
სახელი გვარი

1 ლუკა ჩოხარაძე

2 თებრონე ალიოღლი

3 იური ინაშარიძე

4 ლევან ხოზრევანიძე

5 დალი ქამაშიძე

6 ზურაბ ხოზრევანიძე

7 მერი ცეცხლაძე

8 ეთერ ბასილაძე

9 ლაშა გაგუა

10 თამთა ბერიძე

11 გიორგი წითელაძე

12 თენგიზ ცეცხლაძე

13 ვიაჩესლავ ჩხაიძე

14 ლაშა ჩაჩხუნაშვილი

15 ზურაბ იმნაძე

16 დავით ბურჭულაძე

17 ავთანდილ ბურჭულაძე

18 ნევრისტან ელიაძე

19 ნიკა ბერიძე

20 სალომე ჩაჩხუნაშვილი

21 დარეჯან მახარაძე

22 ლანა რუხაძე

23 ხათუნა გორგაძე

24 ლია ლორთქიფანიძე

25 ლუკა კოხრეიძე



26 სვეტლანა ჩახოიანი

27 გოჩა შენგელია

28 დავით შათირიშვილი

29 ჯულიეტა ცინცაძე

30 მარლენ სიმონიანი

31 თეა მახარაძე

32 მედეა კახიძე

33 ანზორ გიგიბერიძე

34 იაშა ცივნარიძე

35 ივანე კოხრეიძე

36 ნიკა მიქელაძე

37 ემზარ ზაქარიაძე

38 გიორგი სურმანიძე

39 ქეთევან აბაშიძე

40 იოსებ შაინიძე

41 მაყვალა შაინიძე

42 ტარიელ მიქელაძე

43 ვაჟა სურმანიძე

44 რუსუდან ბილვანიძე

45 შალვა ჭანტურია

46 ლალი გუგუნავა

47 ნინო კონცელიძე

48 თინათინ კონცელიძე

49 თამარ ინაშარიძე

50 ბექა გუგუნავა

51 ეთერ ბათნიძე

52 ნინო რუხაძე

53 მინდია შაინიძე

54 ხათუნა ხორავა

55 სულიკო მახარაძე

56 ნუგზარ ხოზრევანიძე



57 ეთერ მახარაძე

58 მაია თევზაძე

59 დავით ჯაფარიძე

60 ვასილ ურუშაძე

61 მარტა კონცელიძე

62 თინათინ თურმანიძე

63 მაია კაბარია

64 ლია გურაბანიძე

65 ვახტანგ მითაიშვილი

66 მამუკა ბერიძე

67 როლანდი ხვიჩია

68 მანანა ზანდარაძე

69 ირინე ქათამაძე

70 გულიკო ბერიძე

71 ანა ვასაძე

72 თემურ შაინიძე

73 ენრიკო გოგუაძე

74 დალი არძენაძე

75 გია ცეცხლაძე

76 ირინა კახიძე

77 მინდია დანელია

78 გოჩა სურმანიძე

79 თამარ გუგუნავა

80 ჯეინ ღოღობერიძე

81 თენგიზ ნაყოფია

82 გულნაზ ხასაია

83 ამირან მელუა

84 სერგეი თათარიძე

85 ანა აგირბა

86 ნინო თებიძე

87 მიხეილ ჯაფარიძე



88 მედეა ღონიაძე

89 თამთა გოგოლიშვილი

90 ლია ჯაიანი

91 მარიამ გოგუაძე

92 თინათინ გოგუაძე

93 ანა ჟღენტი

94 კამო კურდოგლიანი

95 ასმათ ბოლქვაძე

96 ნესტან უზუნაძე

97 მირანდა დარჩიძე

98 გიორგი ფირცხალაიშვილი

99 როენა შარაძე

100 გიორგი გურგენიძე

101 ანა გუგუნავა

102 მამუკა ჯაში

103 მამუკა გორგილაძე



 


