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სახელი, გვარი
ციცინო ციმაკურიძე
მაია კაციტაძე
ივანე ლაშხი
შოთა ცხვედიანი
ბელა ახალაია
მონიკა ოჩიგავა
კოტე ბებია
ლელა კუპრეიშვილი
თეონა ჩიქოვანი
მარიკა ჭანტურია
ცირა წიფურია
სოფიო მაჭავარიანი
ცაცო ნოზაძე
გიორგი ბალიაშვილი
ბაჩუკი ხუდაბერდოვი
ელენე მრელაშვილი
ბაადური ღვინიაშვილი
სოსო კეიდია
ეთერი შენგელია
თამაზი ჯაფარიძე
შოთა როგავა
ოთარ ტაბატაძე
ეკა გოგილავა
მანანა ტაბაღუა
მაკა ჯიქია
თამაზი მესხიშვილი
რუსუდანი ჯგერენაია
ანა ღურწკაია
შორენა ქირია
ნაზი როგავა
დავით ჯანაშია
ლელა ჩომახია
ნიკა თოდუა
აზა ღურწკაია
გიგა მელია
ჯულიეტა ღვინჯილია
რობერტი გუგუჩია
რობერტ აბსავა
ალიკა ყალიჩავა
ლანა თორდინავა
დავით არახამია
ზანდა ხუფენია
იამზე ჯაკონია
ლალი ლაბჟანია
ბესიკ მაჭარაშვილი
რევაზი გოგილავა
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ინდირა ჟვანია
თეიმურაზ ჭითანავა
გიორგი ლაფანაშვილი
მიხეილ გოგალაძე
ეკატერინე მგლიშვილი
ნინო შონია
ზაზა ჭკადუა
კონსტანტინე ქვარცხავა
ნანა კალანდია
ელენე სებისკვერაძე
მირანდა კოდუა
კარინა კუკავა
გულიზა ლატარია
ციცანა ჩუხუა
ჰამლეტი გამახარია
ლეილა თოდუა
ნინო გოგოხია
ლამზირა ლატარია
ლალი გვილავა
ია ხობელია
ნანა ჭალისური
თეა ბულია
ნინო ნონიაშვილი
დავით მერებაშვილი
ნინო გაბელია
ირაკლი ლეჟავა
ილიაზ მახრამ ოღლი
ქეთევან წივწივაძე
თამარ მამულაშვილი
ამირან ავალიშვილი
ნინო მერებაშვილი
კონსტანტინე ლაბახუა
ვასილ ჯანგველაძე
ნანა კიკვაძე
სოფიკო კალანდარიშვილი
ლიკა ჩიტია
იამზე მირცხულავა
თამარი ხოშტარია
მაკა ლაშხია
ნანა ვეკუა
მარინე გოგია
ზაზა ზარანდია
ირაკლი კიკალეიშვილი
ხათუნა გურული
გვანცა მხეიძე
მაკა ჩიხლაძე
თეა კვიციანი
ქართლოს ბოჯგუა
ავთანდილ ჭანტურია
ნუნუ მალანია
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მანანა კაცია
ბეჟანი გუნია
გიგლა ხარგელია
რევაზი ხულორდავა
ნათია ჭითავა
თინა თულაძე
ნუნუ მარგველაშვილი
შოთა გაბელაია
ზაზა მურღულია
შოთა ძიძავა
ქიამალ მამედოვი
თამაზ ფილია
ვლადიმერი კოვზირიძე
ქრისტინე მამფორია
ლილი წულაია
გოგა ბეჭვაია
ემზარ ჯანჯღავა
ალმასხან ბეჭვაია
მარინა თოდაძე
გიული ბჟალავა
ზურაბ დანელია
ბაჩანა ბესელია
თენგიზ ესართია
რევაზ ფაცაცია
ნანა კვიკვინია
ნანა მამფორია
სოფიო ფარცვანია
გოგი გვაძაბია
თამარ კვარაცხელია
მაია უბილავა
შმაგი დღვილავა
ბაკური შურღაია
თამილა რუსია
ინდირა სხულუხია
არჩილი ჩიქოვანი
ნატო ქვარაია
ელენე გრიგოლია
ლაშა სიგუა
ოთარი გორდეზიანი
რაჟდენი მიქაძე
დავითი გაბუნია
ინგა ფუტკარაია
ნესტორი ძიძიგური
გიული ნადარეიშვილი
შოთა გვაზავა
თედორე ჭანტურია
ალიკო მაკალათია
იური იობაია
მირზა ქვილითაია
შოთა კვარაცხელია
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იმედი ხარჩილავა
ჰამლეტი მიქავა
მერაბ კვარაცხელია
ნანა ნარმანია
ქეთევან წურწუმია
კოსტანტინე ქანთარია
სოფიო ჩხაიძე
მერაბ ქარჩავა
თინათინ კალანდაძე
დავით ძნელაძე
მირზა კეკელიძე
გურამ აბულაძე
ჯამბულატ კონცელიძე
თეიმურაზ კონცელიძე
მირიან ცეცხლაძე
მამუკა კუკავა
ირაკლი ლაზიშვილი
გოგიტა ბექირაძე
არჩილ მართალიშვილი
ამირან ცეცხლაძე
სოფიო გოგიტიძე
მარიამ ჯინჭარაძე
ბადრი ბერიძე
გედი გოგიტიძე
ლევან მოწყობილი
ნუგზარ კვირკველია
დავით დუმბაძე
ტარიელ გრძელიძე
არჩილ ვერულიძე
მამუკა რომანაძე
არჩილ ბაჯელიძე
რაულ ჩელებაძე
დავით პაპუნაიშვილი
მამუკა გოგიტიძე
რობერტო სურმანიძე
ლევან მიქელაძე
მერაბ ქიზინიძე
ნინო აფხაზავა
ჯემალ გოგიტიძე
დავით მიქელაძე
ირაკლი თხილაიშვილი
ჯაბა დარახველიძე
უჩა გოლიაძე
მერი კონცელიძე
როინ ჩხაიძე
ლერი გოლიაძე
მერაბ შამილიშვილი
ზაზა შაინიძე
ვაჟა გორჯელაძე
რამინ კონცელიძე
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ამირან კონცელიძე
თამაზ დუმბაძე
ჯიმშერ ვერულიძე
გელა შაქარიშვილი
ზაზა თხილაიშვილი
ჯემალ ტაკიძე
ვაჟა ნოღაიდელი
სულხან შიშმანიძე
გია ბერიძე
ია ნაკაშიძე
ზურაბ ბოლქვაძე
დავით დიასამიძე
ჯემალ ცინცაძე
გელა გვიანიძე
ამირან კირკიტაძე
მამუკა კოპლაძე
სულიკო კოპინაძე
ოთარ საითაძე
რამაზ დავითაძე
ილია დავითაძე
სულიკო მიქელაძე
ელგუჯა ქადაგიძე
ნოდარ ნაკაშიძე
ავთანდილ აბულაძე
რეზო ფერცელიძე
ედუარდ გორგაძე
ლევან საგინაძე
სოფიო ხაბაძე
რამაზ ტარიელაძე
დავით დუმბაძე
ოთარ მამულაიშვილი
გურამ ირემაძე
ნუგზარ ზოიძე
ვაჟა აბესაძე
ჯუმბერ დევაძე
თამაზ ცეცხლაძე
ნუგზარ მიქელაძე
გურამ კორძაია
როინ როდინაძე
შოთა შარაშიძე
ჯემალ თედორაძე
ნადიმ ლაბაძე
ზია ფაღავა
არჩილ კომახიძე
ზაზა აბულაძე
მზია ბერიძე
მზევინარ კონცელიძე
ბადრი ბახტაძე
ედნარ შარაძე
ზურაბ დუმბაძე
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არჩილ რიჟვაძე
ზურაბ ძირკვაძე
მალხაზ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაიანი
რამაზ ბერიძე
თენგიზ ვასაძე
მალხაზ მგელაძე
იზა ხომერიკი
ლალი ბელიქანიძე
გოდერძი მახარაძე
ავთანდილ იანვარაშვილი
გიორგი ცუცქირიძე
შალვა ხატიძე
ასლან ჯარჯიშოვი
ნათია ვარდოშვილი
ნათია აბეჩხრიშვილი
დიმიტრი სიდონაშვილი
ნინო ზარასპიშვილი
თეონა კევლიშვილი
კარლო ბახსოლიანი
კატო სარიჯაშვილი
ლია გაიპარაშვილი
მარიამი ხარაიშვილი
ნიკა ყალანდრიშვილი
ვანო კალატოზიშვილი
თინათინი ტალაშვილი
მალხაზი ყურბანოვი
ალიკა ყურბანოვი
ეინულა ნასიბ ოღლი
თორნიკე შიუკაშვილი
ხათუნა სისაური
იამზე ოთიაშვილი
ვასილი ქიზიყელაშვილი
გიორგი ქოჩიშვილი
ირინე დოლმაზაშვილი
ხათუნა ნაცარაშვილი
ნუგზარი თანდილაშვილი
დავითი ხომიზური
მზია ზურაბაშვილი
ნათელა ყარაულაშვილი
გიორგი ჭიკაძე
თიკა ღარიბაშვილი
თამარი აშუღაშვილი
გივი ბურდული
თეა კრაწაშვილი
ლილი ზაალიშვილი
ლუკა ნინიკელაშვილი
ია კირვალიძე
გიორგი ნუცუბიძე
ლია მესხიშვილი
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ცისნარი ფარეშიშვილი
გურამი სამადაშვილი
ელზა ლეგაშვილი
მაია მურადოვი
თამაზი ფაჩოშვილი
გიორგი ლუარსაბიშვილი
ასმათი ღვინიაშვილი
სემერი გურგენიშვილი
მაკა ჯიმშიტაშვილი
მარიამი ქევხიშვილი
ვრეჟ ვარტანიან
ფლორა ჩივჩიან
კარენ ბდოიან
ალიკ ჰარუთიუნიან
რუზან სააკიან
ჰარუთიუნ გალსტიან
ანდრანიკ ხაჩატრიან
ვლადიმირ ჟამკოჩიან
აღასინ გალოიან
ირინა მეცატუნოვა
სეირან ამაზარიან
აღასინ მარანგოზიან
არტურ ტაშჩიან
ემზარი კოჩალიძე
ნანა აღდგომელაძე
თენგიზ ქავთარაძე
ინგა ბალახაშვილი
გიორგი ხარაიშვილი
ირაკლი ყულჯანიშვილი
ირინე გოგრიჭიანი
თამაზ ხარატიშვილი
არფენიკ არუთუნიან
ლევან ბლიაძე
ჰასმიკ მურადიანი
ქეთევანი ტყემალაძე
ლია გელაშვილი
შალვა ხაჩიძე
ინგა დავრაშელიძე
ნიკოლოზ ფაფაკერაშვილი
მარინა გრიგალაშვილი
ირმა ნაზარაშვილი
ნუნუ ბიბილური
დოდო კოპაძე
მაია მურჯიკნელი
ანა ბეროზაშვილი
ნინო რობაქიძე
როზა ედილაშვილი
კოსტანტინე კვაჭაძე
ზვიად გოგიჩაშვილი
დიმიტრი ყიფიანი
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იოსებ შავდათუაშვილი
ილია ჯავახიშვილი
ტარიელ მიდოდაშვილი
გოჩა ასკილაშვილი
ნოდარ ყოჩიშვილი
მალხაზ ტრამაკიძე
ზურიკო რომელაშვილი
ვლადიმერ ქრისტესიაშვილი
მზია მოსიაშვილი
ბესიკ მაჩაიძე
თამაზ ბეშკენაშვილი
ლანა შარვაშიძე
გიორგი ბარჯაძე
დალინა მჭედლიშვილი
ლამარა აფხაზაშვილი
ზაზა კორინთელი
მამუკა ბაზანდარაშვილი
ეთერ ქარქოზაშვილი
ვალერი ჯირკველიშვილი
დავით ცერცვაძე
ირინა ხაჩირაშვილი
ხათუნა არონიშიძე
ქეთევან სახუგაშვილი
თემურ ვანიშვილი
ნუგზარ მძინარაშვილი
იასონ დეკანოსიძე
შორენა სამხარაძე
მიხეილ შენგელია
ვანო კოპაძე
სიმონ ნასყიდაშვილი
სერგო გოქაძე
ირმა ბოლაშვილი
მაია მთვარაძე
მაია სულთანიშვილი
მაია მუჯარიძე
თეა ჯიხვაძე
მერი ჟორჟოლიანი
გიორგი ნაროზაშვილი
შოთა ზარიძე
ჟანა თაგვიაშვილი
მაია თაბუაშვილი
ლენა ხაჭიპერაძე
ბელა ისერგიშვილი
გურგენ ხვიჩია
ავთანდილ გიორგაძე
დავით ევანისელი
ზაირა მამისეიშვილი
სოსო მეფარიშვილი
დავით კოხოძე
ელისო შოთაძე
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მზია გრძელიძე
ბექა კუჭუხიძე
მიხეილ მსხვილიძე
ლალი გრძელიძე
ივანე ვარდიაშვილი
ლამარა გოცირიძე
მარინე ოსიაშვილი
თალიკო ათაბაკი
გიული ახალაშვილი
მარიამ ამირიძე
ნინო ხახიაშვილი
იზა შაქარაშვილი
ნატო დათოშვილი
ნინო ბერბერაშვილი
მზაღო კაიშაური
ნანი ტოტიკაშვილი
თინათინ პაპკიაური
მირიანი ახალკაციშვილი
გაგა წიკლაური
მაია ტყეშელაშვილი
ნატო ახალკაციშვილი
თეა ნავროზაშვილი
ლია ღუჭაშვილი
სოფიკო შერმადინი
თეონა სუხიტაშვილი
გიგა გოგიჩაშვილი
შაქირ ალიევი
ელმურაზ ისმაილოვი
თეონა ოსიშვილი
მაკა მეზვრიშვილი
იოსები კანდელაკი
ილია ყოჩიშვილი
ნარიმან ისაევი
ნინო გულაშვილი
ტეიუბ გასანოვი
ლეილა როსტიაშვილი
ტარიელ ბერიკიშვილი
ილგარ ალიევი
რომანი ელიზბარ ოღლი
ლია დალაქიშვილი
მანანა თინიკაშვილი
ორხან ნაბიევი
დავით ბაქრაძე
მადონა სანებლიძე
რასიმ ალლახიაროვი
ელგუჯა ნიკოლაძე
კახაბერ ჯავახიშვილი
ალექსანდრ იაკოპოვ
ნიჯათ მამედოვი
ზაზა ალიბეგაშვილი
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ბექა ყველაშვილი
ბექა ონიანი
გაგა ყველაშვილი
უჩა ალიბეგაშვილი
ამბაკო ავალიანი
გიორგი ხუციშვილი
გუსეინკულუ მუსაევი
თენგიზ გოგობერიშვილი
შახინ სადიკოვი
მოვილ მამედოვი
შორენა არჯევანიძე
ირაკლი ჩხაიძე
ლაშა ხუჭუა
ნოდარ ურდია
თემურ კახაძე
ავთანდილ ხუჭუა
ირმა ქელეხსაშვილი
თეონა ბაღდავაძე
მედეა რუხაძე
ხათუნა ბერაძე
თამარ ბურჯანაძე
მანანა ჭიპაშვილი
ელგუჯა ფოფხაძე
ეკატერინა მაქაძე
ქეთევან შერგელაშვილი
ნიკა ისიანი
კახაბერ დემურაშვილი
ნინო გრიგალაშვილი
ზვიად ჯაყელი
ბესიკ ნონიაშვილი
ზაზა მენაბდიშვილი
ამირან გოგოლაძე
ლევანი ტოგონიძე
გიორგი მელიქიშვილი
ელისო კაპანაძე
მიხეილ ჯაყელი
დავით გაბათაშვილი
ლაშა ხმელიძე
მიხეილ მაჩაბელი
ქეთევან გოგოლაძე
ნათია ღვაბერიძე
მარიამ გასპაროვი
ნანა საგანელიძე
მაია ბედიანაშვილი
ლამზირა მაღლაკელიძე
თინათინ ბედინეიშვილი
მანანა გიქორაშვილი
ნინო ქოქიაშვილი
ნინო ცერცვაძე
პაპუნა გორდეზიანი
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ქეთევან აფხაზავა
თენგიზ ხურციძე
მარიამ კერვალიშვილი
ავთანდილ შუბითიძე
მაგდა ასკურავა
გოჩა მაისურაძე
მარიამი ფირალიშვილი
დარეჯან რუხაია
ეკა ალხანიშვილი
ნინო სულაშვილი
ნოდარი ბაბალაშვილი
ლელა ბეროშვილი
ნელი ლაღიძე
ანა ბალარჯიშვილი
მარიამ ზოიძე
იზოლდა მიგინეიშვილი
ლევან ცხვირავაშვილი
ნინო კობახიძე
ვალერი მიგინეიშვილი
მაყვალა ნემსწვერიძე
როლანდი მოსეშვილი
მელანო მეგრელიშვილი
თამილა ცინცაძე
მამუკა მამარდაშვილი
ვალერიანი ხურციძე
გიორგი ხელაშვილი
მარინე ლეკიაშვილი
ინგა გაბუნია
დემურ მანაგაძე
თამარი ტაბატაძე
ალექსანდრე ბართია
რუსუდანი არჯევანიძე
ნინო გელაშვილი
მარიამი რუხაძე
თინა კობახიძე
გოჩა კობიაშვილი
ნანა ბიწკინაშვილი
ირინა ბიბიჩაძე
მარიკა გოგატიშვილი
ნაილი ადეიშვილი
თამარი მეტრეველი
ნარგიზი გელაშვილი
ლევან ლორთქიფანიძე
ნათია მაზანიშვილი
თენგიზ დვალიშვილი
ბაჩუკი დავითულიანი
ივანე ქიმუცაძე
ნონა ბუცხრიკიძე
ნინო ჩერქეზიშვილი
მამუკა შენგელია
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მიხეილ მინაშვილი
თეა ქამუშაძე
ნანა ზავრადაშვილი
ხატია ჯიმუხაძე
ვიტალი ცქიფურიშვილი
დავითი ომანაშვილი
ავთანდილ ბუსკივაძე
ირმა ჩხარტიშვილი
ლაშა ლომიძე
ბაადური მუმლაძე
გიორგი ბერიკაშვილი
ლელა კირაკოზაშვილი
მარინე კაციაშვილი
ეკატერინე სოლომნიშვილი
ლანა აბესაძე
გიორგი შველიძე
აკაკი რობაქიძე
ხათუნა თათარაშვილი
გოჩა ზარნაძე
გიული საბანაძე
მერაბი სიხარულიძე
ნოდარი მარგველაშვილი
ზურაბი ბჟალავა
საშა მაჭარაშვილი
ნიკა ვერულაშვილი
იაგო კვანტიძე
დავითი მემანიშვილი
ჭაბუკი ბუცხრიკიძე
მერაბი სამადაშვილი
სპარტაკი მუჯირიშვილი
ავთანდილ ოკმელაშვილი
ბექა ქრისტესიაშვილი
დავით ოქრიაშვილი
ხატია მიქიანი
კახა ტატუაშვილი
ზულფუგარ მიქაილოვი
თეიმურაზი მენაბდიშვილი
კარინე დოხოლიანი
დავით ციხელაშვილი
ლიანა აფრასიძე
სათდარ გაჯიევი
შაჰინ გასანოვი
არზუმან მამედოვი
როლანდ ჭელიძე
ზვიად პაქსაძე
არჩილ ხინიკაძე
ოთარ სულაშვილი
დიანა პაიჭაძე
სეიდ ალიევი
ანარ რუსთამოვი
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ემზარ გედენიძე
სადრადინ ტალიბოვი
ელდარ ჭოხონელიძე
ამირან ნარჩემაშვილი
გოშგარ ჩაილიევი
ლევანი თუთბერიძე
თურალ ისმაილოვი
ლევან ნემსაძე
ზურაბი ბერდელიძე
თამაზ ღადალაშვილი
დავით ფშაველაშვილი
რომან ბერიკიშვილი
მამუკა ქინქლაძე
გიორგი ქორთიევი
თამარ ჭერაშვილი
ნიკა კანდელაკი
გოჩა პაკაცოშვილი
დავითი ბუცხრიკიძე
დავით თეთრაშვილი
რეალ მირზაევ
ზაზა წიწილაშვილი
ალაზ ალლაზოვი
ჰახვერდი მუსალიევ
ჟანა ბიწაძე
პეტრე წოწკოლაური
ნიკოლოზ აბულაშვილი
ზურაბ შიუკაშვილი
კობა არაბული
მარიამ ჯალიაშვილი‐ობოლაშვილი
მალხაზ პაპუაშვილი
თამარ ნებიერიძე
ანდრო ხუციშვილი
ლევან გურაშვილი
მარიამი ალუღიშვილი
გურამი ალუღიშვილი
ავთანდილ იგნატიევი
გია პოპიაშვილი
გიორგი ოზაშვილი
მარიამი ცხვედიაშვილი
მარინე ტოკლიკიშვილი
ბესიკი ცისკარაული
გიორგი მკერვალიძე
ნანა ჩხიკვაძე
ნანა მელაშვილი
ვასილ დვალი
ნანული ტომარაძე
ნესტან ჭელიძე
შორენა ქათამაძე
სალომე აბუთიძე
გიორგი აბუთიძე
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ელბერდი კაციტაძე
ზაურ დავლიანიძე
ზაქარია მაჭანკალაძე
ეთერ ჯიყაშვილი
ნანა გრიგალაშვილი
შალვა მოსაშვილი
ლია უსუფაშვილი
მაია ბიტარაშვილი
ნინო ჯალიაშვილი
თამარ ვადაჭკორია
თემური თანდაშვილი
ნაზო ქორეულაშვილი
გიორგი ელაშვილი
ჯენერი ელაშვილი
ბორის კუსრაშვილი
ვახტანგ გოზალიშვილი
ბექა ღვედაშვილი
ნინო გელაშვილი
შოთა ხუციშვილი
ნატო ირემაძე
ვლადიმერ კოზაკიშვილი
ზურაბ ალავერდაშვილი
გიორგი ჯალიაშვილი
ნათელა ჩუკინა

