
1 ქვრივიშვილი ალეკო
ქვრივიშვილი ალეკო სუხიტაშვილი დაჩი

17 სუხიტაშვილი დაჩი
ნასყიდაშვილი გიორგი

9 ბეგლარაშვილი რობიზონი
ბეგლარაშვილი რობიზონი ნასყიდაშვილი გიორგი

25 ნასყიდაშვილი გიორგი
ნასყიდაშვილი გიორგი

5 კოპაძე შმაგი
არხოზაშვილი ვალერი კოპაძე შმაგი

21 არხოზაშვილი ვალერი
კოპაძე შმაგი

13 ბერიანიძე გიორგი
ნინიაშვილი ვანო ბერიანიძე გიორგი

29 ნინიაშვილი ვანო

3
შონია გიორგი

19 შონია გიორგი
პაპუნაშვილი ბაჩანა

11 ჯამბურიძე გიორგი
ჯამბურიძე გიორგი პაპუნაშვილი ბაჩანა

27 პაპუნაშვილი ბაჩანა
პაპუნაშვილი ბაჩანა

7 გაბიძაშვილი ვასილი
გაბიძაშვილი ვასილი ქისტაური ბესარიონი

23 ქისტაური ბესარიონი
ჩილინდრიშვილი თამაზ

15 ჩილინდრიშვილი თამაზ
მარგველაშვილი თორნიკე ჩილინდრიშვილი თამაზ

31 მარგველაშვილი თორნიკე

2 ხაჩიძე ზურაბი
შათირიშვილი შაქრო ხაჩიძე ზურაბი

18 შათირიშვილი შაქრო
ხაჩიძე ზურაბი

10 მეხრიშვილი გიორგი
აბრამიშვილი თემური მეხრიშვილი გიორგი

26 აბრამიშვილი თემური
ზაკუტაშვილი გურამი

6 ნინიაშვილი დავითი
ნინიაშვილი დავითი ზაკუტაშვილი გურამი

22 ზაკუტაშვილი გურამი
ზაკუტაშვილი გურამი

14 წმინდაშვილი ავთანდილ
ჩადუნელი ლაშა წმინდაშვილი ავთანდილ

30 ჩადუნელი ლაშა

4 მასურაშვილი გიორგი
მასურაშვილი გიორგი ვარძელაშვილი ლაშა

20 ვარძელაშვილი ლაშა
ვარძელაშვილი ლაშა

12 კაპანაძე გიორგი
ძამაშვილი სანდრო კაპანაძე გიორგი

28 ძამაშვილი სანდრო
ვარძელაშვილი ლაშა

8 საჩალელი გიორგი
გასიტაშვილი გურამ საჩალელი გიორგი

24 გასიტაშვილი გურამ
საჩალელი გიორგი

16 მეტივიშვილი ვახტანგ
მეტივიშვილი ვახტანგ ჩხეტიანი ლევანი

32 ჩხეტიანი ლევანი
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1 კაიდარაშვილი  ალეკო
კაიდარაშვილი  ალეკო ჩხეტიანი ლერი 

33 ჩხეტიანი ლერი კაიდარაშვილი  ალეკო ჩხეტიანი ლერი 
17 ჩუტკერაშვილი დავითი ჭაბაშვილი გიორგი

9 გიორგაშვილი გაგა ჩხეტიანი ლერი 
გიორგაშვილი გაგა

41 კოპაძე დავითი ბაბლუანი რევაზ
25 კოპაძე დავითი ბაბლუანი რევაზ

5 ბუბუნაური ვაჟა გაზაშვილი შალვ
ბუბუნაური ვაჟა

37 ბუბუნაური ვაჟა გაზაშვილი შალვა
21 ბუხრიკიძე ნოდარ გაზაშვილი შალვა

13 ხუციშვილი გიორგი გაზაშვილი შალვ
ხუციშვილი გიორგი

45 რევაზაშვილი გიორგი ზაქაიძე ზურა
29 რევაზაშვილი გიორგი ზაქაიძე ზურა

3 ოთინაშვილი ირაკლი
ზაქაიძე ზურა ოთინაშვილი ირაკლი

35 ზაქაიძე ზურა ბაზანდარაშვილი გიორგი ხუციშვილი გიორგი
19 ბაზანდარაშვილი გიორგი ხუციშვილი გიორგი

11 წიფიანი ბექა ბუხრიკიძე ნოდარ
წიფიანი ბექა

43 წიფიანი ბექა ბუხრიკიძე ნოდარ
27 გაზაშვილი შალვა ბუხრიკიძე ნოდარ

7 მახათაძე ვანო ჩუტკერაშვილი დავითი
მახათაძე ვანო

39 მახათაძე ვანო გიორგაშვილი გაგა
23 ბაბლუანი რევაზ გიორგაშვილი გაგა

15 ბასილაშვილი ნიკა ჩუტკერაშვილი დავითი
ბასილაშვილი ნიკა

47 ბასილაშვილი ნიკა ჩუტკერაშვილი დავითი
31 ჭაბაშვილი გიორგი ჩუტკერაშვილი დავითი

2 სოსიაშვილი ბექა
სოსიაშვილი ბექა წიკლაური გიორგი

34 წიკლაური გიორგი სოსიაშვილი ბექა ბზიშვილი დავითი
18 მინასიანი ნოდარი ბზიშვილი დავითი

10 ფოცხვერაშვილი სოსო ბზიშვილი დავითი
ფოცხვერაშვილი სოსო

42 კაპანაძე საბა ძავაშვილი გურამი
26 კაპანაძე საბა ძავაშვილი გურამი

6 ფირცხელიანი ბაჩუკი ბზიშვილი დავითი
ნიაზაშვილი გიორგი ფირცხელიანი ბაჩუკი

38 ნიაზაშვილი გიორგი ნიაზაშვილი გიორგი ფირცხელიანი ბაჩუკი
22 ონიანი გიორგი ღვინიაშვილი ომარი

14 პარუნაშვილი ლევანი სირბილაძე ლევანი
პარუნაშვილი ლევანი

46 არჩუაძე  არმაზი სირბილაძე ლევანი
30 არჩუაძე  არმაზი სირბილაძე ლევანი

4 მუმლაძე გიგა
მეტრეველი მალხაზ მუმლაძე გიგა

36 მეტრეველი მალხაზ მეტრეველი მალხაზ პარუნაშვილი ლევანი
20 სირბილაძე ლევანი პარუნაშვილი ლევანი

12 ბროლაშვილი გიორგი ონიანი გიორგი
ბროლაშვილი გიორგი

44 ბროლაშვილი გიორგი ონიანი გიორგი
28 ღვინიაშვილი ომარი ონიანი გიორგი

8 წამალაიძე გიორგი ონიანი გიორგი
წამალაიძე გიორგი

40 წამალაიძე გიორგი ფოცხვერაშვილი სოსო
24 ძავაშვილი გურამი ფოცხვერაშვილი სოსო

16 ნადირაძე ლაშა ფოცხვერაშვილი სოსო
ნადირაძე ლაშა

48 ნადირაძე ლაშა მინასიანი ნოდარი
32 ბზიშვილი დავითი მინასიანი ნოდარი
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1
გვარმიანი ვეფხია

33 გვარმიანი ვეფხია ბახბახაშვილი მიხეილ ტაბარუკიშვილი ვახტანგი
17 ბახბახაშვილი მიხეილ ტაბარუკიშვილი ვახტანგი

9 ნადირაძე ბექა ტაბარუკიშვილი ვახტანგი
ნადირაძე ბექა ჯავშანაშვილი ლაშა

41 ჯავშანაშვილი ლაშა ნადირაძე ბექა ტურაშვილი გიორგი
25 ლაგაზაშვილი გიორგი ტურაშვილი გიორგი

5 ნოზაძე ვასილი ტაბარუკიშვილი ვახტანგი
ჯაფარიძე ავთნდილ ნოზაძე ვასილი

37 ჯაფარიძე ავთნდილ ლიჩელი გაგი მცურავიშვილი  გიორგი
21 ლიჩელი გაგი მცურავიშვილი  გიორგი

13 დოღანაძე გიორგი დოღანაძე გიორგი
დავითაშვილი ლუკა დოღანაძე გიორგი

45 დავითაშვილი ლუკა დავითაშვილი ლუკა დოღანაძე გიორგი
29 ქველაძე გოჩა ცერცვაძე ვალერი

3 ცერცვაძე ვალერი
ცერცვაძე ვალერი ჯაფოშვილი ბაჩო

35 ჯაფოშვილი ბაჩო ნიაზაშვილი ომარი ქველაძე გოჩა
19 ნიაზაშვილი ომარი ქველაძე გოჩა

11 ბაღოშვილი გიორგი ქველაძე გოჩა
მცურავიშვილი  გიორგი ბაღოშვილი გიორგი

43 მცურავიშვილი  გიორგი კობაიძე ნიკა ჯაფარიძე ავთნდილ
27 კობაიძე ნიკა ჯაფარიძე ავთნდილ

7 ტურაშვილი გიორგი ხუბულური თორნიკე
ტურაშვილი გიორგი ჭიკაიძე ბაჩო

39 ჭიკაიძე ბაჩო უდესიანი ბექა ჭიკაიძე ბაჩო
23 უდესიანი ბექა ლაგაზაშვილი გიორგი

15 ხუბულური თორნიკე ხუბულური თორნიკე
ქავთარაშვილი ისლამ ხუბულური თორნიკე

47 ქავთარაშვილი ისლამ ქავთარაშვილი ისლამ ხუბულური თორნიკე
31 ტაბარუკიშვილი ვახტანგი გვარმიანი ვეფხია

2 ბეროშვილი ირაკლი
ბეროშვილი ირაკლი ნიჟარაძე ლუკა

34 ნიჟარაძე ლუკა ბეროშვილი ირაკლი დიდებაშვილი გიორგი
18 გამხიტაშვილი ნიკა დიდებაშვილი გიორგი

10 ახალაური გიორგი დიდებაშვილი გიორგი
ახალაური გიორგი ტაკაშვილი აკაკი

42 ტაკაშვილი აკაკი ახალაური გიორგი მარგიანი იგორ
26 გუმაშვილი გრიშა მარგიანი იგორ

6 სოზიაშვილი ოთარი დიდებაშვილი გიორგი
სოზიაშვილი ოთარი ხაბალაშვილი შოთა 

38 ხაბალაშვილი შოთა ჯამასპაშვილი გიორგი გვიჩიანი ანზორ
22 ჯამასპაშვილი გიორგი გვიჩიანი ანზორ

14 ნატროშვილი დავით ყავრიშვილი გიგა
ნატროშვილი დავით ყავრიშვილი გიგა

46 ყავრიშვილი გიგა მათიაშვილი გიორგი ყავრიშვილი გიგა
30 მათიაშვილი გიორგი გოგოჭური ჯულხა

4 აფრასიძე ბეთქილი
კაპანაძე ლუკა აფრასიძე ბეთქილი

36 კაპანაძე ლუკა კაპანაძე ლუკა აფრასიძე ბეთქილი
20 გოგოჭური ჯულხა ნატროშვილი დავით

12 ოძელაშვილი ერეკლე აფრასიძე ბეთქილი
ოძელაშვილი ერეკლე მელაშვილი ცოტნე

44 მელაშვილი ცოტნე ოძელაშვილი ერეკლე სოზიაშვილი ოთარი
28 გვიჩიანი ანზორ სოზიაშვილი ოთარი

8 გრიგალაშვილი თორნიკე აფრასიძე ბეთქილი
გრიგალაშვილი თორნიკე აკოფაშვილი კობა

40 აკოფაშვილი კობა გრიგალაშვილი თორნიკე გუმაშვილი გრიშა
24 მარგიანი იგორ გუმაშვილი გრიშა

16 დიდებაშვილი გიორგი გუმაშვილი გრიშა
დიდებაშვილი გიორგი დათაშვილი თენგიზი

48 დათაშვილი თენგიზი კაკაშვილი ნიკა დათაშვილი თენგიზი
32 კაკაშვილი ნიკა გამხიტაშვილი ნიკა
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