
 

სრულიად საქართველოს მოსწავლეთა ინტერნეტ ოლიმპიადა 

ინფორმატიკაში, O L Y I N F O 
 

2021 წ., გაზაფხულის სეზონი 
 (თბილისი, 1-ლი ივლისი, 2021 წ.)  

9-12  კლასები 

ადგილი სახელი, გვარი ქულა ქალაქი სკოლა დიპლომი/სიგელი 

1 ანუკი რატიანი 45 თბილისი 199-ე I ხარისხის დიპლომი 

2 ლუკა ძიძავა 40 თბილისი N199 II ხარისხის დიპლომი 

3 ზუკა ხორბალაძე 35 გორი N199  III ხარისხის დიპლომი 

4 
ნიკოლოზი 

რუსიშვილი 
35 თბილისი N199 

დიპლომი გამარჯვებისათვის 

5 ლევანი ჯავახიშვილი 35 თბილისი 199  დიპლომი გამარჯვებისათვის 

6 დავითი მუჩიაშვილი 35 თბილისი N199  დიპლომი გამარჯვებისათვის 

7 ლუკა რეხვიაშვილი 30 თბილისი 199-ე დიპლომი გამარჯვებისათვის 

8 ლუკა ჯალაღონია 30 ფოთი შპს გიმნაზია დიპლომი გამარჯვებისათვის 

9 
ალექსანდრე 

ჩიტეიშვილი 
30 ფოთი შპს გიმნაზია დიპლომი გამარჯვებისათვის 

10 ეთერი ფხალაძე 25 ლაგოდეხი აფენის N1 საჯარო სკოლა დიპლომი გამარჯვებისათვის 

11 საბა საყვარელიძე 25 ზესტაფონი მე-7 საჯარო სიგელი წარმატებისათვის 

12 სესილი ხიჯაკაძე 25 ხარაგაული 
სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ვარძიის საჯარო სკოლა 
სიგელი წარმატებისათვის 

13 ბაჩუკი ღონღაძე 25 ხარაგაული 
სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ვარძიის საჯარო სკოლა 
სიგელი წარმატებისათვის 

14 ირაკლი სალაყაია 25 ფოთი შპს გიმნაზია სიგელი წარმატებისათვის 

15 ლუკა დუმბაძე 25 თბილისი კომაროვი სიგელი წარმატებისათვის 

16 სერგო გაჩეჩილაძე 25 ახალციხე ზიკილიის საჯარო სიგელი წარმატებისათვის 

17 მარიამი წირღვავა 25 ფოთი შ.პ.ს გიმნაზია სიგელი წარმატებისათვის 

18 ნინო მაზიაშვილი 20 სიღნაღი ნუკრიანის #2 საჯარო სკოლა სიგელი წარმატებისათვის 

19 ნიკოლოზი ჩარტია 20 ფოთი გიმნაზია სიგელი წარმატებისათვის 

20 ლიკა ვანიშვილი 20 გორი მე-4 საჯარო სიგელი წარმატებისათვის 

21 
მარიამი 

ლომინაშვილი 
20 თბილისი 

ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-

მათემატიკის 41-ე საჯარო სკოლა 
სიგელი წარმატებისათვის 

22 ლუკა გაჩეჩილაძე 15 ახალციხე ზიკილიის საჯარო  

23 ლინდა გულბანი 15 წალკა სამების საჯარო სკოლა  

24 დემეტრე კოდუა 15 ფოთ შპს "გიმნაზია"  

25 ქეთი აბულაძე 15 ოზურგეთი ქვედა ბახვის საჯარო სკოლა  

26 
დავით 

ბერძენიშვილი 
15 ჩოხატაური სოფელ შუა ამაღლების საჯარო სკოლა 

 

27 გიორგი ჩიქობანი 15 ხონი 
სსიპ ირაკლი აბაშიძის სახელობის 

ქ.ხონის N3 საჯარო სკოლა 

 

28 მარიამ ხაჩატურიანი 10 ბორჯომი ბაკურიანის საჯარო სკოლა  

29 მარიამ მამულაშვილი 10 საგარეჯო 
საგარეჯო რაიონი სოფელი ხაშმი 

საჯარო სკოლა 

 

30 ლუკა ხუნდაძე 10 თბილისი 199-ე საჯარო სკოლა, კომაროვი  

31 
გიორგი 

მამულაშვილი 
10 თბილისი მე-14-ე საჯარო 

 



32 მიქაელ ხარაძე 10 თბილისი კომაროვი  

33 ანი ანდიაშვილი 5 დმანისი ჯავახის საჯარო სკოლა  

34 ნესტან ადუაშვილი 5 დმანისი ჯავახის საჯარო სკოლა  

35 მარიამი გაჩეჩილაძე 5 ახალციხე ზიკილიის საჯარო  

36 მათე წირღვავა 5 ფოთი გიმნაზია  

 


