
 



                                                                                                          გაკნარგულება N04/2020 დანართი 

11.19.01.                                                                                                                  

1. თამარ კახოშვილი 

2. ნინო ზვიადაური 

3. მაია გონჯილაშვილი 

4. მაია ტიღინაშვილი 

5. ალექსი ჯიმშიტაშვილი 

6. ნაზიბროლა ბაღიაშვილი 

 

11.19.02. 

1. მაყვალა არჩემაშვილი 

2. თინათინ არდაზიშვილი 

3. ნათია ზაქაიძე 

4. ნუნუ საღლიანი 

5. დარეჯან აბრამიშვილი 

6. ნინო პატურაშვილი 

 

11.19.03. 

1. თინათინი ქიტესაშვილი 

2. მარინა გიგაური 

3. ანაიტ ბუჯიაშვილი 

4. ელზა ბადურაშვილი 

5. მზია მოხევიშვილი 

6. ირმა ბიძინაშვილი 

 

11.19.04. 

1. ლეილა სუხიაშვილი 

2. ნათელა ჯიმშიტაშვილი 

3. ხათუნა ზარიძე 

4. ნინო ცალხელიშვილი 

5. დავით მერებაშვილი 

6. ნიკოლოზ ფუნთუშაშვილი 

 

11.19.05. 

1. მარი ტურაშვილი 

2. ლია ხუბაშვილი 

3. ვაჟა გიგაური 



4. ალექსი ხუბაშვილი 

5. ნაილე ქაცანაშვილი 

6. ლია ჯიმშიტაშვილი 

 

11.19.06. 

1. შალვა პატარაშვილი 

2. ნათელა აფციაური 

3. ინა გარშაულაშვილი 

4. ციცინო ჭამაური 

5. მაყვალა ბურდული 

6. ნინო გოძიშვილი 

 

11.19.07. 

1. ნინელი ნუმანიშვილი 

2. ნატო ჯაბანიშვილი 

3. ლალი ჭყრუნიშვილი 

4. ლიანა გორელაშვილი 

5. ვაჟა ჯაბანიშვილი 

6. ვასილი ჯაბანიშვილი 

 

11.19.08. 

1. ცირა ოთარაშვილი 

2. ნათია ბეგაშვილი 

3. თამარ მათურელი 

4. ნორა აბრამიშვილი 

5. გელა ჯიმშიტაშვილი 

6. ირმა მოკვერაშვილი 

 

11.19.09. 

1. მაია ბეწუკლიშვილი 

2. ნათელა გიანაშვილი 

3. ნადია უშიკიშვილი 

4. ლიანა მოსახლიშვილი 

5. თამარ ღვინიაშვილი 

6. თინა მიგრიაული 

 

 



11.19.10. 

1. მარიამი ახალაური 

2. ნინო სულხანიშვილი 

3. ნანა ქავთარაძე 

4. ქეთევანი მოკვერაშვილი 

5. თინათინი ტიღინაშვილი 

6. მინდია არაბული 

 

11.19.11. 

1. ზეინაბ ქუცინაშვილი 

2. ეთერი ასლამაზიშვილი 

3. ირმა წიკლაური 

4. ლალი სეთური 

5. არსენა დორეული 

6. მამუკა გორგიაშვილი 

 

11.19.12. 

1. ნინო ივანაური 

2. ნარგიზი ბადურაშვილი 

3. ნაირა თოთიაური 

4. ნატო სუარიშვილი 

5. ელენე ოტიაშვილი 

6. ინგა მაისურაძე 

 

11.19.13. 

1. ნინო ბიჩინაშვილი 

2. ეკა ქაშიაშვილი 

3. ფატი გორელაშვილი 

4. ზურაბი არდაზიშვილი 

5. ნინო ძიგურაშვილი 

6. ხათუნი მოდებაძე 

 

11.19.14. 

1. მაია ლაგაზაშვილი 

2. ლერი ჯაბანიშვილი 

3. ირმა ახვლედიანი 

4. ნინო ბუჯიაშვილი 



5. ნონა ბეკურაშვილი 

6. მანანა ქურდაძე 

 

11.19.15. 

1. ეთერი წამალაშვილი 

2. ეკატერინე მოსახლიშვილი 

3. მედეიადობაძიშვილი 

4. ლალი არაბული 

5. ნინო გორთამაშვილი 

6. ნინო ჯავახიშვილი 

 

11.19.16. 

1. მანანა არჩემაშვილი 

2. ცისნამი ბეჟანიშვილი 

3. მზია ცოცხალაშვილი 

4. ეთერი ქაჩლიშვილი 

5. თამილა ჯიმშიტაშვილი 

6. მზია მამულაშვილი 

 

11.19.17. 

1. ლელა წიკლაური 

2. ინგა კეკელიძე 

3. რუსუდან ხუცურაული 

4. ნანული ხოჯაშვილი 

5. თამარი ქერაული 

6. მზაღო ბეკურაშვილი 

 

11.19.18. 

1. ცირა გედეხაური 

2. ევიკო ლევერაშვილი 

3. ციალა მამადაშვილი 

4. ლელა ჭინჭარაული 

5. გურამ მურღუევი 

6. ლალი პატურაშვილი 

 

 

 



11.19.19. 

1. თამაზ ჭედილაშვილი 

2. შორენა ტუშური 

3. მარინე ხარხელაური 

4. იოსებ ჯამაგიძე 

5. მალხაზ გუშარაშვილი 

6. ნოდარ  ბიაშვილი 

 

11.19.20. 

1. ეთერ ბედიანაშვილი 

2. ნანა ხუზმიაშვილი 

3. ნინო ჯამაგიძე 

4. თამაზ ფიცხელაური 

5. მაია ქავთარაძე 

6. ირაკლი ზვიადაური 

 

11.27.01 

1. მაია თათარაშვილი 

2. ხათუნა მრევლიშვილი-იაკობიძე 

3. მეგი მრევლიშვილი 

4. ნატა გარსევანიშვილი 

5. ნანა ხოხობაშვილი 

6. ეთერ არაქელაშვილი 

 

11.27.02 

1. მედეია მახარაშვილი 

2. მაია ხუნდაძე 

3. თინათინ მელიქიშვილი 

4. ასმათი უძილაური 

5. ლელა ჩხაიძე 

6. ნინო მეზვრიშვილი 

 

11.27.03 

1. გიორგი ხუციშვილი 

2. რობერტი ელიაშვილი 

3. ნაია მამულაშვილი 

4. მარეხი ტაკაშვილი 



5. გოჩა ბერიძე 

6. ნინო შერმადინი 

 

11.27.04 

1. ეთერი თურქიშვილი 

2. ნინო ხუბაშვილი 

3. თამარი გოლოშვილი 

4. ალექსანდრე მრევლიშვილი 

5. ელენე ირიაული 

6. რეზო მარტოლეკი 

 

11.27.05 

1. ზოია მარტოლეკი 

2. თეა კვარაცხელია 

3. მარინა მრევლიშვილი 

4. თამარ ბუჯიაშვილი 

5. ვაჟა გიუტაშვილი 

6. ქეთი ბრეგვაძე 

 

11.27.06 

1. მარიანა წამალაიძე 

2. ეკატერინე ხუხუნაიშვილი 

3. ცირა ფხოველიშვილი 

4. მაია კავაზაშვილი 

5. ნინო კვახაძე 

6. ნათია კიკნაძე 

 

11.27.07 

1. ელისაბედ მაჭავარიანი 

2. ნონა უჯარაშვილი 

3. მადონა სოლოღაშვილი 

4. ნონა ირემაშვილი 

5. ეკა რთველიაშვილი 

6. გიული მჭედლიძე 

 

 

 



11.27.08 

1. ლანა კვახაძე 

2. მაყვალა ჯავახიშვილი 

3. ნინო ოსეფაშვილი 

4. მაია როსტიაშვილი 

5. მარიკა მირესაშვილი 

6. მაკა კვახაძე 

 

11.27.09 

1. ლელა ჯავახიშვილი 

2. ნონა ხოკერაშვილი 

3. ხათუნა მაკარაშვილი 

4. მარიამ ხიზანიშვილი 

5. დარეჯან პაპიაშვილი 

6. ნათია ოსეფაშვილი 

 

11.27.10 

1. ვარდო  წაქაძე 

2. მარინა წამალაიძე 

3. ნინო ბიტარაშვილი 

4. ლელა მაისურაძე 

5. ია აბრამიშვილი 

6. მეგი ჯაჭვაძე 

 

11.27.11 

1. ლალი თაბუაშვილი 

2. ლია პარკაული 

3. მალვინა ვარდუკაძე 

4. დალი გედევანიშვილი 

5. ქეთევან გოდიშვილი 

6. ეკა სოხაშვილი 

 

11.27.12 

1. თეონა არძენაძე 

2. მირანდა ქსოვრელი 

3. ლილი მჭედლიშვილი 

4. ნანა კავთიაშვილი 

5. ეკა კაკალაშვილი 



6. მისედო ისაკოვა 

 

11.27.13 

1. თამარ ნიჟარაძე 

2. გია ყარამანოვი 

3. ავთანდილ ნასიბოვი 

4. ლათიფ ალიევი 

5. ნინო ნიბლიაშვილი 

6. რამაზ ალიევი 

 

11.27.14 

1. მარი ხოშებაევი 

2. სოფიო ზანგურაშვილი 

3. ნანა ხირდაევი 

4. ნინო თათარაშვილი 

5. ანა ილიაევი 

6. ირმა ილიაევი 

 

11.27.15 

1. ნათია ოქრუაშვილი 

2. მაია პაპალიშვილი 

3. ნაირა ბექაური 

4. მაია სუარიშვილი 

5. ნათია ზანგური 

6. ეკატერინე ვარდიაშვილი 

 

11.27.16 

1. ნელი ტატიშვილი 

2. ლიანა დოლიშვილი 

3. ლიანა ზარიაშვილი 

4. მაია ამირაშვილი 

5. ნინო კვარაცხელია 

6. გულნარა ბალხამიშვილი 

 

11.27.17 

1. ლიანა პატაშური 

2. მაყვალა გოგიშვილი 



3. თამარი მიქელაძე 

4. მარიამი შარიფაშვილი 

5. ნინო ზურაბიშვილი 

6. ლია ალექსიძე 

 

11.27.18 

1. თენგიზ კუსრაშვილი 

2. შორენა ბაქრაძე 

3. თეა ჭიჭაძე 

4. მანანა გულბათაშვილი 

5. მანანა ხაჩიძე 

6. ამალია ომანაშვილი 

 

11.27.19 

1. ციცინო ბაზუაშვილი 

2. ნინო ბერიძე 

3. ნინო ბუჩუკური 

4. ია მახარაშვილი 

5. ლელა ბერიძე 

6. ნინო ლოხიშვილი 

 

11.27.20 

1. მარინე ჩაბიევი 

2. ლალი ფირცხელანი 

3. ეკა ბუთხუზი 

4. ლალი კაბულაშვილი-სააკაძე 

5. ეკატერინე ჩიტიშვილი 

6. ბელა წიკლაური 

 

11.27.21 

1. ნინო გათენაშვილი 

2. მარინე მუმლაური 

3. დალი წინამძღვრიშვილი 

4. მზია გათენაშვილი 

5. ლალი მიქელაძე 

6. მანანა გაბრიელაშვილი 

 

 



11.27.22 

1. მარინე სალბიშვილი 

2. ბელა ბიათაშვილი 

3. ალექსი რუბაშვილი 

4. ლეილა მიდელაშვილი 

5. გიორგი ბზარაშვილი 

6. მანანა სიმონიშვილი 

 

11.27.23 

1. ნანა ნაუაშვილი 

2. ქეთევან გაბათაშვილი 

3. დიანა გელიტაშვილი 

4. რამინ ხვედიანიძე 

5. ნანა კახუაშვილი 

6. ნინო ყველაშვილი 

 

11.27.24 

1. გურამ გაბინაშვილი 

2. ვანდა აბრამიშვილი 

3. ია ხარძეიშვილი 

4. ქეთევან ანდრიაშვილი 

5. ნინო მისირელი 

6. მარიამი ჩილინდრიშვილი 

 

11.27.25 

1. ნონა მიქელაძე 

2. გელა თეზელიშვილი 

3. მარეხი მაყიშვილი 

4. ნინო მელაძე 

5. ელზა პეტრიაშვილი 

6. ნანა ირემაშვილი 

 

11.27.26 

1. ნინო ჩხუტიაშვილი 

2. ნანა კახობერაშვილი 

3. ეკა ქოქაშვილი 

4. ცაგო დიღმელაშვილი 

5. თინათინი ლაგაზაშვილი 



6. ოლღა ჭავჭავაძე 

 

11.27.27 

1. ეკა რევაზიშვილი 

2. ნატო ფერაძე 

3. ნონა ჩანადირი 

4. შორენა ხაჩიძე 

5. ნინო ძიგოშვილი 

6. უჩა კენკიშვილი 

 

11.27.28 

1. ქეთევან ჩაჩხიანი 

2. ქეთო წამალაძე 

3. თამარი კედელაშვილი 

4. ნონა სოხაშვილი 

5. თამარ ხუროშვილი 

6. ლევან ხიტალიშვილი 

 

 

11.27.29 

1. თამარი წიპტაური 

2. დავითი მიდელაშვილი 

3. თეა სულაშვილი 

4. ნანა ბალაშვილი 

5. ფიქრია ღუნაშვილი 

6. დავითი ბალაშვილი 

 

11.27.30 

1. ნატო ბუთხუზი 

2. დარეჯანი ბეკურაშვილი 

3. ლალი ლალაშვილი 

4. ნინო ჩეკურიშვილი 

5. ლალი დიდებაშვილი 

6. ლატავრა ხარდალოვი 

 

 

 



11.27.31 

1. ეკა უთრუგაშვილი 

2. ხათუნა ბორძიკული 

3. ია მაჭარაშვილი 

4. თეა ახრახაძე 

5. მზია წინამძღვრიშვილი 

6. ირმა სუბელიანი 

 

11.27.32 

1. მეგი მთვარელიშვილი 

2. ცარო გელაძე 

3. მეგი სულაშვილი 

4. ლაურა ქრისტესიაშვილი 

5. ქეთევან სოხაშვილი 

6. სოფიკო ფრიდონაშვილი 

 

11.27.33 

1. ვალერი ტაკაშვილი 

2. ნანა ბედუკაძე 

3. ნინელი მამულაშვილი 

4. მზია სისაური 

5. მანანა რაზმაძე 

6. ნინო გულბათაშვილი 

 

11.27.34 

1. ლიანა ბეგაშვილი 

2. მარიამ ქავთარაძე 

3. ანა ედიშერაშვილი 

4. ნათია გოდერძიშვილი 

5. ლამზირა აბაიაძე 

6. ქეთევან აზალაძე 

 

11.27.35 

1. ლია რაზმაძე 

2. ნანა ბრეგვაძე 

3. მერი წიკლაური 

4. ლალი ომარაშვილი 

5. ქეთევან რომელაშვილი 



6. როენა მჭედლიშვილი 

 

11.27.36 

1. გიორგი ჭინჭარაული 

2. ლელა სისაური 

3. არჩილ ოჩიაური 

4. ლიანა ჩოხელი 

5. ინგა ასათაშვილი 

6. მაია ფიცხელაური 

 

11.27.37 

1. მარინე ქავთარაძე 

2. ინდირა ხუხუნია 

3. დალი ქობულაშვილი 

4. მარო ჩოკოშვილი 

5. მამუკა კუხალეიშვილი 

6. მაია გიგაური 

 

11.27.38 

1. ნიზამიახვერდოვი 

2. ლეილა ასანოვა 

3. მურაზ ოჯახვერდოვი 

4. მადლენა კურტანიძე 

5. როინ კურტანიძე 

6. ჯამილა აბაზოვი 

 

11.27.39 

1. ნინო გათენაშვილი 

2. ინგა პაპაშვილი 

3. ესმა ქენქაძე 

4. თეონა ოდიშვილი 

5. ირაკლი ბერიანიძე 

6. გოჩა მჭედლიძე 

 

11.27.40 

1. ანიტა გვრიტიშვილი 

2. მანანა მილაძე 



3. რუსუდან დურგლიშვილი 

4. თინიკო იაკობიძე 

5. მერი დურგლიშვილი 

6. სოფო მეტრეველი 

 

11.27.41 

1. როლანდ ბერუაშვილი 

2. ნანა კახნიაშვილი 

3. ლალი ცქვიტიშვილი 

4. მილედი გოგიძე 

5. სოფიკო შავარდენიძე 

6. ლიკა შუღლიაშვილი 

 

11.27.42 

1. ანუკა კობაური 

2. მაია ქესაური 

3. ავთანდილი ნაროზაშვილი 

4. რუსუდან კობაური 

5. ცისმარი დოლენჯაშვილი 

6. ჯონი ტატუნაშვილი 

 

11.27.43 

1. ნატო ხუროშვილი 

2. ხათუნა თეზელიშვილი 

3. რობერტი გვრიტიშვილი 

4. გულო გოჭაშვილი 

5. ნოდარი ცოტნიაშვილი 

6. ნათია თაბუაშვილი 

 

11.27.44 

1. მზია აბრამიშვილი 

2. ნინო ბედიანაშვილი 

3. შორენა ათანეზოვი 

4. ნინო ჭოხური 

5. ნინო მინაგორაშვილი 

6. მარიამი პაპაშვილი 

 

 



11.27.45 

1. გიორგი ზარდიაშვილი 

2. ეკატერინე რაზმაძე 

3. ანა ორველაშვილი 

4. ციური ბიჭიაშვილი 

5. მარინე ვარძიაშვილი 

6. თამარი ფილია 

 

11.28.01 

1. თამარ თოლორაია 

2. ნათია ვარსიმაშვილი 

3. თინათინ ვარსიმაშვილი 

4. ნანა ბოძაშვილი 

5. ფატი ფოლადიშვილი 

6. ნატო ლალიაშვილი 

 

11.28.02 

1. თამარ ლუკავა 

2. ია ველთაური 

3. ნინო ბიჩნიგაური 

4. ხათუნა კარიაული 

5. მარიამ ბედუკაძე 

6. დოდო  კარიაული 

 

11.28.03 

1. მაია ჯავახიშვილი 

2. გიორგი კეკიშვილი 

3. ეკატერინე მუშტაშვილი 

4. იამზე გაზაშვილი 

5. ირმა კარიაული 

6. ნაზი ღარიბაშვილი 

 

11.28.04 

1. ნონა ტიღინაშვილი 

2. ლილი ფიცხელაური 

3. ნელი ჭინჭარაული 

4. ლამარა გულაშვილი 



5. ნანული თანდილაშვილი 

6. ირმა ღანიაშვილი 

 

11.28.05 

1. ლალი ჟიჟიაშვილი 

2. ელგუჯა შუშანაშვილი 

3. ირინე ქისტაური 

4. ნათელა სუარიშვილი 

5. ლიანა სუარიშვილი 

6. ნანა ვეშაგური 

 

11.28.06 

1. გელა წიკლაური 

2. სოფიკო ჟიჟიაშვილი 

3. ნათია სუარიშვილი 

4. მირიან ოდიშელიძე 

5. ნატო წყარუაშვილი 

6. ვლადიმერ წიკლაური 

 

11.28.07 

1. სოფიკო ჩიტიძე 

2. შოთა წიკლაური 

3. სონია ოთარაშვილი 

4. მანანა ჩანქსელიანი 

5. დავით ვეშაგური 

6. ლილი აფციაური 

11.28.08 

1. თამარი ჯანიაშვილი 

2. გულნარა აბულაძე 

3. ნანა მელიქიშვილი 

4. ნინო მელიქიშვილი 

5. მაია წიკლაური 

6. ნანა სალია 

11.28.09 

1. სალინა შავერდაშვილი 

2. თამილა ჩიტაური 

3. მარინა მაჭავარიანი 



4. დალი ნამორაძე 

5. ირმა ბედოშვილი 

6. მაია ელიაშვილი 

 

11.28.10 

1. თამაზ გულბათაშვილი 

2. თამარი ფოცხვერაშვილი 

3. ნუნუ გაგუა 

4. მეგი თეთრაძე 

5. ნონა კახიანი 

6. იამზე მაისურაძე 

 

11.28.11 

1. ლელა შაღაშვილი 

2. შორენა ზვიადაური 

3. თინათინ ზვიადაური 

4. თეა ზვიადაური 

5. ნინო გულაშვილი 

6. ნანა მარიცაშვილი 

 

11.28.12 

1. მარიამ ახალაშვილი 

2. ნანა მიმინოშვილი 

3. მაია მაზენჩუკი 

4. ნინო სინჯარაძე 

5. ოლია ბეკოშვილი 

6. ნანა მძევაშვილი 

 

11.28.13 

1. აღაზა ავსაჯანიშვილი 

2. ანასტასია დავითური 

3. თეა ველთაური 

4. მარინე ტალიაშვილი 

5. მზია ბარათაშვილი 

6. ნანული სისაური 

 

 



11.28.14 

1. ნელი ჯავახიშვილი 

2. ია ლაზარიშვილი 

3. თამილა კბილაშვილი 

4. ვლადიმერ ჭინჭარაული 

5. მაყვალა უფლისაშვილი 

6. ქეთევან ბეჟანიშვილი 

 

11.28.15 

1. იური გედევანიშვილი 

2. მარადი დუღუზაშვილი 

3. მაყვალა დიაკონიძე 

4. ლარისა სოლაშვილი 

5. ზურაბ პაპუკაშვილი 

6. ნუკრი საღირაშვილი 

 

11.28.16 

1. ნელი ბექაური 

2. მაყვალა წიკლაური 

3. ნატო ბექაური 

4. ნელი ბექაური 

5. თამარ ბექაური 

6. მაკა ბექაური 

 

11.28.17 

1. ლიანა ბექაური 

2. ნატალია გურჩიანი 

3. ეთერ ბექაური 

4. მაყვალა ჩოხელი 

5. ნინო ჩოხელი 

6. გოჩა ბექაური 

 

11.28.18 

1. თინა სიდამონიძე 

2. ნონა ქარჩაიძე 

3. ეკატერინე ბედოშვილი 

4. დონარი წიკლაური 

5. ლიანა ვარდიშვილი 



6. ლიანა ოდიშელიძე 

 

11.28.19 

1. შორენა თურმანაული 

2. ზეინაბ გურასპაული 

3. ირმა ბუთხაშვილი 

4. მანია წიკლაური 

5. ბელა ლოსეურაშვილი 

6. ნათელა სესიაშვილი 

 

11.28.20 

1. ასმათ წიკლაური 

2. ომარი ნარიმანაშვილი 

3. დალი ზურაბაშვილი 

4. მარიამ გოგნელაშვილი 

5. თამარ პირქუშაშვილი 

6. მარინა რაზიკაშვილი 

 

11.28.21 

1. დავით ნავროზაშვილი 

2. მერაბ ფოთოლაშვილი 

3. ირმა ჭიკაიძე 

4. დოდო ბეჟანიშვილი 

5. ქეთინო კაიშაური 

6. ლაურა მიღდისელი 

 

 

11.28.22  

1. ლალი ფანქველაშვილი 

2. გელა გარიშვილი 

3. გაბრიელ ძებისაშვილი 

4. გიორგი ძებისაშვილი 

5. რომანი ძებისაშვილი 

6. გაბრიელი გარიშვილი 

 

 

 



11.28.24 

1. მარინე ილურიძე 

2. ირმა კოშაძე 

3. თეონა ჭიალაშვილი 

4. ალექსანდრე ბანცური 

5. ნატო წერუაშვილი 

6. შორენა ოსეფაშვილი 

 

11.28.25  

1. მარიამ მაჩხიძე 

2. მაია ფოთოლაშვილი 

3. მარიკა პირველი 

4. მაკა მორბედაძე 

5. მარინე ხუნაშვილი 

6. ნინო კაჭიური 

 

11.28.26 

1. სოფიკო ნავროზაშვილი 

2. ნიკოლოზ ველთაური 

3. სალომე ტარიელაშვილი 

4. თამარი გელოვანი 

5. მზია ხინჩაგაშვილი 

6. ლია ჯავახიშვილი 

 

 

 

11.28.27 

1. თამაზ გულბათაშვილი 

2. ნაირა თანიაშვილი 

3. შორენა ზურაბაშვილი 

4. გოდერძი ქოჩაშვილი 

5. მირანდა იარაჯული 

6. თენგიზ წოწკოლაური 

 

11.28.28  

1. ნუცა რაზმაძე 

2. ანა რუხიაშვილი 

3. თინა ჯიმშიტაშვილი 



4. ეკატერინე წიკლაური 

5. ივანე ნაგლიაშვილი 

6. მზია ჭუმბაძე 

 

11.28.29 

1. მარინე ბურდული 

2. დალი ბუჩუკური 

3. ბელა ქავთარაძე 

4. თამარ ნარიმანიძე 

5. ნორა ბუჩუკური 

6. ეთერი მელიქიშვილი 

 

11.28.30 

1. მარიკა ნარიმანიძე 

2. თამილა გულბათაშვილი 

3. თინათინ ბუჩუკური 

4. გოჩა გაბიდაური 

5. ქეთო ბუჩუკური 

6. გულიკო ხაფთანი 

 

11.28.31 

1. ნოდარი ბენიაიძე 

2. ნონა ბურდული 

3. მაია ბურდული 

4. ჯენი ბუჩუკური 

5. თინათინი ველთაური 

6. თამარი ბედოიძე 

 

11.28.32 

1. მაია ბურდული 

2. ხვთისო სეთურიძე 

3. ანა სეთურიძე 

4. ბადრი სეთურიძე 

5. გიგა სეთურიძე 

6. რეზო სეთურიძე 

 

 



11.28.33 

1. ვეფხვია ბედოიძე 

2. ნინო ქავთარაძე 

3. თამარი ზაქაიძე 

4. ნათელა ზაქაიძე 

5. ძიძია ავსაჯანიშვილი 

6. თამარი გურასპაული 

 

11.28.34 

1. ავთანდილ ჭინჭარაული 

2. ბესიკი ჭინჭარაული 

3. გიორგი ჭინჭარაული 

4. დალი ჭინჭარაული 

5. ნათია ჭინჭარაული 

6. ხათუნა ჭინჭარაული 

11.28.35 

1. თამარი ბუქური 

2. მზია ჩოხელი 

3. ნათია წიკლაური 

4. შორენა ჭიკაიძე 

5. ლიანა ნადიბაიძე 

6. მადონა სანიკიძე 

 

11.28.36 

1. გულიკო კირკიტაძე 

2. თამარი ჭონქაძე 

3. ეკა ბარათაშვილი 

4. მაყვალა ხოსიაშვილი 

5. იულია ჭონქაძე 

6. დალი თანიაშვილი 

 

11.28.37 

1. ციცინო ცალუღელაშვილი 

2. იზოლდა წიკლაური 

3. ლელა ყაჭიურინათია  

4.  ნათია თეთრუაშვილი 

5. მარიამ ნარიმანიძე  

6. თამარი პარკაული 



11.28.38 

1. ირმა ჯანგირაშვილი 

2. შორენა შალიკაშვილი 

3. მერი მიდოდაშვილი 

4. ანა ღარიბაშვილი 

5. შორენა ხეხელაშვილი 

6. თამაზი ჭიაბრიშვილი 

 

11.28.39 

1. ლალი ირიაული 

2. ლალი გზირიშვილი 

3. ნელი ახსაბაძე 

4. ნატო ზავრადაშვილი 

5. თამარ ბუჩუკური 

6. მარეხი გაბიტაშვილი 

 

11.28.40 

1. ნინო ალბუთაშვილი 

2. ანი ქარჩაიძე 

3. ციალა ჯუხარაშვილი 

4. მაია ბუჩუკური 

5. ცისნამი აფციაური 

6. ნინო ჭონქაძე 

 

11.28.41 

1. იალნო არაბული 

2. ჟუჟუნა ლიქოკელი 

3. მაგული არაბული 

4. ბადრი ბერბერაშვილი 

5. ნინო ლიქოკელი 

6. თეონა ჭინჭარაული 

 

11.28.42 

1. თეა მეკოკიშვილი 

2. მაკა ჭინჭარაული 

3. ნინო არაბული 

4. ეკატერინე დურგლიშვილი 

5. მგელა ჭინჭარაული 



6. გიორგი ქისტაური 

 

11.28.43 

1. თამაზ გოგნელაშვილი 

2. ლია შიომღვდლიშვილი 

3. ნინო ქუცნაშვილი 

4. ბადრი ქისტაური 

5. ჯილდა არდია 

6. დავით ცალუღელაშვილი 

 

11.28.44 

1. ნუნუ ელიზბარაშვილი 

2. ნუნუ ვეშაგური 

3. ნოდარი ბიზიკაშვილი 

4. ეკატერინე შუშიაშვილი 

5. ლია ციხელაშვილი 

6. რამაზი მაისურაძე 

 

11.28.45 

1. ცისანა ბერიძე 

2. მზია მუზაშვილი 

3. ეკა მემარნიშვილი 

4. თამარ ლობჯანიძე 

5. ნანა მაჭარაშვილი 

6. ნანა მახარობლიძე 

 

11.28.46 

1. ნინო ბაზალი 

2. ლალი წიკლაური 

3. ნონა მჭედლიშვილი 

4. მეგი ხოსრიაშვილი 

5. გიორგი ღარიბაშვილი 

6. ვეფხია ხეოშვილი 

 

11.28.47 

1. ქეთევან სუარიძე 

2. ჯუნა გულიშვილი 



3. მანანა ჭიაბრიშვილი 

4. ზაზა ბიჩნიგაური 

5. მანანა ნაცვლიშვილი 

6. თათია თანიაშვილი 

 

11.28.48 

1. მაგული მწითური 

2. მამუკა წიკლაური 

3. ოთარ ოდიშელიძე 

4. თამარი ბუჩუკური 

5. სოსო დრიაშვილი 

6. თათია მერებაშვილი 

11.28.49 

1. ნინო წიკლაური 

2. ნანი ციგრიაშვილი 

3. ნანა სალიაშვილი 

4. გიორგი ლოსეურაშვილი 

5. რუსუდანი ციხელაშვილი 

6. ლუკა ხულელიძე 

 

11.28.50 

1. მადონა ხოსროშვილი 

2. შორენა ოქროპირიძე 

3. ია შიოშვილი 

4. ლიანა ჯარიაშვილი 

5. ნესტანი თაბორიძე 

6. გიორგი ოსეფაშვილი 

 

11.28.53 

1. მარიამი ჯაბნიაშვილი 

2. ნათია შალიკაშვილი 

3. თამარ ბუჩუკური 

4. კახა ბაიაშვილი 

5. ნატო თეთრუაშვილი 

6. ლეილა ჩიხაშვილი 

 

 



 

11.29.01 

1. სოფიო ყაჭეიშვილი 

2. რუსუდანი საბაური 

3. მაია ფიცხელაური 

4. მარინა ხაიკაშვილი 

5. დიანა ქუშაშვილი 

6. ეკატერინე ქუშაშვილი 

 

11.29.02 

1. თამუნა ქუშაშვილი 

2. ნინო ხუციშვილი 

3. დოდო სუჯაშვილი 

4. ლია ხუციშვილი 

5. ლეილა ხუციშვილი 

6. ეთერი პაპიაშვილი 

 

11.29.03 

1. ნანა ჯანუყაშვილი 

2. თამარი ვარძუკაშვილი 

3. ხათუნა ხართიშვილი 

4. ნანა ფირანიშვილი 

5. ქეთინო გელაშვილი 

6. ნანო ჩიბაშვილი 

 

11.29.04 

1. ეკა ჩაბაიძე 

2. ნანა წიკლაური 

3. მზია ბუჩუკური 

4. ნუნუ ჩაბაიძე 

5. შორენა არაბული 

6. ნანა ჩაბაიძე 

 

11.29.05 

1. მარინე მარსაგიშვილი 

2. მანანა ხულელიძე 

3. მარინე ჩქარეული 



4. ნინო ჩქარეული 

5. მარეხი წიკლაური 

6. აღაზა ხულელიძე 

 

11.29.06 

1. მარინა გელაძე 

2. ლალი არგანაშვილი 

3. მაკა ავსაჯანიშვილი 

4. თეონა ქუქიშვილი 

5. ნათია კობაიძე 

6. ნინო გელაშვილი 

 

11.29.07 

1. მარინა ჩქარეული 

2. ფერო ავსაჯანიშვილი 

3. ირმა ბურდული 

4. ლეილა ბურდული 

5. შორენა ჩქარეული 

6. ლიანა ელოშვილი 

 

11.29.08 

1. ეკა ბუჩუკური 

2. ნათია ყარაულაშვილი 

3. ლალი ფიცხელაური 

4. ფიქრია ჩაბაიძე 

5. გოჩა ვარდიშვილი 

6. ტარიელი კურკუმული 

 

11.29.09 

1. ქეთევანი ღუდუშაური 

2. თამარ ხუციშვილი 

3. მარიამ ჩაბაკაური 

4. თეონა გიგაური 

5. გვანცა გიგაური 

6. ლევან ჩოფიკაშვილი 

 

 



11.29.10 

1. ფიქრია ბექაური 

2. ირა ელოშვილი 

3. ნატალია ბურდული 

4. მარიამი კაიშაური 

5. დალი ელოშვილი 

6. თეკლე  ჩქარეული 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


