
 

 

1. ნინო ბარბაქაძე 

2. მალიმა ჩიხლაძე 

3. გიორგი ბურჯანაძე 

4. ვიქტორია ლიპარტელიანი 

5. ნიკა ლოსაბერიძე 

6. გიორგი კავლელაშვილი 

7. მარიამ კაცაძე 

8. ანა-მარია ქებაძე 

9. გიორგი ბოჭორიშვილი 

10. ლევან ტალახაძე 

11. დათო ჭანკოტაძე 

12. გიორგი ახალაძე 

 

 

 

 

1. ვახტანგი დანელია 

2. სალომე ქვაჩაკიძე 

3. ჯაბა კარჟალოვი 

4. დავით ჩიხლაძე 

5. ლუკა ჩაკვეტაძე 

6. ალექსანდრე გვაზავა 

7. ანა მანჯგალაძე 

8. ლიზი კოპალეიშვილი 

9. სულიკო მელქაძე 

10. მიხეილ დუმბაძე 



11. მარიამ კუბლაშვილი 

12. ლუკა მოდებაძე 

13. მარიამ გურული 

14. გიგი აბაშიძე 

15. გიორგი ადეიშვილი 

16. ბექა სახელაშვილი 

17. გიორგი ლელაძე 

18. ლუკა ბენდელიანი 

19. გიორგი ბურჯანაძე 

20. ალექსანდრე ბოსიკაშვილი 

21. გიორგი ქანაშვილი 

22. ნიკა ტეფნაძე 

23. ანა-მარია ქებაძე 

24. ნიკალა ხაჩიძე 

25. დიმიტრი ოკრიბაშვილი 

26. მარიამ ხეცურიანი 

27. ნიკოლოზ კინწურაშვილი 

28. გიორგი კვანტალიანი 

29. გიორგი სახელაშვილი 

30. ქეთევან ხუნწარია 

31. გიორგი ჯაკონია 

32. მარიამ ფანცულაია 

33. თარაშ გულედანი 

34. ელენე ბახტურიძე 

35. მარიამ მაზმიშვილი 

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 

51. დიმიტრი კავთელაძე 

52. ნიკა მოსაშვილი 

53. მარიამ არდანიანი 

54. თეონა ბარამიძე 

55. მარიამ არველაძე 

56. გიორგი ბარბაქაძე 

57. ტარიელ ხელაძე 

58. დალი ახობაძე 

59. გიორგი ახალაძე 

 

 

 

 

1. ლევან ლობჯანიძე 

2. ბუბა კაპანაძე 

3. ლილე ბუბუტეიშვილი 

4. ანტონ ტყემალაძე 

5. თემური ჩიტაშვილი 

6. შოთიკო მარკოზაშვილი 

7. ნიკა ტეფნაძე 

8. ანა-მარია ქებაძე 

9. ჯონი ზლობინი 

10. გიორგი რამიშვილი 

11. გიორგი ახვლედიანი 

12. ლუკა კარჟალოვი 

13. ნოდარი იაკობიძე 

14. გიორგი ბარბაქაძე 

15. ნიკა მოსაშვილი 

16. მარიამ სოფრომაძე 

17. გიორგი კავლელაშვილი 

18. მარიამ რაზმაძე 

19. გოგიტა ბუღათრიშვილი 



20. დათო გეგუჩაძე 

21. ალეკო ბახტაძე 

22. დავით ხაჩატუროვი 

23. გიორგი ბარამია 

24. გიორგი გაწერელია 

25. გიორგი გვალია 

26. დიმიტრი დემეტრაშვილი 

27. კახი დანელია 

28. ნოდარ ლაგვილავა 

29. დავით ლეჟავა 

30. გიორგი ნემსაძე 

31. გიორგი სიხარულიძე 

32. თამაზი მაჭავარიანი 

33. მალხაზ ტერმაკოზაშვილი 

34. ანა სოფრომაძე 


