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1 ბექა გვარამია  [1]
2 გელა მახარაშვილი  [2]
3 რამაზ მაზმიშვილი  [3]
4 ვანო ბურდული
5 ვანო ბერიკაშვილი
6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი
7 გიორგი გოგლიძე ©
8 თორნიკე ზოიძე

9 ჯიმი ღამბაშიძე
10 დავით მოძღვრიშვილი
11 მიხეილ ახობაძე
12 სანდრო მარგიანი
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10 დავით მოძღვრიშვილი
23 საბა ილურიძე
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