
საარჩევნო ოლქი შერჩეული ტრენერი რეზერვში ჩარიცხული

N1 მთაწმინდა გვაჯაია ნაზიბროლა                          

N2 ვაკე გოგორიშვილი ლელა                             

მიქელაძე ქეთევანი                                       

ეპიტაშვილი ალისა                              

შანავა აკაკი

N3 საბურთალო ცისკარიშვილი ბელა                                                  

ტურაშვილი ლევან                              

გოშაძე თამარ                                      

მენაფირე თამარ               

ონიანი მაია                

გუგუშვილი თამარ

N4 კრწანისი ფეტვიაშვილი დავით                              

N5 ისანი მამასახლისი გიორგი                         

გოგოლიძე ნინო

ღვინიაშვილი მარიამ

N6 სამგორი სომხიშვილი ქეთი                                                     

კიკნაძე პაატა                                                                                           

სოხაძე ია                                                               

დუჩიძე გივი

N7 ჩუღურეთი გიუნაშვილი ნათია

N8 დიდუბე ბუსკივაძე ნინო       

კოპალეიშვილი თათია             

N9 ნაძალადევი იადონიძე ირაკლი                 

ნიკოლაშვილი ფიქრია                          

ასათიანი თინათინ                               

N10 გლდანი ნაყოფია სოფიო                                                             

კალანდაძე ვასილ                                                                         

ბღარაშვილი ნანა                                

რაზმიაშვილი ნიკოლოზ

N11 საგარეჯო ჩალათაშვილი ლუიზა                        

ბარიხაშვილი ნატო

N12 გურჯაანი უტიაშვილი ვასილი                                                   

ჭაბუკაძე ნანა                                              

სიბაშვილი ლეილა

N13 სიღნაღი ათაბეგაშვილი მაია ალადაშვილი ნინო

N14 დედოფლისწყარო ქუსიკაშვილი ნინო ბახტაძე ნინო

N15 ლაგოდეხი სიუკაშვილი მაია                                      

N16 ყვარელი უსტიაშვილი ანა

N17 თელავი ლუხუტაშვილი ალექსანდრე 

ჯავახიშვილი ეკატერინე

N18 ახმეტა ჯუგაშვილი ალექსი                                  

N19 თიანეთი ჭყრუნიშვილი ინგა

N20 რუსთავი პაიჭაძე თამთა                                            

არქანია სულხან                                                                             

ელიაძე დავით                                      

ხეჩინაშვილი ნინო                        

გოგინაშვილი მარიამ

N21 გარდაბანი დათუაშვილი ზაქრო                                

ეგაძე რევაზი

სახვაძე შოთა                  

ციქუბაძე გიორგი

N22 მარნეული კავთიაშვილი დავით                             

გუმბათოვი ქიარიმ                            

ხითარიშვილი ალექსანდრე 

N23 ბოლნისი ბერიძე ტრისტან                                                                             

კაპანაძე ნიკოლოზი                        

N24 დმანისი კაპანაძე ზაალ                                    

მუსელიანი თემურ



N25 წალკა გადრანი მირზა                                      

N26 თეთრიწყარო აბულაძე ნონა                                           

N27 მცხეთა თაბაგარი გულნარა                                  

N28 დუშეთი ყეინიშვილი ირინე                                  

მატუშევსკაია მანანა

N29 ყაზბეგი გვათუა ეკა                                                ქუშაშვილი მეია

N30 კასპი ბახუაშვილი ნატო                          

N32 გორი ირემაშვილი სოფიო                                             

ბლიაძე ნინო                                        

ქურდაძე ნატო                                

ნადირაძე ლაურა

N33 ქარელი ნადირაშვილი მარინა                      

N35 ხაშური ქურდაძე მერი                                                     

შალიბაშვილი არჩილი                                    

ლალიაშვილი სერგო

N36 ბორჯომი ლომიძე მარიამ

N37 ახალციხე იოსელიანი ნანა

N38 ადიგენი აფრიამაშვილი ელზა 

N39 ასპინძა კოსტანიანი რომან                                    ჩალათაშვილი ნათია

N40 ახალქალაქი ყავრელიშვილი ანიკო                       

მელიქიძე სუსანა

N41 ნინოწმინდა სოღოიანი არფიკ

N43 ონი ციხისელი მაკა

N44 ამბროლაური გოგრიჭიანი მამია                                 

N45 ცაგერი სილაგაძე მაია 

N46 ლენტეხი ჩანქსელიანი რიტა

N47 მესტია გულედანი ბესო ფილფანი ვახტანგ

N48 ხარაგაული ბლიაძე არჩილი                             

N49 თერჯოლა გოგნაძე ნინო                                                კვეტენაძე დავით

N50 საჩხერე შუბითიძე მაია                                                                                                

კეკენაძე მანუჩარი

N51 ზესტაფონი ბოგვერაძე ელისო                              

ბოგვერაძე მანანა                                          

N52 ბაღდათი ასათიანი ქრისტინე  

N54 სამტრედია დარჯანია სოფო                                        

ლაკვეხელიანი გიორგი 

ჭყონია ბელა

N55 ხონი გიორგბერიძე თამარ                  

N56 ჭიათურა ლობჟანიძე კობა                                 

გიორგაძე ირაკლი                             

N57 ტყიბული ქარქაშაძე ლევან                                 

N58 წყალტუბო ლექვინაძე ლევან                             

ჩაკვეტაძე ლევანი

ბერაძე ბელა

N59 ქუთაისი ფურცხვანიძე სოფიო                                                                                                 

ხერხაძე გიორგი                                                

მანაგაძე მირანდა                            

ღაჭავა პოლიკარპე

N60 ოზურგეთი რუსიეშვილი ხათუნა                                              

ნიკოლაიშვილი ლია                             

ცეცხლაძე ნათია

N61 ლანჩხუთი კილაძე ლაშა

N62 ჩოხატაური უჯმაჯურიძე თეა წერეთელი მზია

N63 აბაშა გეგეჭკორი ტაგუ                                  დგებუაძე ალექსანდრე

N64 სენაკი კუპრეიშვილი რამაზ                            

N65 მარტვილი კვესელავა ეკა                                           



N66 ხობი წულეისკირი მანანა

N67 ზუგდიდი ბერაია ასმათ                                                                                               

პაპასკირი ნატალია                                                       

მესხი მირანდა

პაპავა ნანა                  

ბურღაშვილი ვახტანგ

N68 წალენჯიხა მიქავა ბადრი                                

N69 ჩხოროწყუ ფაცაცია გიორგი

N70 ფოთი წაბრია შორენა

N79 ბათუმი გვარჯელაძე ირაკლი                           

ნაკაშიძე ნუგზარ                                                       

ქორჩილავა თეა                                    

გუგავა ნატო                                             

გორაძე გიორგი

N80 ქედა აბულაძე გიორგი

N81 ქობულეთი ანანიძე ლაშა                                                                                     

გეგიძე თეონა                                      

შაქარიშვილი სოფიო

N82 შუახევი დარჩიძე რომანი                                    

N83 ხელვაჩაური ქობულაძე მამუკა

N84 ხულო ბოლქვაძე ელდარ                               

აბულაძე იური


