
      

1 ჯავახიშვილი გიორგი 28/01/2005 თელავი
2 ჯოჯიშვილი გიორგი 07/08/2005 მცხეთა
3 იმერლიშვილი რატი 06/06/2005 ახმეტა
4 გოგალაძე გიორგი 08/10/2005 ხაშური
5 ჯაიანი საბა 24/03/2005 ხაშური
6 მღებრიშვილი თამაზ 09/09/2005 ქარელი

7 მაჭარაშვილი გიორგი 31/03/2005 ქარელი

8 როსტიაშვილი გიორგი 04/04/2005 მცხეთა
9 მარგიანი კიმი 30/10/2003 თბილისი

10 ჯერანოვი ლუკა 04/12/2005 თბილისი
11 ინაშვილი გიორგი 18/06/2003 გორი
12 ბუჯიაშვილი ნუგზარი 07/06/2004 გორი
13 ბუჟღულაშვილი მურაზი 05/06/2004 გორი
14 სამნიაშვილი ოთარი 02/04/2005 გორი
15 მარკოზაშვილი გიორგი 16/10/2005 გორი
16 ასანიძე საბა 13/08/2005 გორი
17 ჯავახიშვილი ანდრო 14/03/2004 მცხეთა

18 ჩაფურიშვილი კაკო 08/10/2003 ახმეტა
19 შათირიშვილი თადო 09/03/2004 ახმეტა
20 ჩილინდრიშვილი გიორგი 22/01/2005 მცხეთა 
21 გელაშვილი დავით 18/02/2005 თბილისი
22 კოკოზაშვილი ლუკა 23/07/2005 თიანეთი
23 ჩაქიაშვილი თედო 18/07/2004 ახმეტა
24 გულისაშვილი შალვა 15/12/2005 საგარეჯო
25 ღრეული ლევანი 03/01/2005 საგარეჯო
26 ლომიტაშვილი დავით 11/02/2005 ქარელი

27 გოგობერიშვილი მათე 22/08/2003 თბილისი
28 მოდებაძე ლუკა  2005 24/04/2005 თბილისი
29 ბაღაშვილი ლაშა 12/02/2004 თბილისი
30 ხერგიანი გურამი 11/06/2005 თბილისი
31 გიგოლაშვილი ალიკა 01/01/2003 თელავი
32 გოგიბერიძე ვალერიანი 24/06/2005 თბილისი
33 ნანეტაშვილი ელგუჯა 09/01/2005 ქარელი
34 ბერიაშვილი ნიკოლოზი 16/05/2005 კასპი
35 გოგიჩაშვილი ვანო 05/01/2004 თელავი
36 ხარებაშვილი გიგი 07/04/2004 ყვარელი
37 თეთრაძე ნიკა 31/07/2005 თბილისი
38 მჭედელაძე შოთა 01/01/2004 კასპი
39 ლობჟანიძე ზურაბ 13/09/2004 თბილისი
40 ამირხანაშვილი გუგა 14/03/2003 თბილისი
41 კევლიშვილი დავით 09/08/2005 საგარეჯო 
42 მოდებაძე ლუკა 2004 27/04/2004 თბილისი
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43 მაისურაძე ლუკა 18/05/2005 თბილისი
44 დუღაძე რობიზონი 13/08/2003 თბილისი
45 თათრიშვილი ნიკოლოზი 05/03/2005 თბილისი
46 გაბარაშვილი ნიკოლოზ 02/09/2004 გარდაბანი
47 პარასკევაშვილი აკა 25/07/2005 თბილისი
48 ბანძელაძე მახო 23/06/2004 თბილისი
49 ოტიაშვილი გიგი 23/01/2003 თბილისი
50 სარქისაშვილი რევაზი 01/11/2003 თბილისი
51 ლუსპარიანი არტური 06/07/2005 თბილისი
52 მუხურაძე გიორგი 16/08/2005 თბილისი
53 ცხვარაძე ნიკა 23/12/2004 თბილისი
54 მუშკუდიანი ლუკა 13/09/2003 გარდაბანი
55 მარღანია მათე 26/06/2003 თბილისი
56 ჩხეტიანი მამუკა 26/03/2005 თბილისი
57 მარკოზაშვილი საბა 20/05/2005 თბილისი
58 არღვლიანი გიორგი 12/05/2004 თბილისი
59 გელაძე გიორგი 17/12/2004 თბილისი
60 ვალიევი დავითი 22/08/2005 რუსთავი
61 წიქარიშვილი ლუკა 02/11/2005 თბილისი

62 ჯოჯუა საბა 01/01/2005 თბილისი

63 სულაბერიძე თემურ 05/03/2005 ქარელი
64 ქუჯოშვილი დაჩი 07/08/2005 გორი



      

1 კვიციანი მერაბი 27/08/2003 თბილისი
2 მრელაშვილი გიგა 04/12/2003 ახმეტა
3 გოგალაძე ნიკა 18/02/2003 ხაშური
4 ნოზაძე ლუკა 06/11/2005 ქარელი

5 დულარიძე გიორგი 08/01/2005 ქარელი

6 გოგიჩაშვილი გიორგი 15/04/2005 ქარელი

7 ჯერანოვი გიორგი 04/12/2004 თბილისი
8 ქარელი დათო 17/03/2005 გორი
9 გაზაშვილი ზაალი 10/12/2005 გორი

10 თაბუაშვილი ჯუმბერ 09/08/2005 გორი
11 სეხნიანიძე ვანო 23/07/2005 ახმეტა
12 სამსიანი გაბრიელი 25/10/2005 თეთრიწყარო
13 ბარვენაშვილი შალვა 20/07/2005 თბილისი
14 ალფაიძე ირაკლი 25/04/2005 თბილისი
15 ჯაფარიძე ლუკა 11/01/2004 თბილისი

16 ბუზალაძე რობი 18/05/2005 ახმეტა
17 ბუთხაშვილი გიორგი 04/01/2005 თბილისი
18 გელაშვილი ალექსანდრე 10/01/2004 თბილისი
19 სომხიშვილი შალვა 29/06/2003 თბილისი
20 გელდიაშვილი ბაჩო 31/08/2004 თბილისი
21 ზირაქაშვილი თენგო 14/10/2003 თბილისი
22 ბარბაქაძე ალექსანდრე 26/11/2005 თბილისი
23 ჭიჭინაძე სანდრო 16/01/2005 თბილისი
24 ირემაშვილი ლუკა 05/07/2005 თბილისი
25 კვირტიძე მიშიკო 15/11/2005 დედოფლისწყარო
26 ნათელაშვილი ბექა 29/04/2005 დედოფლისწყარო
27 არავიაშვილი საბა 08/09/2005 ქარელი
28 სიხაშვილი თამაზი 16/03/0205 ქარელი
29 ქიტესაშვილი გიორგი 14/05/2003 ახმეტა
30 მეტრეველი შოთა 19/01/2003 მცხეთა
31 კობერიძე ნიკოლოზ 28/03/2003 ახალგორი
32 შეშაბერიძე ნიკა 09/12/2004 კასპი
33 გაგნიძე გიორგი 01/01/2004 თბილისი
34 ხალილოვი სანანი 16/04/2003 მარნეული
35 ბენდელიანი ლუკა 25/03/2003 რუსთავი
36 აბულაძე გიორგი 23/09/2004 თბილისი
37 ძამაშვილი ნოდარი 08/12/2003 თბილისი
38 გაფრინდაშვილი ხვიჩა 16/04/2003 თბილისი
39 ნიკოლიშვილი გიორგი 16/06/2004 თბილისი
40 აწკარუნაშვილი გიორგი 01/02/2005 გორი
41 ობგაიძე ვალერიან 10/07/2005 დუშეთი
42 კუზანაშვილი ავთუკა 05/07/2005 თბილისი
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43 რატიანი ზურა 26/03/2003 თბილისი
44 სარქისაშვილი თამაზი 01/11/2003 თბილისი
45 ცოფურაშვილი ალეკო 25/02/2005 თბილისი
46 თოფურია სერაფიმე 24/06/2004 თბილისი
47 აბულაძე გიორგი 17/05/2004 თბილისი
48 ფრიდონაშვილი ლუკა 22/11/2005 თბილისი
49 ჯაჭვლიანი ნიკოლოზი 02/02/2005 თბილისი
50 წიკლაური მირიანი 21/12/2003 თბილისი
51 მოსიაშვილი თორნიკე 16/11/2004 თბილისი
52 ბიჩინაშვილი ნიკა 06/08/2004 თბილისი
53 ბენდელიანი ლუკა 25/03/2003 თბილისი
54 პუზიანი სერგო 14/08/2005 თბილისი
55 მოდებაძე ბაჩო 16/09/2005 თბილისი
56 ადიკაშვილი ლუკა 14/06/2004 თბილისი
57 ფანქველაშვილი ბესო 25/08/2005 თბილისი

58 დალაქიშვილი როსტომ 09/12/2005 თბილისი

59 გოგოლაძე ნიკა 28/01/2004 ხაშური



      

1 ქვაჩაკიძე სპარტაკი 18/02/2003 თბილისი
2 მორბედაძე ნიკა 06/03/2005 ახმეტა
3 მაისურაძე ლუკა 06/10/2004 ხაშური
4 გელაშვილი ნიკოლოზ 15/07/2003 ხაშური
5 გრიგალაშვილი დათო 08/09/2005 ხაშური
6 ხარაზიშვილი ლუკა 07/10/2005 ხაშური
7 მაისურაძე გიგა 01/05/2004 ქარელი

8 იარღანაშვილი ვალერი 04/01/2003 ქარელი

9 ლურსმანაშვილი სოსო 17/05/2005 გარდაბანი 
10 ბერუაშვილი გიორგი 10/08/2004 ქარელი
11 ლომსაძე თამაზ 17/05/2005 ქარელი
12 ელიაშვილი ანზორი 05/09/2003 ქარელი
13 სამადაშვილი საბა 26/10/2005 გორი
14 ტატულაშვილი გიორგი 29/05/2003 გორი
15 ლოთიშვილი შოთა 31/07/2005 გორი
16 ჩუტკერაშვილი რატი 04/02/2005 გორი
17 მიშველიძე გიორგი 04/04/2005 თბილისი
18 სიაშვილი ალეკო 05/08/2005 თიანეთი
19 ბადაგაძე ლევანი 16/01/2003 თიანეთი
20 ჩხეიძე გიორგი 22/02/2005 თბილისი
21 სირაძე ზურაბი 11/04/2003 ყვარელი
22 დურიშვილი გიორგი 14/03/2004 საგარეჯო
23 მჭედლიშვილი რევაზ 27/02/2005 გორი
24 ლიპარტელიანი ვალერი 22/02/2005 მცხეთა
25 გვიმრაძე ილია 27/11/2005 თბილისი
26 ფორჩხიძე ვასილი 14/03/2005 თბილისი
27 მუმლაძე დაჩი 29/11/2005 თბილისი
28 ჭელიძე დათო 02/12/2004 თბილისი
29 ლოლაძე გიორგი 22/07/2004 თბილისი
30 ბერუაშვილი მათე 12/09/2004 თბილისი
31 პავლიაშვილი ვახტანგ 20/12/2004 თბილისი
32 ხუტუაშვილი ლევან 24/04/2005 თბილისი
33 საბანაძე ბადრი 08/02/2004 თელავი
34 მორბედაძე გიგი 28/01/2005 თელავი
35 რუსულაშვილი გიორგი 18/08/2003 თელავი
36 შამანაური მოსე 30/01/2005 თბილისი
37 გამგებელი გიორგი 16/11/2005 თბილისი
38 მაჩალიკაშვილი ვახტანგ 24/11/2005 ახმეტა
39 სოზაშვილი ნიკა 28/01/2005 თელავი
40 ახლოური სანდრო 07/04/2005 კასპი
41 მუმლაძე ვაჟა 12/03/2003 მარნეული
42 პავლიაშვილი ლუკა 08/12/2004 მცხეთა
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43 ღაზიაიძე არჩილი 17/08/2005 თელავი
44 ლიქოკელი თენგო 11/12/2005 დუშეთი
45 ლოთიკაშვილი გიორგი 30/12/2005 დუშეთი
46 ცხვედაძე ლუკა 11/05/2005 თბილისი
47 ჭიკაძე საბა 16/09/2005 თბილისი
48 პაპუაშვილი ლუკა 31/08/2005 თბილისი
49 ქაშაკაშვილი გაგა 14/01/2004 თბილისი
50 იმერლიშვილი დავით 16/06/2005 თბილისი
51 შარიფაშვილი გიორგი 17/01/2004 მცხეთა
52 ხუდოიანი ალექსი 12/05/2004 თბილისი
53 უფლისაშვილი ჯუმბერი 16/06/2004 თბილისი
54 შაიშმელაშვილი ანდრეა 15/04/2004 თბილისი
55 წიკლაური მირიანი 21/12/2003 თბილისი
56 ფოლადიშვილი რიჩარდი 26/09/2005 დმანისი
57 კენჭოშვილი საბა 18/09/2004 თბილისი
58 ნიკოლაშვილი ირაკლი 05/05/2005 თბილისი
59 ჭიღლაძე ზურაბი 21/11/2005 გორი
60 კახიანი რეზო 15/03/2004 გარდაბანი
61 მეშველაშვილი გურამ 08/07/2005 თბილისი
62 ჯიქური გიორგი 13/11/2005 თბილისი
63 ჭიკაძე ლუკა 27/01/2005 თბილისი
64 ლობჯანიძე ბადრი 16/02/2004 თბილისი
65 ონიანი ბექა 12/06/2005 თბილისი
66 მეშველიანი მამუკა 14/07/2003 თბილისი
67 ვარდოშვილი ავთო 03/06/2005 თბილისი
68 ფხოველიშვილი გიორგი 28/07/2005 რუსთავი
69 კორძაია ერეკლე 21/10/2004 თბილისი
70 თაბუაშვილი ჯუმბერ 01/01/2005 გორი

71 აიწურაძე ვალერი 23/07/2004 ბორჯომი

72 ზაუტაშვილი ლუკა 15/09/2004 თბილისი
73 გოდერძიშვილი დავით 22/11/2003 მცხეთა

74 ძაგანიშვილი ონისე 30/10/2003 მცხეთა

75 წიკლაური ლუკა 20/12/2005 მცხეთა
76 ჯინჭარაძე ლუკა 07/11/2005 საგარეჯო
77 ფალიანი ერეკლე 23/09/2003 ბორჯომი
78 კვიციანი მერაბი 27/08/2003 თბილისი



      

1 არღვლიანი სოსო 03/09/2004 თბილისი
2 ბაბუციძე ლუკა 28/06/2003 გორი
3 ქარელიშვილი  გიორგი 04/10/2005 გორი
4 თურაზაშვილი ლუკა 09/02/2005 გორი
5 ფირიაშვილი გიორგი 12/07/2003 თბილისი
6 ფოცხვერიშვილი ლექსო 30/07/2005 ახმეტა
7 ყეინაშვილი ლაშა 23/08/2005 თბილისი
8 გასვიანი გიორგი 29/09/2005 ყვარელი
9 არღვლიანი გიორგი 01/11/2004 საგარეჯო

10 სოკუროვი დავითი 19/08/2005 თბილისი
11 ჭელიძე გიორგი 19/02/2003 გორი
12 დავლაძე ნიოლოზი 24/01/2004 თბილისი
13 ბერიანიძე ლაშა 21/07/2003 თბილისი
14 ფანცულაია თამაზი 22/12/2005 თბილისი
15 ხოსიტაშვილი გივი 29/01/2004 თბილისი
16 გულბიანი ალექსანდრე 06/07/2003 თბილისი
17 წინწალაშვილი რამზან 13/12/2003 თბილისი
18 თეთრაშვილი რამაზი 01/07/2005 თელავი
19 კახნიაშვილი ნიკა 25/09/2003 მცხეთა
20 ქისტაური ლუკა 30/05/2004 თბილისი
21 ჟივიძე სოსო 15/03/2004 კასპი
22 ნინიკაშვილი დავით 05/06/2005 კასპი
23 მარგველანი ვახტანგი 20/11/2004 გარდაბანი
24 თათულაშვილი ოთარი 08/04/2005 თელავი
25 ფარჯიანი ფარნაოზი 01/01/2004 თბილისი
26 ექვთიმიშვილი ლუკა 25/03/2005 თბილისი
27 ონიანი ბექა 06/07/2005 თბილისი
28 ჟორჟოლიანი ნიკოლოზი 14/05/2003 თბილისი
29 ავაზნელი ვაჟა 05/08/2004 გორი
30 ოქუაშვილი ნიკოლოზ 24/04/2004 გორი
31 ტოხიშვილი დაჩი 02/12/2004 თბილისი
32 ყაყიჩაშვილი თორნიკე 07/03/2005 თბილისი
33 ივეჩიანი საბა 06/12/2004 ბოლნისი
34 ცოფურაშვილი არსენა 01/04/2004 თბილისი
35 ლოლაძე ალექსანდრე 05/03/2004 თბილისი
36 სალუქვაძე ლაშა 22/08/2004 თბილისი
37 მწყერაშვილი საბა 12/04/2003 თბილისი
38 ომანაშვილი ემზარი 26/10/2004 თბილისი
39 პატრიშვილი კობა 11/06/2005 თბილისი
40 გარიშვილი ლევანი 31/07/2003 თბილისი
41 ქოზაშვილი დავითი 14/03/2005 თბილისი
42 ქოზაშვილი გიორგი 26/12/2003 თბილისი

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

            საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრება ახალგაზრდებში

                     1-2 აპრილი 2023, თბილისი
 -81კგ

მონაწილეები



43 ინასარიძე იაკობი 17/07/2003 თბილისი
44 ჭიღლაძე გიორგი 08/05/2004 გორი
45 ფალიანი გიორგი 30/04/2004 გარდაბანი
46 ქველაძე ნიკა 08/11/2005 ქარელი

47 საღლიანი ნიკა 12/04/2004 თბილისი

48 ძაგანიშვილი ბექა 04/04/2003 მცხეთა

49 ჭინჭარაული გოჩა 04/11/2005 დუშეთი

50 ზუბაშვილი დავითი 26/01/2005 ახმეტა



      

1 ძამაშვილი ზურაბი 26/10/2005 გარდაბანი
2 არდოტელი სანგი 13/05/2005 გარდაბანი
3 ნიკოლიშვილი ნიკოლოზი 14/02/2005 გარდაბანი
4 გონგლაძე ზაალი 08/06/2004 ხაშური
5 კობერიძე თამაზ 08/07/2004 ქარელი
6 ხმალაძე გიორგი 31/08/2003 ქარელი
7 ქარელიშვილი ლუკა 25/12/2005 გორი
8 შავდათუაშვილი ლევანი 02/05/2005 გორი
9 საჯაია ნიკოლოზი 19/07/2004 თბილისი

10 საბაშვილი ვაჟა 18/06/2003 თბილისი
11 ბუზალაძე მიშიკო 19/02/2004 ახმეტა
12 მეგრელიშვილი გიორგი 06/03/2003 ქარელი
13 ქობულია კახა 11/05/2004 გორი
14 წინწალაშვილი ისლამ 28/07/2005 თბილისი
15 ჩეკურიშვილი ლუკა 27/08/2003 თბილისი
16 ჭულუხაძე ზაურ 14/01/2003 მცხეთა
17 გვირჯიშვილი ტარიელ 09/05/2005 ახალციხე
18 რთველიაშვილი ბასილ 26/01/2004 მცხეთა
19 ძაგანიშვილი ბექა 08/07/2003 მცხეთა
20 მაგველანი ლუკა 14/10/2004 თბილისი
21 ალაფიშვილი ნოდარი 01/02/2005 თბილისი
22 მაისურაძე გიორგი 26/01/2004 გორი
23 ჯაჭვლიანი ნიკოლოზი 01/12/2005 თბილისი
24 პაპავა გიორგი 19/10/2004 თბილისი
25 ხვიჩია ზურა 11/04/2005 თბილისი

26 ბუჩუკური გიორგი 03/01/2003 თბილისი

27 ტუგულაშვილი გიორგი 06/01/2005 თბილისი

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

            საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრება ახალგაზრდებში

                     1-2 აპრილი 2023, თბილისი
 -90კგ

მონაწილეები



      

1 გავარდაშვილი გიორგი 02/02/2004 ახმეტა
2 ბადუაშვილი გიორგი 24/05/2005 ქარელი

3 გველესიანი ლუკა 22/02/2005 გარდაბანი 
4 ჭელიძე ლუკა 01/04/2005 თბილისი
5 ბაკურიძე რატი 26/04/2005 ახმეტა
6 გაგნიძე დაჩი 22/08/2005 ყვარელი
7 ქაცარიძე გიორგი 03/11/2005 თბილისი
8 ბაკურაძე რატი 15/06/2005 თბილისი
9 ჭიჭიაშვილი გიორგი 16/06/2004 თბილისი

10 ჯომიდავა გიორგი 17/05/2005 თბილისი
11 არუთინიანი დავითი 24/06/2003 თბილისი
12 გაგაძე შალვა 19/08/2004 თბილისი
13 გაგაძე გაგა 04/08/2003 თბილისი
14 შარიფივი რომან 29/01/2004 თბილისი 
15 ნადირაძე ლუკა 24/06/2005 თბილისი 
16 მაისურაძე გიორგი 21/09/2003 რუსთავი
17 მაისურაძე ლაშა 16/03/2003 ახალციხე

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

            საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრება ახალგაზრდებში

                     1-2 აპრილი 2023, თბილისი
 -100კგ

მონაწილეები



      

1 სონიშვილი სანდრო 18/06/2004 საგარეჯო
2 ნიჟარაძე ლუკა 29/01/2005 თბილისი
3 ფეიქრიშვილი ბაჩუკი 23/02/2003 თბილისი
4 პავლიაშვილი დათა 10/07/2004 თბილისი
5 აბესაძე ლუკა 12/05/2005 მარნეული
6 გელაშვილი თეოდორი 19/11/2003 რუსთავი
7 ჩილოვი ელგუჯა 27/02/2005 თბილისი
8 გველესიანი ლუკა 22/02/2005 გარდაბანი
9 ჭიკაძე დავით 09/02/2005 თბილისი

10 ზვიადაური ზურაბ 03/02/2005 თბილისი

11 ბარამიძე მირიან 04/06/2004 თბილისი

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

            საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრება ახალგაზრდებში

                     1-2 აპრილი 2023, თბილისი
 +100კგ

მონაწილეები



      

1 ნაჭყებია იაკობი 06/09/2003 ქუთაისი
2 გაბრიჭიძე ზაზა 17/12/2003 ქუთაისი
3 ნიკაჭაძე ავთო 12/05/2004 ზესტაფონი
4 ჭუმბურიძე გიორგი 18/06/2005 ზესტაფონი
5 ჯუღელი გაგა 16/10/2005 ზესტაფონი
6 გადელია ლუკა 30/11/2004 ფოთი
7 კუკავა ლუკა 31/05/2005 ფოთი
8 ჩანქსელიანი გიორგი 12/01/2005 ლენტეხი
9 გელაშვილი თომა 31/07/2005 ბათუმი

10 ბედინაძე ალეკო 26/11/2005 ბათუმი
11 ფუტკარაძე გიგა 08/01/2003 ბათუმი
12 შუკაკიძე გიორგი 03/08/2005 ოზურგეთი 
13 შვანგირაძე დათო 01/11/2004 ხობი
14 ჯუღელი ზურა 30/06/2004 ზესტაფონი
15 ბუბუტეიშვილი ტარიელ 04/08/2005 ოზურგეთი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

                საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრება ახალგაზრდებში

                     1-2 აპრილი 2023, ზესტაფონი
 -60კგ

მონაწილეები

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი



      

1 ხიდაშელი თენგიზ 02/03/2005 ზესტაფონი
2 ხურციძე ნიკოლოზი 20/01/2005 ქუთაისი
3 ტყებუჩავა გიორგი 22/09/2005 ფოთი
4 ამბროლიანი ნიკა 25/12/2004 წყალტუბო
5 კვარაცხელია ლუკა 11/03/2003 გალი
6 აქუბარდია იპოლიტე 16/04/2003 ზუგდიდი
7 გალობერი ზურაბ 24/01/2005 ლენტეხი
8 გვიჭიანი ლუკა 15/06/2005 ლენტეხი
9 დოლიძე ვალერი 01/10/2003 სამტრედია

10 ბოხუა ნუგზარი 22/06/2004 სამტრედია
11 სარჯველაძე გიორგი 06/06/2005 ბათუმი
12 ბერიძე ლაშა 13/10/2005 ოზურგეთი 
13 ბანძელაძე იოანე 21/05/2005 ქუთაისი
14 ხარაიშვილი ნიკა 26/05/2005 ზესტაფონი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

                საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრება ახალგაზრდებში

                     1-2 აპრილი 2023, ზესტაფონი
 -66კგ

მონაწილეები

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი



      

1 ბურკაძე  ზურაბი 09/11/2003 ფოთი
2 ბებია გიორგი 04/03/2003 ჩხოროწყუ
3 დვალიშვილი თედო 22/03/2003 სამტრედია
4 ზოიძე ანრი 19/05/2004 ბათუმი
5 რატიანი გიორგი 24/04/2004 ქუთაისი
6 გაგუა ილია 24/04/2005 ზუგდიდი
7 ბაქრაძე ზურა 12/03/2004 ქუთაისი
8 კოპალიანი მათე 17/02/2004 ქუთაისი
9 ჭელიძე ედისონ 06/04/2005 წყალტუბო

10 ლომსაძე თამაზი 20/01/2005 საჩხერე 

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

                საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრება ახალგაზრდებში

                     1-2 აპრილი 2023, ზესტაფონი
 -73კგ

მონაწილეები

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი



      

1 გუგავა  გიორგი 03/04/2003 ქუთაისი
2 ლატარია ვახტანგი 27/03/2004 ქუთაისი
3 მეშველიანი ბექა 29/10/2005 ქუთაისი
4 კუჭავა საბა 28/11/2005 ფოთი
5 ჩხარტიშვილი გიორგი 03/03/2004 სამტრედია
6 მაღლაკელიძე ავთანდილი 18/09/2003 ქუთაისი
7 ლურსმანაშვილი ვახტანგ 20/06/2003 ზესტაფონი
8 ჩაჩიბაია ბაჩუკი 22/03/2005 ხობი
9 ლომთაძე თემური 25/09/2004 ქუთაისი

10 ბარათელი ლუკა 11/06/2024 ქუთაისი
11 წიქვაძე ლუკა 30/09/2003 ქუთაისი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

                საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრება ახალგაზრდებში

                     1-2 აპრილი 2023, ზესტაფონი
 -81კგ

მონაწილეები

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი



      

1 გაბრიჭიᲫე ნიკა 27/08/2005 ქუთაისი
2 ცერცვაძე გიორგი 13/03/2003 ჭიათურა
3 კვინჩია გივი 16/07/2005 ფოთი
4 ხუჭუა გიორგი 17/02/2004 სამტრედია
5 ფესვიანიძე პავლიკა 30/09/2003 სამტრედია
6 ჟორჟოლიანი გიორგი 05/08/2005 მესტია
7 გირგვლიანი დათუნა 30/09/2003 მესტია

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

                საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრება ახალგაზრდებში

                     1-2 აპრილი 2023, ზესტაფონი
 -90კგ

მონაწილეები

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი



      

1 ნიქაბაძე რომეო 07/08/2005 ქუთაისი
2 მუკბანიანი გაბრიელ 15/03/2003 წყალტუბო
3 ალშიბაია ნიკოლოზი 16/04/2003 ზუგდიდი
4 ხვიტია დავითი 07/05/2003 ზუგდიდი
5 სოსელია ცოტნე 12/05/2004 ზუგდიდი
6 კაცაძე ტარიელი 26/02/2005 სამტრედია

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

                საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრება ახალგაზრდებში

                     1-2 აპრილი 2023, ზესტაფონი
 -100კგ

მონაწილეები

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი



      

1 გურეშიძე შალვა 24/08/2003 ზესტაფონი
2 ტაბატაძე უჩა 22/04/2003 ზესტაფონი
3 ბერულავა ბორისი 12/05/2004 ჩხოროწყუ
4 ხარებავა  გიორგი 22/06/2005 ზუგდიდი
5 ტაბატაძე გიორგი 30/09/2004 ქუთაისი
6 ქარდავა საბა 15/01/2004 ქუთაისი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია

                საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრება ახალგაზრდებში

                     1-2 აპრილი 2023, ზესტაფონი
 +100კგ

მონაწილეები

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი


	A60
	A66
	A73
	A81
	A90
	A100
	A+100
	D60
	D66
	D73
	D81
	D90
	D100
	D+100

