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სახელი, გვარი
თენგიზ მხეიძე
გრიგოლი ხორავა
გია ძიძიგური
კაპიტონ ჭითავა
ამირანი კაპანაძე
ბადრი დავითაია
როინი მეტონიძე
ბეჟანი კარანაია
გურამი ბერაია
გოგიტა რუსიძე
გია ბელქანია
გიორგი ფიფია
კობა ქვილთაია
გიორგი ადამია
ელგუჯა ადამია
ბექა კუპრავა
გიგა ხაჟომია
დიანა დვალიშვილი
ირმა ჭანტურია
სალომე ნოდია
თეა ხაინდრავა
გენრიეტა კუპრეიშვილი
თადეოზი კორძახია
ნანა მეგრელიშვილი
ირმა ძველაია
თეა გუგუშვილი
მერაბი გამზარდია
გიორგი რურუა
ეთერი ბოკუჩავა
გურამი ხონელიძე
აკაკი თაკვარელია
თენგიზი ჯოლია
ირა მიმინოშვილი
ლევანი დუნდუა
ნატო ნაკაშიძე
მარინე მიმინოშვილი
იასინ ალაგეზოვი
მალხაზი ახობაძე
გია სურმანიძე
ზაზა კაჭარავა
ქეთევანი გაბელაია
ფატიმა ნადარეიშვილი
ფრიდონ შენგელია
მალხაზ ჯაშნიანი
ქეთევან ჩაჩუა
ქრისტინა ნინუა
ქეთევანი ლუტიძე
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ანზორი ჩადუნელი
იზო გოგოლაძე
ლიანა ბარბაქაძე
ქრისტინე საცერაძე
ნანა ხაჩიძე
ვანო ხაჩიძე
მაყვალა ელიაშვილი
თემური სებისკვერაძე
გიორგი წიქარიშვილი
მამუკა ბარბაქაძე
გოგა სილაგავა
ლენა ლიპარტელიანი
გოდერძი ბერიაშვილი
ხათუნა ბუიშვილი
მიხეილი გეთიაშვილი
გიორგი კუპატაძე
სოლომონ პაპაშვილი
პარვინ ბუდაკოვი
დათო ბადალაშვილი
ლამარა ბითაროვი
ნატრული ჩაჩავა
მაია ჯანყარაშვილი
მზია თოფურია
ნინო ბერაძე
ვაჟა ღუდუშაური
მალხაზ ბერიაშვილი
დავით მინაძე
სალომე ასისტიშვილი
ნინო საღირაშვილი
მადონა სიმონიშვილი
მარიამ მგალობლიშვილი
ნანა დარჩია
ნინო კერესელიძე
იზო მოცრაძე
თამთა კაპანაძე
გიორგი შავლაძე
ცისნამი თასოშვილი
ანა სამნიაძე
მარიამი ირემაძე
გიორგი მეცხოვრიშვილი
ნაირა მაისურაძე
ვიოლეტა აგუმავა
მარიამ მამაცაშვილი
დავით ყავლაშვილი
ნიკა დევსურაშვილი
ნატო ძმანაშვილი
მაია მწყერაშვილი
რუსუდან მიხაილენკო
თინათინ ღონღაძე
ნათია ბახტაძე

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

გიორგი შუბითიძე
ნინო მამულაშვილი
ლედი სუბელიანი
ხატია ანთიძე
ანი დარბაიძე
ლალი სუხიტაშვილი
მარინე ხაჩიძე
მირანდა ჩხაიძე
ნანა ფეიქრიშვილი
გულთამზე გოქაძე
მაია სხულუხია
ანა ხუციშვილი
ციალა თამაზაშვილი
მანანა ყურაშვილი
გიზო შონია
თამაზ მაისურაძე
მონიკა შარია
მარიამ დაჰკოშვილი
ალექსანდრე თელიაშვილი
თამარ გიორგაძე
მაია ხაჩიძე‐ბუჯიაშვილი
ლუიზა ბოსიკოვა
ლიანა ჩლარგიძე
არჩილ ჯამარჯაშვილი
ანი ხორიაშვილი
ზურაბ ესართია
მარია ხულორდავა
თემურ ბზიკაძე
ანელა შამათავა
ეკა მაგრაქველიძე
ტიტე გედენიძე
ლაშა რუხაია
ანა სანაია
დავით გრიგოლია
თეზიკო ელბაქიძე
ტარიელ კასპელაშვილი
თენგიზი მაისაშვილი
დათო გურაბანიძე
მაკა ფაცია
დავით გრიგოლია
ლევან თორია
ირაკლი ფიფია
ზაზა გვალია
ნიკოლოზ შუბლაძე
გელა კაკულია
თეიმურაზ ბასილაია
გულნარა ბენდელიანი
ლევან კონჯარია
გვანცა გუნჯუა
თენგიზ მამფორია
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ვერიკო ჯგუშია
მალხაზ კვარაცხელია
ზაზა კვარაცხელია
შერმადინი თოდუა
ირაკლი მინჯორაია
ალექსანდრე ქობალია

