Olyinfo (2019 December 22). ფინალი (5-6 კლასები).
**************************************************

1 ნინო სალუქვაძე login=Nino2008 password=Y#yhk#
2 მარიამ ხვედელიძე login=mariami2008 password=ftz2VN
3 რომანი ქვრივიშვილი login=Romani password=MKxB*j
4 გიორგი ორკოშნელი login=orko password=RsTcUq
5 ელენე მამულაშვილი login=elene28 password=b_1@LX
6 გურამი კიკვაძე login=gurami09 password=rJb_e#
7 მიხეილ დილებაშვილი login=misho1 password=#Fd#_y
8 ივა გეწაძე login=Iva password=CmVS*a
9 ნიკოლოზი რამაზაშვილი login=Nick2008 password=zkZN_L
10 ანდრია ბრეგვაძე login=ADO password=*1_**H
11 მერაბი ჯიჭონაია login=merabi28 password=*vEnT@
12 ანა ოვაშვილი login=anao password=#iAgts
13 ნინო ბესელია login=ninobeselia password=_#SOqb
14 კესო წითლაური login=keso2008 password=gx#yGh
15 მარიამი აზარაშვილი login=mariazarashv password=BWSLfr
16 გეგი კაპანაძე login=gegunika password=TLmQDb

17 გვანცა ხვედელიძე login=gvanca11 password=bjTTR*
18 სალომე კავთელიშვილი login=salome54sali password=Hj@ZNL
19 გიგა გოგოხია login=gigagogokhia password=h*OcP*
20 გიორგი რუხაია login=gioruxo2009 password=iTL##Q
21 ანა კალანდაძე login=ana2009 password=LHGGac
22 მარიამი უზუნაშვილი login=MariamiZN password=*OiA*t
23 თალიკო ბანეთიშვილი login=tako1 password=D_*e_A
24 ანიტა ინარიანი login=anita2009 password=XhdmuV
25 საბა გოგიაშვილი login=saba102009 password=fOxec*
26 ნინა ჭოხონელიძე login=gasbnina password=#PlA#E
27 დავით ძაძამია login=Dzdzx password=rQUo_*
28 გივი გოგილავა login=Givi password=dgV1jV
29 გიორგი ნაცარაშვილი login=giorginaca password=OU_jqA
30 ბარბარე ბაღუაშვილი login=basuna password=*fj#Gi
31 მარიამ ოქროპირიძე login=MaiamOQ password=TA*X_T
32 ელენე ბიჩელაშვილი login=EleneBi password=*Kn_xn
33 ლუკა კირვალიძე login=LukaKR password=n#D_qx

34 ნინო ტლაშაძე login=nino91 password=Itzo*Z
35 ნიკოლოზ ლომჯარია login=Nikoloz2009 password=gQrTCa
36 მარიამ სალუქვაძე login=Mari2009 password=OxjLAw
37 იაკო გოგრაჩაძე login=iako password=JvgAHO
38 ლანა სტეფნაძე login=mokhisi1 password=u#As*A
39 გიორგი ყიფშიძე login=giorgigio password=*zGc1Q
40 სანდრო თურმანიძე login=sandro11 password=ddzF_f
41 თამარი ბახუტაშვილი login=princesa password=NLr#rF
42 ეთერი ცირეკიძე login=Eteri password=rZYkMh
43 არჩილ გიკაშვილი login=archil password=M2CUaI
44 თემო გელაშვილი login=mokhisi password=Pd2JI@
45 ნიკოლოზ ცინცაძე login=niko2009 password=hZpt#@
46 ანტონ სიხარულიძე login=antoni password=Hj##BP
47 ლევან კიკნაველიძე login=levan2019 password=N@MbAL
48 ნინო შავშიშვილი login=nino1111 password=D2g@2V
49 ხატია ბერაძე login=xatia1 password=*OyqC_
50 ელიზაბედი ქანთარია login=student4 password=cYzq#*
51 ალექსი ალანია login=student3 password=@*#xTM

52 ლუკა არაბაშვილი login=luka59 password=ebjzk@
53 გუგა გოგიშვილი login=gugag password=Iv#kz*
54 ნიკოლოზ გოგიშვილი login=nikolozg password=oxcSxD
55 მარიამ ხიბლიშვილი login=marimarikuna password=fdd#fL
56 მერი ივანიშვილი login=meko05 password=@w_cvi
57 საბა ბზიშვილი login=geo_foxman password=_B@ngg
58 ია ბოლოთაშვილი login=ia08 password=Kku#*M
59 გიორგი კაზარიანი login=giorgik password=M_k_c_
60 ლუკა ლუკაშვილი login=luka98 password=vt*tiU
61 გიორგი ვანიშვილი login=giorgi76 password=BmwBkb
62 ბარბარე გეგეშიძე login=barbare05 password=vQlzM1
63 გიორგი ბარდაველიძე login=giorgibardo password=tGh*kX
64 რეზი ვაშაკიძე login=rezi05 password=WOqJLC
65 მილენა თურმანიძე login=milena11 password=*AMAHq
66 რატი მახარაძე login=rati6 password=AeMSMO
67 ლინდა გობაძე login=lindalinda password=T*uZ*n
68 ლუკა ბერიძე login=lukaberidze password=KO#WdV

69 ქრისტინა ჭაღალიძე login=qristina6 password=*F_*Mo
70 საბა მახაჭაძე login=sabmaxahadze password=IfZT*1
71 საბა ფუტკარაძე login=gasbsaba password=TvqbR#

