სრულიად საქართველოს მოსწავლეთა ოლიმპიადა ინფორმატიკაში

OLYINFO
დასკვნით ტურზე დაშვებულ მოსწავლეთა სია
(თბილისი, 23 დეკემბერი, 2018 წ.)

#
გვარი, სახელი
1 რაზმიკ არუთინოვი
2 გიორგი ახალაია

ქალაქი
თბილისი
ჩხოროწყუ

3 ანა ადუაშვილი

სოფ. ჯავახი

4 თამაზი ნებიერიძე

ქუთაისი

5 დავით ზუროშვილი
6 მახარე მახარაძე
7 ნუგზარ გოგბერაშვილი

თბილისი
ხელვაჩაური
ზესტაფონი

8 თორნიკე სხირტლაძე

რუსთავი

9 ლაშა ბერიშვილი

წალინჯიხა

10 ქეთევან გელაშვილი

ბორჯომი

11 მარიამ თედიაშვილი

ბორჯომი

12 თეიმურაზ ქარდავა

წალენჯიხა

13 სალომე სულხანიშვილი

რუსთავი

14 დაჩი ხუციძე

ბათუმი

15 ანდრია გაჩეჩილაძე

თბილისი

16 გიორგი შანავა

წალენჯიხა

17 ალბინა ფიფია

წალენჯიხა

18 კობა ბერიძე

ბათუმი

19 ლუკა შანავა

წალენჯიხა

20 მარიამი შონია

ფოთი

21 მარი რობაქიძე

თერჯოლა

22 ნუცა მჭედლიშვილი

თბილისი

23 ლიზი ზაზაძე

ბორჯომი

24 ნინო ხახიშვილი

საჩხერე

25 გოგა ხრიკაძე

ბორჯომი

26 გიორგი წიგნაძე

საჩხერე

27 ლაშა ბლიაძე

ხაშური

28 რომანი დავაძე

საჩხერე

29 ლიკა გოგოლაძე

ბორჯომი

30 ჯულია დიასამიძე

ბათუმი

31 შალვა დევაძე

ბათუმი

32 გვანცა გორდელაძე

თბილისი

33 მაია მეკოკიშვილი

საგარეჯო

34 დავით ქებაძე

თბილისი
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35 გოგა გრიგალაშვილი

სოფ. ჯავახი

36 თამარ სხირტლაძე

რუსთავი

37 ლუკა ბოლქვაძე

ბათუმი

38 ბექა ფერცულიანი

წყალტუბო

39 დონარა სეროპიანი

თბილისი

40 საბა მერკვილაძე

ზესტაფონი

41 იაკობი კვახაძე

ფოთი

42 შოთა ფილიკოვი

ფოთი

43 ნათია ქველაძე

საჩხერე

44 ანი იაკობაშვილი

საჩხერე

45 ნათია ნადირაძე

საჩხერე

46 ნანა ფარქოსაძე

საჩხერე

47 ელენე ტატაშიძე

რუსთავი

48 მარიამ ხვისტანი

ბორჯომი

49 ნინო ჯაღიაშვილი

ყვარელი

50 გიგა ტატალაშვილი

ხაშური

51 საბა ჯალაღონია

ფოთი

52 შიო იაკობაშვილი

საჩხერე

53 გიორგი გელაშვილი

ბორჯომი

54 ხატია ჯინჭარაშვილი

სოფ. ჯავახი

55 ნინო ქვათაძე

საჩხერე

56 ელენე ფარქოსაძე

საჩხერე

57 მარიამ ბარბაქაძე

ბორჯომი

58 დავით შენგელია

ჩხოროწყუ

59 ნიკოლოზ გაბრიაძე

ქუთაისი

60 აკაკი დვალიშვილი

ქუთაისი

61 ქეთევან პერანიძე

თბილისი

62 ნინო ნებიერიძე

ქუთაისი

63 ალექსანდრე სულხანიშვილი

რუსთვი

64 საბა ნემსიწვერიძე

ქუთაისი

65 ნიკა ლიპინსკი

თბილისი

66 დავით ლაშქარეიშვილი

ქუთაისი

67 ანა ადუაშვილი

სოფ.ჯავახი

68 შორენა ნიშნიანიძე
69 გიორგი გიორგაძე

ჭიათურა
ქუთაისი

70 მარიამ ხუციშვილი

ქუთაისი

71 თეიმურაზ კიკვაძე

ქუთაისი

72 ლინა ჩინჩალაძე

თბილისი

73 ნესტან ადუაშვილი

სოფ.ჯავახი
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74 ანეტი ჭყოიძე

ქუთაისი

75 ლერი ფერცულიანი

წყალტუბო

76 მარიამ კაპანაძე

ჭიათურა

77 მარიამ გიორგაძე

ქუთაისი

78 ნუკრი თურმანიძე

ბათუმი

79 გიორგი ლომინაძე

ქუთაისი

80 მარიამი კიკოლაშვილი

თბილისი

81 მაკა გრიგალაშვილი

ბორჯომი

82 საბა ბალასანოვი

ტყიბული

83 ლაშა დევაძე

ბათუმი

84 დათო გოგრაჭაძე

ბათუმი

85 ბექა თურმანიძე

ბათუმი

86 სერგი ბეგიაშვილი

თბილისი

87 დავითი კაბულაშვილი

მცხეთა

88 მარიამ კაპანაძე

ჭიათურა

89 მარიამ აბუთიძე

ჭიათურა

90 შოთიკო ქოქუაშვილი

ბორჯომი

91 ანი ანდიაშვილი

სოფ. ჯავახი

92 ალექსანდრე ფორჩხიძე

ტყიბული

93 საბა წულუკიძე

ბათუმი

94 ანა გრიგალაშვილი

სოფ. ჯავახი

95 ნიკოლოზ ცირეკიძე

ქუთაისი

96 მაკა კახოშვილი

ახმეტა

97 დათო დანელაშვილი

ახმეტა

98 ნინო კვარაცხელია

წალენჯიხა

99 ნინი ეფსია

წალენჯიხა

100 გიორგი ძამაშვილი

გარდაბანი

101 გელა კირვალიძე

თბილისი

102 ანა საბაშვილი

რუსთავი

103 ანა მანველიშვილი

გორი

104 ლიზი ტალახაძე

გორი

105 სალომე ფურცელაძე

გარდაბანი

106 გიორგი თოლორდავა

თბილისი

107 თორნიკე ფილაური

რუსთავი

108 გვანცა ხვედელიძე

თბილისი

109 ცოტნე ფირაშვილი

თბილისი

110 თორნიკე ტოროშელიძე

თბილისი

111 ნიკოლოზი ყრუაშვილი

თბილისი

112 დავით ძაძამია

თბილისი
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113 მარიამი შინჯიკაშვილი

გარდაბანი

114 მარიამ გორდაშვილი

გარდაბანი

115 ნიკოლოზ გურგენიძე

თბილისი

116 ნიკოლოზ ბუავა

თბილისი

117 მარიამ ბუავა

თბილისი

118 გიორგი თაბაგარი

ქუთაისი

119 ბაჩო შპეტიშვილი

გარდაბანი

120 ნიკო ვარშანიძე

ბათუმი

121 ლუკა ქებაძე

თბილისი

122 სოფო კახაბრიშვილი

გარდაბანი

123 ელისაბედი ჯაჭვაძე

თბილისი

124 თამთა მჭედლიშვილი

გარდაბანი

125 გიორგი ხაჩიძე

თბილისი

126 გიგა ცუხიშვილი

საჩხერე

127 თემო ჩირგაძე

წყალტუბო

128 ბაჩანა ფალავანდიშვილი

ბათუმი

129 ნინო გურული

თერჯოლა

130 მარიამი ბოლოთაშვილი

გორი

131 გიორგი ორკოშნელი

თბილისი

132 ამირანი აბრამიშვილი

საჩხერე

133 სოფო ხვედელიძე

ჭიათურა

134 გიორგი ბაკურაძე

ქუთაისი

135 ლიზი ზურგალიძე

ბათუმი

136 ლადო ფარქოსაძე

საჩხერე

137 ლუკა ცუხიშვილი

საჩხერე

138 ნიკა ნოდია

თბილისი

139 ვაკო შპეტიშვილი

გარდაბანი

140 მარიამ ბოყოველი

თბილისი

141 სანდრო ზოიძე

ბათუმი

142 ნინი ბიაძე

ბათუმი

143 გიორგი ტალახაძე

საჩხერე

144 ანანო სალთხუციშვილი

მარტყოფი

145 ანასტასია გედიანიძე

ბორჯომი

146 ნიკოლოზ აბრამიშვილი

საჩხერე

147 თომა სულაძე

თბილისი

148 ლიკა კვირიტიძე

ბათუმი

149 დავით ცერცვაძე

ლაგოდეხი

150 ანზორი ბეროშვილი

თბილისი

151 სანდრო ჩოგაძე

ბათუმი
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152 ნინო მარკოზაშვილი

თელავი

153 ია ეპიტაშვილი

მარტყოფი

154 ლუკა ჭელიძე

თერჯოლა

155 იოანნა შერვაშიძე

ბათუმი

156 ვერონიკა შამუგია

წალენჯიხა

157 ნინო იაკობაშვილი

საჩხერე

158 იუსუფ ნურიევი

რუსთავი

159 ნიკა ცერცვაძე

ლაგოდეხი

160 დავით დავითაძე

ბათუმი

161 მარიამ კვარაცხელია

წალენჯიხა

162 ლევანი მაჭავარიანი

თბილისი

163 გიორგი ბერიძე

ბორჯომი

164 ლუკა ფართლაძე

ტყიბული

164 არჩილი იობაშვილი

თბილისი

164 მარიამ გუჯარაიძე

თბილისი

167 ნანა მათიაშვილი

თბილისი

168 კესო ჩიხლაძე

თბილისი

169 ელენე გოგელია

თბილისი

170 მარიამ ბიწაძე

თბილისი

171 ნანუკა ოზაშვილი

თბილისი

172 ლაშა გიორგი ქობალია

თბილისი

173 გიორგი ლაღიძე

გორი

174 გიორგი აბურჯანია

სენაკი

175 თამარი ბექელაძე

ქუთაისი

176 ნიკოლოზ ცქიფურიშვილი

ქუთაისი
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