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27 ივლისი  09:00 საათი
გუგუჩია ლაზარე ფეხბურთი
შათირიშვილი ლუკა ფეხბურთი
ზოდიაშვილი ომარი ფეხბურთი
ნათობიძე ლუკა ფიტნესი
ინაშვილი ბიძინა ბ/რ  ჭიდაობა
დგებუაძე დუგლას მკლავჭიდი
ცაგურია გვანცა ფეხბურთი
ფოცხვერაშვილი გიორგი ფეხბურთი
სულეიმანაშვილი ირაკლი რაგბი
ქევხიშვილი გიორგი აღმ. ორთაბრძ.
ალავიძე სანდრო წყალბურთი
მწითური ირაკლი თ/ჭიდაობა
თხილავა მარიამ კალათბურთი
გაბაიძე დავით ხელბურთი
კვასხვაძე გიორგი რაგბი
გოლიაძე გიორგი კალათბურთი
სიგუა ცოტნე კალათბურთი
გოგიშვილი ჰამლეტი კალათბურთი
თეზელაშვილი ვალერი კალათბურთი
იმნაძე ლევანი ხელბურთი
კენჭიაშვილი ლანა ჩოგბურთი
მამაცაშვილი საბა ფეხბურთი
ვანიშვილი დავითი ფიტნესი
კირიაკიდი ანრი წყალბურთი
ანდრიაძე ამირან რაგბი
გადილია მახარე ფეხბურთი
ასლანიშვილი შალვა რაგბი
ავსაჯანიშვილი არსენა ფეხბურთი
ბეგაშვილი დავით ფეხბურთი
მერაბიშვილი ნიკოლოზი რაგბი
ფიფია აკაკი კალათბურთი
ჯალაბაძე ნიკა ფიტნესი
ინჯგია სალომე ფიტნესი
ქურასბედიანი
ფირანიშვილი
ხაბაზი

რაგბირატი
ველოსპორტიავთანდილ
ველოსპორტითორნიკე

ძირკვაძე პაატა ფეხბურთი37  



27 ივლისი 17:00 საათი
1 გორელაშვილი ლაშა კრივი
2 ფოცხვერია სანდრო რაგბი
3 ბაიაძე გოგიტა ძიუდო
4 გურული ომარი ფეხბურთი
5 ალიბეგაშვილი ბაჩი კალათბურთი
6 სუხიაშვილი ლუკა კალათბურთი
7 ბუიძე დავით კარატე
8 ბენდელიანი გიგლა ძიუდო
9 მახარაშვილი ზაზა ფეხბურთი

10 ჩიხრაძე გიორგი ფეხბურთი
11 ჩიხრაძე ლაშა ფეხბურთი
12 სიჭინავა გიორგი ფეხბურთი
13 ასანიძე ნიკა კალათბურთი
14 გორდაძე გიორგი ფრენბურთი
15 კოხრეიძე საბა ფიტნესი
16 ფილფანი ბექა ფეხბურთი
17 ქვარცხავა ლევან კალათბურთი
18 ციცაგი გიორგი ფეხბურთი
19 იაშვილი კონსტანტინე რაგბი
20 ბრეგვაძე ნიკა კრივი
21 ბრეგვაძე ლუკა კრივი
22 ახალაია საბა კრივი
23 კაკაბაძე ირინა მხატვ.ტანვარჯიში
24 სხილაძე ლევან სპორტ.ტანვარჯიში
25 ცხვირავაშვილი ირაკლი თ/ჭიდაობა
26 კრომლიდი ირაკლი ფეხბურთი
27 ქოჩქიანი დავით თ/ჭიდაობა
28 კილაძე ირაკლი კალათბურთი
29 ჩხეიძე გიორგი კალათბურთი
30 უგრეხელიძე გიორგი ფეხბურთი
31 ლიანოზოვი გიორგი ბ/რ  ჭიდაობა
32 ზანდუკელი ალექსანდრე კალათბურთი
33 კვინიკაძე გიორგი კალათბურთი

37 კაჭარავა აკაკი მძლეოსნობა
38 ბალხამიშვილი დავითი ძიუდო

34 კიკნაძე საბა-ამიკო ფეხბურთი
35 მერაბიშვილი დავითი კარატე
36 არხოშაშვილი გიორგი წყალბურთი
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ბ/რ  ჭიდაობაბექამაკარიძე
ხერგიანი ელიზბარი ძიუდო

ცხვარიაშვილი ლევან ფეხბურთი
წყალბურთიბახუშვილი გიორგი

გელაშვილი ნუგზარ რაგბი
არჩვაძე ვახტანგი ფარიკაობა

ბიგანაშვილი გიორგი კალათბურთი
კეკუა ლიკა ჩოგბურთი

გოლუბიანი ანზორ თ/ჭიდაობა

თედელური დავით რაგბი
ხუტუნიშვილი ნინო ცურვა
ხუტუნიშვილი მარიამ ცურვა

გოგიჩაიშვილი გიორგი აღმ. ორთაბრძ.
სადაღაშვილი სანდრო ფეხბურთი

გაჩეჩილაძე ირაკლი რაგბი

ჯავახიშვილი ირაკლი ფეხბურთი
ცხაკაია ირაკლი ფიტნესი
კილაძე სანდრო ძალოსნობა

კაპანაძე დავითი ფეხბურთი
შპეტიშვილი ბექა ბ/რ  ჭიდაობა

სილაგაძე ოთარ ფიტნესი

ნადიბაიძე ტარიელ ძიუდო
გაზდელიანი გიორგი ფეხბურთი

კახობერაშვილი ნათია ძიუდო

ყაველაშვილი დავით ძიუდო
კვინიკაძე თენგიზი ფრენბურთი
კეკელია თორნიკე ფეხბურთი

მათიაშვილი ნოდარი რაგბი
გოგიტაძე ნოდარი კალათბურთი
თაბაგარი ომარი კალათბურთი

ზურაბიანი დავით ფეხბურთი
ბუიღლიშვილი ბექა ფეხბურთი

ჯაფარიძე ლუკა ფეხბურთი

28 ივლისი  09:00 საათი
ძიუდოლაშავეშაპიძე



29 პეტრიაშვილი ლუკა რაგბი
30 ალადაშვილი

20

გიორგი ფეხბურთი

23 მეტრეველი გიორგი თ/ჭიდაობა
24 თევდორაშვილი კახა რაგბი
25 ჭანტურია დავით ძიუდო

32 აბულაძე გიორგი ფეხბურთი
33 თავგორაშვილი დემეტრე კალათბურთი

ბეჭვაია ლუკა რაგბი34

ძიუდო

26 რურუა საბა მძლეოსნობა
27 ჭახნაკია აკაკი ფეხბურთი
28 გოშთელიანი გიორგი ფეხბურთი

31 ისაკაძე ვაჟა

ოქროპირიძე გიორგი სპორტ.აკრობატიკა
21 გოგბერაშვილი ვახტანგი კალათბურთი
22 კაპანაძე მათე კალათბურთი

17 მანჯგალაძე ევლინა ფეხბურთი
18 გვანცელაძე გიორგი წყალბურთი
19 კუნდუხაშვილი ვერიკო რაგბი

14 შუბითიძე გოჩა კინგ-ბოქსინგი
15 გიორგაძე თამაზ ფეხბურთი
16 სილაგაძე ელგუჯა ბ/რ  ჭიდაობა

11 ნანეიშვილი ბექა მძლეოსნობა
12 ზუბიაშვილი ზურაბ კალათბურთი
13 ეგაძე ნიკა ფიგურული სრიალი

8 ახალაია დავით თ/ჭიდაობა
9 თავბერიძე რევაზ მკლავჭიდი

10 ხუნჯუა ანა კრივი

5 გოროზია მარიამ ფეხბურთი
6 ბექიშვილი მარიამ ფეხბურთი
7 რევაზიშვილი გიორგი ფეხბურთი

2 ტერელაძე მათე ფეხბურთი
3 ბუკია ცოტნე ფეხბურთი
4 ხვადაგიანი მარიამ კინგ-ბოქსინგი

28 ივლისი  17:00 საათი
1 ოკუჯავა ლუკა ფეხბურთი

გურაშვილი დავითი ძიუდო35
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სომხიშვილი სოფიო ძიუდო

29 ივლისი 09:00 საათი

ჯიჯეიშვილი საბა ფეხბურთი
ხუჭუა ლუკა თ/ჭიდაობა
ყორღანაშვილი როინი ძიუდო
ჩქარიაული ნინო სპორტ. აკრობატიკა
ბაქრაძე ზურაბ ფეხბურთი
ჩოქური გიორგი ფეხბურთი
ხობუა ერეკლე კალათბურთი
ოდიშარია სერგო თ/ჭიდაობა
ზაქარაია გიორგი ფეხბურთი
ლურსმანაშვილი გიორგი ძიუდო
ყურაშვილი ნიკოლოზი ფეხბურთი
ჯიბუტი საბა კალათბურთი
გოგიაშვილი ავთანდილ რაგბი
ზარანდია ნიკოლოზ კალათბურთი
ჯანაშია ლუკა ფეხბურთი
გაზდელიანი ვარლამ ძიუდო
ქავთარაძე დაჩი კალათბურთი
გაგნიძე ოთარ ფეხბურთი
აფციაური გიორგი კარატე
გავაშელი ნიკა ბ/რ  ჭიდაობა
ბულაშვილი ლუკა კალათბურთი
კობახიძე ლილი ფრენბურთი
ქავთარაძე გიორგი ძიუდო
კახიძე ლაშა ფეხბურთი

ფიტნესი

გოჩოლეიშვილი ირაკლი რაგბი
ბჟალავა ლიკა რაგბი
ხელაშვილი თემური ფეხბურთი

ჯანაშვილი მარიამ ძიუდო

ეპიტაშვილი აკაკი ძიუდო

ხელაშვილი გიორგი ფეხბურთი
ხუციშვილი გიორგი ძიუდო
ოტიაშვილი გიორგი

მეფარიშვილი ქრისტინე ფეხბურთი34
35 ხანიევი ვასილი ფეხბურთი



მჭედლიძე ნიკოლოზ ფეხბურთი
4 ბეშიძე ბექა ბ/რ  ჭიდაობა
5 გაფრინდაშვილი ნიკოლოზი კალათბურთი

3

6 სამუშია დათა კრივი
7 კიშკო ნიკოლოზ კალათბურთი
8 ჭრელაშვილი მურადი კრივი
9 შუბლაძე გიორგი ფეხბურთი

ოთარი აღმ. ორთაბრძ.
თორნიკე ფეხბურთი
გიორგი კალათბურთი
გიორგი ბ/რ  ჭიდაობა
დიმიტრი თ/ჭიდაობა
კობა ძიუდო
გვანცა ძიუდო
რევაზ ფეხბურთი
სალომე ძიუდო
დავით თ/ჭიდაობა
ნიკოლოზი ფეხბურთი
დანიელ ფეხბურთი
გურამ კრივი
ბორის ფეხბურთი
გიორგი კრივი
ნიკოლოზი ძალოსნობა
ნიკა ფეხბურთი
ლაშა ბ/რ  ჭიდაობა
მარიამ ფიტნესი
ნიკოლოზი ფეხბურთი
ანანო ფიტნესი
ლევან ფეხბურთი
როინი ფეხბურთი
ზურაბი ძიუდო
ლუკა ფეხბურთი
ზევსი რაგბი

ნიკოლოზ ფეხბურთი
გიორგი რაგბი

ამირანი აღმ. ორთაბრძ.
შმაგი ფიტნესი
ლუკა ფეხბურთი

თორნიკე ფეხბურთი

ლიზი

გიორგი ბ/რ  ჭიდაობა
ბექა ფეხბურთი

10 ესიტაშვილი 
11 ბურკაძე
12 ხარატიშვილი 
13 ბერიძე
14 მარხულია
15 მჭედლიშვილი 
16 მჭედლიშვილი 
17 ხინჩიაშვილი 
18 მაყიშვილი 
19 ფაცინაშვილი 
20 კენჭაძე
21 ხუციშვილი 
22 ფხკაკაძე
23 გიორგაძე
24 კუპრეიშვილი 
25 სამყურაშვილი 
26 ხვთისიაშვილი 
27 ბაჯელიძე
28 დავითულიანი 
29 ალექსიძე
30 თავზარაშვილი 
31 თავზარაშვილი 
32 ოლქიშვილი 
33 ბოლქვაძე
34 უთმელიძე
35 ტოროშელიძე 
36 ადამაძე
37 ხორბალაძე 
38 ჩითინაშვილი 
39 გრძელიშვილი 
40 მახათაძე
41 მაისურაძე
42 საყვარელიძე 
43 ფოფხაძე
44 თუთარაშვილი

ალექსანდრე ფეხბურთი

ფრენბურთიმელტონიანი
ფეხბურთინიკაკოპალიანი1

2

29 ივლისი 17:00 საათი
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