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ალექს პერე, (საფრანგეთი), ბრამ თომას არნოლდი, (დიდი ბრიტანეთი), ჩატრაპატი დუტა,
(ინდოეთი), ჩინგიზ ბაბაევი, (აზერბაიჯანი), დავით კუხალაშვილი, (საქართველო), დენიზჰან
ოზერი, (თურქეთი), ფერნანდო მესქუიტა, (პორტუგალია/ავსტრია), გელა კინწურაშვილი,
(საქართველო), ჰეირი შენგუნი, (თურქეთი), ილიკო ზაუტაშვილი, (საქართველო), ივანა
სტენცლოვა, პაველ ფორმანი, (ჩეხეთი), იენს რაუხი, (გერმანია), კოკა რამიშვილი,
(საქართველო/შვეიცარია) ლია ბაგრატიონი, (საქართველო), ლია კარლი, (ავსტრია), ლისა
ბიდლინგმაიერი, (გერმანია/შვეიცარია), ლისა გუტჩერი და დავით ჩაგანავა, (გერმანია), ნატა
ფირცხვალა, (საქართველო/ისრაელი), ოლეგ ტიმჩენკო, (საქართველო), როკო ირემაშვილი,
(საქართველო), შაჰარ მარკუსი, (ისრაელი), თამარ ხმიადაშვილი, (საქართველო), იოა ლა შინი,
(კორეის რესპუბლიკა). ეკინ კილიჩი, (თურქეთი), ვახო ბუღაძე (საქართველო), მარიამ
ნატროშვილი, დეთუ ჯინჭარაძე, გიო ჯინჭარაძე, გიორგი ქათამაძე (საქართველო).
გაბრიელ ადამსი, ამელია ტოელკე, (აშშ), აურელია დე სტ ანდრე, აშშ/საფრანგეთი, ჟან-ლორინ
სტერიანი (რუმინეთი), ტიშკა სამბორსკა (იტალია/პოლონეთი), კატარინა მადერთანერი, ტესა
კნაპი, (გერმანია), ნინო მაისურაძე (საქართველო), გროსმაისტერი, საფრანგეთის ორგზის ჩემპინი
ქალთა ჭადრაკში და ალექსანდრ ჰილარიო ტაკედა საკაი დოს სანტოს ფიერი (ბრაზილია),
გროსმაისტერი.
გურამ წიბახაშვილი, ანა ლორდქიფანიძე, თინათინ კიღურაძე, რიტა ხაჩატურიანი, ივა
კეშელაშვილი, ტატო ახალკაციშვილი, ვახო ხეთაგური (საქართველო), ედუარდ დე'პაზი
(საფრანგეთი).
ანა წოწონავა, ავთანდილ გახოკიძე, დავით გოცირიძე, გიორგი შალიკაშვილი, გურამ
საყვარელიძე, ირაკლი მიქიაშვილი, ლიკა ქურდაძე, მაკო ლომაძე, მარი აქუბარდია
ნონა დიდებაშვილი (საქართველო).
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