
1 ნოზაძე  თემური
ნოზაძე  თემური

33 ნოზაძე  თემური
17

9 ბუჟღულაშვილი  მურაზ ნოზაძე  თემური
სიგუა დათო

41 სიგუა დათო მარგველანი გეგი
25 მარგველანი გეგი

5 დარბაისელი ამირან ნოზაძე  თემური
დარბაისელი ამირან

37 ბაჩიაშვილი ნიკა დარბაისელი ამირან
21 დუღაძე რობიზონი

13 ნაჭყებია იაკობი დარბაისელი ამირან
ნაჭყებია იაკობი

45 ხარებაშვილი გიგი
29 ხარებაშვილი გიგი

3 ამირხანაშვილი გუგა
ამირხანაშვილი გუგა

35 ცხვარაძე ნიკა ამირხანაშვილი გუგა
19 ზარავანდაშვილი ლევან

11 ნიკაჭაძე ავთო შათირიშვილი თადო
ნიკაჭაძე ავთო

43 შათირიშვილი თადო
27 შათირიშვილი თადო

7 ხუზაურაშვილი ნიკა ხუზაურაშვილი ნიკა
ხუზაურაშვილი ნიკა

39 გაბრიჭიძე ზაზა ხუზაურაშვილი ნიკა
23 ინაშვილი გიორგი

15 ჩაფურიშვილი კაკო ხუზაურაშვილი ნიკა
ჩაფურიშვილი კაკო

47 ჩაფურიშვილი კაკო
31 ბუჯიაშვილი ნუგზარ

2 კუპატაძე ირაკლი
პარუნაშვილი ლევან

34 პარუნაშვილი ლევან გელაშვილი თომა
18 გელაშვილი თომა

10 ირემაშვილი თაზო გელაშვილი თომა
ირემაშვილი თაზო

42 მარგიანი კიმი ოტიაშვილი  გიგი
26 ოტიაშვილი  გიგი

6 ჩადუნელი ლაშა ჩადუნელი ლაშა
ჩადუნელი ლაშა

38 ჩადუნელი ლაშა
22 მოდებაძე ლუკა

14 ქისტაური ბესარიონ ჩადუნელი ლაშა

46 ჩაგელიშვილი გიორგი
30 ჩაგელიშვილი გიორგი

4 მარგველაშვილი თორნიკე 
მარგველაშვილი თორნიკე

36 მუშკუდიანი ლუკა გადელია ლუკა
20 გადელია ლუკა

12 სიდამონიძე ანზორი გადელია ლუკა
სიდამონიძე ანზორი

44 პაპუნაშვილი ბაჩანა სიდამონიძე ანზორი
28

8 გიგოლაშვილი ალიკა გრიგალაშვილი საბა
გრიგალაშვილი საბა

40 გრიგალაშვილი საბა გრიგალაშვილი საბა
24 ფერიაშვილი ირაკლი

16 ბანძელაძე მალხაზი გრიგალაშვილი საბა
ბანძელაძე მალხაზი

48 გოგობერიშვილი მათე
32 გოგობერიშვილი მათე

დარბაისელი ამირან  
დარბაისელი ამირან

შათირიშვილი თადო დარბაისელი ამირან
ჩადუნელი ლაშა

გელაშვილი თომა
გელაშვილი თომა

გადელია ლუკა ნოზაძე  თემური
ნოზაძე  თემური

7 შათირიშვილი თადო

7 გადელია ლუკა

3 ნოზაძე  თემური

5 ჩადუნელი ლაშა

5 გელაშვილი თომა

3 დარბაისელი ამირან

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 28-30 დეკემბერი 2022, თბილისი
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ხუზაურაშვილი ნიკა

ხუზაურაშვილი ნიკა

გრიგალაშვილი საბა

შედეგები

1 ხუზაურაშვილი ნიკა

2 გრიგალაშვილი საბა



1 ნინიაშვილი ბაგრატ
ნინიაშვილი ბაგრატ

33 ნიკოლიშვილი გიორგი
ნინიაშვილი ბაგრატ

17 ბახტაძე გიორგი
ბენდელიანი ლუკა

49 ბენდელიანი ლუკა
ნინიაშვილი ბაგრატ

9 თამარაშვილი გიორგი
გიორგაძე გიორგი

41 გიორგაძე გიორგი
გიორგაძე გიორგი

25 შეშაბერიძე ნიკა
შეშაბერიძე ნიკა

57 გამჯაშვილი გურამი

5 რაფავა ალექსანდრე
რაფავა ალექსანდრე  

37 ეპიტაშვილი აკაკი
რაფავა ალექსანდრე

21 მანაგაძე გიორგი
მანაგაძე გიორგი

53 ლობჟანიძე ზურა
ებელაშვილი ლევან

13 ჯაფარიძე ლუკა
გაფრინდაშვილი ხვიჩა

45 გაფრინდაშვილი ხვიჩა
ებელაშვილი ლევან

29 ებელაშვილი ლევან
ებელაშვილი ლევან ებელაშვილი ლევან

61 თოფურია სერაფიმე
აქუბარდია იპოლიტე

3 კაპანაძე საბა
კაპანაძე საბა აქუბარდია იპოლიტე

35 აბრამიშვილი ბახვა
კაპანაძე საბა

19 ქოპილაშვილი ლუკა
ქოპილაშვილი ლუკა

51
კუხალეიშვილი ლუკა

11 გელდიაშვილი ბაჩო
გელდიაშვილი ბაჩო

43 მეტრეველი შოთა
კუხალეიშვილი ლუკა

27 დგებია დავით
კუხალეიშვილი ლუკა 

59 კუხალეიშვილი ლუკა 

7 კასრაძე ალეკო
კასრაძე ალეკო

39 კვიციანი მერაბი
კასრაძე ალეკო

23 ადიკაშვილი ლუკა
ადიკაშვილი ლუკა

55 საგანელიძე ლუკა
მაზიაშვილი თორნიკე

15 მაზიაშვილი თორნიკე
მაზიაშვილი თორნიკე

47 გოგალაძე ნიკა
მაზიაშვილი თორნიკე

31 ქვრივიშვილი ალეკო
ქვრივიშვილი ალეკო

63 გუგავა ლევანი
ნინიაშვილი ბაგრატ

ნინიაშვილი ბაგრატ
კუხალეიშვილი ლუკა ნინიაშვილი ბაგრატ

ზირაქაშვილი თენგო

5 მაზიაშვილი თორნიკე

7 კუხალეიშვილი ლუკა

7 გურჩიანი სპარტაკი

3 ნინიაშვილი ბაგრატ

3 ნადირაძე ლაშა

5 ზირაქაშვილი თენგო

მაზიაშვილი თორნიკე

შედეგები

1 აქუბარდია იპოლიტე

2 ებელაშვილი ლევან

ებელაშვილი ლევან

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 28-30 დეკემბერი 2022, თბილისი
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2 ზირაქაშვილი თენგო
ზირაქაშვილი თენგო

34
ზირაქაშვილი თენგო

18 კვარაცხელია  ლუკა
კვარაცხელია  ლუკა

50 გელაშვილი ალექსანდრე
ზირაქაშვილი თენგო

10 რატიანი ზურა
რატიანი ზურა

42 წიფიანი ბექა
ძამაშვილი ნოდარი

26 ძამაშვილი ნოდარი
ძამაშვილი ნოდარი

58 ნასყიდაშვილი გიორგი

6 მრელაშვილი გიგა
მრელაშვილი გიგა

38 ვეშაპიძე ლაშა
გურჩიანი სპარტაკი

22 ზარიძე ბექა
გურჩიანი სპარტაკი

54 გურჩიანი სპარტაკი
გურჩიანი სპარტაკი

14 გირგვლიანი ზვიადი
გირგვლიანი ზვიადი

46 როსტიაშვილი ლუკა
კვანჭიანი გიორგი

30 კვანჭიანი გიორგი
კვანჭიანი გიორგი ებელაშვილი ლევან

62 აბულაძე გიორგი
აქუბარდია იპოლიტე

4 ნადირაძე ლაშა
ნადირაძე ლაშა აქუბარდია იპოლიტე

36 ფალიანი ერეკლე
ნადირაძე ლაშა

20 მაზანაშვილი რამაზი
მუკბანიანი ავთანდილ

52 მუკბანიანი ავთანდილ
ნადირაძე ლაშა

12 მეტრეველი ვასილი
მეტრეველი ვასილი

44 ჩხაიძე გოგა
უდესიანი ბექა

28 სეხნიაშვილი თევდორე
უდესიანი ბექა

60 უდესიანი ბექა

8 ძამაშვილი სანდრო
გასიტაშვილი გურამ

40 გასიტაშვილი გურამ
აქუბარდია იპოლიტე

24 აქუბარდია იპოლიტე
აქუბარდია იპოლიტე

56 ბიჩინაშვილი ნიკა
აქუბარდია იპოლიტე

16 ჭიკაიძე ნიკო
ჭიკაიძე ნიკო

48 ძაგანიშვილი ონისე
ჭიკაიძე ნიკო

32 სომხიშვილი შალვა
სომხიშვილი შალვა

64 კაპანაძე ზურა
გურჩიანი სპარტაკი

ნადირაძე ლაშა
ნადირაძე ლაშა ნადირაძე ლაშა

მაზიაშვილი თორნიკე

7 კუხალეიშვილი ლუკა

7 გურჩიანი სპარტაკი

საქართველოს ჩემპიონატი, 28-30 დეკემბერი 2022, თბილისი

3 ნადირაძე ლაშა

5 ზირაქაშვილი თენგო

5 მაზიაშვილი თორნიკე

1 აქუბარდია იპოლიტე

2 ებელაშვილი ლევან

3 ნინიაშვილი ბაგრატ

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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ზირაქაშვილი თენგო

აქუბარდია იპოლიტე

შედეგები



1 ტერაშვილი გიორგი
ტერაშვილი გიორგი

65 ტერაშვილი გიორგი
33 მაისურაძე გიგა

17 ზოიძე ანრი ტერაშვილი გიორგი
ზოიძე ანრი

81 ოძელაშვილი ერეკლე
49 ოძელაშვილი ერეკლე

9 ბერუაშვილი გიორგი ტერაშვილი გიორგი
ბერუაშვილი გიორგი 

73 წიკლაური მირიან გერმისაშვილი თენგიზ
41 გერმისაშვილი თენგიზ

25 გელაშვილი ნიკოლოზ კაპანაძე ლუკა
გელაშვილი ნიკოლოზ

89 კაპანაძე ლუკა
57 კაპანაძე ლუკა

5 გვიჭიანი თორნიკე ტერაშვილი გიორგი
გვიჭიანი თორნიკე

69 იანტბელიძე  გიორგი
37 იანტბელიძე  გიორგი

21 თაბუკაშვილი ამიკო იანტბელიძე  გიორგი
თაბუკაშვილი ამიკო

85 თაბუკაშვილი ამიკო
53 გოდერძიშვილი დავით

13 შონია დავით წამალაიძე  გიორგი
სირაძე ზურაბი

77 სირაძე ზურაბი სირაძე ზურაბი
45 კოდიაშვილი ზაქარია

29 ლურსმანაშვილი გიორგი წამალაიძე  გიორგი
ლურსმანაშვილი გიორგი

93 წამალაიძე  გიორგი ტერაშვილი გიორგი
61 წამალაიძე  გიორგი

3 ბახბახაშვილი მიხეილ ტერაშვილი გიორგი
ბახბახაშვილი მიხეილ

67 ბახბახაშვილი მიხეილ თუთაშვილი გიორგი
35 გადრანი გიორგი

19 მაღლაკელიძე ავთანდილ ბახბახაშვილი მიხეილ
მაღლაკელიძე ავთანდილ

83 ელიაშვილი ანზორი
51 ელიაშვილი ანზორი 

11 შეშაბერიძე ლუკა ბახბახაშვილი მიხეილ
ლოლაძე გიორგი

75 ლოლაძე გიორგი ლოლაძე გიორგი
43 ჩილინდრიშვილი თამაზ

27 გლოველი კაკო ლოლაძე გიორგი
გლოველი კაკო

91 გლოველი კაკო
59 ბოსტოღანაშვილი ალექსანდრე

7 ბერუაშვილი მათე ბახბახაშვილი მიხეილ
ბერუაშვილი მათე

71 ბერუაშვილი მათე
39 მუმლაძე ვაჟა

23 ქათამაძე სანდრო ბერუაშვილი მათე
ქათამაძე სანდრო

87 გურეშიძე ჯემალ
55 გურეშიძე ჯემალ

15 მახათაძე ვანო ბერუაშვილი მათე
მახათაძე ვანო

79 მახათაძე ვანო
47 კვიტია ლუკა

31 ტატულაშვილი გიორგი მახათაძე ვანო
ტატულაშვილი გიორგი

95 ტატულაშვილი გიორგი
63 აკოფაშვილი კობა

წამალაიძე  გიორგი
წამალაიძე  გიორგი

ბერუაშვილი მათე კაპანაძე კოტე
კაპანაძე კოტე

7 ხალიშვილი საბა

5 წამალაიძე  გიორგი

5 პავლიაშვილი ვახტანგ

7 ბერუაშვილი მათე

2 თუთაშვილი გიორგი

3 კაპანაძე კოტე

3 ბახბახაშვილი მიხეილ

1 ტერაშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 28-30 დეკემბერი 2022, თბილისი
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შედეგები



2 ჩიხელიძე გიორგი
ჩიხელიძე გიორგი

66 ჩიხელიძე გიორგი
34 გრიგალაშვილი თორნიკე

18 ხალიშვილი საბა ხალიშვილი საბა
ხალიშვილი საბა

82 ხალიშვილი საბა
50 ოქუაშვილი ნიკოლოზ

10 ყანჩაველი გაგა ხალიშვილი საბა
ბოლქვაძე ბაჩანა

74 ბოლქვაძე ბაჩანა ბოლქვაძე ბაჩანა
42 ბახბახაშვილი დავით

26 მიშველიანი მამუკა ბოლქვაძე ბაჩანა
მიშველიანი მამუკა

90 შაიშმელაშვილი ანდრია
58 შაიშმელაშვილი ანდრია

6 თუთაშვილი გიორგი თუთაშვილი გიორგი
თუთაშვილი გიორგი

70 თუთაშვილი გიორგი
38 კუხალაშვილი ლუკა

22 ფარჯიანი ფარნაოზ თუთაშვილი გიორგი
ფარჯიანი ფარნაოზ

86 ხაბალაშვილი შოთა
54 ხაბალაშვილი შოთა

14 ქაშაკაშვილი გაგა თუთაშვილი გიორგი
ქაშაკაშვილი გაგა

78 ბადაგაძე ლევანი ქაშაკაშვილი გაგა
46 ღვინიაშვილი ომარი 

30 ქალდანი ლუკა ქაშაკაშვილი გაგა
ქალდანი ლუკა

94 ქალდანი ლუკა ტერაშვილი გიორგი
62 მელაშვილი ცოტნე

4 პავლიაშვილი ვახტანგ ტერაშვილი გიორგი
პავლიაშვილი ვახტანგ

68 პავლიაშვილი ვახტანგ თუთაშვილი გიორგი
36 ცხვედაძე ლუკა

20 ბარბაქაძე ელგუჯა პავლიაშვილი ვახტანგ
ბარბაქაძე ელგუჯა

84 ბარბაქაძე ელგუჯა
52 ლობჯანიძე ბადრი

12 დურიშვილი გიორგი პავლიაშვილი ვახტანგ
დურიშვილი გიორგი

76 ბაქრაძე ზურაბი დურიშვილი გიორგი
44 ლაგაზაშვილი ვალერიან

28 მცურავიშვილი გიორგი მცურავიშვილი გიორგი
მცურავიშვილი გიორგი

92 მცურავიშვილი გიორგი
60 ჭელიძე დათო

8 კაპანაძე კოტე კაპანაძე კოტე
კაპანაძე კოტე

72 კაპანაძე კოტე
40 არღვლიანი სოსო

24 ობოლაძე მათე კაპანაძე კოტე
ობოლაძე მათე

88 იარღანაშვილი ვალერი
56 იარღანაშვილი ვალერი

16 სონიშვილი გიორგი კაპანაძე კოტე
სონიშვილი გიორგი

80 აიწურაძე ვალერი სონიშვილი გიორგი
48 ქვაჩაკიძე სპარტაკი

32 თურქია ელიზბარი თურქია ელიზბარი
თურქია ელიზბარი

96 თურქია ელიზბარი
64 ნიაზაშვილი ომარი

ხალიშვილი საბა
პავლიაშვილი ვახტანგ

პავლიაშვილი ვახტანგ ბახბახაშვილი მიხეილ
ბახბახაშვილი მიხეილ

7 ბერუაშვილი მათე

7 ხალიშვილი საბა

3 ბახბახაშვილი მიხეილ

5 წამალაიძე  გიორგი

5 პავლიაშვილი ვახტანგ

3 კაპანაძე კოტე

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 28-30 დეკემბერი 2022, თბილისი
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შედეგები

1 ტერაშვილი გიორგი

2 თუთაშვილი გიორგი



1 გუგავა ლევანი
გუგავა ლევანი

33
გუგავა ლევანი

17 მახარობლიძე ირაკლი
მახარობლიძე ირაკლი

49
გუგავა ლევანი

9 ტაბარუკიშვილი ვახტანგ
დავლაძე ნიკა

41 დავლაძე ნიკა
დავლაძე ნიკა

25 ბერიანიძე ლაშა
ბერიანიძე ლაშა

57 იაკობიძე ირაკლი

5 ჯაბნიაშვილი გიორგი
ჯაბნიაშვილი გიორგი

37 ავაზნელი ვაჟა
ჯაბნიაშვილი გიორგი

21 ივეჩიანი საბა
ივეჩიანი საბა

53
ჯაბნიაშვილი გიორგი

13 სანაია  ბექა
სანაია  ბექა

45 ქოზაშვილი გიორგი
სანაია  ბექა

29 აზმაიფარაშვილი  ბექა
აზმაიფარაშვილი  ბექა გუგავა ლევანი

61
დვალაშვილი ზაურ

3
ჭიღლაძე გიორგი დვალაშვილი ზაურ

35 ჭიღლაძე გიორგი
ჭიღლაძე გიორგი

19
მჭედლიშვილი გიგი

51 მჭედლიშვილი გიგი
არღვლიანი გიორგი

11

43
არღვლიანი გიორგი

27 წიფიანი გიორგი
არღვლიანი გიორგი

59 არღვლიანი გიორგი

7 გულბიანი ალექსანდრე
გულბიანი ალექსანდრე

39
გულბიანი ალექსანდრე

23 დიასამიძე ანრი
დიასამიძე ანრი

55 მარგველანი ვახტანგ
გულბიანი ალექსანდრე

15
აფციაური ნიკო

47 აფციაური ნიკო
ბაბუციძე  ლუკა

31 ლურსმანაშვილი ვახტანგ
ბაბუციძე  ლუკა

63 ბაბუციძე  ლუკა
ჯაბნიაშვილი გიორგი

ჯაბნიაშვილი გიორგი
არღვლიანი გიორგი ჯაბნიაშვილი გიორგი

გიგაური გიგა

5 გულბიანი ალექსანდრე

7 არღვლიანი გიორგი

7 ლოლაძე ალექსანდრე

3 ჯაბნიაშვილი გიორგი

3 გოჩილაიძე დიმიტრი

5 გიგაური გიგა

გულბიანი ალექსანდრე

შედეგები

1 დვალაშვილი ზაურ

2 გუგავა ლევანი

გუგავა ლევანი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 28-30 დეკემბერი 2022, თბილისი
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2 გოჩილაიძე დიმიტრი
გოჩილაიძე დიმიტრი

34
გოჩილაიძე დიმიტრი

18 ხუსკივაძე ტარიელი
ხუსკივაძე ტარიელი

50
გოჩილაიძე დიმიტრი

10 კობერიძე თამაზი 
კობერიძე თამაზი 

42
კობერიძე თამაზი 

26 გირგვლიანი დავით
გირგვლიანი დავით

58 ქისტაური ლუკა

6 გიგაური გიგა
გიგაური გიგა

38 ჟამერაშვილი ლევან
გიგაური გიგა

22
მეშველიანი დავით

54 მეშველიანი დავით
გიგაური გიგა

14 კაციტაძე გიორგი
კაციტაძე გიორგი

46
ქავთარაძე გიორგი

30 ქავთარაძე გიორგი
ქავთარაძე გიორგი გუგავა ლევანი

62
დვალაშვილი ზაურ

4 ლოლაძე ალექსანდრე
ლოლაძე ალექსანდრე დვალაშვილი ზაურ

36
ლოლაძე ალექსანდრე

20 ქულიჩიშვილი ლუკა
ქულიჩიშვილი ლუკა

52 ჟივიძე იოსებ
ლოლაძე ალექსანდრე

12 ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ
ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ

44 ფალიანი გიორგი
ჟორჟოლიანი ნიკოლოზ

28 ცოფურაშვილი არსენა
ცოფურაშვილი არსენა

60

8 ახალაური გიორგი
ახალაური გიორგი

40
ახალაური გიორგი

24 ლატარია ვახტანგ
წინწალაშვილი რამზან

56 წინწალაშვილი რამზან
დვალაშვილი ზაურ

16 გუგავა გიორგი
დვალაშვილი ზაურ

48 დვალაშვილი ზაურ
დვალაშვილი ზაურ

32 აქულაშვილი ბექა
ძაგანიშვილი ბექა

64 ძაგანიშვილი ბექა
გოჩილაიძე დიმიტრი

გოჩილაიძე დიმიტრი
ლოლაძე ალექსანდრე გოჩილაიძე დიმიტრი

გულბიანი ალექსანდრე

7 არღვლიანი გიორგი

7 ლოლაძე ალექსანდრე

საქართველოს ჩემპიონატი, 28-30 დეკემბერი 2022, თბილისი

3 გოჩილაიძე დიმიტრი

5 გიგაური გიგა

5 გულბიანი ალექსანდრე

1 დვალაშვილი ზაურ

2 გუგავა ლევანი

3 ჯაბნიაშვილი გიორგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
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B

გიგაური გიგა

დვალაშვილი ზაურ

შედეგები



1 მარგიანი უშანგი
მარგიანი უშანგი

17
მარგიანი უშანგი

9 ცინდელიანი გიორგი
მეგრელიშვილი გიორგი

25 მეგრელიშვილი გიორგი 
მარგიანი უშანგი

5 გველესიანი გიორგი
გველესიანი გიორგი

21
გველესიანი გიორგი

13 შუკვანი ალმასხან
ჭანკვეტაძე გოგა

29 ჭანკვეტაძე გოგა

3 ხარაზიშვილი ნიკა
ხარაზიშვილი ნიკა

19
ხარაზიშვილი ნიკა

11 საჯაია ნიკოლოზი
საჯაია ნიკოლოზი

27
ხარაზიშვილი ნიკა

7 ჯაფარიძე აკაკი 
ჯაფარიძე აკაკი 

23
ჯაფარიძე აკაკი 

15 ებილაშვილი სოსო
ერაშვილი ბაქარი

31 ერაშვილი ბაქარი

2 ჭრიკიშვილი ავთანდილ
ჭრიკიშვილი ავთანდილ

18
ჭრიკიშვილი ავთანდილ

10
კუდუხაშვილი დავით

26 კუდუხაშვილი დავით
ჭრიკიშვილი ავთანდილ

6 გუგუნაშვილი გიზო
გუგუნაშვილი გიზო

22
გუგუნაშვილი გიზო

14 ხმალაძე გიორგი
ხმალაძე გიორგი

30 ხელაძე რატი

4 ფოლადიშვილი თორნიკე
ფოლადიშვილი თორნიკე

20
ფოლადიშვილი თორნიკე

12 ფესვიანიძე პავლიკა
ფესვიანიძე პავლიკა

28 რევაზიშვილი გიორგი
სიდამონიძე ნიკა

8 სიდამონიძე ნიკა
სიდამონიძე ნიკა

24
სიდამონიძე ნიკა

16 მაისურაძე გიორგი   
მაისურაძე გიორგი

32 საბაშვილი ვაჟა
გველესიანი გიორგი

ჯაფარიძე აკაკი
ჯაფარიძე აკაკი სიდამონიძე ნიკა

სიდამონიძე ნიკა
გუგუნაშვილი გიზო

გუგუნაშვილი გიზო
ფოლადიშვილი თორნიკე ხარაზიშვილი ნიკა

ხარაზიშვილი ნიკა

მარგიანი უშანგი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 28-30 დეკემბერი 2022, თბილისი
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მარგიანი უშანგი

ჭრიკიშვილი ავთანდილ

შედეგები

1 მარგიანი უშანგი

2 ჭრიკიშვილი ავთანდილ

3 სიდამონიძე ნიკა

3 ხარაზიშვილი ნიკა

5 ჯაფარიძე აკაკი

5 გუგუნაშვილი გიზო

7 გველესიანი გიორგი

7 ფოლადიშვილი თორნიკე



1 სანებლიძე ონისე
სანებლიძე ონისე

17
სანებლიძე ონისე

9 სულამანიძე შალვა
სულამანიძე შალვა

25 ხვიტია დავითი
სანებლიძე ონისე

5 გოგოლაძე იმედა 
გოგოლაძე იმედა 

21
გოგოლაძე იმედა 

13 წაქაძე თორნიკე
ბედინაძე თამაზ

29 ბედინაძე თამაზ

3 ჩაგელიშვილი ზურაბ
ჩაგელიშვილი ზურაბ

19
ჩაგელიშვილი ზურაბ

11 გოგიშვილი სერგო
არუთინიანი დავით

27 არუთინიანი დავით
ბაზიერიშვილი ერეკლე

7 პაპუნაშვილი გიორგი
პაპუნაშვილი გიორგი

23
ბაზიერიშვილი ერეკლე

15 კუნდუხაშვილი დიმიტრი
ბაზიერიშვილი ერეკლე

31 ბაზიერიშვილი ერეკლე

2 ბერიაშვილი გიორგი
ბერიაშვილი გიორგი

18
ბერიაშვილი გიორგი

10 კოკოლაშვილი ემზარი
კოკოლაშვილი ემზარი

26
ბერიაშვილი გიორგი

6 ჩიქოვანი გიორგი
ჩიქოვანი გიორგი

22
ჩიქოვანი გიორგი

14 ბოჭორიშვილი ჯაბა
როდონაია გიორგი

30 როდონაია გიორგი

4 საური ომარ
საური ომარ

20
საური ომარ

12 გავარდაშვილი გიორგი
მუკბანიანი გაბო

28 მუკბანიანი გაბო
ჯაფარიძე  მიხეილ

8 ჯაფარიძე  მიხეილ
ჯაფარიძე  მიხეილ

24
ჯაფარიძე  მიხეილ

16 ჩაგელიშვილი გიორგი
ჩაგელიშვილი გიორგი

32
გოგოლაძე იმედა  

გოგოლაძე იმედა
ჩაგელიშვილი ზურაბ ბერიაშვილი გიორგი

ბერიაშვილი გიორგი
ჩიქოვანი გიორგი

საური ომარ
საური ომარ საური ომარ

სანებლიძე ონისე

ბაზიერიშვილი ერეკლე

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 28-30 დეკემბერი 2022, თბილისი

 -100კგ

ბაზიერიშვილი ერეკლე

ჯაფარიძე  მიხეილ

შედეგები

1 ბაზიერიშვილი ერეკლე

2 ჯაფარიძე  მიხეილ

3 ბერიაშვილი გიორგი

3 საური ომარ

5 გოგოლაძე იმედა

5 სანებლიძე ონისე

7 ჩაგელიშვილი ზურაბ

7 ჩიქოვანი გიორგი



1 ინანეიშვილი საბა
ინანეიშვილი საბა

17
ინანეიშვილი საბა

9 მუმლაძე ჯაბა
მუმლაძე ჯაბა

25 ხურცილავა  გიორგი
ინანეიშვილი საბა

5 მატიაშვილი ლევან
მატიაშვილი ლევან

21
მატიაშვილი ლევან

13 ხატისკაცი ბადრი
ხატისკაცი ბადრი

29 მაისურაძე გიორგი

3 ბუღაძე ონისე
ბუღაძე ონისე

19
ბუღაძე ონისე

11
ქარდავა საბა

27 ქარდავა საბა
ბუღაძე ონისე

7 ტაბატაძე უჩა
ტაბატაძე უჩა

23
ტაბატაძე უჩა

15 ბერიანი ნოდარ
ბერიანი ნოდარ

31

2 ზაალიშვილი გელა
ზაალიშვილი გელა

18
ზაალიშვილი გელა

10
გამდლიშვილი გიგა

26 გამდლიშვილი გიგა
ზაალიშვილი გელა

6 ლიპარტელიანი ვარლამ
ლიპარტელიანი ვარლამ

22
ლიპარტელიანი ვარლამ

14 ბაღდავაძე დავით
ბაღდავაძე დავით

30

4 ქავთარაძე გიორგი
ქავთარაძე გიორგი

20
ქავთარაძე გიორგი

12 სონიშვილი სანდრო 
გელაშვილი თეოდორი

28 გელაშვილი თეოდორი
დემეტრაშვილი ირაკლი

8 გურეშიძე შალვა
გურეშიძე შალვა

24
დემეტრაშვილი ირაკლი

16 დემეტრაშვილი ირაკლი  
დემეტრაშვილი ირაკლი

32  
მატიაშვილი ლევან

მატიაშვილი ლევან
ტაბატაძე უჩა მატიაშვილი ლევან

დემეტრაშვილი ირაკლი
ლიპარტელიანი ვარლამ

ლიპარტელიანი ვარლამ
ქავთარაძე გიორგი ლიპარტელიანი ვარლამ

ბუღაძე ონისე

ინანეიშვილი საბა

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
საქართველოს ჩემპიონატი, 28-30 დეკემბერი 2022, თბილისი

 +100კგ

ინანეიშვილი საბა

ზაალიშვილი გელა

შედეგები

1 ინანეიშვილი საბა

2 ზაალიშვილი გელა

3 მატიაშვილი ლევან

3 ლიპარტელიანი ვარლამ

5 დემეტრაშვილი ირაკლი

5 ბუღაძე ონისე

7 ტაბატაძე უჩა

7 ქავთარაძე გიორგი
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