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სახელი, გვარი
ნანა ჭითანავა
გიორგი ჩანგელია
მაია აბაშიძე
გიორგი ფიფია
სუსანა ჯოჯუა
კახაბერ ჯოჯუა
ქეთევან კონჯარია
მარიკა ქარჩავა
ბორენა ქარჩავა
მარიამ ქარჩავა
ლელა ჯავახიშვილი
სოფიკო ღურწკაია
აქსანა როსტობაია
მადონა ბირკაძე
ცისანა ჯოლოგუა
ელზა ოყუჯავა
რიმა ქვარაია
ფრიდონ ბულია
ტარიელი ბულია
ფირუზ კორძაია
ლელა ხაჩიძე
მერი ამირანაშვილი
ბაქარი ჩიტაია
მურად დანელია
შოთა გრიგოლია
ვაჟა გორდეზიანი
ელგუჯა წიკლაური
იოსებ გარსენიშვილი
გიორგი ქართლელიშვილი
ოლეგ ბალღიაშვილი
მაყვალა სეხნიაშვილი
ვლადიმერ ბაიაშვილი
ვაჟა ფუნთუშაშვილი
ვახტანგ ზუბიაშვილი
ანი რობიტაშვილი
გიორგი რობიტაშვილი
ფენია ადუაშვილი
ვაჟა წიკლაური
რუსგენი გოგია
ნინო იაკობიშვილი
რობერტ ყალიჩავა
დემნა ჯაბუა
გიორგი წიკლაური
მიხეილი ქირია
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სუსანა ისაევა
სვეტლანა სიჭინავა
იური რატია
ვიტალი ბუკია
ასმათი უბილავა
თეიმურაზ ქობალია
თემურ ბართავა
ბექა ქობალია
თამაზ ბერაია
მამუკა როგავა
ილია ჭითანავა
ირინა ბახია
ნონა ხურცილავა
გიორგი ქობალია
დათუნა თორდია
ირაკლი ბახტაძე
თეიმურაზ კვარაცხელია
ნატალია ნადარაია
გოდერძი ქირია
ავთანდილ შენგელია
ალექსანდრე ახვლედიანი
ანა რუბენი
გიორგი ფარცვანია
გოგი გამისონია
რომან ახალაია
ილია გაწერელია
კახაბერ ჩანგელია
ეკა მჭედლიანი
ჯონი ბელქანია
მანანა გობეჩია
მარიამ ქასრაშვილი
შალვა კვესიტაძე
იონა ნასარიძე
ხათუნა მამულია
არკადი სარქისიანი
სოფიო მასხულია
ლეილა მერაბიშვილი
ანა ქერაული
თამარი ჯინჭარაძე
მარინე ღუდუშაური
მაია ტაბეშაძე
ლელა კობერიძე
გიორგი მახათაძე
ოთარი გამცემლიძე
ირინე ივანოვი
დავით ჟღენტი
ნანი ჭუმბურიძე
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ლია ხაჩიძე
სალომე ქურდაძე
კარინე მარიამიძე
ციალა მურჯიკნელი
ირინა შიხალოვა
ირინა უგრეხელიძე
თამაზ ყურაშვილი
კარინე გრიგოლაშვილი
ნანა გენგაშვილი
მეგი ბაძგარაძე
ნათელა სეხნიაშვილი
ანიკო გობიანიძე
მაგამედ ნამაზოვი
ნიკოლოზ მეფარიშვილი
მანანა ერგემლიძე
ანა სონიძე
ეთერი გეგეჭკორი
მალვინა ჩუგუაშვილი
ზაქარია ჩუგუაშვილი
ლელა ოსეფაიშვილი
დარეჯან იოსელიანი
სოფიო შილდელაშვილი
თორნიკე ფანცხავა
მზია გორგაძე
ამირან დავლიანიძე
ნოდარ მეზვრიშვილი
ჯიმშერი ხერუმიშვილი
ლევან მახარაშვილი
ლია მრევლიშვილი
ლია გოგიტიძე
ზაზა თურმანიძე
შაქრო ნაკაშიძე
გურამ ტეტემაძე
როსტომ მიქელაძე
ხუსეინ დიდმანიძე
ემზარ ცინცაძე
თეონა კახიძე
დავით ქოქოლაძე
არჩილ ბერიძე
გელა მალაყმაძე
რეზო ლომინაძე
ლერი ხაჯიშვილი
დავით ცეცხლაძე
ნუგზარ დუმბაძე
ინეზა დუმბაძე
მადონა შერვაშიძე
ზაურ დავითაძე
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თენგიზ ნაკაიძე
ჯევაირ ჯავახიშვილი
სალომე დადიანი
ნათელა კონცელიძე
დიანა ბაბიაშვილი
მზევინარ მახარაძე
ვახტანგ წილოსანი
თამარ ბოლქვაძე
ეკატერინე სურმანიძე‐ხიმშიაშვილი
ბადრი დიასამიძე
ვაჟა ვარშანიძე
ზურაბ დავითაძე
რევაზ მურვანიძე
ნანული გუნდაძე
გურამ დევაძე
ამირან ჭაღალიძე
ვაჟა ძნელაძე
იური მუკუტაძე
ვაჟა ლორთქიფანიძე
ავთანდილ დოლიძე
დავით ახვლედიანი
ნინო კომახიძე
ლადო მამულაიშვილი
ალექსანდრე ტუტლიაევი
ნათია მალაყმაძე
ლეილა დიასამიძე
როინ გვიანიძე
როინ ცინცაძე
სოფიო ნაცვლიშვილი‐ყიფშიძე
რევაზ ჯეჯეია
ეთერი ბოგვერაძე
რუსუდან რუხაძე‐კუპრაშვილი
ნანა სოზიაშვილი
ნანა ნოზაძე
ცაგო ფილაური
კობა შამოევი
მაია ყულიშვილი
გვანცა ნავროზაშვილი
მედეა ტაბატაძე
ქეთევან ცერცვაძე
გიორგი ხომერიკი
ნანა შედანია
მაია დანელია
თამარ ბასიშვილი
ეკატერინე ელოშვილი
შორენა თევდორაშვილი
ანიკო კორძაია
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ანი ჯიგკაევი
ალექსანდრე კეკელია
ბადრი ტეფნაძე
ლია მეღვინიშვილი
მარინე აფრიდონიძე
ჯარჯი ბაციკაძე
მაკა ქვრივიშვილი
კრისტინა ნადიროვა
შორენა ნაცვლიშვილი
მარიამი წიკლაური
თამთა ცნობილაძე
მარგალიტა ნოზაძე
თამარ მემარნიშვილი
მიხეილ თოფურია
ელნურ ხალილოვი
ფარიტ მეხტიევი
ზაურ ისმაილოვი
მამედ ნასიბოვი
აგშინ მაგარრამოვი
ზამან მამედოვი
ამირალი ნაიბოვი
გიორგი მანჯიკაშვილი
ოსმან მოლაევი
ორხან იასინოვი
ნიკო ქველაძე
ელშად ისმაილოვი
რაბილ ისმაილოვი
ელდანიზ კახრამანოვი
რამინ გაჯიევი
მურგუზ ხალილოვი
გალამზარ ახმედოვა
ილხამ მამედოვი
ფარგანი რზაევი
ელნურ კარაკოვი
ასიმ ეფენდიევი
თეიმურ ბაირამოვი
სარხან გუმბათოვი
თეიმურაზ ჭულუხაძე
ელნარა მამედოვა
რავილ ჯაფაროვი
ისმაილ გუსეინოვი
ზულფია მამედოვა
ლეილა იუსუბოვა
ტაფდიგ გუმბატოვი
რაზილ ისმაილოვი
გიზო ტატიშვილი
ქამალ მადნაევი
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შახვალად ბედიევი
ელგუჯა ჯაფარიძე
მაგალ აივაზოვი
რასულ გულახმედოვი
არიფ იუსუბოვი
რამინ შამილოვი
რამინ ოვჩიევი
ნიკა ბუწაშვილი
გიორგი დოდაშვილი
ნონა ჯებირაშვილი
ნაზიბროლა ოტიაშვილი
ნანა პაპუაშვილი
ნატალია მულაძე
ზვიად ყატაშვილი
ლუიზა ჯიბლაძე
მზევინარ ვიბლიანი
ხათუნა შვანგირაძე
ლია ჯავახაძე
თენგიზ ხიდეშელი
ნორა ჯიმშელეიშვილი
ნანა ხვისტანი
ამირანი ნიქაბაძე
ნუგზარ არჩუაძე
ნინო ბეგიაშვილი
ალექსანდრე გალდან
გიორგი შუბლაძე
თემურ გურეშიძე
თეა ჩიქვილაძე
მაკა ოზაშვილი
ნატო რაზმაძე
სალომე კირვალიძე
მაია ძულიაშვილი
ქეთევან ოთარაშვილი
მარიამ მეტრეველი
მერი ბაქრაძე
მანანა ნიორაძე
სიმონი ჩუგოშვილი
მარიამი გარაყანიძე
აშოტ ტატეოსიანი
მარინა ფირანიშვილი
ნინო გოგავა
თამარ ცუცქირიძე
ესმერალდა შოშიაშვილი
მედეია ჭანკოტაძე
ნანა არახამია
ლაშა მახარაძე
ირმა სუხიშვილი

280
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300
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ლელა კვარცხავა
მარეხი ჭუმბურიძე
თინათინი ჩხეიძე
ნინო სიხარულიძე
ნიკოლოზ გაბინაშვილი
ომარ სირაძე
მაია ლომიძე
მითკო სადიკოვ
რასულ გაჯიევი
ანარ მურადოვი
თეიმურაზ მჭედლიშვილი
ნატალია ხუციშვილი
ვასილ თევდორაშვილი
გია ქრისტესიაშვილი
ზურაბ ჩხეიძე
მანონი დათუნაშვილი
გიორგი გოჩაშვილი
ლაშა ჭიღლაძე
თინათინ თანდიაშვილი
ილია მეტრეველი
მედეა აბაშიძე
კახა ლობჟანიძე
მაია კვირიკაშვილი

