
 

 

 

#  ნამდვილი წევრები  
საიდენტიფიკაციო 

ნომერი 
ხმათა 

რაოდენობა  

1 ა(ა)იპ საქართველოს ვეტერან მორაგბეთა კავშირი  204941055 1 

2 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები  216452817 4 
3 ა(ა)იპ ლოკომოტივი 2008  205254044 3 
4 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ლელო  206333617 4 
5 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი აკადემია +  205259076 4 
6 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი აია  204556195 2 
7 ა(ა)იპ ჯიქი  205002245 2 
8 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ს.ტ.უ. ყოჩები  202163434 4 
9 ა(ა)იპ სპორტული სარაგბო კლუბი იუნკერები  404425369 3 
10 შპს სარაგბო კლუბი ბათუმი  445393495 2 
11 შპს სარაგბო კლუბი „არმაზი"  236057155 3 
12 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია  404438211 2 
13 შპს ქ. ქუთაისის რაგბის კლუბი ბაგრატი  212920053 1 
14 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი არესი  412709733 3 
15 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები  438114988 2 
16 ა(ა)იპ სარაგბო კლუბი დინამო  404513004 1 
17 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ივერია - 07  206278197 1 

18 ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიპალიტეტის რაგბის 
განვითარების კავშირი - არწივები  

437058489 1 

19 ა(ა)იპ რაგბის მოყვარულთა კლუბი დევები  205164720 1 

20 ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო 
კლუბი ტაო  

424251758 1 

21 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ყაზბეგი  441485448 1 
22 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი კახეთი  431171732 1 
23 ა(ა)იპ ზესტაფონის არწივები  430033322 3 
24 შპს სარაგბო კლუბი ფირალები  446755244 1 

25 ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 
სპორტული კლუბების გაერთიანება - დინოზავრი   

421271652 1 



26 
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო 
საგანმანათლებლო დაწესებულება ჭიათურის 
რაგბის სპორტული სკოლა  

215613165 2 

27 შპს სპორტული კლუბი იბერია  405203916 1 

28 
ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირი სარაგბო 
კლუბი აიეტი  

429651469 1 

29 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი წიქარა  404878290 3 

30 ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის 
კომპლექსური სპორტული ცენტრი ხვამლი  

400085572 3 

31 ა(ა)იპ საქართველოს რაგბის კლუბი გორი  418471040 1 
32 ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა  226164959 1 

33 ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ 
დაწესებულებათა გაერთიანება  

412677269 2 

34 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ავჭალა  405243357 1 
35 ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ხულიგანა  204560938 1 

36 
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო 
საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის 
სასპორტო სკოლა - ფოთის კოლხი რაინდები  

215136779 1 

37 შპს სარაგბო კლუბი პონტო  446958141 1 
38 ა(ა)იპ  რაგბის კლუბი ლაშარი  405271129 1 
39 ა(ა)იპ სარაგბო კლუბი მიმინო  228542529 1 

40 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
სპორტული ცენტრი 

433649359 1 

41 ა(ა)იპ რაშები 400246462 1 

 სულ  74 
  


