გუნდი
პანდორა
ინტელექტი
ტიტანი
მეოთხე
ევრიკა4
მარტოსული-მარტორქა
გაუსი16
რა
კანდიდი1
დარმშტატდიუმი
კანდიდი2
პრომეთე_2017
ვენი-ვიდი-ვიცი
ელექტრონი
კრეატივი
პასკალი16
ტესლა
ევკლიდე16
გალაქტუსი
ინტელექტი
ALBIONI
გალუა16
ჯი-ელ-სი
მერცხალი26
მეცხრე ცა
ედელვაისი5
კონსტანტა
სპექტრი
ევრიკა
ვექტორი
არწივები
3ტსბ
ჯი-ელ-სი_ბრავო
ფასდაუდებელი_ტვინები_1
კვანტები
პროტონი
პირველები_sc
ჩვენ-სამოცდამეშვიდელები-67
Larks
ლამპარი
ეილერი16
ალელები-123
მნემოსინე
მტრედები
ხვამლი

კაპიტანი
მამალაშვილი ომარი
ბეთხოშვილი სერგი
რიჟინაშვილი დავითი
ნარინდოშვილი ანა
გურგენიძე ბექა
ბაიაძე ლიკა
ბეგიაშვილი ალექსანდრე
ოთიაშვილი ნიკოლოზ
თათენაშვილი ნინო
ბელთაძე გიორგი
შამათავა ქრისტინე
ფოჩხუა ლუკა
ხეჩიაშვილი ანა
ჩირგაძე მარიამ
კაპანაძე ნინო
კონტრიძე ვახტანგ
ფესვიანიძე საბა
მეტონიძე ნათია
მარდალეიშვილი გურამ
ფოფხაძე დავით
ბრეგაძე შალვა
მელიქიძე ელენე
ჭიჭინაძე ანი
ვოსკანიანი ნუნუკა
დგებუაძე ბესარიონი
ტაგანაშვილი მარიამ
შარვაძე მერაბი
დავაძე ნიკა
გოგუა რეზიკო
აბულაძე გელა
ნადირაძე ბადრი
ბორცვაძე თინათინ
მონასელიძე ნიკოლოზი
ქაჯაია გიორგი
ხიჩაკაძე მარიამ
ზაქაიძე ანა
ჭიღლაძე ქრისტინე
სოლომნიშვილი გიორგი
გვალია გიორგი
ჭელიძე ლაშა
შკურინი ლეონიდ
ცეცხლაძე ლუკა
ყულიაშვილი მარიამი
არაბიძე საბა
ბერიძე სალომე

ქულა
25
23
23
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
19
19
19
19
18
18
18
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ტანგესი
მარიამმლ
ბარეთი-777
პირველები
ნიუტონი_5
შუთისპირელები
მთაწმინდა1
კვინტესენცია
მთაწმინდა2
სავანე
გიგი30
ითხვისი2
ბუსტერს
ინდიგო-I
ქრონომეტრა
ეფბიემი
შტალჰელმ
ინტეგრალი16
მერკური
მჭევრი2
შევარდენი6
გენიოსები
ბულაჩაური
ომოიკანე
ქანდალთი
პანკისი-2017
ხომლი
გორდა
დიდაჭარა
კელაპტარი
მეგრელი არწივები
სტარტი_5
ლიბერთი2017
ბოლნელი2
რეაქცია
გომარეთი–216
არგონავტები
არქიმედე-1
სიონი
მარტოხელა მგელი
პითაგორა-ჯოყოლო
ანტარესი
ინდიგო-II
შეუჩერებელი
სვანსკი
ეტალონი
ვერე_1

არჩემაშვილი შოთა
ლომაია მარიამ
ხოზრევანიძე თაიგული
ქილიფთარი ლუკა
მჭედლიშვილი გიორგი
სივსივაძე თამარ
ანდღულაძე ერეკლე
კობალაძე თორნიკე
ძნელაძე ნინო
ყაველაშვილი ნინო
ცხვარაძე გრიგოლ
იაკობაშვილი ია
კოჩიევი გელა
ცერცვაძე კარლო
გავაშელიშვილი მარიამი
ბურდილაძე ლუკა
აბრამიშვილი ბესო
პაპიაშვილი ნიკა
მაისურაძე ანა
მოსიძე გიორგი
კიკნაველიძე ავთანდილი
ფაჟავა ხატია
ძებნიაური თამარ
დალაქიშვილი თიკო
ტორიაშვილი ნინო
ასლან ბორჩაშვილი
ნატო კვირკაშვილი ნატო
კერესელიძე თამარი
შავაძე ავთანდილ
შატაკიშვილი ცისია
გვათუა გიორგი
ლანჩავაშვილი მარინე
ვასაძე დიანა
ბერიანი გიორგი
ბერუაშვილი ლიზი
მურადაშვილი ეკა
პაქსაძე ივერი
ილიაევი დანიელი
ჩახმახაშვილი ნიკა
ლომიძე ხატია
მარიამ ბორჩაშვილი
მორგშია დავითი
კაპანაძე მარიამ
კვანჭიანი ანა
ფილფანი ანანო
დევრისაშვილი ვიტალი
ბოქოლიშვილი ნიკა

15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13

თიკო
ბოლნელი
დიდგორი-1121
ილიელები
ალპინისტები2017
დნმ
ილიადა23
კოსინუსი_ფოთი
ვერე_2
სტარს
ციტო
იდუმალი_მეცნიერება
ლოლ
ატომი
ქანდა17
ტალანტი
აისი-2017
შეუპოვრები
გაუწყინარი
მოლი
თელავი-4
მგოსანი
ვერე_3
კარდანო16
სკოლა-117
ბუტკო
ლაქი_ბოი
მოაზროვნე_5

ფაცაცია ნინო
რეხვიაშვილი ვალერი
პაპიაშვილი აკაკი
გელაშვილი ანა
ცეცხლაძე თეონა
გელაშვილი თამარ
ზუბიაშვილი ანა
მახათაძე საბა
სეფიაშვილი ნიკა
ხერგიანი ანი
კოლიანი ლოლიტა
ნაირაშვილი ელენე
კაპანაძე ბესო
ვაშაკიძე მაგდა
ტუღუში სალომე
ბააკაშვილი ცირა
წიკლაური ოთარ
კვიციანი სალომე
შუბლაძე შმაგი
კვირცხალია მარიამი
სუმბაძე თამარი
ტაბატაძე ბადრი
ბოქოლიშვილი ზურა
ჯავახიშვილი გიორგი
ბაღათურია ბექა
შეყლაშვილი ლუკა
ცირეკიძე გიორგი
წაქაძე ზაურ

