
1 ჩაყიაშვილი თედო
ჩაყიაშვილი თედო ჯილავიანი სანდრო 

33 ჯილავიანი სანდრო ოტიაშვილი გიგი ჯილავიანი სანდრო 
17 ოტიაშვილი გიგი ოჩიგავა ლუკა

9 გელაშვილი ალექსანდრე ომაძე რომა
გელაშვილი ალექსანდრე ომაძე რომა

41 ომაძე რომა ჩხეიძე ნიკა ომაძე რომა
25 ჩხეიძე ნიკა კორძაია ზურაბ

5 ქერაული დავით
ქერაული დავით სეხნიაშვილი ოთარი

37 სეხნიაშვილი ოთარი ქერაული დავით მარღიშვილი რომა
21 შენგელია თემური მარღიშვილი რომა

13 ზარიძე ბექა მარღიშვილი რომა
ზარიძე ბექა

45 სარდალაშვილი გიორგი მესხიშვილი გიორგი
29 სარდალაშვილი გიორგი მესხიშვილი გიორგი

3 ფარჯიანი ფარნაოზი
ამირხანაშვილი გუგა ფარჯიანი ფარნაოზი

35 ამირხანაშვილი გუგა ამირხანაშვილი გუგა ფარჯიანი ფარნაოზი
19 მესხიშვილი გიორგი ზარიძე ბექა

11 სალუქვაძე ლაშა ფარჯიანი ფარნაოზი
სალუქვაძე ლაშა აზიზბეკოვი ბაირამ

43 აზიზბეკოვი ბაირამ სალუქვაძე ლაშა აზიზბეკოვი ბაირამ
27 მარღიშვილი რომა შენგელია თემური

7 მარგიანი კიმი
კორძაია ზურაბ მარგიანი კიმი

39 კორძაია ზურაბ გელხაური ნუგზარ გელაშვილი ალექსანდრე
23 გელხაური ნუგზარ გელაშვილი ალექსანდრე

15 ხუდოიანი მურაზი გელაშვილი ალექსანდრე
ხუდოიანი მურაზი არჩუაძე ვალერი

47 არჩუაძე ვალერი ხუდოიანი მურაზი ჩაყიაშვილი თედო
31 ოჩიგავა ლუკა ჩაყიაშვილი თედო

2 ჩაჩაური ტატო
რაფავა ალექსანდრე ჩაჩაური ტატო

34 რაფავა ალექსანდრე რაფავა ალექსანდრე თოფურია სერაფიმე
18 ხარებაშვილი გივი თოფურია სერაფიმე

10 სომხიშვილი შალვა თოფურია სერაფიმე
სომხიშვილი შალვა მამულაშვილი ილია

42 მამულაშვილი ილია სომხიშვილი შალვა მამულაშვილი ილია
26 მჭედელაძე შოთა მუშკუდიანი ლუკა

6 მოსიაშვილი თორნიკე
ლობჟანიძე ზურა მოსიაშვილი თორნიკე

38 ლობჟანიძე ზურა ლობჟანიძე ზურა ნაჭყებია გიორგი
22 გიორგობიანი დაჩი ნაჭყებია გიორგი

14 პავლიაშვილი ლუკა ნაჭყებია გიორგი
პავლიაშვილი ლუკა

46 ლოლაძე გიორგი ქანდაურიშვილი რეზი
30 ლოლაძე გიორგი ქანდაურიშვილი რეზი

4 გვრიტიშვილი ანრი
წიკლაური დაჩი გვრიტიშვილი ანრი

36 წიკლაური დაჩი წიკლაური დაჩი პავლიაშვილი ლუკა
20 ქანდაურიშვილი რეზი პავლიაშვილი ლუკა

12 ხაჩიძე დავითი გიორგობიანი დაჩი
ხაჩიძე დავითი კაცელაშვილი ლაშა

44 კაცელაშვილი ლაშა ხაჩიძე დავითი გიორგობიანი დაჩი
28 ნაჭყებია გიორგი გიორგობიანი დაჩი

8 ღანიაშვილი ლექსო
ღანიაშვილი ლექსო გელდიაშვილი ბაჩანა

40 გელდიაშვილი ბაჩანა ღანიაშვილი ლექსო გელდიაშვილი ბაჩანა
24 მუშკუდიანი ლუკა მჭედელაძე შოთა

16 სონიძე გიორგი ხარებაშვილი გივი
სონიძე გიორგი

48 სონიძე გიორგი ხარებაშვილი გივი
32 თოფურია სერაფიმე ხარებაშვილი გივი
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1 გაგნიძე გიორგი
ზირაქიშვილი თენგო გაგნიძე გიორგი

33 ზირაქიშვილი თენგო
ზირაქიშვილი თენგო გაგნიძე გიორგი

17 ჭიღლაძე გიორგი
ჭიღლაძე გიორგი ნაცვლიშვილი ნუგზარ ჩაფურიშვილი კაკო

49 ნაცვლიშვილი ნუგზარ
ჩაფურიშვილი კაკო

9 გიგოიძე დავით
გიგოიძე დავით ქაშაკაშვილი გაგა ჩაფურიშვილი კაკო

41 ქაშაკაშვილი გაგა
გიგოიძე დავით ეფენდიევი თაფთიხ

25 ადიკაშვილი ლუკა
ადიკაშვილი ლუკა ეფენდიევი თაფთიხ ხუდოიანი ალექსი

57 ეფენდიევი თაფთიხ
ხუდოიანი ალექსი

5 სამნიაშვილი გაგა
სამნიაშვილი გაგა ჭაღალიძე გიორგი

37 ჭაღალიძე გიორგი
მღებრიშვილი ვალერი ჭაღალიძე გიორგი

21 ლელუაშვილი უჩა
მღებრიშვილი ვალერი ლელუაშვილი უჩა ჭაღალიძე გიორგი

53 მღებრიშვილი ვალერი
კაკაშვილი ვანო

13 ბერიკაშვილი გიორგი
ძაგანიშვილი ონისე ბერიკაშვილი გიორგი ჭაღალიძე გიორგი

45 ძაგანიშვილი ონისე
ბერუაშვილი მათე ბერიკაშვილი გიორგი

29 ბერუაშვილი მათე
ბერუაშვილი მათე ბერიკაშვილი გიორგი

61
ანიაშვილი გიორგი

3 ანიაშვილი გიორგი
ანიაშვილი გიორგი ახალკაცი ჯაბა

35 ახალკაცი ჯაბა
ელიზბარაშვილი თემური რუსულაშვილი გიორგი

19 ელიზბარაშვილი თემური
ელიზბარაშვილი თემური რუსულაშვილი გიორგი რუსულაშვილი გიორგი

51 რუსულაშვილი გიორგი
ძაგანიშვილი ონისე

11 კვიციანი კორნელი
კაკაშვილი ვანო კვიციანი კორნელი რუსულაშვილი გიორგი

43 კაკაშვილი ვანო
ელიაშვილი ანზორ კვიციანი კორნელი

27 ელიაშვილი ანზორ
ელიაშვილი ანზორ სამნიაშვილი გაგა

59
სამნიაშვილი გაგა

7 მრელაშვილი გიგა
მრელაშვილი გიგა ნიკოლიშვილი გიორგი

39 ნიკოლიშვილი გიორგი
მრელაშვილი გიგა ნიკოლიშვილი გიორგი

23 ხუდოიანი ალექსი
ხუდოიანი ალექსი ნიკოლიშვილი გიორგი

55
ადიკაშვილი ლუკა

15 დავლაძე ნიკა
ჩაფურიშვილი კაკო დავლაძე ნიკა ნიკოლიშვილი გიორგი

47 ჩაფურიშვილი კაკო
გოგობერიშვილი მათე დავლაძე ნიკა

31 გოგობერიშვილი მათე
გოგობერიშვილი მათე ჭიღლაძე გიორგი

63
ჭიღლაძე გიორგი
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2 გიგოლაშვილი ალიკა
გიგოლაშვილი ალიკა გაბიტაშვილი გიორგი

34 გაბიტაშვილი გიორგი
გიგოლაშვილი ალიკა ქებაძე გიორგი

18 გავაშელი დათო
გავაშელი დათო ქებაძე გიორგი გოგოსაშვილი ნიკუშა

50 ქებაძე გიორგი
გოგოსაშვილი ნიკუშა

10 ცხოვრებაშვილი თამაზ
შეშაბერიძე ნიკოლოზ ცხოვრებაშვილი თამაზ ცხოვრებაშვილი თამაზ

42 შეშაბერიძე ნიკოლოზ
არაბული გიორგი ცხოვრებაშვილი თამაზ

26 არაბული გიორგი
არაბული გიორგი ცხოვრებაშვილი თამაზ

58
ფავლენიშვილი ნუგზარ

6 კობერიძე ნიკა
კობერიძე ნიკა ლალიაშვილი გიორგი

38 ლალიაშვილი გიორგი
კობერიძე ნიკა ლალიაშვილი გიორგი

22
ბაღაკაშვილი ომარი ჩალაბაშვილი მიშიკო

54 ბაღაკაშვილი ომარი
ჩალაბაშვილი მიშიკო

14 გოგალაძე ნიკოლოზ
კასრაძე ალეკო გოგალაძე ნიკოლოზ ზურაბაშვილი ლუკა

46 კასრაძე ალეკო
კასრაძე ალეკო გოგალაძე ნიკოლოზ

30 ციხელაშვილი გიორგი
ციხელაშვილი გიორგი ზურაბაშვილი ლუკა

62
ზურაბაშვილი ლუკა

4 ზურაბაშვილი ლუკა
ზურაბაშვილი ლუკა თათარაშვილი ლუკა

36 თათარაშვილი ლუკა
კურდღელაშვილი მირიან ჩილინდრიშვილი გიორგი

20 ჩილინდრიშვილი გიორგი
კურდღელაშვილი მირიან ჩილინდრიშვილი გიორგი ციხელაშვილი გიორგი

52 კურდღელაშვილი მირიან
ციხელაშვილი გიორგი

12 პოპიაშვილი საბა
მეტრეველი შოთა პოპიაშვილი საბა ციხელაშვილი გიორგი

44 მეტრეველი შოთა
მეტრეველი შოთა პოპიაშვილი საბა

28 ჩალაბაშვილი მიშიკო
ჩალაბაშვილი მიშიკო პოპიაშვილი საბა

60
ბაღაკაშვილი ომარი

8 მარკოზაშვილი გიორგი
ტატულაშვილი გიორგი მარკოზაშვილი გიორგი

40 ტატულაშვილი გიორგი
ტატულაშვილი გიორგი ღაღაშვილი გიორგი

24 ღაღაშვილი გიორგი
ფავლენიშვილი ნუგზარ ღაღაშვილი გიორგი შეშაბერიძე ნიკოლოზ

56 ფავლენიშვილი ნუგზარ
შეშაბერიძე ნიკოლოზ

16 მაისურაძე დავით
კუხალეიშვილი ლუკა მაისურაძე დავით მაისურაძე დავით

48 კუხალეიშვილი ლუკა 
კუხალეიშვილი ლუკა მაისურაძე დავით

32 გოგოსაშვილი ნიკუშა
გოგოსაშვილი ნიკუშა მაისურაძე დავით

64
გავაშელი დათო
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1 გაგუნაშვილი მირიან
გაგუნაშვილი მირიან რეხვიაშვილი იოანე

33 რეხვიაშვილი იოანე
გაგუნაშვილი მირიან

17 ბაბუციძე  ლუკა
ბაბუციძე  ლუკა ლოლაძე ლაშა ლაბაძე გიორგი

49 ლოლაძე ლაშა
ლაბაძე გიორგი

9 რატიანი ზურა
რატიანი ზურა პავლიაშვილი ვახტანგ პავლიაშვილი ვახტანგ

41 პავლიაშვილი ვახტანგ
რატიანი ზურა პავლიაშვილი ვახტანგ

25 ხაჭაპურიძე ვალერი
ოქუაშვილი ნიკა ხაჭაპურიძე ვალერი პავლიაშვილი ვახტანგ

57 ოქუაშვილი ნიკა
ქარდავა ირაკლი

5 ჩიკვატია კონსტანტინე
მწარიაშვილი ირაკლი ჩიკვატია კონსტანტინე

37 მწარიაშვილი ირაკლი
მწარიაშვილი ირაკლი ჩიკვატია კონსტანტინე

21 ბერუაშვილი გიორგი
ბერუაშვილი გიორგი კახიანი რეზო ჩიკვატია კონსტანტინე

53 კახიანი რეზო
სოხაშვილი შალვა

13 დოლიშვილი გიორგი
ქარელი სერგი დოლიშვილი გიორგი გოდერძიშვილი დავით

45 ქარელი სერგი
ჭინჭარაშვილი გუჯა დოლიშვილი გიორგი

29 ჭინჭარაშვილი გუჯა
ჭინჭარაშვილი გუჯა გოდერძიშვილი დავით

61
გოდერძიშვილი დავით

3 გოდერძიშვილი დავით
გოდერძიშვილი დავით ჩალაური  თენგიზ

35 ჩალაური  თენგიზ
ჟივიძე იოსებ სალუქვაძე კონსტანტინე

19 სალუქვაძე კონსტანტინე
ჟივიძე იოსებ სალუქვაძე კონსტანტინე ქარელი სერგი

51 ჟივიძე იოსებ
ქარელი სერგი

11 გურგენიშვილი გიგა
ჯაბნიაშვილი გიორგი გურგენიშვილი გიგა ბერუაშვილი გიორგი

43 ჯაბნიაშვილი გიორგი
ჯაბნიაშვილი გიორგი გურგენიშვილი გიგა

27 სოხაშვილი შალვა
სოხაშვილი შალვა ბერუაშვილი გიორგი

59
ბერუაშვილი გიორგი

7  ქიმაძე გიორგი
ქარდავა ირაკლი  ქიმაძე გიორგი

39 ქარდავა ირაკლი
სირაძე ზურა ხალილოვი სანან

23 სირაძე ზურა
სირაძე ზურა ხალილოვი სანან ხალილოვი სანან

55 ხალილოვი სანან
ოქუაშვილი ნიკა

15 კოხრეიძე ილია
ხაბულიანი გრიშა კოხრეიძე ილია ბაბუციძე  ლუკა

47 ხაბულიანი გრიშა
ხაბულიანი გრიშა კოხრეიძე ილია

31 ლაბაძე გიორგი
ლაბაძე გიორგი ბაბუციძე  ლუკა

63
ბაბუციძე  ლუკა
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2 ჯაფარიძე ლუკა
ჯაფარიძე ლუკა ჯოღერდიშვილი ნიკა

34 ჯოღერდიშვილი ნიკა
ხალიშვილი საბა გოდერძიშვილი ნოდარ

18 ხალიშვილი საბა
ხალიშვილი საბა გოდერძიშვილი ნოდარ ავაზნელი ვაჟა

50 გოდერძიშვილი ნოდარ
ავაზნელი ვაჟა

10 გიორგობიანი გიორგი
გიორგობიანი გიორგი კევლიშვილი ზურა ავაზნელი ვაჟა

42 კევლიშვილი ზურა
გიორგობიანი გიორგი კევლიშვილი ზურა

26 დავითაშვილი დავით
დავითაშვილი დავით შოთაშვილი გელა

58
შოთაშვილი გელა

6 საბანაძე ბადრი
იარღანაშვილი ვალერი საბანაძე ბადრი

38 იარღანაშვილი ვალერი
იარღანაშვილი ვალერი ნოზაძე გიორგი

22 ნოზაძე გიორგი
ბენდელიანი ლუკა ნოზაძე გიორგი ხუროშვილი დავით

54 ბენდელიანი ლუკა
ხუროშვილი დავით

14 ბერიანიძე ლაშა
ბერიანიძე ლაშა ნაცვლიშვილი ვასო ხუროშვილი დავით

46 ნაცვლიშვილი ვასო
ბერიანიძე ლაშა ნაცვლიშვილი ვასო

30 შაიშმელაშვილი ანდრეა
შაიშმელაშვილი ანდრეა სილაქაძე ვანო

62
სილაქაძე ვანო

4 მარიამიძე დავით
სილაქაძე ვანო მარიამიძე დავით

36 სილაქაძე ვანო
მაისურაძე გიგა თედეშვილი გიორგი

20 თედეშვილი გიორგი
მაისურაძე გიგა თედეშვილი გიორგი თედეშვილი გიორგი

52 მაისურაძე გიგა
შაიშმელაშვილი ანდრეა

12 ძამაშვილი ნოდარ
ძამაშვილი ნოდარ კენჭოშვილი საბა ბენდელიანი ლუკა

44 კენჭოშვილი საბა
ძამაშვილი ნოდარ კენჭოშვილი საბა

28 ხუროშვილი დავით
ხუროშვილი დავით ბენდელიანი ლუკა

60
ბენდელიანი ლუკა

8 ბედიანაშვილი რევაზ
ბეჟანიშვილი ჯემალ ბედიანაშვილი რევაზ

40 ბეჟანიშვილი ჯემალ
ბეჟანიშვილი ჯემალ ბედიანაშვილი რევაზ

24 შოთაშვილი გელა
შოთაშვილი გელა ფალელაშვილი გიორგი ბედიანაშვილი რევაზ

56 ფალელაშვილი გიორგი
დავითაშვილი დავით

16 ელბაქიძე ერეკლე 
ავაზნელი ვაჟა ელბაქიძე ერეკლე ჯაფარიძე ლუკა

48 ავაზნელი ვაჟა
ადუაშვილი საბა კაპრაშიძე გიორგი

32 კაპრაშიძე გიორგი
ადუაშვილი საბა კაპრაშიძე გიორგი ჯაფარიძე ლუკა

64 ადუაშვილი საბა
ჯაფარიძე ლუკა
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1 ხმალაძე გიორგი 
ხმალაძე გიორგი ქვაჩაკიძე სპარტაკი

33 ქვაჩაკიძე სპარტაკი არღვლიანი გიორგი ჭინჭარაული გაგა
17 არღვლიანი გიორგი ჭინჭარაული გაგა

9 მელაძე ჯუმბერი ელბაქიძე საბა
მელაძე ჯუმბერი

41 მელაძე ჯუმბერი ელბაქიძე საბა
25 ბადრიაშვილი შალვა ელბაქიძე საბა

5 პაპიაშვილი   დავითი
პაპიაშვილი  დავით

37 ბებერაშვილი ნიკოლოზ უსტარაშვილი დათო 
21 ბებერაშვილი ნიკოლოზ უსტარაშვილი დათო 

13 მეშველიანი მამუკა უსტარაშვილი დათო 
მეშველიანი მამუკა

45 ლოლაძე ალექსანდრე ძაგანიშვილი ბექა
29 ლოლაძე ალექსანდრე ძაგანიშვილი ბექა

3 ძაგანიშვილი ბექა
ძაგანიშვილი ბექა

35 კაპანაძე კოტე მეშველიანი მამუკა
19 კაპანაძე კოტე მეშველიანი მამუკა

11 ალშიბაია ნიკოლოზი პაპიაშვილი  დავით
ალშიბაია ნიკოლოზ

43 ალშიბაია ნიკოლოზ პაპიაშვილი  დავით
27 უსტარაშვილი დათო პაპიაშვილი  დავით

7 ელბაქიძე საბა
ელბაქიძე საბა

39 მწყერაშვილი საბა ბადრიაშვილი შალვა
23 მწყერაშვილი საბა ბადრიაშვილი შალვა

15 საბაშვილი ვაჟა ხმალაძე გიორგი 
საბაშვილი ვაჟა

47 საბაშვილი ვაჟა ხმალაძე გიორგი 
31 ჭინჭარაული გაგა ხმალაძე გიორგი 

2 წინწალაშვილი რამზან
წინწალაშვილი რამზან ორჯონიკიძე ოთარი

34 ორჯონიკიძე ოთარი წინწალაშვილი რამზან ბადაგაძე ლევანი
18 გელდიაშვილი როინი ბადაგაძე ლევანი

10 ამილახვარი თემურ ბადაგაძე ლევანი
ამილახვარი თემურ

42 ვიბლიანი ირაკლი კუტალია ლუკა
26 ვიბლიანი ირაკლი კუტალია ლუკა

6 მარგველანი ვახტანგი
ტერაშვილი გიორგი მარგველანი ვახტანგი

38 ტერაშვილი გიორგი ტერაშვილი გიორგი შარიფაშვილი გიორგი
22 მენთეშაშვილი ლუკა შარიფაშვილი გიორგი

14 ცოფურაშვილი არსენა შარიფაშვილი გიორგი
ცოფურაშვილი არსენა

46 ბუზალაძე მიშიკო გობოზაშვილი  ვალერი
30 ბუზალაძე მიშიკო გობოზაშვილი  ვალერი

4 გობოზაშვილი  ვალერი
გობოზაშვილი  ვალერი

36 მუმლაძე ვაჟა ცოფურაშვილი არსენა
20 მუმლაძე ვაჟა ცოფურაშვილი არსენა

12 შარიფაშვილი გიორგი მენთეშაშვილი ლუკა
შარიფაშვილი გიორგი 

44 ჯოჯუა კობა მენთეშაშვილი ლუკა
28 ჯოჯუა კობა მენთეშაშვილი ლუკა

8 ფალიანი გიორგი
ფალიანი გიორგი

40 ფალიანი გიორგი ამილახვარი თემურ
24 კუტალია ლუკა ამილახვარი თემურ

16 კახაძე ალეკო გელდიაშვილი როინი
კახაძე ალეკო

48 კახაძე ალეკო გელდიაშვილი როინი
32 ბადაგაძე ლევანი გელდიაშვილი როინი
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