საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრობის კანდიდატები
მამაკაცები
სპორტსმენი

სახეობა

ალთუნაშვილი გიორგი
მარუქაშვილი იოსები
მურადოვი ჯიმშერ
კარტავცევი ნიკა
ზილბერშტეინ ენდრიკ
მატინიანი ანდრანიკ
ბაიკეევი თემურ
ხარაზიშვილი დავით

100
100; 200
100; 200
200; 400
200; 400
800; 1500
3000
5000; 10 000;
მარათონი
3000
მ/წინაღობებით
მარათონი
სიგრძეზე ხტომა
სამმაგი ხტომა
სიმაღლეზე
ხტომა
ჭოკით ხტომა
ბირთვის კვრა
ბადროს ტყორცნა
შუბის ტყორცნა
უროს ტყორცნა

ხოფერია ჯეირან
ზილბერშტეინი გიგლა
ხორავა ბაჩანა
თორღვაიძე ლაშა
გოგოჭური ზურაბი
სოსელია საბა
აბრამიან ბენიკ
აბულაშვული თემურ
ჭინჭარაული როსტომ
ჭიხვარია გოგა

დაბადების
თარიღი
08/11/1994
21/09/1993
08/07/1996
13/06/1992
10/02/1990
04/11/1991
10/01/1989
24/04/1992
1981
29/07/1989
15/03/1993
26/05/1993
22/03/1990

31/07/1985
09/06/1998
08/02/1982
31/10/1990

ქალები
სპორტსმენი

სახეობა

ლაზვიაშვილი ანგელინა
ფოცხვერაშვილი სალომე
ჩალაშვილი სოფი
მენთეშაშვილი სალომე
მარტინენკო მარი
მიკიტიუკი ირინა

100; 200
100; 200
100; 200
400
400; 800
სიგრძეზე ხტომა
სამმაგი ხტომა
სიმაღლეზე
ხტომა
ბირთვის კვრა
ბადროს ტყორცნა
შუბის ტყორცნა

ლიაშენკო ვალენტინა
შათირიშვილი სოფო
რიგიშვილი სალომე
კალაძე ლალი

დაბადების
თარიღი
1998
04/04/1995
20/06/1998
19/01/1986
30/01/1981
15/01/1995
26/01/1990
18/06/1996

იუნიორები (1997-1998 წ.წ დაბადებულები)

სპორტსმენი

სახეობა

თავართქილაძე
ამირანი
ახალაია გრიგოლ
ენდელაძე მინდია
ხოჭოლავა ნიკა
მინასიანი რუდიკ
კურდღელია საბა
მაღლაკელიძე გოგა
მუჯარიძე გიორგი
აბულაშვილი თემური
ქავთარაძე ირაკლი
ონიანი გიორგი
ფოცხვერაშვილი
სალომე

100; 200
100; 200
400; 800
800; 1500
3000
სიგრძეზე ხტომა
სამმაგი ხტომა
ბირთვის კვრა
ბადროს ტყორცნა
ბადროს ტყორცნა
უროს ტყორცნა
100; 200

დაბადების
თარიღი

1998
1998
1998
10/03/1997
22/03/1998
09/06/1998

1998

ახალგაზრდები (1999-2001წ.წ.დაბადებული)
ბიჭები
სპორტსმენი

სახეობა

ძოძუაშვილი ივანე
ამირგულიანი ვლადიმერ
აბესაძე რუბენ
მამედოვი თემური
აბესაძე დავით
ჩიტიშვილი გიორგი
ლუკავა დავით
გიხნიაშვილი ნიკოლოზი
ხვიჩავა საბა
გიორგაძე გიორგი
ბადრიძე რომან
ფოფხაძე გიორგი
სოსელია საბა
ცანავა მიხეილი
ქარქუსაშვილი ლაშა
ქიმაძე ბადრი

100; 200
100; სიგრძეზე ხტომა
200; 400
800; 1500
1500; 3000
800; 1500; 3000
400 მ/თ
1500; 3000
2000 მ/წინაღობებით
2000 მ/წინაღობებით
სიგრძეზე ხტომა
სიგრძეზე ხტომა
ჭოკით ხტომა
ჭოკით ხტომა
ჭოკით ხტომა
ბირთვის კვრა
ბადროს ტყორცნა
ბადროს ტყორცნა
ბადროს ტყორცნა
უროს ტყორცნა
შუბის ტყორცნა;
ბირთვის კვრა
შუბის ტყორცნა
შუბის ტყორცნა
უროს ტყორცნა
უროს ტყორცნა

დავითაშვილი გია
კეკიშვილი გიორგი
კეთილაძე გიორგი
ხოზრევანიძე დავით
გელაშვილი ლუკა
გურგენიძე ლაშა-გიორგი
ოჩიგავა დავით

დაბადების
თარიღი
1999
1999
1999
2001
1999
1999
04/03/1999
2000
18/03/2000
1999
04/08/1999
1999
2001
2000
1999
1999
2001
1999
2001
2000
1999

გოგონები
სპორტსმენი

სახეობა

მაჭარაშვილი თეო
კონსტანტინიდი ანა
გომარელი ნინო
მატკავა ებიკა
ჭკადუა ბელა
მენთეშაშვილი სალომე
ცერცვაძე ნინა
მარკარიან ასმიკ
ფხალაძე ირინა
ღვინიანიძე თამთა

100; 200
100; 200
100; 200
100; 200
200; 400
200; 400
400;800
800; 1500
1500; 3000
1500; 3000; 2000
მ/წინაღობებით
2000 მ/წინაღობებით
2000 მ/წინაღობებით
სიგრძეზე ხტომა
სიმაღლეზე ხტომა
სიმაღლეზე ხტომა
სიმაღლეზე ხტომა
ჭოკით ხტომა
ბირთვის კვრა
ბადროს ტყორცნა
შუბის ტყორცნა
უროს ტყორცნა
უროს ტყორცნა
უროს ტყორცნა

ჯვარიძე მართა
ფხალაძე მარი
გოდაბრელიძე ჟანეტ
შიშლოვა ვიქტორია
მწითური მარიამი
მეჯიდოვი მარი
ინჯგია სალომე
თურმანიძე სალომე
ჩოხელი ანა
წიქვაძე ნინო
ჩახვაშვილი სალომე
აბულაშვილი მარიამი

დაბადების
თარიღი
1999
1999
2000
2001
2001
1999
2000
2001
2000
2000
1999
2001
1999
1999
1999
1999
2001
2000
2001
14/02/1999
2001

