
 

2021 წლის მათემატიკის 62-საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი ტურების, 

აპელაციების შედეგად  დადგენილი   საბოლოო შედეგები  

 

2021 წლის მათემატიკის  -62 ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის ნაკრები გუნდის წევრები: 

N პირადი 

ნომერი 

სკოლა ქულა კლასი 

1 8220 

 
სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის 

ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა 

 

35 
 

12 

2 7372 

 
სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის 

ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა 

 

25 
 

12 

3 6165 

 
სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის 

ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის №42 

საჯარო სკოლა 

 

22 
 

12 

4 2018 

 
სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის 

ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა 

 

20 10 

5 4066 სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის 

ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა 

 

17 11 

6  

5637 

 

სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის 

ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა 

 

17 12 

 

ნაკრები გუნდის რეზერვისტები (რეიტინგული სიის მომდევნო 4 მოსწავლე): 

 

N პირადი ნომერი სკოლა ქულა კლასი 

1 7834 

 
სსიპ - ანდრია რაზმაძის 

სახელობის ქალაქ ქუთაისის №41 

ფიზიკა - მათემატიკის საჯარო 

სკოლა 

 

17 11 

2 9757 სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის 

თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 

№199 საჯარო სკოლა 

 

15 10 

3 3973 სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის 

თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 

№199 საჯარო სკოლა 

11 12 



 

4 8529 სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის 

თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 

№199 საჯარო სკოლა 

 

10 10 

 

შენიშვნა: 

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 

2021  წლის 14 მაისის N62 ბრძანებით დამტკიცებული „2021   წლის საერთაშორისო სასწავლო  

ოლიმპიადებისათვის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრების შერჩევის, მომზადებისა და  

საერთაშორისო ოლიმპიადებში მათი მონაწილეობის ადმინისტრირების უზრუნველყოფის 

ღონისძიებების შესახებ”მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად,   იმ შემთხვევაში, თუ რეზერვისტებს 

შორის არიან მე-12 კლასელები, წვრთნას  მათ ნაცვლად გაივლიან რეზერვისტებს შორის არ 

მოხვედრილი რეიტინგული სიის მომდევნო უმცროს კლასელები. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ვინაიდან მათემატიკის შესარჩევ ტურების 

რეიტინგული სიის მიხედვით,  ერთი მოსწავლეა მე-12 კლასელი,  წრთვნას მის  ნაცვლად გაივლის 

რეზერვისტებს შორის არ მოხვედრილი რეიტინგული სიის მომდევნო  შემდეგი  უმცროს კლასელი. 

რეზერვისტი (10 კლასი) 

 

 

1 8248 სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის 

თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 

№199 საჯარო სკოლა 

 

9 10 

 

 

 

 

შენიშვნა 

„2021 წლის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრების 

შერჩევის, მომზადებისა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში მათი მონაწილეობის ადმინისტრირების 

უზრუნველყოფის ღონისძიებების  შესახებ“ სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2021 წლის 14 მაისის N62 ბრძანებით დამტკიცებული 

„2021 წლის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრების 

შერჩევის, მომზადებისა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილეობის ადმინისტრირების 



პროცედურები და პირობების“ მე-4 მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, „იმ შემთხვევაში, როდესაც ქიმიის, 

ფიზიკის, მათემატიკის, ინფორმატიკისა და ბიოლოგიის შესარჩევი ტურების შედეგად ორი ან მეტი 

კანდიდატი დააგროვებს ქულების თანაბარ რაოდენობას ისე, რომ ნაკრები გუნდის წევრების 

დადგენილი რაოდენობის შერჩევა ვერ ხერხდება, უპირატესობა ენიჭება უფროსკლასელს. თუ 

დაემთხვევა კლასი, ნაკრები გუნდის წევრი ან რეზერვისტი შეირჩევა 2021 წლის ეროვნული სასწავლო 

ოლიმპიადის მესამე ტურში მონაწილის მიერ მიღებული შედეგის მიხედვით.  

 


