
გუნდის დასახელება კაპიტანი დაგროვებული
ქულა

1 ვენი ვიდი ვიცი ხეჩიაშვილი ანა 23,66
2 ტიტანი რიჟინაშვილი დავითი 21,92
3 მეოთხე ნარინდოშვილი ანა 21,91
4 პანდორა მამალაშვილი ომარი 21,33
5 ფაზისი ნინო ლომიძე 21
6 ევრიკა4 გურგენიძე ბექა 20,15
7 ინტელექტი ბეთხოშვილი სერგი 20
8 ეილერი16 შკურინი ლეონიდ 19,55
9 კვანტები ხიჩაკაძე მარიამ 19
10 ჯი-ელ-სი ჭიჭინაძე ანი 18,91
11 კანდიდი2 შამათავა ქრისტინე 18,54
12 გალაქტუსი მარდალეიშვილი გურამ 18
13 გალუა16 მელიქიძე ელენე 18
14 ფასდაუდებელი_ტვინები_1 ქაჯაია გიორგი 17,81
15 ინტეგრალი16 პაპიაშვილი ნიკოლოზ 17,55
16 3ტსბ ბორცვაძე თინათინ 17,11
17 ტანგესი არჩემაშვილი შოთა 17
18 მეცხრე ცა დგებუაძე ბესარიონი 17
19 რა ოთიაშვილი ნიკოლოზ 17
20 ჩვენ-სამოცდამეშვიდელები-67 სოლომნიშვილი გიორგი 17
21 მარტოსული-მარტორქა ბაიაძე ლიკა 16,6321 მარტოსული-მარტორქა ბაიაძე ლიკა 16,63
22 კანდიდი1 თათენაშვილი ნინო 16,54
23 ჯი-ელ-სი_ბრავო მონასელიძე ნიკოლოზი 16,52
24 პრომეთე_2017 ფოჩხუა ლუკა 16,45
25 კარდანო16 ჯავახიშვილი გიორგი 16,16
26 პროტონი ზაქაიძე ანა 16
27 არწივები ნადირაძე ბადრი 15,7
28 ევკლიდე16 მეტონიძე ნათია 15,66
29 იდუმალი_მეცნიერება ნაირაშვილი ელენე 15,58
30 ილიადა23 ზუბიაშვილი ანა 15,31
31 სიონი ჩახმახაშვილი ნიკა 15,27
32 ტესლა ფესვიანიძე საბა 14,92
33 ვექტორი აბულაძე გელა 14,52
34 ელექტრონი ჩირგაძე მარიამ 14,33
35 ინდიგო-II კაპანაძე მარიამ 14,2
36 სავანე ყაველაშვილი ნინო 14,17
37 გაუსი16 ბეგიაშვილი ალექსანდრე 14,08
38 კვინტესენცია კობალაძე თორნიკე 14,05
39 დარმშტატდიუმი ბელთაძე გიორგი 14
40 ALBIONI ბრეგაძე შალვა 14
41 ალელები-123 ცეცხლაძე ლუკა 14
42 ინტელექტი ფოფხაძე დავით 13,83
43 კრეატივი კაპანაძე ნინო 13,69
44 მარტოხელა მგელი ლომიძე ხატია 13,64
45 ინდიგო-I ცერცვაძე კარლო 13,52
46 სპექტრი დავაძე ნიკა 13,45
47 პირველები ქურხული ანნა 13,45



49 ბარეთი-777 ხოზრევანიძე თაიგული 13,27
50 რეაქცია ბერუაშვილი ლიზი 13,15
51 შუთისპირელები სივსივაძე თამარ 13,02
52 ედელვაისი5 ტაგანაშვილი მარიამ 12,73
53 დიდაჭარა შავაძე ავთანდილ 12,72
54 პანკისი-2017 ასლან ბორჩაშვილი 12,33
55 სვანსკი ფილფანი ანანო 12,25
56 ითხვისი2 იაკობაშვილი ია 12,24
57 მჭევრი2 მოსიძე გიორგი 12
58 ბოლნელი2 ბერიანი გიორგი 11,58
59 ანტარესი მორგოშია დავითი 11,45
60 Larks გვალია გიორგი 11,36
61 ლამპარი ჭელიძე ლაშა 11,36
62 სტარს ხერგიანი ანი 11,25
63 შევარდენი6 კიკნაველიძე ავთანდილი 11,09
64 ატომი ვაშაკიძე მაგდა 11,07
65 აისი-2017 წიკლაური ოთარ 11
66 მტრედები არაბიძე საბა 10,94
67 ევრიკა გოგუა რეზიკო 10,77
68 პირველები_sc ჭიღლაძე ქრისტინე 10,58
69 ხომლი ნატო კვირკაშვილი ნატო 10,51
70 ბულაჩაური ძებნიაური თამარ 10,5
71 მერცხალი26 ვოსკანიანი ნუნუკა 10,4771 მერცხალი26 ვოსკანიანი ნუნუკა 10,47
72 დიდგორი-1121 პაპიაშვილი აკაკი 10,33
73 გიგი30 ცხვარაძე გრიგოლ 10,09


