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შველიძე ვაჟა
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ალხაზაშვილი ნიკა
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ნასყიდაშვილი გიორგი

3

ნოზაძე თემურ
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ნიაზაშვილი გიორგი
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ლაცაბიძე ენვერი

7

კუპატაძე ირაკლი
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მერებაშვილი პაატა
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კახნიაშვილი ზურა

31

თედიაშვილი სოლომონ

2

ჩხვიმიანი ლუხუმ

18
10

გაჩეჩილაძე ივანე

26

ბედინაძე ლერი

6

ჯავახიშვილი ივანე
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ჩადუნელი ლაშა

14

გიგატაძე აკაკი

30

შუბითიძე ილია

4

ხუბაშვილი ვანო

20

გეჯაძე დავით

12

კუტალაძე ავთანდილ

28 ბაზანდარაშვილი გიორგი
8 ბეგლარაშვილი რობიზონ
24

თამლიანი ოთარ

16

ცერცვაძე სოსო

32

ბერბერაშვილი ლევან

ხერგიანი
კუპატაძე
თედიაშვილი

გაჩეჩილაძე
ხუბაშვილი
ბაზანდარაშვილი
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ხერგიანი
პაპინაშვილი
ბროლაშვილი
ბროლაშვილი
ნასყიდაშვილი

პაპინაშვილი
ნოზაძე
ნიაზაშვილი
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მერებაშვილი
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გაჩეჩილაძე
ჩხვიმიანი
ჩადუნელი
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შუბითიძე
ჩხვიმიანი
გეჯაძე
შედეგები

გეჯაძე

1 ჩხვიმიანი ლუხუმ

ბაზანდარაშვილი
გეჯაძე

2 პაპინაშვილი ამირან
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კუპატაძე
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ბერუაშვილი ვასილი
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გოგიტიძე გუგა
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კაციაშვილი ლაშა

3

გუგულაშვილი გიორგი

19

ჩხვიმიანი ლევან
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თოთლაძე ვანო

27

კაკაშვილი ნიკა

7

კირკიტაშვილი ლევან
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ჯაში ლუკა
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გულბიანი ბეთქილ
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2 თათარაშვილი თორნიკე
18
10

წასიძე ივერი

26
6

ნაგლიაშვილი თორნიკე

22

ლიპარტელიანი გელა

14

ჭიკაიძე ნიკო

30

აბრამიშვილი ბახვა

4

გიუნაშვილი ლაშა
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კაციაშვილი ტატო
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თარაშვილი დავით

28
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კელიხაშვილი გელა
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ბერიაშვილი გიგა
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ჭოველიძე
მარგველაშვილი
ლილუაშვილი
ლილუაშვილი
გოგიტიძე

მარგველაშვილი
გუგულაშვილი
თოთლაძე
თოთლაძე
თოთლაძე
კირკიტაშვილი
კირკიტაშვილი
გულბიანი
მარგველაშვილი
თათარაშვილი
თათარაშვილი
წასიძე
თათარაშვილი
ნაგლიაშვილი
ნაგლიაშვილი
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გიუნაშვილი
შედეგები
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დიდებაშვილი

3 ნაგლიაშვილი თორნიკე

ბერიაშვილი
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გუგულაშვილი

კაციაშვილი
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ნაგლიაშვილი
კაციაშვილი
ბერიაშვილი

7 ჭოველიძე თორნიკე
ჭოველიძე

7 ბერიაშვილი გიგა
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ტატალაშვილი
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9
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გიგანი ფრიდონ

18
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ტატულაშვილი ტატო
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ხმელიძე გიორგი
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ნადირაძე შოთა

28
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8

გიგაური გიგა

24
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ქარდავა
ტატალაშვილი
პაპოშვილი
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აბრამიშვილი
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ბერიანი
ნიაზაშვილი
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ხმელიძე
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ხმელიძე

1 გიგანი ფრიდონ

ბედინაძე
გიგაური

2 ტატალაშვილი ნუგზარ
3 გიგაური გიგა

გიგაური

3 ნიაზაშვილი ომარი

გიგაური

5 ხმიადაშვილი ანზორ

ზედაშიძე

5 კაპანაძე ზვიად
ქარდავა
პაპოშვილი
ბერიანი
ხმიადაშვილი
ზურაბიანი
კაპანაძე
ზედაშიძე
ხმელიძე

7 პაპოშვილი თენგიზ
პაპოშვილი

7 ხმელიძე გიორგი
ხმიადაშვილი

ხმიადაშვილი

გიგაური
გიგაური

კაპანაძე
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1 პაპუნაშვილი გიორგი
17
9 მაისურაძე ლუკა
25 ბოლქვაძე ბაჩო
5 კაციაშვილი გიორგი
21 სამუკაშვილი თემურ
13 ოძელაშვილი დავით
29 იოსელიანი თენგიზ
3 დონღვანი ბექა
19
11 ფუნთუშაშვილი მინდია
27 ბალაბანაშვილი ვასილი
7 კირაკოზაშვილი თამაზ
23 ზაქრაძე გოჩა
15 ჩურჩხელაშვილი ვანო
31 მუზაშვილი გიორგი
2 მჭედლიშვილი კობა
18
10 ფალიანი ბექა
26 მახარაშვილი გიორგი
6 გუგავა ლევან
22 გოგიშვილი სერგო
14 გამდლიშვილი გიგა
30 მახათაძე გია
4 ზურაბიანი ლაშა
20
12 ქურდიანი გიორგი
28 ქევხიშვილი გოგა
8 ავალიანი ამბაკო
24 მაჭავარიანი რომან
16 გულიაშვილი გიორგი
32 გაბადაძე ირაკლი

მაისურაძე
ზაქრაძე
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კირაკოზაშვილი
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დონღვანი
ბალაბანაშვილი
კირაკოზაშვილი
კირაკოზაშვილი
კირაკოზაშვილი
ჩურჩხელაშვილი
კირაკოზაშვილი
მჭედლიშშვილი
მჭედლიშვილი
ფალიანი
მჭედლიშვილი
გუგავა
გუგავა
გამდლიშვილი
ავალიანი
ზურაბიანი

მაჭავარიანი
გულიაშვილი

შედეგები

ქევხიშვილი

1 კირაკოზაშვილი თამაზ

ქევხიშვილი
ავალიანი

2 ავალიანი ამბაკო
3 მჭედლიშვილი კობა

ავალიანი

3 პაპუნაშვილი გიორგი

ავალიანი

5 მაისურაძე ლუკა

გულიაშვილი

5 გუგავა ლევან
მაისურაძე
კაციაშვილი
ზაქრაძე
დონღვანი

ფალიანი
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მაისურაძე

ფალიანი
გუგავა
მაჭავარიანი
ქევხიშვილი

7 დონღვანი ბექა
მაისურაძე

7 ქევხიშვილი გოგა
მაისურაძე

დონღვანი

მჭედლიშვილი
მჭედლიშვილი

გუგავა
გუგავა
ქევხიშვილი

პაპუნაშვილი
პაპუნაშვილი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
1 ჭრიკიშვილი ავთანდილ
17 დადვანი ლერი
9 გოგისვანიძე ოთარ
25 სარაჯიშვილი ვახტანგ
5
21 კარაპეტიანი გიორგი
13 ბიბილაშვილი შალვა
29 ჭიღლაძე გიორგი
3 ჯუღელი თორნიკე
19 მესხიშვილი ელდარ
11 ბერიანი ნოდარ
27 ოგბაიძე ვალერი
7 გოგოლაშვილი არჩილ
23
15 აფრასიძე დათო
31 წაქაძე ლაშა
2 მარგიანი უშანგი
18 საჯაია გოჩა
10 ბუღაძე ლევან
26 შაყულაშვილი ჯიმშერი
6 ზურაბიანი ფრიდონ
22 ვალიევი გიორგი
14 მიქუტიშვილი ბექა
30 ტატიშვილი ზორბეგი
4 რამაზაშვილი დავით
20 უკლება ბაქარი
12 მამარდაშვილი ზაურ
28 მუმლაძე ბესარიონ
8 კარბელაშვილი დავით
24 ობოლაშვილი გიორგი
16 მალვენიშვილი ილია
32 გოგიბერიძე ირაკლი

დადვანი
გოგისვანიძე

წაქაძე

შაყულაშვილი
მალვენიშვილი
კარბელაშვილი
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გოგისვანიძე
ჭრიკიშვილი
კარაპეტიანი
კარაპეტიანი
ჭიღლაძე

ჭრიკიშვილი
ჯუღელი
ბერიანი
ბერიანი
გოგოლაშვილი
გოგოლაშვილი
გოგოლაშვილი
წაქაძე
ჭრიკიშვილი
მარგიანი
მარგიანი
შაყულაშვილი
მარგიანი
ზურაბიანი
ზურაბიანი
მიქუტიშვილი
მარგიანი
რამაზაშვილი
შედეგები

მამარდაშვილი

1 ჭრიკიშვილი ავთანდილ

მამარდაშვილი
გოგიბერიძე

2 მარგიანი უშანგი
3 ბერიანი ნოდარ

კარბელაშვილი

3 გოგოლაშვილი არჩილ

გოგიბერიძე

5 გოგიბერიძე ირაკლი

გოგიბერიძე

5 ზურაბიანი ფრიდონ
დადვანი
კარაპეტიანი
წაქაძე
ბერიანი
შაყულაშვილი
ზურაბიანი
კარბელაშვილი
მამარდაშვილი

7 კარაპეტიანი გიორგი
კარაპეტიანი

7 მამარდაშვილი ზაურ
ბერიანი

ბერიანი

ბერიანი
გოგიბერიძე

ზურაბიანი
ზურაბიანი
მამარდაშვილი

გოგოლაშვილი
გოგოლაშვილი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
1 ნემსაძე იასონ
17
9 ბუღაძე ნიკა
25 სომხიშვილი ავთანდილ
5 აბულაძე ნიკა
21 მერაბიშვილი დავით
13 სეტიელი გიორგი
29 შარიქაძე ფრიდონ
3 ზაალიშვილი ალექსანდრე
19 სპანდერაშვილი ჯონი
11 ქალდანი მერაბ
27 სისვაძე გენადი
7 ოზბეთელაშვილი დავით
23 ვოიტინი ნიკოლოზ
15 გაზაშვილი კონსტანტინე
31 მერკვილაძე ირაკლი
2 კენჭაძე ზაურ
18
10 ხეჩიკაშვილი ელგუჯა
26 სისვაძე ნიკა
6 ტაველური ლაშა
22 კორიფაძე გოგა
14 კილაძე გოგი
30 დიასამიძე ჯემალ
4 სანებლიძე ონისე
20 ტაბატაძე ავთანდილ
12 ნარიმანიძე მიხეილი
28 ჟორჟოლიანი შოთიკო
8 წულუკიძე რეზო
24 გასიტაშვილი უშანგი
16 კობაიძე გიორგი
32 თაყაძე გიგა

ბუღაძე
სპანდერაშვილი
ქალდანი
კორიფაძე
კილაძე
ტაბატაძე
ნარიმანიძე
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ბუღაძე
ნემსაძე
აბულაძე
სეტიელი
სეტიელი

ნემსაძე
ზაალიშვილი
ზაალიშვილი
ქალდანი
ზაალიშვილი
ოზბეთელაშვილი
ოზბეთელაშვილი
გაზაშვილი
ტაველური
კენჭაძე
კენჭაძე
სისვაძე
ტაველური
ტაველური
ტაველური
კილაძე
ტაველური
სანებლიძე
შედეგები

სანებლიძე

1 ტაველური ლაშა

ნარიმანიძე
სანებლიძე

2 ნემსაძე იასონ
3 ოზბეთელაშვილი დავით

წულუკიძე

3 ზაალიშვილი ალექსანდრე

წულუკიძე

5 სანებლიძე ონისე

კობაიძე

5 წულუკიძე რეზო
ბუღაძე
სეტიელი
ქალდანი
ოზბეთელაშვილი
კილაძე
კენჭაძე
ტაბატაძე
წულუკიძე

7 სეტიელი გიორგი
სეტიელი

7 კენჭაძე ზაურ
ოზბეთელაშვილი

ოზბეთელაშვილი

ოზბეთელაშვილი
სანებლიძე

კენჭაძე
წულუკიძე
წულუკიძე

ზაალიშვილი
ზაალიშვილი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
1 მატიაშვილი ლევან
17
9 წყალობაშვილი ბექა
25
5 ოქრუაშვილი ვახტანგ
21
13 ლათიბაშვილი გიორგი
29 ცინცაძე დავით
3 ლაზუაშვილი გიორგი
19
11 ოთინაშვილი თორნიკე
27
7 კიბორძალიძე გუგა
23
15 ჯახაშვილი თამაზ
31 პეპინაშვილი ვლადიმერ
2 ბუღაძე ონისე
18
10 კონკროშვილი ამბროსი
26 ქოსმანაშვილი გურამ
6 გურული ლაშა
22
14 ბოლოთაშვილი გიორგი
30
4 თუშიშვილი გურამ
20
12 რაზმაძე დავით
28 ონიანი შმაგი
8 ზაქარიაძე გიორგი
24
16 საღინაძე არჩილ
32

საქართველოს ჩემპიონატი, 26-27 ნოემბერი 2016, თბილისი
მატიაშვილი
მატიაშვილი

+100კგ

წყალობაშვილი
მატიაშვილი
ოქრუაშვილი
ოქრუაშვილი
ცინცაძე

მატიაშვილი
ლაზუაშვილი
ლაზუაშვილი
ოთინაშვილი
კიბორძალიძე
კიბორძალიძე
კიბორძალიძე
ჯახაშვილი
თუშიშვილი
ბუღაძე
ბუღაძე
კონკროშვილი
ბუღაძე
გურული
გურული
ბოლოთაშვილი
თუშიშვილი
თუშიშვილი
შედეგები

თუშიშვილი

1 თუშიშვილი გურამ

რაზმაძე
თუშიშვილი

2 მატიაშვილი ლევან
3 ბუღაძე ონისე

ზაქარიაძე

3 კიბორძალიძე გუგა

ზაქარიაძე

5 ჯახაშვილი თამაზ

საღინაძე

5 ზაქარიაძე გიორგი
წყალობაშვილი

ჯახაშვილი

კონკროშვილი

რაზმაძე

7

წყალობაშვილი

7 გურული ლაშა

ოქრუაშვილი
ჯახაშვილი
ლაზუაშვილი
კონკროშვილი
გურული
რაზმაძე
ზაქარიაძე

ჯახაშვილი
ჯახაშვილი

ბუღაძე
ბუღაძე

გურული
ზაქარიაძე
ზაქარიაძე

კიბორძალიძე
კიბორძალიძე

