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რეიტინგი 
გუნდის 

დასახელება 
შეგროვებული 

თანხა ₾ 
სკოლა გუნდის წევრები 

1.  ინოვატორი 2380 წნორის N3 საჯარო სკოლა 

მარიამ ნარინდოშვილი, ნანიკო 
ნიკვაშვილი, ნიკოლოზ ქილიტაური, რატი 
ტუხაშვილი, ანანო ჭოტაშვილი, შალვა 
მოსულიშვილი, 

2.  ლაითჰაუსი 2280 გიმნაზია "შავნაბადა" 
ნინო ნაცვლიშვილი, ანანო სამხარაძე, 
მარიამ სალთხუციშვილი 

3.  კოსმო 2002.36 
ყვარლის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ახალსოფლის N2 
საჯარო სკოლა 

თათია სვიმონიშვილი, ლევან აბაზაძე, ანი 
პავლიაშვილი, ანუკი პავლიაშვილი, დათო 
ხატიაშვილი. 

4.  მელო 1675 
სსიპ გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ 
მელაანის საჯარო სკოლა 

გეგა ფრიდონიშვილი, ნინო ჯავახიშვილი, 
მაგდა ბეჟუაშვილი, ანი ნარუსლიშვილი, 
სალომე წნორიაშვილი, ჟუჟუნა 
დათუაშვილი 

5.  
ბიზნეს 

ინოვატორები 
1545 

ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ცუცხვათის საჯარო სკოლა 

მარიამ პატარიძე, ნინი კუპრაშვილი, თამარ 
პატარიძე, ლუკა ცირეკიძე, თამარ 
კუპრაშვილი, ნანა ჭელიშვილი 

6.  კარცერ ლუქსი 1532 
სსიპ ქალაქ თერჯოლის N1 
საჯარო სკოლა 

გივი უფლისაშვილი, ელენე რობაქიძე, ანი 
ცქიფურიშვილი, ანი ფანჩულიძე, ერეკლე 
კირკიტაძე, ზურაბ ჩიტიძე 

7.  
Dominators - 

დომინატორები 
1470 ლატალის საჯარო სკოლა 

სანდრა ფირცხელანი, ირინა ფარჯიანი, 
ნინი არღვლიანი, თინათინ გვიჩიანი, 
ქრისტინა კვანჭიანი 

8.| 9. დაიჭირე წამი 1250 
თბილისის N114 საჯარო 
სკოლა 

თეკუნა სიმონიშვილი, მარიამ კირკიტაძე, 
მარიამ ზადიშვილი, ქრისტინე 
ბაგალიშვილი, გოჩა ღვინჯილია, თენგო 
კაპანაძე 

8.| 9. ევრიკა 1250 
ქართველ იუნკერთა 
სახელობის თბილისის N52 
სკოლა 

ელენე მაჭავარიანი, დაჩი შინჯიკაშვილი, 
ნატალია კავთელიშვილი, კესარია 
კვიჟინაძე 

10. მელიტონი 1240 ხულოს საჯარო სკოლა 
ნათია ჭელიძე, მუხრან შანთაძე, სალომე 
შანთაძე, მარიამ გელაძე, თიკა ზოიძე, 
სულხანი ბილვანიძე 

11. DFOF 1095 
ნოდარ ახალკაცის 
სახელობის თბილისის N9 
საჯარო სკოლა 

ნინი მელიქიშვილი, დათო ოკმელაშვილი, 
ანი გავაშელაშვილი, ლუკა არევაძე, ნინო 
კაკუშაძე, ნიკოლოზ ედილაშვილი 

12. 
ბიზნეს 

თინეიჯერები 
1015 

სსიპ აკაკი ჩხენკელის 
სახელობის ქალაქ ხონის N2 
საჯარო სკოლა 

ნუცა ცქიფურიშვილი, ლიზი წულაია, ანა 
ფულარია, გივი ფანცულაია, დემეტრე 
რუხაძე, ლუკა ბახტაძე 

13. გოლფსტრიმი 826.35 
სსიპ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ 
აკეთის საჯარო სკოლა 

მაგდა ცინცაძე, გიორგი მორჩილაძე, საბა 
კიკვაძე  

14. ლიუ ჰაი - Liu Ha 750 
სსიპ დავით სარაჯიშვილის 
N16 საჯარო სკოლა 

ქეთევან რუხაძე, ლაშა ბელქანია, ანი 
გაბელაშვილი 

15. კრეატორი 702 

სსიპ ნ.მუსხელიშვილის 
სახელობის ფიზიკა-
მათემატიკის ქ.რუსთავის 
N26 საჯარო სკოლა 

თეკლე მჭედლიძე, გიორგი გოდერიძე, დაჩი 
ჭყონია 

16. სტრასბურგი21/21 510 
გურჯაანის N2 საჯარო 
სკოლა 

ელენე ქაჩლიშვილი, მარიამ მახარაშვილი, 
სალომე ქოროღლიშვილი, ელენა 
მინდორაშვილი 
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17. Fredoom Writers 500.5 
თბილისის N14 საჯარო 
სკოლა 

ნათია გოგატიშვილი,მარიამ სოხაძე, სერგი 
ნინუა, ნინი ჯიმშიაშვილი, მარიამ 
მღებრიშვილი, 

18. თერგი 437.5 
ქალაქ ახალციხის N6 
საჯარო სკოლა 

სალომე ტაბატაძე, თეკლა მანველიშვილი. 
გიორგი გეწაძე, ნოდარი თათოშვილი, საბა 
გელაშვილი, მათე ნებაძე, 

19. Big Hero 6 200 
ქალაქ წალკის N1 საჯარო 
სკოლა 

ირინა ირემაძე, მეგი ჩხეტიანი, მარიამ 
სუბელიანი, ცოტნე ვიბლიანი, ნინო 
ბარამიძე, ლიზი გოგიჩაიშვილი 

20. არა მარტო ჩვენ 161.5 
დედოფლისწყაროს N2 
საჯარო სკოლა 

გიორგი ბოდაველი, ლანა მენთეშაშვილი, 
ანასტასია ჩუბინიძე, ნიკოლოზ პაპაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


