
# გამარჯვებულის სახელი და გვარი

1 თენგიზ ხუციშვილი

2 პაატა კილასონია

3 ნინო ხუციშვილი

4 მარიკა კოპალიანი

5 ირმა ელიკაშვილი

6 ნატა ჩურკინი

7 ასმათ გოგატიშვილი

8 დავით გრიგოლაშვილი

9 გიორგი გახოკია

10 შალვა დიდია

11 ივანე ჯიქია

12 თორნიკე კობერიძე

13 პაატა კირეულიშვილი

14 მარიამ მარგებაძე

15 ნატალი სოსელია

16 კობა მეკარიშვილი

17 თორნიკე სამსეიშვილი

18 პაატა გიგოიძე

19 პაატა კილასონია

20 თამარ მანაგაძე

21 არჩილი რუხაია

22 ლადო ჩარგაზია

23 ემზარ სოკუროვი

24 ბელა ტაბატაძე

25 მარინე მაჭავარიანი

26 ირაკლი გეგეშიძე

27 თათია ჯავაშვილი

28 დავით ბურდული

29 დავით გარსენიშვილი

30 ნინო ხუციშვილი

31 ევა უნანიანი

32 მანანა ბეჟოშვილი

33 მეგი ჟორდანია

34 ლუკა გვენეტაძე

35 აკაკი ნარსია

36 უჩა პარწინიკაშვილი

37 ეკა მეტრეველი

38 თეა თხელიძე

39 მარინა ბოსტოღანაშვილი

40 ალა მარიკიანი

41 იოსებ ახალაძე

42 კახაბერ ანდღულაძე

43 ვალერი ცირეკიძე

44 დათო ქემხაძე

45 ზვიად ნებუნიშვილი

46 დარეჯან ქაშაკაშვილი
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47 გელა სალთხუციშვილი

48 ლონარი მელაძე

49 ნანა ბენდელიანი

50 ნათია ხანცის

51 მარიამ ფერიაშვილი

52 მამუკა გოგინაშვილი

53 გიორგი ლეკიშვილი

54 მალვინა პირველი

55 კახა მარღიაშვილი

56 ირმა წინწალაშვილი

57 თენგიზ მაღრაძე

58 სალომე ლორია

59 თამარ ბერძენიშვილი

60 თამაზ მაღრაძე

61 ვახტანგ წიკლაური

62 თემურ ავდოიანი

63 თენგიზ კოპაძე

64 მანანა კოტორაშვილი 

65 მაგდა ნატროშვილი

66 ხათუნა გარაყანიძე

67 ნაზი ზურებიანი

68 ნათია რაზმაძე

69 ეკა ჯერენაშვილი

70 ლაშა სალბიშვილი

71 ეკა ქველაძე

72 ანი ანდღულაძე

73 ხატია ხოსიტაშვილი

74 ლანა მირცხულავა

75 ანა ჩაგუნავა

76 რუსუდან ყოჩიაშვილი

77 ნატო დიასამიძე

78 ქეთევან ქავთარაძე

79 ნათია ბაზაძე

80 გიორგი ავსაჯანიშვილი

81 გიორგი გველესიანი

82 გურანდა დარჩიძე

83 მზია შუბითიძე

84 მაია მახარაშვილი

85 ნიკოლოზ ქოქოშვილი

86 ლია რეხვიაშვილი

87 თამარ შეყილაძე

88 გიორგი ბეჟაშვილი

89 სალომე გორგილაძე

90 ნიკოლოზ ბოლქვაძე

91 ლევან კოტაშვილი

92 კობა მეკარიშვილი

93 მარიკა კოპალიანი

94 დავით გარსენიშვილი

95 ირმა ოთიაშვილი

96 ვერიკო ალადაშვილი



97 თამარ ნაცარაშვილი

98 ზაზა ალელიშვილი

99 ეთერ ყაველაშვილი

100 კავკაზ აბდალოვი


