
1 ვლადიმერი მხეიძე
2 ჭელიძე ნინო
3 იაშვილი ნოდარი
4 სუმბაძე სალომე
5 იაშვილი ალდე
6 გაფრინდაშვილი კოტე
7 ზურაშვილი თინათინი
8 გურგენიძე ანა
9 ცაგარეიშვილი გურამ

10 შარაშიძე ზუკა
11 მარიამ ზანგური
12 ტესტი ტესტი
13 მილანა მანუკიან
14 ნინო საღინაძე
15 სოფიო გონიაშვილი
16 მარიამ ტაბლიაშვილი
17 ავთანდილ მაღრაძე
18 გიორგი ხუხუნაიშვილი
19 მარიამ ჟღენტი
20 თამთა ხაჭაპურაძე
21 მარიამ მამუკაშვილი
22 ომარი მალანია
23 გიორგი მანია
24 სანდრი ურთქმელიძე
25 ლილუ ნიკოლაძე
26 ანა ზაქარიაშვილი
27 იაგო ნიკოლაძე
28 გიორგი ევსია
29 ბექა ტაილურიშვილი
30 თეონა მაჭარაშვილი
31 ნათია ვეფხვაძე
32 თათია მოდებაძე
33 თათია მარჩილაშვილი
34 თამარ გიორგობიანი

28 მარტი



35 ლიანა ქურდაძე
36 ბაია იჩუაიძე

1 ნინო ჩხეტიანი
2 რომა ლარკინი
3 თათია მარჩილაშვილი
4 სალომე წიქვაძე
5 ალინა ქოქაშვილი
6 მარიამ ფსუტური
7 ნინა სარქისოვა
8 მარიამ ზანგური
9 გვანცა გოგოლაძე

10 რუსუდან ხეჩიკაშვილი
11 ურთქმელიძე სანდრი
12 რატი ლაბაძე
13 კონსტანტინე გაფრინდაშვილი
14 პაატა ბასილაძე
15 კოტე დათაშვილი
16 კესო თეგეთაშვილი
17 ნინო ილურიძე
18 მედეა ლოლიშვილი
19 ანა ბოსტოღანაშვილი
20 ნათია მგალობლიშვილი
21 მარიამი ანდღულაძე
22 ცოტნე წიკლაური
23 ლუკა კიკნაძე
24 ლელე მაისურაძე
25 ნათია გოგრიჭიანი
26 ნუცა ფირჩალავა
27 თორნიკე ხადური
28 გიორგი კობახიძე
29 ანი ფერიაშვილი
30 ანი ოცხელი
31 ქეთევან გელაშვილი
32 ავთანდილი მაღრაძე

4 აპრილი



33 ვახტანგ გუბელაძე
34 ბაია გურაბანიდზე
35 მარიამი კუჭუხიძე
36 ნათია პაპიძე

1 ანა გოგიტიძე
2 დათო ჭანტურიძე
3 გიორგი მაკარაშვილი
4 რეზო კოკია
5 თორნიკე გიგაური
6 ლუბოვი ოგანესიანი
7 სანდრო წერეთელი
8 ტატა ზაქარაია
9 მარიამი ხაზარაძე

10 ანა ბოსტოღანაშვილი
11 ალეკო ბოქოლიშვილი
12 თორნიკე მაცხონაშვილი
13 თამარ დოლიძე
14 სერგო კარაპეტიანი
15 დარინა ბლუიშვილი
16 ნიკა ანთელავა
17 თეონა დაუთაშვილი
18 სალომე ქურდაძე
19 მარიამი გედევანიშვილი
20 ანა გადელია
21 ნიკოლოზ სანაია
22 გიორგი მაკარაშვილი
23 სალომე სუმბაძე
24 ნატო სესიაშვილი
25 თამაზი ბოჭორიშვილი
26 გიორგი გიგუაშვილი
27 ანა ლობჟანიძე
28 ხათუთა ცისკარაული
29 ანი ნოზაძე
30 ნინი ჩაგანავა

18 აპრილი



31 სალომე ბურდული
32 მარიამ მაისურაძე
33 მაგდა მოდებაძე
34 ლალი ფიცხელაური
35 ლიდია ბეჟანიშვილი
36 ლიანა ქურდაძე

1 დავით ბოჭორიშვილი
2 მარიამი ფურცელაძე
3 მარიამ ჩოქური
4 ლევან ყიფიანი
5 მარიამ ნინოშვილი
6 ანი ყოჩიაშვილი
7 ვიქტორია ოვსეფიან
8 ლევანი ხეჩიკაშვილი
9 ანრი საკანდელიძე

10 ტთეონა გუჯეჯიანი
11 თენგო დალაქიშვილი
12 ნუცა სამუშია
13 მიშიკო ოქროპირიძე
14 გაგი ნარტყოშვილი
15 გოჩა მოსიაშვილი
16 მარიამი ლორთქიფანიძე
17 გიორგი ჩიკვინიძე
18 გიორგი ხუფენია
19 ქეთევან ღიბრაძე
20 ნიკოლოზი შათირიშვილი
21 ალიკა აბრამიშვილი
22 ნინო აფციაური
23 ქეთევან მანჯაფარაშვილი
24 სალომე თარიმანიშვილი
25 ელენე იმედაშვილი
26 გიორგი იმედაშვილი
27 ნინი ჭელიძე

25 აპრილი



28 მარიამ კუკავა
29 ანა მამამთავრიშვილი
30 ქეთევან გვარჯალაძე
31 ნუცა ფირჩალავა
32 მაგდა კობაიძე
33 მირიან თაბაგარი
34 ციცი ჩხეიძე
35 მარიამ ხორავა
36 ანი გველესიანი

1 lლილუ ნიკოლაძე
2 იაგო ნიკოლაძე
3 ნიკა ბაციკაძე
4 ანამარია ხატიაშვილი
5 თამარი სამხარაძე
6 ნიკა ზანდარაშვილი
7 ქეთევან ნიკოლაძე
8 ნიკოლოზი კოპლატაძე
9 ქეთევან ქუთათელაძე

10 მარი მთავრიშვილი
11 მარიამ ტაბლიაშვილი
12 ილია ძაძამია
13 თორნიკე ჭიაბერაშვილი
14 მარიამ გველებიანი
15 ლელა დავაძე
16 გულნარა თოფურია
17 მარიამი სუპათაშვილი
18 თორნიკე სადრაძე
19 ეკატერინე მესხი
20 თათია კიკნაძე
21 თეონა კუპრაძე
22 გიორგი ბუაჩიძე
23 ქეთევან გუნია
24 კონსტანტინე ვაჩეიშვილი
25 ნინო შონია

2 მაისი



26 დიმიტრი მაქაცარია
27 თამარ ონიანი
28 ნინო საღინაძე
29 ანა მამამთავრიშვილი
30 ნია სეფაშვილი
31 კარინა ბაგდასარიანი
32 მაგდა ბეთლემიძე
33 გულნარა თოფურია
34 ნათია ვეფხვაძე
35 ელისაბედ გორგიაშვილი
36 ლიზა ცინდელიანი

1 თამარი ელაშვილი
2 ქეთევან ხომერიკი
3 ნათია მგალობლიშვილი
4 ვლადიმერ სანიკიძე
5 სესილი ციმინტია
6 კონსტანტინე ღვაბერიძე
7 თეონა მაჭარაშვილი
8 მარიამი გაჩეჩილაძე
9 სალომე ოთარაშვილი

10 ლიკა ბაგაგოშვილი
11 ქეთი მუკასაშვილი
12 სერგი სავანელი
13 გიორგი გელაშვილი
14 ნიკოლოზ ჭიჭინაძე
15 კახი ფაჩოშვილი
16 მარიამ ლორთქიფანიძე
17 ხატია ნოდია
18 თინათინ ზურაშვილი
19 გიორგი მაკარაშვილი
20 ირაკლი ნამორაძე
21 სალომე ჯიქური
22 დაჩი სუჯაშვილი
23 გიორგი გოქსაძე

9 მაისი



24 ეკატერინე დუმბაძე
25 მეგი მეგრელი
26 ზურაბ ყიფიანი
27 ანა დეკანოსიძე
28 ზურიკო ხოსიტაშვილი
29 თეონა კვირაია
30 ნიკა მომცელიძე
31 გურამ ცაგარეიშვილი
32 ბექა ქასრაშვილი
33 ელენა კეთილაძე
34 სალომე მარგიშვილი
35 ალდე იაშვილი
36 ლუკა გუგუშვილი
37 სალომე საადბეგიშვილი
38 მარიამ ბენდელიანი
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