამადაშვილი მერაბ თელ

2 გამეზარდაშვილი ვასილი 5თბ

3 ბაბუციძე გიორგი 2გორ

3 მაჭარაშვილი ლუკა 1თბ

5 ლამაზოშვილი გიგა 2გრდ

5 ნანეტაშვილი ნიკა 1ქარ

7 მენთეშაშვილი ვატო 3თბ

7 ბებია ზურიკო 2ფოთ



1 უხურგუნაშვილი ლუკა 1გორ
უხურგუნაშვილი ლუკა 1გორ

17
უხურგუნაშვილი ლუკა 1გორ

9 ოზგებიშვილი ლუკა 3თრწ
ოზგებიშვილი ლუკა 3თრწ

25
ჩქარეული ლუკა 3თბ

5 ჩიქობავა დიმა 1ზუგ
ჩიქობავა დიმა 1ზუგ

21
ჩქარეული ლუკა 3თბ

13 გიგაშვილი საბა 3ქუთ
ჩქარეული ლუკა 3თბ

29 ჩქარეული ლუკა 3თბ

3 ქუთათელაძე ლუკა 1წყლ
ქუთათელაძე ლუკა 1წყლ

19
ქუთათელაძე ლუკა 1წყლ

11 ღონღაძე ვანო 5თბ
კალანდაძე მათე  ხელ

27 კალანდაძე მათე  ხელ
ნანავა ლუკა 2თბ

7 ნანავა ლუკა 2თბ
ნანავა ლუკა 2თბ

23
ნანავა ლუკა 2თბ

15 ბარბაქაძე ნიკა 2გრდ
ბარბაქაძე ნიკა 2გრდ

31

2 გივიშვილი გიორგი 1თბ
გივიშვილი გიორგი 1თბ

18
გივიშვილი გიორგი 1თბ

10 ღვინიაშვილი თამაზ 3ქარ
ღვინიაშვილი თამაზ 3ქარ

26
გივიშვილი გიორგი 1თბ

6 ფუტკარაძე ოთარ 2ზეს
ფუტკარაძე ოთარ 2ზეს

22
სვიმონიშვილი ჯარჯი ახმ

14 მაჭარაშვილი ნოდარ 3რუს
სვიმონიშვილი ჯარჯი ახმ

30 სვიმონიშვილი ჯარჯი ახმ

4 საღლიანი ნიკა 1თრწ
საღლიანი ნიკა 1თრწ

20
მეტრეველი ომარი 3თბ

12 ჯაჯანიძე ჯაკო 3ქუთ
მეტრეველი ომარი 3თბ

28 მეტრეველი ომარი 3თბ
მეტრეველი ომარი 3თბ

8 ტიელიძე გუჯა 2გორ
ტიელიძე გუჯა 2გორ

24
ხუდოიანი თენგიზ 5თბ

16 შერიფაძე დაჩი 2ბათ
ხუდოიანი თენგიზ 5თბ

32 ხუდოიანი თენგიზ 5თბ

გიგაშვილი საბა 3ქუთ
ჩიქობავა დიმა 1ზუგ

ჩიქობავა დიმა 1ზუგ უხურგუნაშვილი ლუკა 1გორ
უხურგუნაშვილი ლუკა 1გორ

უხურგუნაშვილი ლუკა 1გორ
ბარბაქაძე ნიკა 2გრდ

ბარბაქაძე ნიკა 2გრდ მეტრეველი ომარი 3თბ
ქუთათელაძე ლუკა 1წყლ

მეტრეველი ომარი 3თბ
ღვინიაშვილი თამაზ 3ქარ

ღვინიაშვილი თამაზ 3ქარ
სვიმონიშვილი ჯარჯი ახმ

ჯაჯანიძე ჯაკო 3ქუთ ხუდოიანი თენგიზ 5თბ
საღლიანი ნიკა 1თრწ

საღლიანი ნიკა 1თრწ  ხუდოიანი თენგიზ 5თბ ნანავა ლუკა 2თბ
ხუდოიანი თენგიზ 5თბ

ნანავა ლუკა 2თბ

გივიშვილი გიორგი 1თბ
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ჩქარეული ლუკა 3თბ

გივიშვილი გიორგი 1თბ

შედეგები

1 გივიშვილი გიორგი 1თბ

2 ჩქარეული ლუკა 3თბ

3 მეტრეველი ომარი 3თბ

3 ნანავა ლუკა 2თბ

5 უხურგუნაშვილი ლუკა 1გო

5 ხუდოიანი თენგიზ 5თბ

7 ბარბაქაძე ნიკა 2გრდ

7 ღვინიაშვილი თამაზ 3ქარ



1 გელაშვილი ლევან 1თბ
გელაშვილი ლევან 1თბ

17
გელაშვილი ლევან 1თბ

9 გულბიანი თამაზ 3წყლ
გულბიანი თამაზ 3წყლ

25 კილასონია საბა ქარ
გელაშვილი ლევან 1თბ

5 შოშიაშვილი რატი თელ
შოშიაშვილი რატი თელ

21
ზაუტაშვილი ლუკა 3გორ

13 ზაუტაშვილი ლუკა 3გორ
ზაუტაშვილი ლუკა 3გორ

29

3 მაღლაკელიძე საბა 1ქუთ
მაღლაკელიძე საბა 1ქუთ

19 მამულაშვილი ლექსო თელ
ძაგანაშვილი ცოტნე 3თბ

11 ძაგანაშვილი ცოტნე 3თბ
ძაგანაშვილი ცოტნე 3თბ

27 ლომსიანიძე გიორგი 3რუს
ძაგანაშვილი ცოტნე 3თბ

7 შატაკიშვილი მალხაზ 2გორ
შატაკიშვილი მალხაზ 2გორ

23 მეკოკიშვილი გიორგი საგ
დავითაძე მათე 5თბ

15 კასოევი გიორგი 2ზუგ
დავითაძე მათე 5თბ

31 დავითაძე მათე 5თბ

2 ერისთავი მურადი 1გორ
ერისთავი მურადი 1გორ

18
ერისთავი მურადი 1გორ

10 ლეკაიძე ლუკა ახმ
მუსელიანი შოთა 5თბ

26 მუსელიანი შოთა 5თბ
ჯახველაძე საბა 3თბ

6 დვალი გიორგი 2ზეს
დვალი გიორგი 2ზეს

22
ჯახველაძე საბა 3თბ

14 ჯახველაძე საბა 3თბ
ჯახველაძე საბა 3თბ

30 რობაქიძე თედო თელ

4 სიფრაშვილი ირაკლი 1რუს
სიფრაშვილი ირაკლი 1რუს

20
გეჯაძე სოსო 2თბ

12 კვატაშიძე ლუკა 3ქუთ
გეჯაძე სოსო 2თბ

28 გეჯაძე სოსო 2თბ
დულარიძე ლადო 3ქარ

8 დულარიძე ლადო 3ქარ
დულარიძე ლადო 3ქარ

24
დულარიძე ლადო 3ქარ

16 მგელიაშვილი გიორგი ახმ
მგელიაშვილი გიორგი ახმ

32

გულბიანი თამაზ 3წყლ
ზაუტაშვილი ლუკა 3გორ

ზაუტაშვილი ლუკა 3გორ
ლომსიანიძე გიორგი 3რუს დავითაძე მათე 5თბ

მაღლაკელიძე საბა 1ქუთ
მაღლაკელიძე საბა 1ქუთ დავითაძე მათე 5თბ დავითაძე მათე 5თბ

დავითაძე მათე 5თბ
რობაქიძე თედო თელ დულარიძე ლადო 3ქარ

დვალი გიორგი 2ზეს
დვალი გიორგი 2ზეს ერისთავი მურადი 1გორ

ერისთავი მურადი 1გორ
ერისთავი მურადი 1გორ

მგელიაშვილი გიორგი ახმ
გეჯაძე სოსო 2თბ გელაშვილი ლევან 1თბ

გეჯაძე სოსო 2თბ
გელაშვილი ლევან 1თბ

ძაგანაშვილი ცოტნე 3თბ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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ძაგანაშვილი ცოტნე 3თბ

ჯახველაძე საბა 3თბ

შედეგები

1 ძაგანაშვილი ცოტნე 3თბ

2 ჯახველაძე საბა 3თბ

3 დავითაძე მათე 5თბ

3 ერისთავი მურადი 1გორ

5 დულარიძე ლადო 3ქარ

5

7 ზაუტაშვილი ლუკა 3გორ

7 გეჯაძე სოსო 2თბ



1 ზურაბაშვილი გიორგი 1გორ

ზურაბაშვილი გიორგი 1გორ

9

ზურაბაშვილი გიორგი 1გორ

5 ლიპარტელიანი დაჩი 3თბ

ქაშიბაძე კობა 1 ქუთ

13 ქაშიბაძე კობა 1 ქუთ

3 ბაქრაძე გიორგი 2გრდ

სონღულაშვილი საბა 2თბ

11 სონღულაშვილი საბა 2თბ

სონღულაშვილი საბა 2თბ

7 კოღუაშვილი გიორგი 3ქუთ

ბიგანაშვილი ნიკა 3რუს

15 ბიგანაშვილი ნიკა 3რუს

2 ბახტაძე ცოტნე 1თბ

 ბახტაძე ცოტნე 1თბ

10 შოშიაშვილი ლუკა გრდ

ბახტაძე ცოტნე 1თბ

6 ილურიძე ლერი საგ

ილურიძე ლერი საგ

14 ბერუაშვილი გუჯა 3გორ

4 სეფაშვილი ნიკოლოზ ყვა

ყიფშიძე ნიკოლოზ 3ზეს

12 ყიფშიძე ნიკოლოზ 3ზეს

მაისურაძე ბიჭიკო რუს

8 მაისურაძე ბიჭიკო რუს

მაისურაძე ბიჭიკო რუს

16 დურგლიშვილი გიორგი 2გორ

ქაშიბაძე კობა 1 ქუთ

ქაშიბაძე კობა 1 ქუთ
ბაქრაძე გიორგი 2გრდ

ბიგანაშვილი ნიკა 3რუს მაისურაძე ბიჭიკო რუს
ბიგანაშვილი ნიკა 3რუს

მაისურაძე ბიჭიკო რუს
შოშიაშვილი ლუკა გრდ

ილურიძე ლერი საგ
ილურიძე ლერი საგ

ილურიძე ლერი საგ
დურგლიშვილი გიორგი 2გორ

ყიფშიძე ნიკოლოზ 3ზეს ზურაბაშვილი გიორგი 1გორ
ყიფშიძე ნიკოლოზ 3ზეს

ზურაბაშვილი გიორგი 1გორ

7 ბიგანაშვილი ნიკა 3რუს

7 ილურიძე ლერი საგ
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3 ზურაბაშვილი გიორგი 1გორ

5 ქაშიბაძე კობა 1 ქუთ

5 ილურიძე ლერი საგ

შედეგები

1 ბახტაძე ცოტნე 1თბ

2 სონღულაშვილი საბა 2თბ

3 მაისურაძე ბიჭიკო რუს
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სონღულაშვილი საბა 2თბ

ბახტაძე ცოტნე 1თბ

ბახტაძე ცოტნე 1თბ



1 დემურაძე ლუკა 1თბ
დემურაძე ლუკა 1თბ

17
აბალაკი იოვანე 3გორ

9 ქირია რეზიკა 5ზუგ
აბალაკი იოვანე 3გორ

25 აბალაკი იოვანე 3გორ
აბალაკი იოვანე 3გორ

5 ჩიკვაიძე საბა ქუთ
ლეგაშვილი ლაშა  თელ

21 ლეგაშვილი ლაშა  თელ
ლეგაშვილი ლაშა  თელ

13 მენახშირიშვილი საბა 2გრდ
საჯაია ვალერი 5თბ

29 საჯაია ვალერი 5თბ

3 სვიანაძე ნოდარ 1ზეს
სვიანაძე ნოდარ 1ზეს

19
ქურდიანი დემეტრე 3თბ

11 ქურდიანი დემეტრე 3თბ
ქურდიანი დემეტრე 3თბ

27 ტაბლიაშვილი დავით გრდ
ქვრივიშვილი გიორგი 2ქარ

7 დაქიშვილი გილანი ახმ
დაქიშვილი გილანი ახმ

23
ქვრივიშვილი გიორგი 2ქარ

15 ქვრივიშვილი გიორგი 2ქარ
ქვრივიშვილი გიორგი 2ქარ

31 გენძეხაძე ანდრია 2ბათ

2 კობალაძე ნოდარ 1გორ
კობალაძე ნოდარ 1გორ

18
 კობალაძე ნოდარ 1გორ

10 ჯაფარიძე ოთარ 3ქუთ
სალთხუციშვილი ბაჩო 3გრდ

26 სალთხუციშვილი ბაჩო 3გრდ
კობალაძე ნოდარ 1გორ

6 გურგენიძე რატი 3თბ
გურგენიძე რატი 3თბ

22
გურგენიძე რატი 3თბ

14 ცხადაია გიორგი 3ზუგ
ცუხურიდისი გიორგი ყვა

30 ცუხურიდისი გიორგი ყვა

4 ქარჩაიძე გიორგი 1გრდ
ქარჩაიძე გიორგი 1გრდ

20 ტალახაძე გიორგი 3ხაშ
ქარჩაიძე გიორგი 1გრდ

12 რაზმაძე .ლუკა თელ
რაზმაძე .ლუკა თელ

28 აბურჯანია შოთა5თბ
აბგაიძე ლუკა 2თბ

8 შაინიძე შოთი 1ხელ
შაინიძე შოთი 1ხელ

24
აბგაიძე ლუკა 2თბ

16 აბგაიძე ლუკა 2თბ
აბგაიძე ლუკა 2თბ

32

დემურაძე ლუკა 1თბ
დემურაძე ლუკა 1თბ ლეგაშვილი ლაშა  თელ

ლეგაშვილი ლაშა  თელ
გენძეხაძე ანდრია 2ბათ გენძეხაძე ანდრია 2ბათ

გენძეხაძე ანდრია 2ბათ
გენძეხაძე ანდრია 2ბათ გენძეხაძე ანდრია 2ბათ

ქურდიანი დემეტრე 3თბ
აბგაიძე ლუკა 2თბ

სალთხუციშვილი ბაჩო 3გრდ
სალთხუციშვილი ბაჩო 3გრდ

გურგენიძე რატი 3თბ
შაინიძე შოთი 1ხელ

შაინიძე შოთი 1ხელ
შაინიძე შოთი 1ხელ აბალაკი იოვანე 3გორ

ქარჩაიძე გიორგი 1გრდ
აბალაკი იოვანე 3გორ

ქვრივიშვილი გიორგი 2ქარ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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ქვრივიშვილი გიორგი 2ქარ

კობალაძე ნოდარ 1გორ

შედეგები

1 ქვრივიშვილი გიორგი 2ქარ

2 კობალაძე ნოდარ 1გორ

3 გენძეხაძე ანდრია 2ბათ

3 აბალაკი იოვანე 3გორ

5 აბგაიძე ლუკა 2თბ

5 შაინიძე შოთი 1ხელ

7 ლეგაშვილი ლაშა  თელ

7 სალთხუციშვილი ბაჩო 3გრდ
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