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7. მარიამ კაცაძე
8. ანა-მარია ქებაძე
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36. ლევან შონია
37. ჯონი ზლობინი
38. გიორგი ბოჭორიშვილი
39. ელვარდ სილაგაძე
40. მარიამ ღობრაძე
41. გიორგი რამიშვილი
42. გიორგი ახვლედიანი
43. თემური წაქაძე
44. ნინი ნემსიწვერიძე
45. ნიკა ლოსაბერიძე
46. დეა აბზიანიძე
47. ბექა ჟორჟოლიანი
48. ნოდარი იაკობიძე
49. დავით კილაძე

50. ნიკა გამეზარდაშვილი
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