ცნობარი

ტ

ოკიოს ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე
საქართველო სპორტის 11 სახეობაში 35
ლიცენზიანტი სპორტსმენით წარსდგება.
ოლიმპიურ შეჯიბრებებში 24 ივლისს პირველნი
ჩაერთვებიან ფარიკაობის, ძიუდოს, ჩოგბურთისა
და კრივის წარმომადგენლები, ბოლო სტარტი
კი ჩვენს სპორტსმენებს (კარატე, მხატვრული
ტანვარჯიში) 7 აგვისტოს ექნებათ.

ამ განრიგში შესულია როგორც საკვალიფიკაციო,
ასევე მომდევნო ეტაპის შეჯიბრებების დაწყების
დრო ფინალების ჩათვლით. შესაბამისად,
მოსალოდნელია გარკვეული ცვლილებები.
გარდა ამისა, სპორტის უმეტეს სახეობაში
ადგილზე, უშუალოდ კენჭისყრების შემდეგ
გაირკვევა, კონკრეტულად ვის რა დროს მოუწევს
ოლიმპიურ სარბიელზე გასვლა.
დაზუსტებულ და უფრო დეტალურ ინფორმაციას
ჩვენი დელეგაციის წევრები და სპორტის
გულშემატკივრები მოგვიანებით მიიღებენ.
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ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა
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13

მძლეოსნობა
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ცურვა

24
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28
3

24 ივლისი
09:30  22:25

ფარიკაობა (ხმალი)

სანდრო ბაზაძე

კვალიფიკაცია, ფინალი

11:00  19:40

ძიუდო – 60 კგ

ლუხუმ ჩხვიმიანი

კვალიფიკაცია, ფინალი

11:00  20:00

ჩოგბურთი

ნიკოლოზ ბასილაშვილი

I წრე

11:30  18:30

კრივი – 69 კგ

ესკერხან მადიევი

1/32 ფინალი

19:00  21:30

ცურვა – 400 მ
თავისფალი სტილი

ირაკლი რევიშვილი

კვალიფიკაცია

25 ივლისი
09:00  12:15
11:00  19:40
11:00  20:00

სროლა (10 პისტოლეტი)

ნინო სალუქვაძე

ძიუდო – 66 კგ

ვაჟა მარგველაშვილი

ძიუდო – 52 კგ

ტ. ლევიცკა – შუკვანი

ჩოგბურთი

ნიკოლოზ ბასილაშვილი

კვალიფიკაცია, ფინალი
კვალიფიკაცია, ფინალი
I წრე

ძალოსნობა – 61 კგ

შოთა მიშველიძე

ძალოსნობა – 67 კგ

გოგა ჩხეიძე

12:35  19:40

კრივი – 75 კგ

გიორგი ხარაბაძე

1/32 ფინალი

15:50  18:00

ძალოსნობა – 61 კგ

შოთა მიშველიძე

A ჯგუფი

19:50  22:00

ძალოსნობა – 67 კგ

გოგა ჩხეიძე

A ჯგუფი

11:50  14:00

B ჯგუფი

26 ივლისი
ძიუდო – 73 კგ

ლაშა შავდათუაშვილი

ძიუდო – 57 კგ

ეთერ ლიპარტელიანი

11:00  20:00

ჩოგბურთი

ნიკოლოზ ბასილაშვილი

II წრე

13:40  20:40

კრივი – 69 კგ

ესკერხან მადიევი

1/16 ფინალი

11:00  19:40

კვალიფიკაცია, ფინალი

27 ივლისი

4

11:00  19:40

ძიუდო – 81 კგ

ტატო გრიგალაშვილი

კვალიფიკაცია, ფინალი

11:00  20:00

ჩოგბურთი

ნიკოლოზ ბასილაშვილი

II წრე

28 ივლისი
11:00  19:40

ძიუდო – 90 კგ

ლაშა ბექაური

კვალიფიკაცია, ფინალი

11:00  20:00

ჩოგბურთი

ნიკოლოზ ბასილაშვილი

III წრე

13:06  20:42

კრივი – 52 კგ

სახილ ალახვერდოვი

1/32 ფინალი

19:00  21:30

ცურვა – 100მ. თავ. სტილი მარიამ იმნაძე

კვალიფიკაცია

29 ივლისი
11:00  19:40

ძიუდო – 100 კგ

ვარლამ ლიპარტელიანი

კვალიფიკაცია, ფინალი

11:00  20:00

ჩოგბურთი

ნიკოლოზ ბასილაშვილი

1/4 ფინალი

13:05  20:05

კრივი – 75 კგ

გიორგი ხარაბაძე

1/16 ფინალი

30 ივლისი
09:00  15:00

სროლა (25მ პისტოლ)

ნინო სალუქვაძე

კვალიფიკაცია, ფინალი

11:00  19:40

ძიუდო +100 კგ

გურამ თუშიშვილი

კვალიფიკაცია, ფინალი

12:00  20:00

ჩოგბურთი

ნიკოლოზ ბასილაშვილი

1/2 ფინალი

12:35  19:05

კრივი – 69 კგ

ესკერხან მადიევი

1/4 ფინალი

19:05  20:10

მძლეოსნობა ბირთვის კვრა

სოფიკო შათირიშვილი

კვალიფიკაცია

31 ივლისი
12:00  20:00

ჩოგბურთი

ნიკოლოზ ბასილაშვილი

შეხვედრა III ადგილისთვის

11:50  18:50

კრივი – 52 კგ

სახილ ალახვერდოვი

1/16 ფინალი

19:10  20:05

მძლეოსნობა სიგრძეზე ხტომა

ბაჩანა ხორავა

კვალიფიკაცია

19:50  22:00

ძალოსნობა – 96 კგ

ანტონ პლესნოი

A ჯგუფი

5

1 აგვისტო
10:35  11:45

მძლეოსნობა –
ბირთვის კვრა

სოფიკო შათირიშვილი

11:00  18:55

ჭიდაობა – 130 კგ

იაკობ ქაჯაია

კვალიფიკაცია, 1/2 ფინალი

12:00  20:00

ჩოგბურთი

ნიკოლოზ ბასილაშვილი

ფინალი

12:05  18:20

კრივი – 69 კგ

ესკერხან მადიევი

1/2 ფინალი

12:20  18:50

კრივი – 75 კგ

გიორგი ხარაბაძე

1/4 ფინალი

ფინალი

2 აგვისტო
10:20  11:40

მძლეოსნობა სიგრძეზე ხტომა

ბაჩანა ხორავა

ფინალი

11:00  20:40

ბ/რ ჭიდაობა – 130 კგ

იაკობ ქაჯაია

დამამშვიდებელი რაუნდი,
ფინალი

11:00  18:55

ბ/რ ჭიდაობა – 97 კგ

გიორგი მელია

კვალიფიკაცია, 1/2 ფინალი

3 აგვისტო
09:00  10:00

მძლეოსნობა, სამხტომი ლაშა ღულელაური

კვალიფიკაცია

11:00  20:40

ბ/რ ჭიდაობა – 97 კგ

გიორგი მელია

დამამშვიდებელი რაუნდი,
ფინალი

ბ/რ ჭიდაობა – 67 კგ

რამაზ ზოიძე

ბ/რ ჭიდაობა – 87 კგ

ლაშა გობაძე

11:00  18:00

კრივი – 52 კგ

სახილ ალახვერდოვი

1/4 ფინალი

19:00  19:20

კრივი – 69 კგ

ესკერხან მადიევი

ფინალი

19:15  21:30

მძლეოსნობა –
ბირთვის კვრა

გიორგი მუჯარიძე

11:00  18:55

ბენიკ აბრამიანი

კვალიფიკაცია, 1/2 ფინალი

კვალიფიკაცია

4 აგვისტო
11:00  11:20
18:15  22:40
19:50  21:40

6

ბ/რ ჭიდაობა – 67 კგ

რამაზ ზოიძე

ბ/რ ჭიდაობა – 87 კგ

ლაშა გობაძე

ბ/რ ჭიდაობა – 67 კგ

რამაზ ზოიძე

ბ/რ ჭიდაობა – 87 კგ

ლაშა გობაძე

ძალოსნობა +109 კგ

ლაშა ტალახაძე

დამამშვიდებელი რაუნდი
ფინალი
A ჯგუფი

5 აგვისტო
11:00  12:25

მძლეოსნობა, სამხტომი

ლაშა ღულელაური

მძლეოსნობა ბირთვის კვრა

გიორგი მუჯარიძე

თ. ჭიდაობა – 74 კგ

ავთო კენჭაძე

თ. ჭიდაობა – 125კგ

გენო პეტრიაშვილი

კვალიფიკაცია,
1/2 ფინალი

14:30  15:00

კრივი – 52 კგ

სახილ ალახვერდოვი

1/2 ფინალი

15:05  15:35

კრივი – 75 კგ

გიორგი ხარაბაძე

1/2 ფინალი

11:05  12:15
11:30  18:55

ბენიკ აბრამიანი

ფინალი
ფინალი

6 აგვისტო
10:20  17:45
11:00  20:40
11:30  18:55

მრავალჭიდი,
კვალიფიკაცია

მხ. ტანვარჯიში

სალომე ფაჟავა

თ. ჭიდაობა – 74 კგ

ავთო კენჭაძე

თ. ჭიდაობა – 125კგ

გენო პეტრიაშვილი

დამამშვიდებელი რაუნდი,
ფინალი

თ. ჭიდაობა – 96 კგ

ელიზბარ ოდიკაძე

კვალიფიკაცია, 1/2 ფინალი

7 აგვისტო
14:00  14:15

კრივი – 52 კგ

სახილ ალახვერდოვი

ფინალი

14:15  14:30

კრივი – 75 კგ

გიორგი ხარაბაძე

ფინალი

15:20  18:00

მხ. ტანვარჯიში

სალომე ფაჟავა

მრავალჭიდი, ფინალი

16:45  20:35

კარატე, კუმიტე + 75 კგ

გოგიტა არქანია

კვალიფიკაცა, ფინალი

18:45  20:40

თ.ჭიდაობა – 97 კგ

ელიზბარ ოდიკაძე

დამამშვიდებელი რაუნდი,
ფინალი

7

ბერძნულ-რომაული
ჭიდაობა
1-4 აგვისტო

შეჯიბრებაში მონაწილეობას მიიღებს 96 სპორტსმენი
გათამაშდება მედლების 6 კომპლექტი
60 კგ; 67 კგ; 77 კგ; 87 კგ; 96 კგ; 130 კგ
საშეჯიბრო არენა და სავარჯიშო არენა: Makuhari Messe A
დისტანცია ოლიმპიური სოფლიდან – 30 კმ

სავარაუდო დრო ოლიმპიური სოფლიდან – 34 წუთი
ქართველი ოლიმპიელიები:

რამაზ ზოიძე

ლაშა გობაძე

87 კგ

იაკობ ქაჯაია

130 კგ

გიორგი მელია

8

67 კგ

97 კგ

1 აგვისტო
ი. ქაჯაია – 130 კგ

11:00

18:35




13:00 1/8; 1/4 ფინალები
18:55 1/2 ფინალი

2 აგვისტო
ი. ქაჯაია – 130 კგ
გ. მელია – 97 კგ

11:00



11:20 დამამშვიდებელი რაუნდი

20:05  20:25 შეხვედრა III ადგილისთვის

20:30  20:40 ფინალი
11:30

18:35




13:30 1/8; 1/4 ფინალები

18:55 1/2 ფინალი

3 აგვისტო
გ. მელია – 97 კგ
რ. ზოიძე – 67 კგ
ლ. გობაძე – 87 კგ

11:00



11:20 დამამშვიდებელი რაუნდი

20:05  20:25 შეხვედრა III ადგილისთვის

20:30  20:40 ფინალი
11:30
18:15

11:00

18:35






13:30 1/8; 1/4 ფინალები

18:35 1/2 ფინალი

13:00 1/8; 1/4 ფინალები
18:55 1/2 ფინალი

4 აგვისტო
რ. ზოიძე – 67 კგ

ლ. გობაძე – 87 კგ

11:00

19:30

19:55
11:00






11:20 დამამშვიდებელი რაუნდი

19:50 შეხვედრა III ადგილისთვის

20:05 ფინალი

11:20 დამამშვიდებელი რაუნდი

20:05  20:25 შეხვედრა III ადგილისთვის

20:30  20:40 ფინალი

9

თავისუფალი ჭიდაობა
4-7 აგვისტო

შეჯიბრებაში მონაწილეობას მიიღებს 192 სპორტსმენი:
96 კაცი და 96 ქალი
გათამაშდება მედლების 12 კომპლექტი
კაცები: 57 კ; 65 კგ; 74 კგ; 86 კგ; 97 კგ 125 კგ
ქალები: 50 კგ; 53კგ; 57 კგ; 62 კგ; 68 კგ; 78კგ;
საშეჯიბრო და სავარჯიშო არენა Makuhari Messe A
დისტანცია ოლიმპიური სოფლიდან – 30 კმ

სავარაუდო დრო ოლიმპიური სოფლიდან – 34 წუთი
ქართველი ოლიმპიელიები:

ავთანდილ კენჭაძე
ელიზბარ ოდიკაძე

გენო პეტრიაშვილი

10

74 კგ

97 კგ

125 კგ

5 აგვისტო
ა. კენჭაძე – 74 კგ
გ. პეტრიაშვილი – 125 კგ

11:30
18:15

18:35

18:35






13:30 1/8: 1/4 ფინალები

18:35 1/2 ფინალი

18:55 1/8: 1/4 ფინალები
18:55 1/2 ფინალი

6 აგვისტო
ა. კენჭაძე – 74 კგ

გ. პეტრიაშვილი – 125 კგ
ე. ოდიკაძე – 97 კგ

11:00

19:30

19:55
11:00






20:05



11:30



11:20 დამამშვიდებელი რაუნდი

19:50 შეხვედრა III ადგილისთვის

20:05 ფინალი

11;20 დამამშვიდებელი რაუნდი

20:25 შეხვედრა III ადგილისთვის

20:30  20:40 ფინალი
18:35



13:30 1/8: 1/4 ფინალები

18:55 1/2 ფინალი

7 აგვისტო
ე. ოდიკაძე – 97 კგ

18:45



19:05 დამამშვიდებელი რაუნდი

20:05  20:25 შეხვედრა III ადგილისთვის

20:30  20:40 ფინალი

11

კარატე
5-7 აგვისტო

შეჯიბრებაში მონაწილეობას მიიღებს 80 სპორტსმენი:
40 კაცი და 40 ქალი
გათამაშდება მედლების 8 კომპლექტი
საშეჯიბრო არენა Nippon Budokan

დისტანცია ოლიმპიური სოფლიდან – 16 კმ

სავარაუდო დრო ოლიმპიური სოფლიდან – 23 წუთი
ქართველი ოლიმპიელიები:

გოგიტა არქანია		კუმიტე +75კგ

7 აგვისტო
გ. არქანია
კუმიტე +75 კგ
12

16:45 – 19:05

ქვეჯგუფის შეხვედრები

19:55 – 20:35

ფინალი

19;27 – 19;44

1/2 ფინალები

კრივი

24 ივლისი - 8 აგვისტო

შეჯიბრებაში მონაწილეობას მიიღებს 286 სპორტსმენი
გათამაშდება მედლების 13 კომპლექტი
საშეჯიბრო არენა: Kokugikan Arena

დისტანცია ოლიმპიური სოფლიდან – 8,5 კმ

სავარუდო დრო ოლიმპიური სოფლიდან – 17 წუთი
ქართველი ოლიმპიელიები:

სახილ ალახვერდოვი
ესკერხან მადიევი
გიორგი ხარაბაძე

52 კგ

69 კგ

75 კგ

13

24 ივლისი
ე. მადიევი – 69 კგ

11:30
17:30




12:30 1/32 ფინალი

18:30 1/32 ფინალი

25 ივლისი
გ. ხარაბაძე – 75 კგ

12:35

18:35




13:40 1/32 ფინალი

19:40 1/32 ფინალი

26 ივლისი
ე. მადიევი – 69 კგ

13:40

19:40




14:40 1/16ფინალი

20:40 1/16 ფინალი

28 ივლისი
ს. ალახვერდოვი – 52 კგ

13:05

19:05




14:40 1/32 ფინალი

20:40 1/32 ფინალი

29 ივლისი
გ ხარაბაძე – 75 კგ

13:05

19:05




14:10 1/16 ფინალი

20:05 1/16 ფინალი

30 ივლისი
ე. მადიევი – 69 კგ

12:35

18:35




13:05 1/4 ფინალი

19:05 1/4 ფინალი

31 ივლისი
ს. ალახვერდოვი – 52 კგ

14

11:50
17:50




12:50 1/16 ფინალი

18:50 1/16 ფინალი

1 აგვისტო
ე. მადიევი – 69 კგ
გ. ხარაბაძე – 75 კგ

12:05



12:20



12:35 1/2 ფინალი

18:05  18:20 1/2 ფინალი

18:20



12:50 1/4 ფინალი

18:50 1/4 ფინალი

3 აგვისტო
ს. ალახვერდოვი – 52 კგ
ე.მადიევი – 69კგ

11:00
17:30




11:30 1/4 ფინალი

18:00 1/4 ფინალი

19:00  19:20 ფინალი

5 აგვისტო
ს. ალახვერდოვი – 52 კგ
გ. ხარაბაძე

14:30
15:05




15:00 1/2 ფინალი
15:35 1/2 ფინალი

7 აგვისტო
ს. ალახვერდოვი – 52 კგ
გ. ხარაბაძე – 75 კგ

14:00  14:15 ფინალი
14:15



14:30 ფინალი

15

მძლეოსნობა
30 ივლისი - 8 აგვისტო

შეჯიბრებაში მონაწილეობას მიიღებს 1900 სპორტსმენი.
გათამაშდება მედლების 48 კომპლექტი
საშეჯიბრო და სავარჯიშოარენა Olympic Stadium
დისტანცია ოლიმპიური სოფლიდან – 19 კმ

სავარაუდო დრო ოლიმპიური სოფლიდან – 29 წუთი
ქართველი ოლიმპიელიები:

გიორგი მუჯარიძე 		 ბირთვის კვრა
ბენიკ აბრამიანი		 ბირთვის კვრა
სოფიკო შათირიშვილი		 ბირთვის კვრა

ბაჩანა ხორავა 		 სიგრძეზე ხტომა
ლაშა ღულელაური		სამხტომი

16

30 ივლისი
ს. შათირიშვილი

19:05



20:10 კვალიფიკაცია A და B ჯგუფები

31 ივლისი
ბ.ხორავა – სიგრძეზე ხტომა

19:10



20:05 კვალიფიკაცია A და B ჯგუფები

1 აგვისტო
ს. შათირიშვილი

10:35



11:45 ფინალი

2 აგვისტო
ბ. ხორავა

10:20



11:40 ფინალი

3 აგვისტო
ლ. ღულელაური – სამხტომი 09:00  10:00
გ. მუჯარიძე – ბირთვის კვრა
ბ. აბრამიანი – ბირთის კვრა

19:15

20:40




კვალიფიკაცია A და B ჯგუფები

20:05 კვალიფიკაცია A ჯგუფი

21:30 კვალიფიკაცია B ჯგუფი

5 აგვისტო
ლ. ღულელაური – სამხტომი 11:00
გ. მუჯარიძე – ბირთვის კვრა
11:05
ბ. აბრამიანი – ბირთის კვრა



12:25 ფინალი



12:15 ფინალი

17

მხატვრული ტანვარჯიში
6-8 აგვისტო

შეჯიბრებაში მონაწილეობას მიიღებს 26 სპორტსმენი.
გათამაშდება მედლების 2 კომპლექტი.
საშეჯიბრო და სავარჯიშო არენა Ariake Gymnastics Centre
დისტანცია ოლიმპიური სოფლიდან – 3 კმ

სავარაუდო დრო ოლიმპიური სოფლიდან – 9 წუთი
ქართველი ოლიმპიელი:

სალომე ფაჟავა

6 აგვისტო
ს. ფაჟავა

10:20
14:50




13:14

17:45

მრავალჭიდი, კვალიფიკაცი
I და II ჯგუფები
მრავალჭიდი, კვალიფიკაცი
I და II ჯგუფები

7 აგვისტო
ს. ფაჟავა
18

15:20



18:00 ფინალი

ტყვიის სროლა
24 ივლისი - 2 აგვისტო

შეჯიბრებაში მონაწილეობას მიიღებს 360 სპორტსმენი
გათამაშდება მედლების 15 კომპლექტი
საშეჯიბრო და სავარჯიშო არენა Asaka Shooting Range
დისტანცია ოლიმპიური სოფლიდან – 42 კმ

სავარუდო დრო ოლიმპიური სოფლიდან – 59 წუთი
ქართველი ოლიმპიელი:

ნინო სალუქვაძე

19

25 ივლისი
ნ. სალუქვაძე

09:00  10:15
11:15



12:15

სპორტული პისტოლეტი.
კვალიფიკაცია

სპორტული პისტოლეტი
ფინალი

30 ივლისი
ნ. სალუქვაძე

20

09:00  12:15
14:00  15:00

პნევმატური პისტოლეტი
კვალიფიკაცია

პნევმატური პისტოლეტი
ფინალი

ფარიკაობა
24 ივლისი - 1 აგვისტო

შეჯიბრებაში მონაწილეობას მიიღებს 212 სპორტსმენი
გათამაშდება მედლების 12 კომპლექტი
საშეჯიბრო არენა Makuhari Messe B

დისტანცია ოლიმპიური სოფლიდან – 30 კმ

სავარაუდო დრო ოლიმპიური სოფლიდან – 34 წუთი
ქართველი ოლიმპიელი:

სანდრო ბაზაძე

ხმალი

24 ივლისი
09:00  16:20 1/64; 1/32; 1/16 ; 1/8 ფინალები
ს. ბაზაძე – ხმალი

19:03

20:27

21:28





19:53 1/2 ფინალები

20:52 შეხვედრა III ადგილისთვის
22:23 ფინალი

21

ჩოგბურთი
24 ივლისი - 1 აგვისტო

შეჯიბრებში მონაწილეობას მიიღებს 172 სპორტსმენი
გათამაშდება მედლების 5 კომპლექტი
საშეჯიბრო და სავარჯიშო არენა Ariake Tennis Park
დისტანცია ოლიმპიური სოფლიდან – 3 კმ

სავარაუდო დრო ოლიმპიური სოფლიდან – 9 წუთი
ქართველი ოლიმპიელი:

ნიკოლოზ ბასილაშვილი

22

24 ივლისი
ნ. ბასილაშვილი

11:00

 20:00

I წრე

25 ივლისი
ნ. ბასილაშვილი

11:00

 20:00

I წრე

26 ივლისი
ნ. ბასილაშვილი

11:00

 20:00

II წრე

27 ივლისი
ნ. ბასილაშვილი

11:00

 20:00

II წრე

28 ივლისი
ნ. ბასილაშვილი

11:00

 20:00

III წრე

29 ივლისი
ნ. ბასილაშვილი

11:00

 20:00

1/4 ფინალი

30 ივლისი
ნ. ბასილაშვილი

12:00

 20:00

1/2 ფინალი

31 ივლისი
ნ. ბასილაშვილი

12:00

 20:00

შეხვედრა III ადგილისთვის

1 აგვისტო
ნ. ბასილაშვილი

12:00

 20:00

ფინალი

23

ცურვა

24 ივლისი - 1 აგვისტო

შეჯიბრში მონაწილეობას მიიღებს 878 სპორტსმენი
გათამაშდება მედლების 35 კომპლექტი
საშეჯიბრო და სავარჯიშო არენა Tokyo Aquatics Centre
დისტანცია ოლიმპიური სოფლიდან – 8კმ

სავარაუდო დრო ოლიმპიური სოფლიდან – 18 წუთი
ქართველი ოლიმპიელიები:

მარიამ იმნაძე		100მ თავისუფალი სტილი
ირაკლი რევიშვილი		400მ თვისუფალი სტილი

24

24 ივლისი
ირაკლი რევიშვილი

19:00  21:30 კვალიფიკაცია

25 ივლისი
ირაკლი რევიშვილი

10:30  10:40 ფინალი

28 ივლისი
მარიამ იმნაძე

19:00  21:30 კვალიფიკაცია

29 ივლისი
მარიამ იმნაძე

10:50  11:05 ნახევარფინალები

30 ივლისი
მარიამ იმნაძე

10:50  11:05 ნახევარფინალები

25

ძალოსნობა
24 ივლისი - 4 აგვისტო

შეჯიბრებაში მონაწილეობას მიიღებს 198 სპორტსმენი
გათამაშდება მედლების 14 კომპლექტი
კაცები: 61 კგ; 67 კგ; 73 კგ; 81 კგ; 96 კგ; 109 კგ; +109კგ
ქალები: 49კგ; 55კგ; 59კგ; 64კგ; 76კგ; 87კგ; +87კგ
საშეჯიბრო და სავარჯიშო არენა Tokyo International Forum
დისტანცია ოლიმპიური სოფლიდან – 14 კმ

სავარაუდო დრო ოლიმპიური სოფლიდან – 23 წუთი
ქართველი ოლიმპიელები:

შოთა მიშველიძე
გოგა ჩხეიძე

ანტონ პლესნოი
ლაშა ტალახაძე

26

61 კგ

67 კგ

96 კგ

+109 კგ

25 ივლისი
შ. მიშველიძე – 61 კგ
გ. ჩხეიძე – 67 კგ

11:50

15:50
11:50

19:50






14:00 ჯგუფი B

18:00 ჯგუფი A

14:00 ჯგუფი B

22:00 ჯგუფი A

31 ივლისი
ა. პლესნოი – 96 კგ

19:50



22:00 ჯგუფი A

4 აგვისტო
ლ. ტალახაძე + 109 კგ

19:50



22:00 ჯგუფი A

27

ძიუდო
24-31 ივლისი

შეჯიბრებაში მონაწილეობას მიიღებს 386 სპორტსმენი
გათამაშდება მედლების 15 კომპლექტი
კაცები: 60 კგ; 66 კგ; 73 კგ; 81 კგ; 90 კგ; 100 კგ; +100 კგ
ქალები: 48 კგ; 52 კგ; 57კგ; 63 კგ; 70 კგ; 78 კგ; +78 კგ
გუნდური შეჯიბრება – 3 კაცი, 3 ქალი
საშეჯიბრო არენა Nippon Budokan

დისტანცია ოლიმპიური სოფლიდან – 16 კმ

სავარაუდო დრო ოლიმპიური სოფლიდან – 23 წუთი

28

ქართველი ოლიმპიელები:

ლუხუმ ჩხვიმიანი

60 კგ

ლაშა შავდათუაშვილი

73 კგ

ვაჟა მარგველაშვილი

66 კგ

ტატო გრიგალაშვილი

81 კგ

ლაშა ბექაური

90 კგ

ვარლამ ლიპარტელიანი

100 კგ

ტეტიანა ლევიცკა-შუკვანი

52 კგ

გურამ თუშიშვილი

100 კგ

ეთერ ლიპარტელიანი

57 კგ

24 ივლისი
11:00
ლ. ჩხვიმიანი – 60 კგ



17:00



18:59



14:30 კვალიფიკაცია, 1/4 ფინალები

18:08 რეპეშაჟები: 1/2 ფიანლები

18:08  18:59 შეხვედრა III ადგილისთვის
19:40 ფინალი

25 ივლისი
11:00
ვ. მარგველაშვილი – 66 კგ 17:00




14:30 კვალიფიკაცია, 1/4 ფინალები

18:08 რეპეშაჟები: 1/2 ფიანლები

ტ. ლევიცკა – შუკვანი 52 კგ 18:08  18:59 შეხვედრა III ადგილისთვის
18:59  19:40 ფინალი

26 ივლისი
ლ. შავდათუაშვილი – 73 კგ
ე. ლიპარტელიანი – 57 კგ

11:00



17:00



18:59



14:30 კვალიფიკაცია, 1/4 ფინალები

18:08 რეპეშაჟები: 1/2 ფიანლები

18:08  18:59 შეხვედრა III ადგილისთვის
19:40 ფინალი

29

27 ივლისი
11:00
ტ. გრიგალაშვილი – 81 კგ



17:00



18:59



14:30 კვალიფიკაცია, 1/4 ფინალები

18:08 რეპეშაჟები: 1/2 ფიანლები

18:08  18:59 შეხვედრა III ადგილისთვის
19:40 ფინალი

28 ივლისი
11:00
ლ. ბეაქური – 90 კგ



17:00



18:59



14:30 კვალიფიკაცია, 1/4 ფინალები

18:08 რეპეშაჟები: 1/2 ფიანლები

18:08  18:59 შეხვედრა III ადგილისთვის
19:40 ფინალი

29 ივლისი
11:00
ვ. ლიპარტელიანი – 100 კგ



17:00



18:59



14:30 კვალიფიკაცია, 1/4 ფინალები

18:08 რეპეშაჟები: 1/2 ფიანლები

18:08  18:59 შეხვედრა III ადგილისთვის
19:40 ფინალი

30 ივლისი
11:00
გ. თუშიშვილი + 100 კგ

30



17:00



18:59



14:30 კვალიფიკაცია, 1/4 ფინალები

18:08 რეპეშაჟები: 1/2 ფიანლები

18:08  18:59 შეხვედრა III ადგილისთვის
19:40 ფინალი

შენიშვნები

შენიშვნები

