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14 გიორგი კოშაძე
15 გიორგი ელოშვილი

16 დიმიტრი ცაბაძე  [2]
17 ცოდნე დარჩია  [1]
18 უჩა აღაშვილი  [3]
19 გიორგი შარვაშიძე
20 ერეკლე მაჭარაშვილი

21 გიორგი პეტრიაშვილი
22 სანდრო ილურიძე
27 ზურა ქავთარაძე

ექმ გიორგი შაორშაძე
წყა ილია ედიბერიძე
წყა ბექა ბებიაშვილი
სტა გიორგი ზირაქაშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი
მწვ მამუკა მინდორაშვილი

რეფ ნიკა ამაშუკელი
კიდ გიგა მშვენიერაძე
კიდ პაპუნა ჭიქაბერიძე
ვიდ .

დელ ირაკლი დოლიძე
მე4 ლუკა ბუთიაშვილი
ჟიუ ფარსმან გაბაძე
მდი დემეტრე ცალუღელაშვილი
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