
      

1 კვიციანი ბერდია 14/09/2007 თეთრიწყარო 
2 შარვაშიძე ლაშა 07/12/2006 თელავი
3 აბულაძე ლაშა 30/01/2007 თბილისი
4 ადეიშვილი ვაკო 26/08/2007 ადიგენი
5 მდორეული დემეტრე 23/12/2007 თბილისი
6 ფილაური საბა 07/05/2007 თბილისი
7 სახვაძე გიორგი 30/04/2006 გორი
8 ლოლაძე ვახო 23/04/2007 ახმეტა
9 ფრიდონაშვილი შალვა 15/12/2007 დუშეთი

10 მერაბიშვილი სანდრო 13/04/2007 თბილისი
11 გოშთელიანი ნიკოლოზი 10/06/2007 მესტია
12 კვიციანი ნიკოლოზ 17/08/2007 ბოლნისი
13 მარგოშვილი ხიზირ 21/02/2007 ახმეტა
14 ბორჩაშვილი ჩინიგ 10/07/2007 ახმეტა
15 აბულაძე ბექა 27/09/2007 თელავი 
16 ფეიქრიშვილი ლუკა 24/08/2006 თბილისი
17 მაისურაძე გიორგი 08/05/2007 ახალციხე 
18 ღლონტი ზურა 06/04/2007 ქუთაისი
19 ზურაბაშვილი შაკო 18/04/2007 ქარელი
20 გაფრინდაშვილი ლუკა 28/09/2007 ადიგენი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
ევროპის თასის სალიცენზიო შეჯიბრება ჭაბუკთა შორის

                     30-31 მარტი 2023, თბილისი  -50კგაწონვის ოქმი, 

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, 

მუნიციპალიტეტი



      

1 ცინაძე საბა 18/10/2006 ქუთაისი
2 ზაქარაია ლუკა 25/12/2007 გალი
3 კანჯარაშვილი ლუკა 21/01/2007 საგარეჯო
4 ძოწენიძე ლუკა 20/12/2007 ქუთაისი
5 ლოლაძე ლუკა 03/05/2006 თბილისი
6 დულარიძე ჯემალი 08/10/2007 ქარელი
7 ხარაზიშვილი მარად 30/07/2006 ქარელი
8 წინამძღვრიშვილი ლუკა 15/10/2006 თბილისი
9 მეტრეველი ლაშა 18/04/2007 მცხეთა

10 დათაშვილი  ლუკა 29/08/2007 გორი
11 ბარიშვილი საბა 11/02/2006 გორი
12 სიდამონიძე ტატო 23/01/2007 ქარელი
13 ბაღდასაროვი დათო 18/02/2006 თბილისი
14 ფიცხელაური გოჩა 15/01/2007 დუშეთი
15 დვალიშვილი გიორგი 15/06/2006 თბილისი
16 მენთეშაშვილი ვატო 09/10/2007 თბილისი
17 მაისურაძე საბა 30/05/2007 თბილისი
18 წითელაშვილი ბაჩანა 24/05/2006 ზესტაფონი
19 თოფურია ნიკოლოზი 01/08/2006 თბილისი
20 შეყილაძე ლუკა 22/05/2007 გორი
21 ხიზამბარელი ალეკო 03/01/2007 კასპი
22 მარგოშვილი ისუფი 01/01/2007 ახმეტა
23 პავლიაშვილი გიორგი 13/11/2006 თელავი 
24 გელაშვილი დიმიტრი 28/05/2007 თელავი
25 კოჩალიძე არჩილ 26/09/2007 ბათუმი
26 ქურდიანი ქართლოსი 01/10/2006 ლენტეხი
27 გასიტაშვილი იაკობ 30/09/2006 ქარელი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
ევროპის თასის სალიცენზიო შეჯიბრება ჭაბუკთა შორის

                     30-31 მარტი 2023, თბილისი  -55კგაწონვის ოქმი, 

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, 

მუნიციპალიტეტი



      

1 გაბრიჭიძე გიორგი 15/11/2007 თბილისი
2 ცისკარიშვილი გიორგი 16/12/2006 ყვარელი
3 ბეგოიძე ნიკოლოზი 03/02/2006 თბილისი
4 ჩხეიძე გიორგი 11/02/2007 ქუთაისი
5 კოშაძე ნიკა 25/05/2007 თბილისი
6 შარიფაშვილი სანდრო 10/08/2007 თბილისი
7 როინიშვილი ნუგზარი 23/10/2006 გორი
8 მანდარია ლევანი 02/05/2006 ქუთაისი
9 ლაბაძე ნიკოლოზი 29/06/2006 თბილისი

10 კახბერიძე ნიკოლოზ 22/05/2007 მესტია
11 სეხნიაშვილი ვაკო 17/06/2006 გორი
12 ქავთარაძე ბაღათერ 01/04/2006 დუშეთი
13 სვიმონიშვილი ჯარჯი 10/08/2007 ახმეტა
14 მეზურნიშვილი ტარიელი 23/03/2006 თბილისი
15 სამუკაშვილი დათო 27/01/2007 ახმეტა
16 გარსევანოვი  თამაზი 05/04/2006 ხაშური
17 კვანჭიანი საბა 25/03/2006 მესტია
18 მაღლაფერიძე გუგა 26/01/2007 ქუთაისი
19 გორგაძე გოგა 09/08/2005 ზესტაფონი
20 კახბერიძე ნიკოლოზ 22/05/2007 მესტია
21 ცინაძე საბა 18/10/2006 ქუთაისი
22 ნონიკაშვილი გიორგი 05/05/2006 თელავი 
23 შონია ალექსანდრე 11/02/2006 თბილისი
24 დავითაძე ლუკა 09/10/2006 ბათუმი
25 მარტიაშვილი დათო 10/05/2007 თბილისი
26 სომხიშვილი  გიორგი 02/12/2006 ფოთი
27 თათიკიშვილი გიორგი 18/09/2006 თბილისი
28 შონია ალექსანდრე 11/02/2006 თბილისი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
ევროპის თასის სალიცენზიო შეჯიბრება ჭაბუკთა შორის

                     30-31 მარტი 2023, თბილისი  -60კგაწონვის ოქმი, 

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, 

მუნიციპალიტეტი



      

1 საღლიანი ნიკა 01/02/2007 თეთრიწყარო 
2 გეთიაშვილი გიორგი 01/01/2006 თელავი
3 ნარიმანიძე ალექსანდრე 25/06/2006 თბილისი
4 რცხილაძე გიორგი 16/12/2006 ყვარელი
5 ჯაჯანიძე ჯანო 13/09/2007 ქუთაისი
6 რევაზაშვილი ანზორი 03/07/2006 ქარელი
7 გიუნაშვილი გიგი 16/06/2006 გორი
8 თურმანიშვილი ლუკა 08/07/2006 ქარელი
9 წიქვაძე გიორგი 20/07/2006 სამტრედია

10 ლურსმანაშვილი ნიკა 26/07/2006 გარდაბანი
11 ფელანგია ზურაბ 12/10/2006 თბილისი
12 ხუდოიანი თენგიზ 12/12/2007 თბილისი
13 უძილაური საბა 20/07/2007 ახმეტა
14 სანაძე გაგა 28/06/2006 ქუთაისი
15 დავითაძე მათე 23/05/2007 თბილისი
16 ზაუტაშვილი ლუკა 11/01/2007 გორი
17 კახიანი ზურიკო 23/11/2006 გარდაბანი
18 საგინაშვილი მიხეილ 10/05/2007 თბილისი
19 ხუნძაყიშვილი ნიკა 25/02/2006 თბილისი
20 ჩოფლიანი ლუკა 28/09/2006 თბილისი
21 გურგენიძე გიორგი 15/02/2006 ზესტაფონი
22 სვიმონიშვილი ჯარჯი 10/08/2007 ახმეტა
23 ონიანი საბა 03/07/2007 ლენტეხი
24 მაჩალიკაშვილი ბექა 16/02/2006 ახმეტა
25 გივიშვილი გიორგი 12/04/2007 თბილისი
26 წველებაშვილი ლევანი 22/03/2007 თელავი 
27 ტატულიშვილი დავით 09/04/2006 თელავი 
28 მარკოიძე შაკო 20/02/2006 ვანი
29 გაბრიჭიძე გიორგი 15/11/2006 თბილისი
30 ზაქაიძე ლუკა 27/05/2006 თბილისი
31 ჯაფარიძე ვახტანგი 15/12/2006 თბილისი
32 კილაძე ლაშა 16/08/2006 ბათუმი
33 ღონღაძე ვანიკო 15/08/2007 თბილისი
34 კვატაშიძე ლომერი 29/12/2006 ქუთაისი
35 ზაქაიძე ლუკა 27/05/2006 თბილისი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
ევროპის თასის სალიცენზიო შეჯიბრება ჭაბუკთა შორის

                     30-31 მარტი 2023, თბილისი  -66კგაწონვის ოქმი, 

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, 

მუნიციპალიტეტი



      

1 შოშიაშვილი რატი 01/01/2007 თელავი
2 მაისურაძე ნიკა 27/09/2006 გორი
3 კაპანაძე გიორგი 20/12/2006 ქუთაისი
4 დულარიძე ლადო 11/08/2007 ქარელი
5 ლაშქარაშვილი ლაშა 21/07/2006 თბილისი
6 არაბული ავთანდილი 25/02/2006 თბილისი
7 ლომსაძე ლუკა 30/09/2006 გორი
8 გიუნაშვილი გელა 16/06/2006 გორი
9 ერისთავი მურადი 01/02/2007 გორი

10 შატაკიშვილი მალხაზი 15/10/2007 გორი
11 ძაგანაშვილი ცოტნე 06/06/2007 თბილისი
12 ქავთარაშვილი ირაკლი 31/05/2006 ახმეტა
13 ბურჯანაძე ბიძინა 27/05/2006 ჭიათურა
14 სალაყაია ლუკა 12/10/2006 თბილისი
15 მაღლაკელიძე საბა 27/02/2007 ქუთაისი
16 ჭიოკაძე ლუკა 21/10/2006 თბილისი
17 ჯახველაძე საბა 23/02/2007 თბილისი
18 ჩარქსელიანი ლუკა 16/04/2007 გარდაბანი
19 თურმანიძე ბექა 19/05/2006 ზესტაფონი
20 ყიფშიძე ნიკა 16/05/2007 ზესტაფონი
21 მგელიაშვილი გიორგი 27/08/2007 ახმეტა
22 ბერუაშვილი სპარტაკი 04/02/2006 რუსთავი
23 ბირბიჩაძე ნიკა 12/08/2006 მცხეთა
24 სონიძე გიორგი 12/07/2007 თბილისი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
ევროპის თასის სალიცენზიო შეჯიბრება ჭაბუკთა შორის

                     30-31 მარტი 2023, თბილისი  -73კგაწონვის ოქმი, 

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, 

მუნიციპალიტეტი



      

1 ჯიქია საბა 04/04/2007 ზუგდიდი
2 ჭეხაშვილი ილიკო 16/04/2006 თბილისი
3 შერმადინი ნოდარ 04/05/2006 გორი
4 ვარდიაშვილი გიგა 22/07/2006 ყვარელი
5 ნაცვლიშვილი გიორგი 23/03/2007 საგარეჯო
6 კუბლაშვილი საბა 23/06/2006 ტყიბული
7 ძმორაშვილი ლუკა 19/01/2006 ქარელი
8 პაპუკიშვილი გიორგი 27/05/2006 გორი
9 პაპუკიშვილი დავითი 02/10/2007 გორი

10 მაზმიშვილი ოთარი 03/07/2006 ქარელი
11 ბურჯანაძე რატი 09/04/2006 ქარელი
12 ველიჯანაშვილი საბა 15/09/2006 ქარელი
13 ირემაშვილი ზურაბ 07/06/2006 მცხეთა
14 ხათაშვილი ლუკა 29/04/2007 გორი
15 ლიპარტელიანი ნიკოლოზ 15/01/2007 თბილისი
16 ლიპარტელიანი დაჩი 01/01/2007 თბილისი
17 გულედანი გიორგი 01/01/2006 თბილისი
18 კამლაძე გიორგი 19/10/2006 ქუთაისი
19 მეგრელიშვილი ბესიკი 02/02/2006 ქუთაისი
20 ქაშიბაძე კობა 15/04/2007 ქუთაისი
21 ყირიმელი გიორგი 17/02/2007 თბილისი
22 ზილინაშვილი ლუკა 17/06/2007 თბილისი
23 ბოგვერაძე თორნიკე 10/05/2006 ზესტაფონი
24 ტოგონიძე ტატო 30/07/2007 ქუთაისი
25 ინაშვილი ირაკლი 22/01/2007 თბილისი 
26 ონიანი ლუკა 03/08/2006 ლენტეხი
27 ბებია ცოტნე 12/03/2007 თბილისი
28 თიგიშვილი ვაჟა 11/06/2006 თბილისი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
ევროპის თასის სალიცენზიო შეჯიბრება ჭაბუკთა შორის

                     30-31 მარტი 2023, თბილისი  -81კგაწონვის ოქმი, 

# გვარი, სახელი
დაბადების 

თარიღი
ქალაქი, 

მუნიციპალიტეტი



      

1 მეზვრიშვილი სოსო 01/01/2006 თელავი
2 კუბლაშვილი ალექსი 07/03/2006 ტყიბული
3 ჩხეიძე საბა 14/04/2006 ქუთაისი
4 წიკლაური გიორგი 14/09/2006 თბილისი
5 ლორიაშვილი ალექსანდრე 14/09/2006 თბილისი
6 გუმბერიძე ზუკა 09/04/2007 თბილისი
7 გვაზავა ნიკოლოზი 19/05/2006 თბილისი
8 ვანიშვილი გაგა 28/04/2006 გორი
9 ჭეჭელაშვილი ალექსანდრე 19/10/2006 გორი

10 Შ ველიძე ნიკოლოზი 09/08/2006 თბილისი
11 ხიდაშელი დავითი 27/02/2006 ხაშური
12 ჩიკვაიძე საბა 31/07/2007 ქუთაისი
13 აბაზაძე გიორგი 12/03/2006 ქუთაისი
14 შალიკიანი მათე 07/02/2006 ქუთაისი
15 პირველი კოტე 01/07/2006 გარდაბანი
16 მარგველანი გიორგი 12/08/2005 გარდაბანი
17 გეწაძე მათე 17/10/2006 ქუთაისი
18 დემურაძე ლუკა 20/08/2007 თბილისი
19 ბიგანაშვილი ნიკოლოზი 12/07/2007 რუსთავი
20 მულაძე ბექა 09/11/2007 რუსთავი
21 რთველიაშვილი გიორგი 12/05/2006 კასპი
22 ტაბატაძე ცოტნე 08/03/2007 თბილისი
23 თოფჩიშვილი გელა 26/10/2007 გორი
24 რაზმაძე ლუკა 10/08/2007 თელავი 
25 მელიქიშვილი გიორგი 02/09/2006 თელავი 
26 კორტავა გიგი 18/02/2006 თბილისი
27 ონიანი მამუკა 05/04/2007 ლენტეხი
28 დაქიშვილი გია 02/04/2007 ახმეტა
29 სეტიელი ლუკა 31/01/2006 თბილისი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
ევროპის თასის სალიცენზიო შეჯიბრება ჭაბუკთა შორის
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1 წვერავა გეგი 21/09/2006 ზესტაფონი
2 ილურიძე ნიკოლოზი 27/10/2006 ახალგორი
3 გურგენიძე რატი 18/07/2007 თბილისი
4 ხარაზიშვილი დავითი 07/02/2006 ყვარელი
5 ესაიაშვილი გიგი 07/07/2006 საგარეჯო
6 იოხმუსაშვილი მერაბი 11/01/2007 თბილისი
7 ტალახაძე გიორგი 27/02/2007 ხაშური
8 სანამაშვილი ლუკა 18/02/2006 თბილისი
9 კორახაშვილი ნიკოლოზი 18/05/2006 თბილისი

10 ბიბილეიშვილი საბა 12/07/2007 ქუთაისი
11 რაზმაძე ალექსანდრე 09/06/2007 ქუთაისი
12 ტყემალაძე გიორგი 15/01/2007 თბილისი
13 სვიანაძე ნოდარ 09/01/2007 ზესტაფონი
14 ხელაძე ჯემალი 04/02/2006 ქუთაისი
15 მენახშირიშვილი საბა 05/02/2007 გარდაბანი
16 ტაბლიაშვილი დავით 15/07/2007 გარდაბანი
17 ნადირაშვილი ზაური 23/06/2007 გარდაბანი
18 სალთხუციშვილი ბაჩო 24/05/2007 გარდაბანი
19 ქობლიანიძე ლუკა 02/10/2007 გორი
20 მჭედლიშვილი ჯაბა 09/09/2007 გორი
21 აბალაკი დავით 06/11/2007 გორი
22 ცუცუნაშვილი მურაზი 07/08/2007 კასპი
23 ჭიხინაშვილი ვანო 22/05/2007 კასპი
24 ლეგაშვილი ლაშა 12/09/2007 თელავი 
25 გეგია რეზი 11/06/2007 მცხეთა
26 ბუხრაძე საბა 11/05/2006 თბილისი
27 ბულბულაშვილი ვანო 10/10/2007 ყვარელი
28 გენძეხაძე ანდრია 28/09/2007 ბათუმი
29 გომიაშვილი დავით 24/05/2006 თბილისი
30 ელისაბედაშვილი ნიკოლოზი 25/07/2006 თბილისი

საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია
ევროპის თასის სალიცენზიო შეჯიბრება ჭაბუკთა შორის
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