
ვლა დი მირ 
ვა ი სი 
ბოლომდე დავიხარჯები!

ფეხბურთის 
განვითარების 

პროგრამა

#1 გაზაფხული 2016



მთავარი მწვრთნელი ზაალ ჩიტალაძე: 
ეს არ არის ერთწლიანი პროექტი

1990-2016: ჭადრაკის 
სასახლიდან ფეხბურთის 
ფედერაციამდე

ჯაბა კანკავა: 
ვგრძნობდი, რომ ყველაფრის 
თავიდან დაწყება შემეძლო

100%-ით დავიხარჯები და ბიჭებსაც 
ამას მოვთხოვ მადლობა სფფ-ის ნდობისთვის

სფფ-ის 26-წლიანი ამბავი კაპიტანთან საუბარი

12

52

46

4

20

03  პრეზიდენტის სიტყვა

16  GFF AWARDS 2015

24  ქალ თა ფეხ ბურ თი

26  პირ ველ პირ ში 

 სათ ქ მე ლი

28  გია გე გუ ჩა ძე: 

  ერ თი ხედ ვით, ერ თი 

სის ტე მით

32  გამ ქ რა ლი მო ედ ნე ბი

36  ფეს ვე ბი 

38  ვა სილ მა ი სუ რა ძე: 

  ქარ თულ ფეხ ბურთს 

მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტი 

თუ უშ ვე ლის

40  მერაბ მამულაშვილი: 

ქართული ფეხბურთის 

ინსაიდერი

42  ღმერ თ კა ცე ბის ქვე ყა ნა

48  ავ თო ასა თი ა ნი: 

  ყვე ლაფ რის თა ვი დან 

დაწყე ბა გვი წევს

58  ინტერვიუ გიორგი 

ვადაჭკორიასთან

60  უმაღ ლე სი ლი გის  

გა ზაფხუ ლი

65  ჯა ნი ინ ფან ტი ნო:   

ფი ფას ახა ლი 

 პრე ზი დენ ტი

სარჩევი

მი ვე სალ მე ბი ჩვენს მკითხ ვე ლებს! მო ხა რუ ლი ვარ, წარ მო გიდ-
გი ნოთ სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის ახა ლი, ყო-
ველ კ ვარ ტ ლუ რი ჟურ ნა ლი „ფეხბურთი“. 

2016 წე ლი ქარ თულ ფეხ ბურ თ ში რე ფორ მე ბის წე ლია და ჩვე-
ნი გულ შე მატ კივ რე ბი ბევრ სა ინ ტე რე სო სი ახ ლეს იხი ლა ვენ. 
მე და ჩემ მა გუნ დ მა მიზ ნად და ვი სა ხეთ, ქარ თულ სა ფეხ ბურ თო 
სამ ყა რო ში ძი რე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი მო ვახ დი ნოთ, რაც გუ ლის-
ხ მობს ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტის დო ნის ამაღ ლე ბას, მარ თ ვის 
თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვას და კონ კუ რენ ტუ ნა-
რი ა ნი, თა ვი სუ ფა ლი სა ფეხ ბურ თო ბაზ რის შექ მ ნას. ამი სათ ვის 
აუცი ლე ბე ლია ფეხ ბურ თ ში, რო გორც სო ცი ა ლურ აქ ტი ვო ბა ში 
ჩარ თუ ლო ბის დო ნის ამაღ ლე ბა. სწო რედ ამი ტომ, გულ შე მატ-
კივ რე ბის მხარ და ჭე რის დი დი იმე დი გვაქვს. ჩვენ თ ვის ძა ლი-
ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ჩვენს გულ შე მატ კივ რებ თან სი ახ ლო ვე და 
მათ თ ვის უახ ლე სი და სწო რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა. ამი ტომ, 
მო ხა რუ ლი ვარ, რომ ასე თი ფორ მა ტი თაც შევ ხ ვ დე ბით ერ თ მა-
ნეთს. 

ფეხ ბურთს გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უკა ვია ჩემს ცხოვ რე ბა-
ში. სპორ ტის ამ სა ხე ო ბამ უდი დე სი რო ლი ითა მა შა ჩე მი, რო-
გორც პი როვ ნე ბის და პრო ფე სი ო ნა ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. მე 
ვარ ამა ყი, რომ დღეს მაქვს შე საძ ლებ ლო ბა, სა ქარ თ ვე ლოს 
ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის პრე ზი დენ ტის პო ზი ცი ი დან სა თა ვე ში ჩა ვუდ გე ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის 
აღ მ შე ნებ ლო ბის პრო ცესს. ეს საკ მა ოდ გრძე ლი და რთუ ლი გზა ა. მინ და, აქ ვე ვი სარ გებ ლო 
შემ თხ ვე ვით და მად ლო ბა გა და ვუ ხა დო ჩემს გუნდს, რო მე ლიც თავ და უ ზო გა ვად მუ შა ობს იმ 
რე ფორ მე ბის გა სა ტა რებ ლად, რაც დღეს ასე აუცი ლე ბე ლია ჩვენს ქვე ყა ნა ში, რა თა ქარ თუ ლი 
ფეხ ბურ თი ევ რო პი სა და მსოფ ლი ოს სა ფეხ ბურ თო სის ტე მა ში, რო გორც სა ნაკ რე ბო, ასე ვე საკ-
ლუ ბო დო ნე ზე გახ დეს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი. თქვენ უკ ვე იცით, რომ ჩვე ნი გუნ დის მი ერ შე მუ შა-
ვე ბუ ლი ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ და ამ ტ კი ცა. მინ და, 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა გა და ვუ ხა დო სპორ ტი სა და ახალ გაზ რ დო ბის საქ მე თა სა მი ნის-
ტ როს და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას მხარ და ჭე რის თ ვის. ასე ვე გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა 
ბანკ ვი თი ბის, რო მე ლიც ფეხ ბურ თის ეროვ ნუ ლი ნაკ რე ბის გე ნე რა ლუ რი სპონ სო რი გახ და. 
კერ ძო სექ ტო რის მხრი დან ნე ბის მი ე რი სა ხის ჩარ თუ ლო ბა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ფეხ-
ბურ თო სფე როს წინ ს ვ ლის თ ვის. 

მინ და, კი დევ ერ თხელ მივ მარ თო ყვე ლა იმ ადა მი ანს, ვი საც თუნ დაც მცი რე დი შე საძ ლებ ლო-
ბა აქვს, თა ვი სი წვლი ლი შე ი ტა ნოს ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბა ში. ჩვენ თ ვის თქვე ნი 
თა ნად გო მა აუცი ლე ბე ლი ა. დღეს არის შექ მ ნი ლი მდგო მა რე ო ბა, რო დე საც ფეხ ბურ თის გან-
ვი თა რე ბა სა ჭი რო ებს ჩვენს ერ თი ან ძა ლის ხ მე ვას. ჩვე ნი გა დად გ მუ ლი თი თო ე უ ლი ნა ბი ჯი მი-
მარ თუ ლი უნ და იყოს წარ მა ტე ბი სა და გან ვი თა რე ბის კენ, რად გან დღეს გვაქვს შე საძ ლებ ლო-
ბა, შევ ქ მ ნათ მყა რი ფუნ და მენ ტი. ეს კი აუცი ლე ბე ლი პი რო ბაა იმ დი დი შე დე გის მი საღ წე ვად, 
რა საც ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის აღორ ძი ნე ბა ჰქვი ა. ღრმად ვარ დარ წ მუ ნე ბუ ლი, რომ ჩვენ ერ-
თად შე ვუქ მ ნით ქარ თულ ფეხ ბურთს უკე თეს მო მა ვალს.

პა ტი ვის ცე მით, 

ლევან კობიაშვილი
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პრეზიდენტის სიტყვა



ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა ის მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი მე ქა ნიზ მი ა, რომ ლის ამოქ მე დე ბას სა ქარ თ ვე ლო სა 
და ფეხ ბურ თის და მო უ კი დებ ლო ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი 
ვე ლო დით. გან ვი თა რე ბის გეგ მის უქონ ლო ბამ კი ორი 
ათ წ ლე უ ლის მან ძილ ზე ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თი ნა ბიჯ - ნა-
ბიჯ მი იყ ვა ნა სტაგ ნა ცი ურ ვი თა რე ბამ დე.

2016 წლის 4 თე ბერ ვალს სა ქარ თ ვე ლოს მთა ვ რო ბის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით ქარ თუ ლი ფეხ ბურ-
თი მო მა ვა ლი 5 წლის მან ძილ ზე 265 მი ლი ო ნი ლა რით 
და ფი ნან ს დე ბა.

სა უ ბა რია სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის მი ერ 
შე მუ შა ვე ბულ პრო ექ ტ ზე, რო მე ლიც მთა ვ რო ბის სხდო-
მა ზე მი ნის ტ რ თა კა ბი ნე ტის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის მი-
ერ იქ ნა მო წო ნე ბუ ლი და დამ ტ კი ცე ბუ ლი.

ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა სრულ ფა სოვ ნად 
მუ შა ო ბი სა და ამოქ მე დე ბის შემ თხ ვე ვა ში რამ დე ნი მე წლის 
თავ ზე აუცი ლებ ლად მო ი ტანს შე დეგს.

პროგ რა მა რამ დე ნი მე ეტაპ ზეა გათ ვ ლი ლი და იმ ძი-
რი თად მი მარ თუ ლე ბებს მო ი ცავს, რო მელ შიც ქარ თულ 
ფეხ ბურთს ამ ეტაპ ზე ყვე ლა ზე მე ტად უჭირს.

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტის, ბავ შ ვ თა და 
მა სობ რი ვი ფეხ ბურ თის, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და მე ნეჯ-
მენ ტის გან ვი თა რე ბა – ეს ის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე-
ბი ა, რა შიც 265 მი ლი ო ნი ლა რი და ი ხარ ჯე ბა.

პროგ რა მის მი ზა ნი მარ ტი ვი და ტრი ვი ა ლუ რია – ქარ-
თუ ლი საკ ლუ ბო ფეხ ბურ თი იმ რელ სებ ზე უნ და გა და ვი-
დეს, რო მელ ზეც ევ რო პუ ლი ფეხ ბურ თი რამ დე ნი მე ათ წ-
ლე უ ლის წინ გა და ვი და. კლუ ბე ბი უნ და მარ თონ კერ ძო 
ინ ვეს ტო რებ მა, ბავ შ ვ თა და პრო ფე სი უ ლი ფეხ ბურ თი კი 
ერ თ მა ნეთ თან ჯაჭ ვუ რად უნ და იყოს კავ შირ ში. 

მე ნეჯ მენ ტის სწო რად ფორ მი რე ბი სა და ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში ყვე ლა კლუბ მა და სა ფე ხბურ თო სკო ლამ 
უნ და შეძ ლოს სა კუ თა რი უნი ვერ სა ლუ რი ან უკ ვე აპ რო-
ბი რე ბუ ლი სის ტე მის მი ხედ ვით წარ მა ტე ბა ზე ფიქ რი.

პროგ რა მას ცხა დია თან ახ ლავს ბევ რი რე ფორ მის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის აუცი ლებ ლო ბა, რო მე ლიც ქარ თულ რე-
ა ლო ბა ში ად ვი ლი არას დ როს ყო ფი ლა და არც ახ ლა 
იქ ნე ბა. თუმ ცა ნა წი ლობ რივ რე ფორ მის მთა ვა რი არ სიც 
ამა ში ა. ცვლი ლე ბე ბი სტაგ ნა ცი უ რი მდგო მა რე ო ბი დან 
გა მოს ვ ლის ერ თა დერ თი სწო რი გზა ა.

რე ფორ მე ბი ქარ თულ ფეხ ბურთს ყვე ლა მი მარ თუ ლე-
ბით ესა ჭი რო ე ბა. ფეხ ბურ თი უნ და გახ დეს მა სობ რი ვი 
და ყვე ლა ზე მოთხოვ ნა დი სპორ ტის სა ხე ო ბა. ამ მი მარ-
თუ ლე ბით ქარ თულ ფეხ ბურ თ ში ბოლო წლებ ში აშ კა რა 
რეგ რე სი ჩან და, რად გან ათ წ ლე უ ლის მან ძილ ზე ოფი-
ცი ა ლუ რად და რე გის ტ რი რე ბუ ლი ფეხ ბურ თე ლე ბის რა-
ო დე ნო ბამ საგ რ ძ ნობ ლად იკ ლო.

ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მი დან რამ დე ნი მე 
მი მარ თუ ლე ბაა გა მო სა ყო ფი.

ფეხბურთის 
განვითარების 
პროგრამა
ავტორი: ოთო მუმლაძე

გა ნახ ლე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტი

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტის დო ნე ბო ლო 
წლე ბში საგ რ ძ ნობ ლად და ე ცა. ეს რამ დე ნი მე ფაქ ტორ მა 
გა ნა პი რო ბა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კი ჩემ პი ო ნა ტის ჩა ტა რე ბის 
არას ტა ბი ლუ რი და ხში რად არა ა დეკ ვა ტუ რი ფორ მა ტი 
იყო. ეროვ ნულ ჩემ პი ო ნატ ში გუნ დე ბის რა ო დე ნო ბის ხში-
რი ცვლა იყო ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი, რა მაც საგ რ ძ-
ნობ ლად შე ამ ცი რა კერ ძო კლუ ბე ბის რა ო დე ნო ბა. 

ჩემ პი ო ნა ტის დო ნის და ცე მის ერ თ -ერ თი თვალ სა ჩი ნო ინ-
დი კა ტო რი ქარ თუ ლი კლუ ბე ბის უეფას ჩემ პი ონ თა და ევ-
რო პის ლი გის საკ ვა ლი ფი კა ციო ეტა პებ ზე წა რუ მა ტე ბე ლი 
თა მა ში ა. უკა ნას კ ნელ სე ზონ ში ოთხი ქარ თუ ლი კლუ ბი დან 
ოთხი ვე პირ ველ ეტაპ ზე გა მო ე თი შა ევ რო ტურ ნი რე ბს.

ამ შე დე გის ლო გი კუ რი გაგ რ ძე ლე ბა კი ეროვ ნუ ლი ჩემ პი-
ო ნა ტი დან ფეხ ბურ თე ლე ბის გა დი ნე ბის შემ ცი რე ბა ა. ბო-
ლო წლებ ში საგ რ ძ ნობ ლად შემ ცირ და ლე გი ო ნე რე ბის 
რა ო დე ნო ბა, გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი დო ნის ჩემ პი ო ნა-
ტებ ში. იშ ვი ა თი გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და უკ ვე რთუ ლია 
სა ქარ თ ვე ლოს ჩემ პი ო ნა ტი დან წა სუ ლი ფეხ ბურ თე ლი ევ-
რო პულ გუნ დ ში დარ ჩეს. 

2005 წელს, მას შემ დეგ, რაც დი ნა მო თბი ლის მა უეფას 
თა სის ჯგუ ფურ ეტაპ ზე ითა მა შა, სა ქარ თ ვე ლო უეფას სა-
ერ თო საკ ლუ ბო რე ი ტინ გ ში 25-ე ად გილ ზე იყო. დღეს კი 
იმა ვე რე ი ტინ გ ში სა ქარ თ ვე ლო 33-ე პო ზი ცი ას იკა ვებს, 
რო მე ლიც მიმ დი ნა რე წლის ბო ლოს სა ვა რა უ დოდ კი დევ 
უფ რო გა უ ა რეს დე ბა, გა სულ წელს ევ რო ტურ ნი რებ ზე ნაჩ-
ვე ნე ბი უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის გა მო.

ამ ფაქ ტე ბი სა და არ გუ მენ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით თვალ-
სა ჩი ნო ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტის 
დო ნე არ აკ მა ყო ფი ლებს ევ რო პუ ლი სტან დარ ტებს და 
აუცი ლე ბე ლი ა, რომ შე იც ვა ლოს მი სი ფორ მა ტი, რაც დო-
ნის ამაღ ლე ბის საწყი სი და ერ თ -ერ თი მთა ვა რი სა შუ ა ლე-
ბა იქ ნე ბა.

დო ნის და ცე მის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი არ გუ მენ ტი უეფას 
რე ი ტინ გ ში ქარ თუ ლი კლუ ბე ბის სა ერ თო კო ე ფი ცი ენ ტი ა. 
მა გა ლი თად, 2003 წლის სე ზონ ში სა ქარ თ ვე ლო უეფას 
რე ი ტინ გ ში 29-ე პო ზი ცი ა ზე იყო და ქუ ლა თა რა ო დე ნო-
ბით სლო ვე ნი ას, სლო ვა კეთს, ბე ლა რუსს უს წ რებ და. 2005 
წელს კი სა ერ თო რე ი ტინ გ ში სა ქარ თ ვე ლო 25-ე ად გილს 
იკა ვებ და და ზე მოთ აღ ნიშ ნულ ქვეყ ნებ თან ერ თად შვე ი-
ცა რი ას, პო ლო ნეთ სა და ბულ გა რეთ საც უს წ რებ და.

2010-2011 წლებ ში კი სა ქარ თ ვე ლო უეფას საკ ლუ ბო რე ი-
ტინ გ ში 33 პო ზი ცი ას იკა ვებ და. 2012 – 24-ე ად გი ლი, 2013-

2014 33 ად გი ლი, 2015 კი 42, ამ ჟა მინ დე ლი მო ნა ცე მე ბით 
სა ქარ თ ვე ლი 51-ე ად გილ ზეა და ევ როპ აში მხო ლოდ ფა-
რე რებს, ან დო რას და სან მა რი ნოს უს წ რებს.

2010 წელს სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ ჩემ პი ო ნატ ში კერ-
ძო კლუ ბე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი 60% იყო, დღეს კი 
25 %-ია. ფეხ ბურ თი გან ვი თა რე ბის გეგ მის მი ხედ ვით 5 
წლის შემ დეგ კერ ძო კლუ ბე ბის რა ო დე ნო ბის პრო ცენ-
ტუ ლი წი ლი 2010 წლის ნიშ ნულს უნ და გა უ თა ნაბ რ დეს. 

ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტის გან ვი თა რე ბა და რე ფორ მი რე-
ბა მხო ლოდ უმაღ ლეს ლი გას არ მო ი ცავს. ცვლი ლე ბე-
ბი სა ქარ თ ვე ლოს პირ ველ და მე ო რე ლი გებ საც შე ე ხე ბა. 
ასე ვე ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის მი ერ შედ გე ნი ლი პრო ექ-
ტი 19 წლამ დე გუნ დებს შო რის ჩემ პი ო ნა ტის ჩა ტა რე ბას 
ით ვა ლის წი ნებს. ამ ასაკ ში მა ღა ლი დო ნის ჩემ პი ო ნა ტის 
არ სე ბო ბა უეფას ახალ გაზ რ დულ ჩემ პი ონ თა ლი გა ში ქარ-
თუ ლი კლუ ბე ბის სა მო მავ ლო ჩარ თუ ლო ბა სა და მო ნა წი-
ლე ო ბას ხელს შე უწყობს.

უმ თავ რე სი მა ინც ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტის დო ნის ამაღ-
ლე ბა და კლუ ბებ ში თვი სობ რი ვად ახა ლი სტან დარ ტე ბის 
და ნერ გ ვა ა. დო ნის ამაღ ლე ბის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი გა-
რან ტი კი კლუ ბე ბის და ფი ნან სე ბის ახა ლი პროგ რა მა ა, 
რო მე ლიც ყვე ლა გუნდს თა ნა ბარ პი რო ბებ ში აყე ნებს.

წლე ბის მან ძილ ზე სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბი ზო გი ერთ 
კლუბ ში მე ტად, ზო გი ერ თ ში კი ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რად 
იხარ ჯე ბო და. შე დე გად, გუნ დე ბი არც ფი ნან სუ რად და 
არც ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რად არ გაძ ლი ე რე ბუ ლან. კერ-
ძო კლუ ბე ბის გარ და ჩემ პი ო ნატ ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა 
გუნ დი ყო ვე ლი ახა ლი წლის დად გო მის თა ნა ვე ახალ 
გუნდს ქმნი და, რაც ფეხ ბურ თე ლებ სა და მწვრთნე-
ლებ ში არას ტა ბი ლუ რო ბის გან ც დას, ჩემ პი ო ნატ ში კი 
დო ნის კლე ბას იწ ვევ და. გარ და ამი სა, თით ქ მის არ-
ცერთ მუ ნი ცი პა ლურ გუნდს არ აქვს სა კუ თა რი ბა ზა და 
სა ვარ ჯი შო მო ე და ნი. 

ფონ დის ამუ შა ვე ბი დან რამ დე ნი მე წლის თავ ზე უმაღ ლე სი 
და პირ ვე ლი ლი გე ბის დო ნე საგ რ ძ ნობ ლად აიწევს. დო ნე 
ამ ორ ლი გას შო რის და ახ ლო ე ბით თა ნა ბა რი იქ ნე ბა და 
ეს აისა ხე ბა რო გორც კლუბე ბის ფი ნან სურ, ისე ინ ფ რას-
რუქ ტუ რულ გან ვი თა რე ბა ზეც. 

დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, პირ-
ველ ლი გა ში თა მა ში ბევ რი ფეხ ბურ თე ლის თ ვის მი უ ღე ბე-
ლი ა. მი ზე ზი ბევ რი ა: ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის და ბა ლი დო ნე, 
გა რი გე ბუ ლი მატ ჩე ბი, უმო ტი ვა ციო მატ ჩე ბი, და ბა ლი სა-
ხელ ფა სო ბი უ ჯე ტი, კლუ ბე ბის მო უ წეს რი გე ბე ლი მე ნეჯ მენ-
ტი და არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბი.
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პირ ვე ლი ლი გის ფორ მა ტის ცვლი ლე ბის თა ნა ვე აღ ნიშ-
ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტი მიმ ზიდ ვე ლი გახ დე ბა. პროგ რა მის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, გარ და მა ვა ლი ჩემ პი ო ნა ტის შემ დეგ 
უმაღ ლეს ი და პირ ვე ლი ლი გა 10-10 გუნ დით და კომ პ ლექ-
ტ დე ბა. კლუ ბე ბის და ფი ნან სე ბა კი თით ქ მის თა ნა ბა რი იქ-
ნე ბა. 

2017 წლი დან 10-გუნ დი ა ნი პირ ვე ლი ლი გის ყვე ლა კლუ-
ბი 700 000 ლარს მი ი ღებს, კერ ძო ინ ვეს ტო რის და ინ ტე რე-
სე ბის შემ თხ ვე ვა ში კი და მა ტე ბით მაქსიმუმ 300 000 ლარს. 
გარ და ამი სა, რან გით მე ო რე ლი გა ში პრე მი ა ლუ რი ფონ-
დი 3 000 000 ლა რი იქ ნე ბა, შე სა ბა მი სად ყვე ლა თა მაშ სა 
და ქუ ლას პირ და პი რი ფა სი ექ ნე ბა, რო მე ლიც და მა ტე ბით 
ფი ნან სურ შე მო სა ვალ ში აისა ხე ბა.

რაც შე ე ხე ბა უმაღ ლეს ლი გას, სა დაც 2017 წლი დან ასე-
ვე 10 გუნ დი ითა მა შებს, კლუ ბე ბის სა ბა ზი სო და ფი ნან-
სე ბა 1 000 000 ლა რი იქ ნე ბა, კერ ძო ინ ვეს ტო რის და-
ინ ტე რე სე ბის შეთხ ვე ვა ში კი და მა ტე ბით მაქსიმუმ 500 
000 ლა რი. გა ცი ლე ბით დი დი საპ რი ზო და პრე მი ა ლუ-
რი ფონ დი აქვს უმაღ ლეს ლი გას. 6 000 000 ლა რი მხო-
ლოდ პრე მი ა ლურ ფონ დ ზე და ი ხარ ჯე ბა, რაც იმას ნიშ-
ნავს, რომ და ძა ბუ ლო ბა და ყვე ლა ქუ ლის თ ვის ბრძო ლა 
ჩემ პი ო ნა ტის დაწყე ბი დან დას რუ ლე ბამ დე გაგ რ ძელ დე-
ბა. მსგავ სი სის ტე მა ალ ბათ მი ნი მუ მამ დე და იყ ვანს გა-
რი გე ბუ ლი მატ ჩე ბის არ სე ბო ბას. თა სი სა და ჩემ პი ო ნა-
ტის მო გე ბის შემ თხ ვე ვა ში კლუ ბი და მა ტე ბით 1 000 000 
ლარს მი ი ღებს.

ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტის ფორ მა ტი

უმაღ ლე სი ლი გის რე ფორ მი რე ბა მხო ლოდ კლუ ბე ბის 
და ფი ნან სე ბის ახა ლი სის ტე მი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 
გან ვი თა რე ბას არ გუ ლის ხ მობს. ჩემ პი ო ნა ტი ჩა ტარ დე ბა 
ახა ლი ფორ მა ტით, და იწყე ბა მარ ტ ში და დას რულ დე ბა 
ნო ემ ბერ ში.

არ სე ბუ ლი ფორ მა ტის მი ხედ ვით ჩემ პი ო ნა ტი აგ ვის ტოს 
პირ ველ კვი რა ში იწყე ბა, პირ ვე ლი წრე კი დე კემ ბ რის 
შუა რიცხ ვებ ში მთავ რ დე ბა. მე ო რე წრე და ახ ლო ე ბით 
ორ თ ვი ა ნი შეს ვე ნე ბის შემ დეგ თე ბერ ვალ ში იწყე ბა და 
მა ი სის ბო ლომ დე გრძელ დე ბა.

ახა ლი ფორ მა ტის მი ხედ ვით ჩემ პი ო ნა ტი და იწყე ბა 
მარ ტ ში და დას რულ დე ბა ნო ემ ბერ ში. რაც მთა ვა რი და 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, გუნ დებს სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბათ, წლის 
და საწყი სი დან მარ ტამ დე გა ი ა რონ მო სამ ზა დე ბე ლი 
შეკ რე ბა და სრულ ფა სოვ ნად და ა კომ პ ლექ ტონ გუნ-
დე ბი. გარ და ამი სა, აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მა ტი ქარ თულ 
კლუ ბებს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, უეფას ჩემ პი ონ თა და ევ-
რო პის ლი გის საკ ვა ლი ფი კა ციო ეტა პებს მე ტად მომ ზა-
დე ბუ ლე ბი შეხ ვ დ ნენ. 

ზამ თ რის პი რო ბებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში სტა დი ო ნე ბი სა და 
ბა ლა ხის მოვ ლა ძნე ლი ა, მით უფ რო მა შინ, რო ცა კლუ-
ბე ბის ნა ხე ვარ საც არ ჰყავს შე სა ბა მი სი დო ნის მუ შა კე-
ბი, ვი საც ამ მი მარ თუ ლე ბით პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა 
აქვს.

ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი თა ნა მედ რო-
ვე ფეხ ბურ თ ში მატ ჩე ბის გა შუ ქე ბა და სტა დი ო ნებ ზე 
გულ შე მატ კივ რე ბის დას წ რე ბა ა. ამ მი მარ თუ ლე ბით 
ქარ თულ საკ ლუ ბო ფეხ ბურთს გან სა კუთ რე ბით უჭირს. 
უშუ ა ლოდ ბა ლა ხის მოვ ლის გარ და კე თილ მოწყო-
ბი ლი უნ და გახ დეს ყვე ლა სტა დი ო ნი, სა დაც გულ შე-
მა ტ კი ვა რი თავს კომ ფორ ტუ ლად იგ რ ძ ნობს, მე დი ის 
წარ მო მად გენ ლებს კი სრულ ფა სო ვა ნი მუ შა ო ბის სა-
შუ ა ლე ბა ექ ნე ბათ. 

ყვე ლა სტა დი ონ ზე და მონ ტაჟ დე ბა გა ნა თე ბის ახა ლი 
სის ტე მა, შე ი ფუ თე ბა მო ე და ნი და ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე-
მო იქ ნე ბა ტე ლე ვი ზი ე ბის თ ვის. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 
ჩემ პი ო ნა ტის შე ფუთ ვა და გა შუ ქე ბა მა ღალ დო ნე ზე 
მოხ დეს, ეს კერ ძო ინ ვეს ტო რე ბის და ინ ტე რე სე ბის თ ვის 
ერ თ -ერ თი მთა ვა რი კომ პო ნენ ტი ა.

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი მი ზე ზე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ჩემ-
პი ო ნა ტის ახა ლი ფორ მა ტი სა ქარ თ ვე ლოს უმაღ ლეს 
ლი გას კარ გად მო ერ გე ბა. 
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სა ფეხ ბურ თო სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პრო ექ ტე ბი

ფი ნან სურ და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრობ ლე მებ თან ერ-
თად ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თი კვა ლი ფიც ი უ რი კად რე ბის 
ნაკ ლე ბო ბა საც გა ნიც დის.

სწო რედ ამი ტომ ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა 
ამ მი მარ თუ ლე ბით კონ კ რე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და 
პრო ექ ტე ბის ჩა ტა რე ბას გუ ლის ხ მობს.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 2016 წლის შე მოდ გო მი დან სა ქარ-
თ ვე ლო ში უეფას მე ნეჯ მენ ტის კურ სი მე ო რედ, ამ ჯე რად 
ქარ თულ ენა ზე ჩა ტარ დე ბა. ეს არის ფეხ ბურ თ ში თა ნა მედ-
რო ვე სტან დარ ტე ბის სწავ ლე ბი სა და და ნერ გ ვის ერ თ -ერ-
თი სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა, მათ თ ვის ვინც კლუ ბებ სა და 
აკა დე მი ებ ში მე ნე ჯე რე ბი სა და კონ კ რე ტუ ლი მი მარ თუ ლე-
ბე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბის პო ზი ცი ა ზე მუ შა ო ბენ.

მე ნეჯ მენ ტის კურ სე ბის გარ და ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცია 
მსაჯ თა აკა დე მი ის შექ მ ნა სა და ეროვ ნუ ლი კა ტე  გო რი-
ის არ ბიტ რე ბის გა დამ ზა დე ბა საც გეგ მავს. სპე კუ ლა ცი ე ბი 

ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის ფონ დის ამოქ მე დე-
ბის შემ დეგ სა ხელ მ წი ფო ფეხ ბურ თის დახ მა რე ბას 
კვლა ვინ დე ბუ რად გა აგ რ ძე ლებს. ეს ჩვე ნი სურ-
ვუ ლი ცაა და ვალ დე ბუ ლე ბაც. ვფიქ რობ სა ხელ-
მ წი ფო სა და ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ას შო რის 
თა ნამ შ რომ ლო ბის სა მა გა ლი თო ფორ მა ტია ჩა-
მო ყა ლი ბე ბუ ლი. იქ სა დაც მე ნეჯ მენ ტი შე დეგ სა და 
პროგ რეს ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ა, იქ სა დაც მე ნეჯ მენ-
ტი ცდი ლობს რომ გა ით ვა ლის წი ნოს გულ შე მატ-
კივ რის ინ ტე რე სი, ასეთ პი რო ბებ ში სა ხელ მ წი ფო 
სპორ ტის კონ კ რე ტულ სა ხე ო ბა სა თუ ფე დე რა ცი ას 
გვერ დ ში აუცი ლებ ლად და უდ გე ბა. ვფიქ რობ დღეს 
ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცია სწო რედ ასე თი ორ გა ნი-
ზა ციაა და ამის ერ თ -ერ თი ნა თე ლი და დას ტუ რე ბა 
მათ მი ერ შექ მ ნი ლი ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის 
პროგ რა მა ა. 

ფონ დის მიღ მა სა ხელ მ წი ფო გა აგ რ ძე ლებს ფეხ-
ბურ თის ფე დე რა ცი ი სა და ეროვ ნუ ლი ნაკ რე ბე ბის 
და ფი ნან სე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მა ტი შე ნარ ჩუნ-
დე ბა და სა მო მავ ლოდ კი დევ უფ რო გაღ რ მავ დე-
ბა. რაც შე ე ხე ბა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებს, 
პროგ რა მის მუ შა ო ბის პა რა ლე ლუ რად სა ხელ მ წი-
ფო ამ მი მარ თუ ლე ბი თაც აქ ტი უ რად იმუ შა ვებს და 
ფეხ ბურთს გვერ დ ში და უდ გე ბა.

ტა რი ელ ხე ჩი კაშ ვი ლი
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მსა ჯე ბის დო ნეს თან და კავ ში რე ბით ქარ თულ ფეხ ბურ თ ში 
ყო ველ თ ვის არ სე ბობ და, თუმ ცა აქ ცენ ტი იმა ზე არას დ როს 
კეთ დე ბო და, თუ რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მსა ჯე ბის 
ხში რი და სრულ ფა სო ვა ნი გა დამ ზა დე ბა. ამ პრო ექ ტის სა-
შუ ა ლე ბით კი უკ ვე პრო ფე სი ო ნალ მსა ჯებს გა დამ ზა დე ბის 
კარ გი სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბათ, ხო ლო დამ წყე ბი არ ბიტ რე ბის-
თ ვის რეკ რუ ტი რე ბის პრო ექ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით მა ღა-
ლი დო ნის გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა გახდება შესაძლებელი.

მსა ჯე ბის გა დამ ზა დე ბის მხრივ გან სა კუთ რე ბით პრობ-
ლე მე ბია რე გი ო ნებ ში. რეკ რუ ტი რე ბის პრო ექ ტის მი-
ხედ ვით კი დი დი ყუ რადღე ბა რე გი ონ ში მაცხოვ რე ბე ლი 
მსა ჯე ბი სა და ამ საქ მი ა ნო ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი ადა მი-
ა ნე ბის გა დამ ზა დე ბას და ეთ მო ბა. 

მნიშ ვ ნე ლო ვან გარ ღ ვე ვას სა ჭი რო ებს სპორ ტულ მე დი-
კოს თა სფე რო ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა. სულ რამ-
დე ნი მე კლუბს ჰყავს ექი მი, რო მელ თა კვა ლი ფი კა ცია 
თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტებს აკ მა ყო ფი ლებს. 

და ახ ლო ე ბით იგი ვე მდგო მა რე ო ბაა ფი ზი კუ რი მომ ზა-
დე ბი სა და ანა ლი ტი კო სი მწვრთნე ლე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით. ქარ თუ ლი კლუ ბე ბის უმე ტე სო ბას ფი ზი კუ რი მომ-
ზა დე ბის მწვრთნე ლი უცხო ე თი დან ჰყავს მოწ ვე უ ლი, 
რად გან ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე ფი ზი კუ რად არ არ სე-
ბობს ამ მი მარ თუ ლე ბით მო მუ შა ვე მა ღა ლი დო ნის სპე-
ცი ა ლის ტი. 

ანა ლი ტი კო სი მწვრთნე ლე ბის რო ლი კი თა ნა მედ რო ვე 
ფეხ ბურ თ ში მთა ვა რი მწვრთნე ლის ასის ტენ ტი სას უთა-

ნაბ რ დე ბა, შე სა ბა მი სად მუ შა ო ბა ამ მი მარ თუ ლე ბი თაც 
სა ჭი რო ა. მატ ჩე ბის ანა ლი ზი, სა კუ თა რი და მე ტო ქე გუნ-
დე ბის მატ ჩე ბის შეს წავ ლა, ახალ გაზ რ და და პრო ფე-
სი ო ნა ლი ფეხ ბურ თე ლე ბის თა მა შე ბის ანა ლი ზი – ის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბე ბი ა, რო მე ლიც მთა ვარ 
მწვრთნელს სა კუ თა რი და მე ტო ქე გუნ დის შე სა ხებ სრუ-
ლი შთა ბეჭ დი ლე ბის შექ მ ნის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. 

მთა ვა რი მწვრთნე ლი ფაქ ტობ რი ვად სრუ ლად ეყ რ დ-
ნო ბა ანა ლი ტი კო სი მწვრთნე ლის მი ერ გა ა ნა ლი ზე ბულ 
მა სა ლას მე ტო ქე გუნ დი სა თუ სა კუ თა რი ფეხ ბურ თე ლე-
ბის შე სა ხებ. სწო რედ ანა ლი ტი კოსი მწვრთნე ლის მი ერ 
მომ ზა დე ბულ ტექ ნი კურ ინ ფორ მა ცი ა ზეა და მო კი დე-
ბუ ლი მთა ვა რი მწვრთნე ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, თუ 
რა სტრა ტე გია აირ ჩი ოს მან კონ კ რე ტულ გუნ დებ თან 
და პი რის პი რე ბის დროს. ანა ლი ტი კოს მწვრთნე ლებს 
მზარ დი რო ლი აქვთ, რომ ლის გარეშეც თა ნა მედ რო ვე 
ფეხ ბურ თ ში მთა ვა რი მწვრთნე ლის საქ მი ა ნო ბა სრულ-
ფა სო ვა ნი ვერ იქ ნე ბა. 

სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში გაგ რ-
ძელ დე ბა მწვრთნელ თა ლი ცენ ზი რე ბის კურ სი. ასე ვე 
ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით ლი ცენ ზი-
რე ბას ემა ტე ბა ახა ლი D კა ტე გო რი ა, რო მე ლიც დამ წყე-
ბი მწვრთნე ლე ბის თ ვის იქ ნე ბა გათ ვ ლი ლი. D ლი ცენ ზი-
ის ამოქ მე დე ბის შემ დეგ ავ ტო მა ტუ რად გა უმ ჯო ბეს დე ბა 
C ლი ცენ ზი ის კურ სე ბი.

სა ფეხ ბურ თო გა ნათ ლე ბის ამაღ ლე ბა კი დევ რამ დე ნი მე 
მნიშ ვ ნე ლო ვან კომ პო ნენტს მო ი ცავს. ერ თ -ერ თი მთა ვა-

რი კი მარ კე ტინ გის მი მარ თუ ლე ბით გან სა ხორ ცი ე ლე ბე-
ლი გარ ღ ვე ვა ა.

სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი კლუ ბე ბი სა და სა ფეხ ბურ თო 
სკო ლე ბის უდი დეს ნა წილს არ ჰყავს კვა ლი ფი ცი უ რი მარ-
კე ტო ლო გი, ვინც კონ კ რე ტუ ლ მი მარ თუ ლე ბებ ში იმუ შა ვებს. 
კლუ ბებს არ აქვთ მო წეს რი გე ბუ ლი სა ი ტე ბი, არ აქვთ მა ღა-
ლი დო ნის ბრენ დი, არ აქვთ ფან - შო პე ბი, აქ ტი უ რად არ არი-
ან ჩარ თუ ლი ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე სა და სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში. 
ასეთ პი რო ბებ ში კი ნე ბის მი ე რი კლუ ბი სა და სა ფეხ ბურ თო 
სკო ლის ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბა წარ მო უდ გე ნე ლი ა.

სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ დე-
ბა სა ფეხ ბურ თო მარ კე ტინ გის ფო რუ მი, რო მე ლიც კლუ-
ბე ბი სა და კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის 
იქ ნე ბა გათ ვ ლი ლი.

გა ნათ ლე ბას თან ერ თად ფეხ ბურ თ ში უსაფ რ თხო ე ბაც 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ქარ თულ ფეხ ბურ თ ში ეტა პობ რი ვად 
უნ და დას რულ დეს სტა დი ო ნებ ზე ძა ლო ვა ნი უწყე ბე ბის 
თა ნამ შ რომ ლე ბის მო ბი ლი ზე ბა და ოფი ცი ა ლუ რი მატ-
ჩე ბის მა თი ზე დამ ხედ ვე ლო ბით ჩა ტა რე ბა.

გა ნათ ლე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში ფეხ ბურ თის ფე-
დე რა ცია ჩა ა ტა რებს სე მი ნა რებს სტი უ არ დ თა და უსა ფ-
რ თხო ე ბის ოფიც რე ბის თ ვის. ასე ვე გა ი მარ თე ბა სე მი ნა-
რე ბი და კურ სე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
დამ წყე ბი კად რე ბის თ ვი საც.

ბავ შ ვ თა ფეხ ბურ თის ხელ შეწყო ბა

ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბა ზე სა კუ თა რი აზ რის და-
ფიქ სი რე ბის დროს ყვე ლა ერ თხ მად აღ ნიშ ნავს, რომ პროგ-
რე სი ბავ შ ვ თა ფეხ ბურ თ ში სწო რი სის ტე მის შექ მ ნის გა რე შე 
წარ მო უდ გე ნე ლი ა. სის ტე მის არარ სე ბო ბა არის მთა ვა რი, 
რა მაც ბავ შ ვ თა ფეხ ბურ თ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი ფეხ ბურ თე-
ლე ბის რა ო დე ნო ბა ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის ის ტო რი ა ში ერ თ -
ერთ ყვე ლა ზე და ბალ ნიშ ნუ ლამ დე და იყ ვა ნა.

8-დან 14 წლამ დე ასა კის მო ზარ დებ ში სა ქარ თ ვე ლო-
ში ფეხ ბურთს 8500 ბავ შ ვი თა მა შობს. ეს ოფი ცი ა ლუ რი 
ციფ რი ა, რო მე ლიც ზუს ტად ასა ხავს ქარ თუ ლი ფეხ ბურ-
თის დღე ვან დელ მდგო მა რე ო ბას.

გან სა კუთ რე ბით ბო ლო წლებ ში ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თი 
პო პუ ლა რო ბას ნელ - ნე ლა კარ გავს. ცხა დია, ამას ხე ლი 
იმა ნაც შე უწყო, რომ სხვა დას ხ ვა გუნ დუ რი სა ხე ო ბე ბი 
ფეხ ბურ თ ზე წარ მა ტე ბუ ლი გახ და, მაგ რამ მთა ვა რი მი-
ზე ზი ფეხ ბურ თ ში არ სე ბუ ლი გა რე მოა და არა მა გა ლი-
თად რაგ ბის ან კა ლათ ბურ თის წარ მა ტე ბა.

უსა მარ თ ლო ბი სა და უპერ ს პექ ტი ვო ბის გან ც დის გა მო 
ქარ თულ ფეხ ბურ თ ში არა მარ ტო კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბი, 
არა მედ რე გის ტ რი რე ბუ ლი ფეხ ბურ თე ლე ბის რა ო დე-
ნო ბაც შემ ცირ და. 

ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის ერ თ -ერ თი მთა-
ვა რი მი ზა ნი ბავ შ ვ თა ფეხ ბურ თ ში რე გის ტი რე ბუ ლი ფეხ-
ბურ თე ლე ბის რა ო დე ნო ბის გა ორ მა გე ბაა. 

ბავ შ ვ თა სა ფეხ ბურ თო სკო ლე ბის კა ტე გო რი ზა ცი ის 
არარ სე ბო ბა და სა კომ პენ სა ციო სის ტე მის არა ე ფექ ტუ-
რი მე ქა ნიზ მი არის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი ზე ზი, 
რა მაც ბავ შ ვ თა ფეხ ბურ თ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი ფეხ ბურ-
თე ლე ბის რა ო დე ნო ბის კლე ბა გა მო იწ ვი ა. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რაც. თბი-
ლის სა და გან სა კუთ რე ბით რე გი ო ნებ ში სა ფეხ ბურ თო 
სკო ლე ბის უმე ტე სო ბას მო უ წეს რი გე ბე ლი გა რე მო და 
სა ვარ ჯი შო პი რო ბე ბი აქვთ. პრო ვინ ცი ებ ში ბავ შ ვ თა 
ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის მარ თ ვის სა და ვე ე ბი რე გი ო-
ნა ლურ მა ფე დე რა ცი ებ მა უნ და აიღონ, რომ ლე ბიც ფეხ-
ბურ თის ფე დე რა ცი ის გან ყო ველ წ ლი უ რად სო ლი დურ 
ფი ნან სურ დახ მა რე ბას იღე ბენ.

მი უ ხე და ვად ამი სა, რე გი ო ნებ ში ფეხ ბურ თის გუნ დე ბი სა 
და ბავ შ ვ თა სკო ლე ბის რა ო დე ნო ბა და ფი ნან სე ბას თან 
შე და რე ბით არა ა დეკ ვა ტუ რად და ბა ლი ა. ამ პრობ ლე-
მის მოგ ვა რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი თა ვად რე გი ო ნა ლურ მა 

ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თი და ქარ თ ვე ლი გულ შე მატ-
კი ვა რი ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის 
შე მუ შა ვე ბას 25 წე ლი ელო და. დარ წ მუ ნე ბუ ლი 
ვარ, ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
პრო ექ ტი წარ მა ტე ბუ ლი იქ ნე ბა. პროგ რა მა ქარ-
თულ ფეხ ბურ თ ში და სა ქმე ბულ ყვე ლა ადა მი ანს 
გა ვა ცა ნით და სა სი ხა რუ ლო ა, რომ მათ ფეხ ბურ-
თის გან ვი თა რე ბის იმე დი გა უჩ ნ დათ. იმე დი ოპ ტი-
მიზ მ სა და სტა ბი ლუ რო ბას თან ერ თად ქარ თულ 
ფეხ ბურთს ყვე ლა ზე მე ტად აკ ლ და. მჯე რა, მო-
მა ვა ლი 5 წე ლი ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის გან ვი თა-
რე ბა ში გარ დამ ტე ხი იქ ნე ბა. ჩვენ სა ქარ თ ვე ლოს 
მთა ვრო ბის მხარ და ჭე რით ფეხ ბურ თის გან ვი თა-
რე ბას ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით მო ვა ხერ ხებთ. გან-
სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ შან სი გვაქვს, 
ბავ შ ვ თა ფეხ ბურ თ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი 
მო ვაგ ვა როთ. მსურს, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას, 
სპორ ტი სა და ახალ გაზ რ დულ საქ მე თა სა მი ნის ტ-
როს მხარ და ჭე რის თ ვის მად ლო ბა გა და ვუ ხა დო. 

ლე ვან კო ბი აშ ვი ლი
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ფე დე რა ცი ებ მა უნ და შექ მ ნან, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, 
სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან რე გი ო ნებ ზე და ხარ ჯუ ლი ასი 
ათა სო ბით ლა რი უშე დე გო და არა ე ფექ ტუ რი იქ ნე ბა.

ფეხ ბურ თის მა სობ რი ო ბა

ბავ შ ვ თა და პრო ფე სი უ ლი ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის 
ერ თ -ერ თი მთა ვა რი ხელ შემ წყო ბი მა სობ რი ვი ფეხ ბურ-
თის გან ვი თა რე ბა ა. ეს არამ ხო ლოდ სპორ ტუ ლი, არა-
მედ სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას მო ი-
ცავს.

ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა მა სობ რი ვი ფეხ-
ბურ თის გან ვი თა რე ბის რამ დე ნი მე ეტაპს და მი მარ თუ-
ლე ბას გულიხსმობს.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, რომ უკ ვე და გეგ მი ლია 13 წლამ დე 
მო ზარ დებს შო რის რე გი ონ თა თა სის ჩა ტა რე ბა. აღ ნიშ-

ნუ ლი ტურ ნი რი ფეხ ბურ თით და ინ ტე რე სე ბუ ლი ბავ შ ვე-
ბის რიცხვს ერ თი-ორად გაზ რ დის. ყვე ლა რე გი ო ნა ლურ 
ფე დე რა ცი ას ეყო ლე ბა 13 წლამ დე ასა კის გუნ დი, რო მე-
ლიც იქ ნე ბა რე გი ო ნის ნაკ რე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი ტურ ნი რის 
ჩა ტა რე ბა ხელს რე გი ო ნუ ლი ნაკ რე ბე ბის ფორ მი რე ბას 
შე უწყობს. გუნ დე ბი სა და ნაკ რე ბე ბის სე ლექ ცია ყო ველ-
წ ლი უ რად მოხ დე ბა და მი სი მი ზა ნი რაც შე იძ ლე ბა მე ტი 
ნი ჭი ე რი ბავ შ ვის მო ძი ე ბა იქ ნე ბა. 

გარ და ამი სა, 13 წლამ დე ასა კის ბავ შ ვე ბის მო ძი ე ბის 
გარ და ხე ლი შე ეწყო ბა ახალ გაზ რ და დამ წყე ბი მწვრთნე-
ლე ბი სა და სე ლექ ცი ო ნე რე ბის და საქ მე ბას. 

ნი ჭი ე რი ბავ შ ვე ბის მო ძი ე ბის პრო ცეს ში ყვე ლა რე გი ო-
ნა ლუ რი ფე დე რა ცია მაქ სი მა ლუ რად იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი. 
ამ პრო ექ ტის მი ხედ ვით კერ ძო და მუ ნი ცი პა ლურ კლუ-
ბებს სა კუ თარ რე გი ო ნებ ში ნი ჭი ე რი ბავ შ ვე ბის მო ძებ ნა 
უფ რო გა უ მარ ტივ დე ბათ. შე სა ბა მი სად, კლუ ბებს შო რის 

ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის ფონ დის შექ მ ნის 
აუცი ლებ ლო ბა ქარ თულ ფეხ ბურ თ ში არ სე ბულ მა 
მდგო მა რე ო ბამ გა ნა პი რო ბა. წლე ბის მან ძილ-
ზე ფი ნან სე ბი არა მიზ ნობ რი ვად იხარ ჯე ბო და და 
ქარ თულ ფეხ ბურ თ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს არ 
ჰქონ და სის ტე მუ რი სა ხე. მინ და სა ქარ თ ვე ლოს 
მთა ვ რო ბა სა, ასე ვე სპორ ტი სა და ახალ გაზ რ დულ 
საქ მე თა მი ნისტრს მად ლო ბა გა და ვუ ხა დო 5 წლი-
ა ნი პროგ რა მის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის თ ვის. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ყვე ლა სა ხელ მ წი ფო თუ 
კერ ძო კლუბს, ასე ვე ქარ თულ ფეხ ბურ თ ში და საქ-
მე ბულ ნე ბის მი ერ ადა მი ანს ჰქონ დეს სტა ბი ლუ რო-
ბის გან ც და. აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის ამოქ მე დე ბა 
ყვე ლა კლუბ სა და მის წარ მო მად გე ნელს გრძელ-
ვა დი ა ნი გეგ მის და სახ ვის სა შუ ა ლე ბას მის ცემს. 
ვფიქ რობ, ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის ფონ დის 
შექ მ ნა და თან ხე ბის ერთ სის ტე მა ში აკუ მუ ლი რე ბა 
დრო უ ლი და სწო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ა. რაც შე ე-
ხე ბა და ფი ნან სე ბის გა და ნა წი ლე ბას, ეს მოხ დე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის მი ერ შე-
მუ შა ვე ბუ ლი პროგ რა მის მი ხედ ვით. ყვე ლა პრი ო-
რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბა ზე გა მო ყო ფი ლი იქ ნე ბა 
იმ მო ცუ ლო ბის თან ხე ბი, რამ დე ნიც სა ჭი რო იქ ნე ბა 
აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ფონ-
დი სა ფეხ ბურ თო კლუ ბებ სა და ფეხ ბურ თის გან ვი-
თა რე ბის გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ პროგ რა მებს 
წი ნას წარ შე თან ხ მე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის შე სა ბა მი სად 
და ა ფი ნან სებს. ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის ფონ დი 
და ხარ ჯულ თან ხებს მკაცრ მო ნი ტო რინგს გა უ წევს.

ზა ზა დო ლი ძე

სა ქარ თ ვე ლოს სა ფეხ ბურ თო ჩემ პი ო ნა ტის ახა-
ლი ფორ მა ტი ორი პრო ფე სი უ ლი მა ღა ლი დო ნის 
ლი გის ჩა მო ყა ლი ბე ბას მო ი ცავს. ორი ვე ლი გა ში 
და ფი ნან სე ბის სის ტე მა ისეა აწყო ბი ლი, რომ შე საძ-
ლოა და ბალ ლი გა ში მო წი ნა ვე პო ზი ცი ა ზე მყოფ მა 
გუნ დ მა უფ რო მე ტი ფი ნან სუ რი სარ გე ბე ლი მი ი-
ღოს, ვიდ რე უმაღ ლე სი ლი გის ფსკერ ზე მყოფ მა. 
თა ნაც ეს არ იქ ნე ბა ჩა კე ტი ლი სივ რ ცე, ორი ვე ლი-
გა ში მოხ დე ბა გუნ დე ბის გა დი ნე ბა და შე სა ბა მი სად, 
ახა ლი კლუ ბე ბის გა მო ჩე ნა. ვფიქ რობ, აღ ნიშ ნუ ლი 
ფორ მა ტით ჩემ პი ო ნა ტე ბის ჩა ტა რე ბა იმ გუნ დე ბის 
ზრდას და გან ვი თა რე ბას ხელს შე უწყობს, რომ ლე-
ბიც მო მა ვა ლი 5 წლის მან ძილ ზე უმაღ ლეს ლი გა-
სა და პირ ველ ლი გა ში იას პა რე ზე ბენ. შე სა ბა მი სად, 
ახა ლი ფორ მა ტის ამოქ მე დე ბის შემ თხ ვე ვა ში ჩვენ 
მი ვი ღებთ არა 10, ან 16, არა მედ 20 ძლი ერ კლუბს, 
რო მელ თაც ექ ნე ბათ მყა რი ფი ნან სუ რი გა რან-
ტი ე ბი, გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და ყვე-
ლა მათ გა ნი იქ ნე ბა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში. გარ და 
ამი სა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, რომ ჩემ პი ო ნა ტის ახა ლი 
ფორ მა ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით მი ნი მუ მამ დე იქ ნე-
ბა დაყ ვა ნი ლი უმო ტი ვა ციო მატ ჩე ბის არ სე ბო ბა, 
რო მე ლიც 16 გუნ დი ა ნი ჩემ პი ო ნა ტის ერ თ -ერ თი 
მთა ვა რი მი ნუ სი ა. 10-10 გუნ დი ან ჩემ პი ო ნატ ებში 
ყვე ლა თა მაშს და ქუ ლას ექ ნე ბა ფა სი, რო მე ლიც 
ფი ნან სურ სარ გე ბელ ში აისა ხე ბა.

ნი კა ჯღარ კა ვა:

გაჩ ნ დე ბა კონ კუ რენ ცია სა უ კე თე სო ბავ შ ვე ბის სა კუ თარ 
გუნ დ ში მი საწ ვე ვად.

რე გი ონ თა თა სის გარ და იგი ვე ასა კის მო ზარ დებს შო-
რის და გეგ მი ლია სას კო ლო ჩემ პი ო ნა ტის ჩა ტა რე ბა, 
რო მე ლიც ტრა დი ცი უ ლი სა ხის იქ ნე ბა. აღ ნიშ ნულ ასაკ-
ში სას კო ლო და რე გი ო ნა ლუ რი ტურ ნი რე ბის ჩა ტა რე ბა 
ხელს ტა ლან ტე ბის აღ მო ჩე ნას შე უწყობს.

ფეხ ბურ თის მა სობ რი ო ბა ქალ თა ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა-
ტის ჩა ტა რე ბა საც მო ი ცავს. ქალ თა ფეხ ბურ თის გან ვი თა-
რე ბა ერ თ -ერ თი ფუნ და მენ ტუ რი მი მარ თუ ლე ბა ა, რო მელ-
საც გან სა კუთ რე ბით ბო ლო წლე ბის მან ძილ ზე ფი ფა სა და 
უეფას მხრი დან ორ მა გი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა.

ქალ თა ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტის გარ და ფე ბურ თის გან-
ვი თა რე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში და გეგ მი ლია 15 
წლამ დე გო გო ნებს შო რის რე გი ონ თა თა სის ჩა ტა რე ბა. 

11 წლამ დე ასა კის ბავ შ ვებ ში კი სკო ლე ბის პირ ვე ლო ბა 
(შერეული) ჩა ტარ დე ბა, სა დაც მო ნა წი ლე ო ბას გო გო ნე-
ბი თა და ბი ჭე ბით და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი გუნ დე ბი მი ი ღე-
ბენ. ეს მი მარ თუ ლე ბა ევ რო პულ ფეხ ბურ თ ში წლე ბია, 
აპ რო ბი რე ბუ ლია და ფეხ ბურ თ ში ჯერ არჩარ თუ ლი ბავ-
შ ვე ბის და სა ინ ტე რე სებ ლად იდე ა ლუ რი სა შუ ა ლე ბა ა. 
ამ პრო ექ ტ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი D ლი ცენ ზი ის მქო ნე 
მწვრთნე ლე ბის საქ მი ა ნო ბაც. სწო რედ ამ ასა კის ბავ შ-
ვებ თან მო უ წევთ ურ თი ერ თო ბა დამ წყებ მწვრთნე ლებს, 
რო მელ თა მთა ვა რი მი ზა ნიც ფეხ ბურ თით მაქ სი მა ლუ-
რად ბევ რი ბავ შ ვის და ინ ტე რე სე ბა უნ და იყოს.

ქალ თა ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის გარ და მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი ა, რომ ხე ლი შე ეწყოს ფუტ სა ლი სა და პლა ჟის ფეხ ბურ-
თის, ასე ვე ზამ თ რის მას ტერ სის ტურ ნი რის ორ გა ნი ზე ბას. 

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტე ბის გარ და ჩა ტარ დე ბა შეზღუ დუ-
ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის თ ვის ლი გა, სა დაც 
ყვე ლა ნა ი რი პი რო ბა იქ ნე ბა შექ მ ნი ლი იმის თ ვის, რომ 
შშმ პი რებ მა ფეხ ბურ თი მაქ სი მა ლუ რად კომ ფორ ტულ 
და ინ ტეგ რი რე ბულ გა რე მო ში ითა მა შონ. 
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ვლადიმირ 
ვა ი სი
მჯე რა იმის, რომ ქარ თ ველ 

მო თა მა შე ებს მე ტი შე უძ ლი ათ. 

ასე რომ არ ვფიქ რობ დე, მა შინ 

აქ არ ვიქ ნე ბო დი.

ვლადიმირ ვა ი სის, რო გორც მო თა მა-
შის კა რი ე რა, მა მის - ვლადიმირ ვა ი-
სი უფ რო სის მსგავ სად ინ ტერ ბრა ტის-
ლა ვას უკავ შირ დე ბა, სა დაც 1986-93 
წლებ ში გა მო დი ო და. სწო რედ ინ ტერ-
ში თა მა შის დროს გა მო ი ძა ხეს ჩე ხოს-
ლო ვა კი ის ნაკ რებ ში და შემ დეგ ნაკ რე-
ბის მა ი სუ რით 1990 წლის მსოფ ლიო 
ჩემ პი ო ნატ ზეც მო უ წია ას პა რე ზო ბა.

„24 წლის ვი ყა ვი, რო დე საც პირ ვე-
ლად ჩე მი ქვეყ ნის ნაკ რებ ში მოვ ხ-

ნა ხევ რად ჩე ხე ბით იყო და კომ პ ლექ ტე-
ბუ ლი, ვენ გ ლოშ მა გუნ დი ფსი ქო ლო გი-
უ რად სწო რად გა ნაწყო და ტურ ნირ ზე 
ღირ სე უ ლად გა მო ვე დით,“ – იხ სე ნებს 
ვა ი სი.

ვა ი სე ბის ფეხ ბურ თი 1958 წლი დან 
იწყე ბა, რო დე საც ვლადიმირ ვა ი სი 
უფ რო სი ინ ტერ ში აიყ ვა ნეს. მა შინ ბრა-
ტის ლა ვის ცრვე ნა ზვეზ დას სახე ლით 
მო თა მა შე ინ ტე რი, რო გორც ჩე ხოს-
ლო ვა კი ის ჩემ პი ო ნი, ევ რო პის ჩემ პი-

ონ თა თას ზე მოხ ვ და, სა დაც პლე ი ოფ-
ში გლაზ გო რე ინ ჯერ ს თან და მარ ცხ და. 
1964 წლის ტო კი ოს ოლიმ პი ა დის ვერ-
ცხ ლის მე და ლო ს ნის კა რი ე რა 1970 
წელს ბა ნიკ პრი ე ვი ძა ში დას რულ და. 

ხო ლო მე სა მე ვლა დი მი რის თა მა ში 
ფეხ ბურ თის ქო მა გებს რე ინ ჯერ სი დან 
და ბოლ ტო ნი დან დაწყე ბუ ლი ახ სოვთ, 
დღეს ყა ტა რის ჩემ პი ო ნატ ში თა მა შობს 
და 2009 წლი დან სლო ვა კე თის ნაკ რე-
ბის წევ რი ა. – „მამა კარ გი ფეხ ბურ თე-

ვ დი, მა შინ ბულ გა რეთს ვე თა მა შეთ. 
2 წლის შემ დეგ იტა ლი ა ში მსოფ ლიო 
ჩემ პი ო ნატ ზე ვი ას პა რე ზე, სა დაც მე-
ოთხედ ფი ნალ ში გერ მა ნე ლებ თან სან 
- სი რო ზე დავ მარ ცხ დით. 

იოზეფ ვენ გ ლო შის გან (ჩეხოსლოვაკიის 
ნაკ რე ბის მწვრთნე ლი 1978-82, 1988-
90) ბევ რი რამ ვის წავ ლე, მშო ბე ლი ვით 
გვექ ცე ო და. და ძა ბუ ლი პე რი ო დი იყო, 
ჩე ხოს ლო ვა კია გა ყო ფის პი რას იდ გა, 
ნაკ რე ბი კი ნა ხე ვ რად სლო ვა კე ბით და 

14 მარტს, სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფედე რა ცი ამ 
ნაკ რე ბის მთა ვა რი მწვრთნე ლის პოს ტ ზე სლო ვა კი 
სპე ცი ა ლის ტი - ვლადიმირ ვა ი სი წა რად გი ნა. 
ვლადიმირ ვა ი სი ჩვე ნი ნაკ რე ბის ის ტო რი ა ში პირ ვე ლი 
მწვრთნე ლი ა, რო მელ საც სა ქარ თ ვე ლოს ნაკ რებ ამ დე 
სხვა ეროვ ნულ გუნ დ ში უმუ შა ვი ა.

ავტორი: გიორგი ფირცხელანი
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ლი მყავ და, მეც რა ღაც დო ნე ზე ვი თა მა შე, 
მაგ რამ ორი ვეს ჩე მი ბი ჭი გვჯო ბი ა, რო-
მელ მაც უკ ვე 50-მდე მატ ჩი ჩა ა ტა რა ნაკ-
რებ ში.“

ვლადიმირ ვა ი სი სა ქარ თ ვე ლოს ნაკ რე-
ბამ დე ყა ზა ხურ კა ი რატ ში მუ შაობ და, სა-
დაც გუნ დი ევ რო პის ლი გის პლეი-ოფ ში 
გა იყ ვა ნა და გას ვ ლა ზე გა ტა ნი ლი გო ლის 
წე სით ბორ დოს თან და მარ ცხ და. 

მა ნამ დე ვა ი სის პირ ვე ლი სამ წ ვ რ თ ნე ლო 
წარ მა ტე ბა პეტ რ ჟალ კა აკა დე მი ას უკავ-
შირ დე ბა. პეტ რ ჟალ კა ბრა ტის ლა ვას მარ-
ჯ ვე ნა სა ნა პი როს უბა ნია და გუნ დი მა შინ 
„არტმედია ბრა ტის ლა ვას“ სა ხე ლით ას პა-
რე ზობ და. ვა ი სის არ ტ მე დი ამ კა ი რა ტის, 
სელ ტი კის და ბელ გ რა დის პარ ტი ზა ნის 
დაძ ლე ვის შემ დეგ 2005-06 წლე ბის ჩემ პი-
ონ თა ლი გის ჯგუ ფურ ეტაპ ზე ითა მა შა. 

„მაშინაც ისე და ვიწყეთ, არ ტ მე დი ა ში და 
იგი ვე იყო ნაკ რებ შიც, რომ ჩვე ნი არა-
ვის სჯე რო და, წარ მო უდ გე ნე ლი კრი ტი კა 
გვქონ და სლო ვა კეთ ში, ფეხ ბურ თე ლებს 
გა რეთ გას ვ ლის ეში ნო დათ, მაგ რამ შემ-
დეგ მსო ფ ლიო ჩემ პი ო ნატ ზე ვი თა მა შეთ 
და ყვე ლა ფე რი შე იც ვა ლა. ეს რწმე ნა მინ-
და მივ ცე ქარ თ ველ მო თა მა შე ებ საც.“

შემ დეგ იყო სლო ვა კე თის ნაკ რე ბი და 
მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნა ტი. დღეს ვა ი სი სა-
ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი გუნ დის მწვრთნე-
ლია და სა ნაკ რე ბო ფეხ ბურ თ ში დაბ რუ ნე-
ბა ზე სა უბ რობს:

„სანაკრებო ფეხ ბურ თ ში დაბ რუ ნე ბა უდი-
დე ს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას თან ერ თად, უდი-
დე სის სი ხა რუ ლი ცა ა. მე მო მი წევს იმ 
დრო ის გახ სე ნე ბა, რო დე საც 4 სე ზო ნი ვი-
ყა ვი სლო ვა კე თის ნაკ რე ბის მწვრთნე ლი 
და ეს დრო ნამ დ ვი ლად კარ გად მახ სოვს.

არ სე ბო ბენ გუნ დე ბი და თა ო ბე ბი, რომ-
ლებ საც იმა ზე მე ტის გა კე თე ბა შე უძ ლი ათ, 
ვიდ რე ამას აკე თე ბენ. ზო გის თ ვის ეს მე ტი 
ევ რო პის ჩემ პი ო ნა ტის მო გე ბა ა, მა გა ლი-
თად და ნი ის და სა ბერ ძ ნე თის შემ თხ ვე ვა-
ში, ზო გის თ ვის პლე ი ოფ ში გას ვ ლა და ა.შ. 
მეც მჯე რა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ნაკ რებს 

და ქარ თ ველ ფეხ ბურ თე ლებს მე ტი შე უძ-
ლი ათ. ასე რომ არ ვფიქ რობ დე, მა შინ აქ 
არ ვიქ ნე ბო დი. 

ყვე ლას არ შე უძ ლია, ისე თი ევ რო პუ ლი 
კამ პა ნი ე ბით იამა ყოს, რო გო რიც ჰქონ-
და თბი ლი სის დი ნა მოს მე ო ცე სა უ კუ ნე ში. 
ასე ვე, იყო დრო, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლოს 
ნაკ რე ბი მსოფ ლიო რე ი ტინ გ ში 42-ე ად-
გილს იკა ვებ და. და მი ჯე რეთ, ეს ცო ტას არ 
ნიშ ნავს. შე პი რე ბით ვე რა ფერს შეგ პირ დე-
ბით ერ თის გარ და, რომ 100%-ით და ვი-
ხარ ჯე ბი და ბი ჭებ საც სწო რედ ამას მოვ-
თხოვ.“ 

51 წლის სლო ვა კი თბი ლის ში იც ხოვ რებს 
და ქარ თ ველ მო თა მა შე ებს სწო რედ დე-
და ქალ აქი დან და აკ ვირ დე ბა. მას კლუბ-
შიც უმუ შა ვია და ნაკ რებ შიც, თუმ ცა ამ 
ორი სამ წ ვ რ თ ნე ლო სპე ცი ფი კის მთა ვარ 
გან მას ხ ვა ვე ბელ ფაქ ტო რად მა ინც მო თა-
მა შეს თან მუ შა ო ბის დროს მი იჩ ნევს და 
თვლის, რომ ეს პრო ცე სი სე ლექ ცი ა საც 
გან საზღ ვ რავს:

„ნაკრების მწვრთნე ლო ბა რთუ ლი ა, შენ 
ვერ ახ დენ მო თა მაშის ცხოვ რე ბა ზე გავ-
ლე ნას, რად გან ის ცხოვ რობს კლუბ ში და 
მი სი გა რე მო გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. მოკ ლე 
დრო გაქვს იმი სათ ვის, რომ ზუს ტი და ვა-
ლე ბე ბი მის ცე. 

რო გორც სლო ვა კეთ ში, აქაც ხომ არ 
გვაქვს საქ მე ისე, რომ და ვუშ ვათ ნაკ რე-
ბის თ ვის მომ ზა დე ბუ ლი 100 მო თა მა შე 
გვყავ დეს, ან მე ტი, მა გა ლი თად რო გორც 
გერ მა ნე ლებს და ინ გ ლი სე ლებს. 

ამ მხრივ ჩე მი სლო ვა კუ რი გა მოც დი ლე ბა 
მინ და გა მო ვი ყე ნო, სა დაც იდენ ტუ რი სი-
ტუ ა ცია იყო, რო გორც მო სა ხ ლეო ბის რა-
ოდ ენ ო ბით, ასე ვე ზო გა დი სა ფეხ ბურ თო 
დო ნით. აქ ცენ ტი უნ და გა ვა კე თოთ ისეთ 
მო თა მა შე ებ ზე ვის თა მაშ საც მო მა ვა ლი 
აქვს, თუმ ცა გა მოც დი ლი ფეხ ბურ თე ლე ბის 
გუნ დ ში ყოფ ნა აუცი ლე ბე ლი ა.“

ის ფიქ რობს, რომ კონ კუ რენ ცია სა უ კე თე-
სო მწვრთნე ლია და ამის სა ბუ თად, ჩვე ნი 
რე ა ლო ბი დან გი ორ გი ლო რი ას და ნუკ-

რი რე ვიშ ვი ლის მა გა ლი თი მოჰ ყ ავს. ნაკ რე ბის ში-
და ცხოვ რე ბა ზეც მოგ ვიყ ვა, იმ ბა ლან ს ზე რო მე ლიც 
მწვრთნელ მა უნ და და ი ჭი როს: 

„გუნდში არი ან ახალ გაზ რ და მო თა მა შე ე ბი, რომ ლე-
ბიც თა ვი სუ ფალ დროს ლეპ ტოპ თან ატა რე ბენ, არი-
ან ასე ვე უფ რო სი თა ო ბის მო თა მა შე ე ბი, რომ ლე ბიც 
ოჯახ ზე და ბავ შ ვებ ზე სა უბ რო ბენ. 

ჩვე უ ლე ბ რი ვი ცხოვ რე ბი სე უ ლი პრო ცე სია და ეს 
ნორმა  ლუ რი ა. მთა ვა რი ა, რო მე ლი მე ჯგუფ მა გავ ლე-
ნა არ მო ახ დი ნოს გუნ დ ზე, რათ ქ მა უნ და ნე გა ტი უ რი 
კუთხით. მწვრთნელ თან ერ თად, სწო რედ ამის თ ვის 
არი ან სა ჭი რო გუნ დ ში გა მოც დი ლი ფეხ ბურ თე ლე ბი, 
რომ ლებ მაც ნაკ რებს უნ და მის ცენ სტი ლი და და ი ჭი-
რონ ბა ლან სი.“

წარ მა ტე ბულ სა ნაკ რე ბო ფეხ ბურთს ყველ გან სხვა-
დას ხ ვა ფორ მა აქვს, ზო გი 4,000 ლი გას და გა მარ-
თულ სის ტე მას ეყ რ დ ნო ბა, ზო გი კონ კ რე ტუ ლი ადა მი-
ა ნის ფა სე უ ლო ბებ სა და ხედ ვებს. წა რ მა ტე ბა ორი ვეს 
მო უ ტა ნი ა. ჩვე ნი სა ფეხ ბურ თო რე ა ლო ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, ბო ლო წლებ ში ხში რად ჩნდე ბო და კითხ ვა 
ნაკ რე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე, ში და ჩემ პი ო ნა-
ტი დან გა მომ დი ნა რე გა და მე ტე ბულ მო ლო დინ ზე და 
ა.შ.

„საფეხბურთო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის პრობ ლე მა თით ქ-
მის ყვე ლა ყო ფი ლი სო ცი ა ლის ტუ რი ბა ნა კის ქვე ყა ნა-
შია და სა ქარ თ ვე ლოც არ არის გა მო ნაკ ლი სი. 

მაგ რამ ახ ლა ხომ შე იც ვა ლა სი ტუ ა ცი ა, რამ დე ნა დაც 
ვი ცი, ყვე ლა ფე რი გა და ეწყო და ეს ახა ლი პი რო ბე ბი 
ქარ თულ გუნ დებ სა და ზო გა დად ქარ თულ ფეხ ბურთს 
სხვა რე ა ლო ბას მო უ ტანს. ხო ლო რაც შე ე ხე ბა ამ ჟა-
მად ნაკ რე ბის ფეხ ბურ თე ლებს, მათ ზე ინ ფ რას ტ რუქ-
ტუ რის პრობ ლე მა ვერ იმოქ მედ ებს, რად გან უმე ტე-
სო ბა უცხო ეთ ში კარგ პი რო ბებ ში თა მა შობს. თუნ დაც 
ში და ჩემ პი ო ნატ ში, ნა ხეთ რო გო რი ბა ზა და მო ე და ნი 
აქვს დი ნა მოს თბი ლის ში. ასე ვე გა ვი გე, რომ ბა თუმ-
შიც ახა ლი ბა ზა და სტა დი ო ნი შენ დე ბა. 

რათ ქ მა უნ და, მსგავ სი პრობ ლე მე ბი დრო ზე თუ არ 
მოგ ვარ და, სა მო მავ ლოდ აუცი ლებ ლად აისა ხე ბა 
ფეხ ბურ თის დო ნე ზე. მაგ რამ დღეს, ამ ეტაპ ზე პე სი-
მიზ მი კარგს არა ფერს მოგ ვი ტანს.“

სა ნაკ რე ბო სე ლექ ცი ა ში ახალ გაზ რ დე ბის და ვე ტე რა-
ნე ბის სინ თეზ ზე ვლადიმირ ვა ისს თა ვი სი შე ხე დუ ლე-
ბა აქვს, მი სი თქმით, ის არ მო ე რი დე ბა ახალ გაზ რ-

დე ბის და წი ნა უ რე ბას და არც ვე ტე რა ნის და ფა სე ბას, 
რო მე ლიც მი სი გან ვ ლი ლი ცხოვ რე ბი დან გა მომ დი-
ნა რე იმ სა ხუ რებს ქვეყ ნის სახ ელით მინ დორ ზე გა-
მოს ვ ლას: 

„გია გე გუ ჩა ძეს უკ ვე ვე სა უბ რე და ოც და ერ თ წ ლამ დე-
ლე ბი დან მო მა ვალ 2 მატ ჩ ში ვინც მო მე წო ნე ბა, მას 
ყა ზა ხეთ თან მატ ჩ ისთ ვის აუცი ლებ ლად გა მო ვი ძა ხებ. 
რათ ქ მა უნ და მსგავ სი ექ ს პ რი მენ ტე ბი ჩემ თ ვის უცხო 
არ არის, ჩე მი შვი ლი ვლადიმირი და მი როს ლავ 
სტო ხი 19 წლი სე ბი იყ ვ ნენ, რო დე საც მსოფ ლიო ჩემ-
პი ო ნატ ზე ძი რი თად შე მა დ გენ ლო ბა ში და ვა ყე ნე, რაც 
შემ დეგ ნამ დ ვი ლად არ მი ნა ნი ა. 

ადა მი ა ნი თუ თა ვისი სპორ ტუ ლი და ყო ფი თი ცხოვ რე-
ბით წლე ბის მან ძილ ზე რა ღაც დო ნე ზე დგას, შე იძ ლე-
ბა და იმ სა ხუ როს ნაკ რე ბის მა ი სუ რი, რა ტო მაც არა.“

ხო ლო რამ დე ნად იმოქ მე დებს სელექ ცი ა სა და ზო-
გა დად სა ნაკ რე ბო ცხოვ რე ბა ზე უმაღ ლე სი ლი გის 
ახა ლი ფორ მა ტი, ამა ზე სლო ვა კი სპე ცი ა ლის ტი ფიქ-
რობს, რომ ეს ნა ბი ჯი სა მო მავ ლოდ სწო რი ა, მაგ რამ 
მო ცე მულ ვი თა რე ბა ში ნაკ რებ ზე დიდ გავ ლე ნას ვერ 
იქო ნი ებს.

„სამომავლო პერ ს პექ ტი ვა ში რათ ქ მა უნ და სწო-
რი ა, მაგ რამ დღეს რო დე საც ნაკ რე ბის წევ რ თა 70% 
უცხო ეთ ში თა მა შობს, ვერ ვიტყ ვით, რომ ეს დიდ 
გავ ლე ნას მო ახ დენს. ყვე ლა ფერს აქვს და დე ბი თი 
და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი, სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვ-
ვა ში რო მე ლი გა და წო ნის, ამას შემ დე გი სე ზო ნე ბი 
გვაჩ ვე ნებს.“

პირ ვე ლი მატ ჩე ბი და მო ლო დი ნი - „არ ვი ცი, ვინ და-
ხა ტა ასე - ყა ზა ხე თი და სლო ვა კე თი. ალ ბათ ბე დის 
ამ ბა ვი ა, ვერ ვი ფიქ რებ დი, რომ ოდეს მე ჩე მი შვი ლის 
წი ნა აღ მ დეგ მო მი წევ და გუნდის გაყვანა. 

მო მა ვალ მე ტო ქეს - ყა ზა ხე თის ნაკ რებს რაც შე ე ხე ბა, 
ძა ლი ან კარ გი გუნ დია 4-5 მო თა მა შეს ახ ლოს ვიც ნობ 
და მო მი წია მათ თან მუ შა ო ბა. 

პირ ვე ლი თა მა ში ყო ველ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ნე-
ბის მი ერ მწვრთნელ სა თუ ფეხ ბურ თელს მო გე ბა უნ და, 
თუმ ცა დას კ ვ ნე ბის გა კე თე ბა ერ თი მატ ჩის შემ დეგ ალ-
ბათ არ იქ ნე ბა სწო რი.“

სა ქარ თ ვე ლოს ნაკ რე ბი ვლადიმირ ვა ი სის ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლო ბით პირ ველ მატჩს, 29 მარტს, დი ნა მო არე-
ნა ზე ყა ზა ხე თის ეროვ ნულ გუნ დ თან გამ არ თავს. 

არ სე ბო ბენ გუნ-
დე ბი და თა ო ბე-
ბი, რომ ლებ საც 
იმა ზე მე ტის 
გა კე თე ბა შე უძ-
ლი ათ ვიდ რე 
ამას აკე თე ბენ. 
ზო გის თ ვის ეს 
მე ტი ევ რო პის 
ჩემ პი ო ნა ტის 
მო გე ბა ა, მა გა-
ლი თად და ნი ის 
და სა ბერ ძ ნე თის 
შემ თხ ვე ვა ში, ზო-
გის თ ვის პლე ი-
ოფ ში გას ვ ლა და 
ა.შ. მეც მჯე რა, 
რომ სა ქარ თ ვე-
ლოს ნაკ რებს და 
ქარ თ ველ ფეხ-
ბურ თე ლებს მე ტი 
შე უძ ლი ათ. ესე, 
რომ არ ვფიქ-
რობ დე, მა შინ აქ 
არ ვიქ ნე ბო დი. 
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2016 წლის 29 იანვარს თბილისის 
საკრებულოს შენობაში სფფ-ის 
ყოველწლიური დაჯილდოება 
გაიმართა. დაჯილდოებაზე 2015 
წლის საუკეთესო ფეხბურთელი, 
უმაღლესი ლიგის საუკეთესო 
მოთამაშე, საუკეთესო ქართველი 
ფეხბურთელი, საუკეთესო 
მწვრთნელი, საუკეთესო ქალი 
ფეხბურთელი და საუკეთესო მსაჯი 
გამოვლინდა.
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უმაღლესი ლიგის საუკეთესო 
მოთამაშე 
ალექსანდრე იაშვილი 

საუკეთესო მწვრთნელი
 გია გეგუჩაძე

საუკეთესო 
ქალი ფეხბურთელი
გულნარა გაბელია

საუკეთესო ახალგაზრდა
 მოთამაშე

ოთარ კიტეიშვილი

2015 წლის საუკეთესო 
ფეხბურთელი 
ჯაბა კანკავა

საუკეთესო არბიტრი 
გიორგი ვადაჭკორია
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სფფსფფ



ჯა ბა 
კან კა ვა
ავტორი: ილია ნანობაშვილი

ოჯა ხი და რწმე ნა: ვგრძნობ დი, 

რომ ყვე ლაფ რის თა ვი დან დაწყე ბა შე მეძ ლო

ჯა ბა კან კა ვა 12 წლის წინ გა იც ნო ქარ თ-
ველ მა გულ შე მატ კი ვარ მა, რო ცა თბი ლი სის 
„დინამომ“ უეფას თა სის ჯგუ ფურ ეტაპ ზე გა-
აღ წი ა. ვი საც მა შინ დე ლი საკ ვა ლი ფი კა ციო 
მატ ჩე ბი ახ სოვს, დაგ ვე თან ხ მე ბა, ჯა ბა ერ თ -
ერ თი სა უ კე თე სო იყო გია გე გუ ჩა ძის გუნ დ ში 
და სა ჭი რო გო ლე ბიც გა ი ტა ნა.

იან ვარ ში სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე-
დე რა ცი ამ გა სუ ლი წლის ნო მი ნან ტე ბის და-
ჯილ დო ე ბა მო აწყო და ქვეყ ნის სა უ კე თე სო 
ფეხ ბურ თე ლად ჩვე ნი ჟურ ნა ლის სტუ მა რი 
და სა ხელ და – ჯა ბა კან კა ვა. მან პირ ვე ლად 
მი ი ღო ეს პრი ზი. ამ ფეხ ბურ თელ ზე ნამ დ ვი-
ლად ალა ლი ა, ის სხვაგ ვა რად უყ ვარს ქარ-
თ ველ გულ შე მატ კი ვარს, რად გან იგ რ ძ ნო ბა 
მი სი გუ ლი დან წა მო სუ ლი თა მა ში, მი სი ჩუ მი 
ლი დე რო ბა.

ჩუ მი ლი დე რი იმი ტომ, რომ კან კა ვას არ 
უყ ვარს ხმა უ რი ა ნი გან ცხა დე ბე ბი, ნაკ რე-
ბის ში და სამ ზა რე უ ლო გა რეთ არ გა მო აქვს 
და ცდი ლობს, შიგ ნით ვე მო აგ ვა როს. ის არ 
არის ენაწყლიანი რეს პონ დენ ტი, თუმ ცა 
ჟურ ნა ლის ტებ საც უყ ვართ და აფა სე ბენ.

ჯა ბა თვით კ რი ტი კუ ლია და ამის მომ ს წ რე ნი 
არა ერ თხელ გავ მ ხ დარ ვართ. არ გვახ სენ-
დე ბა, მას დაფ და ფე ბი და ე ქუ ხე ბი ნოს მო-
გე ბუ ლი თა მა შის შემ დეგ, ყო ველ თ ვის გა-

მო ძებ ნი და ხოლ მე რა ი მე უარ ყო ფითს და, 
სხვა თა შო რის, ასე იყო საფ რან გეთ თან 0:0-
ის შემ დე გაც, რო ცა მარ თ ლაც მშვე ნივ რად 
ითა მა შა და „მამლების“ ბრგე ნა ხე ვარ მ ც ვე-
ლებს არა ფე რი და უთ მო.

კან კა ვას კა რი ე რა ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 
და სა მახ სოვ რე ბე ლი ეპი ზო დი იყო, რო ცა 
„დნიპროში“ თა მა ში სას კი ე ვის დი ნა მო ელ 
ოლეგ გუ სევს მინ დორ ზე პირ ველ მა გა უ წია 
სას წ რა ფო დახ მა რე ბა. ჰქო ნია მინ დორ-
ზე შეხ ლა- შე მოხ ლა ბას ტი ან შვა ინ შ ტა ი-
გერ თან, ნა ნის თან, თუმ ცა ესეც თა მა შის 
ნა წი ლი ა. ძა ლი ან ხში რად იღებს ყვი თელ 
ბა რათს, ერ თ მატ ჩი ა ნი დის კ ვა ლი ფი კა ცი ე-
ბი არაა მის თ ვის უცხო, მაგ რამ უხე ში ფეხ-
ბურ თე ლის იარ ლი ყი მი ა წე ბო, ტყუილი 
გამოვა.

60 მატ ჩი, 7 გო ლი – ასე თია მი სი მო ნა-
გა რი ეროვ ნულ ნაკ რებ ში და ყვე ლა ზე 
და სა მახ სოვ რე ბე ლი გო ლი, რა თქმა უნ-
და, გერ მა ნელ მა ნუ ელ ნო ი ერს გა უ ტა ნა 
შარ შან შე მოდ გო მა ზე. შარ შან ზაფხულს 
„დნიპროდან“ თა ვა წე უ ლი წა ვი და, რად გან 
ევ რო პის ლი გის ფი ნალ ში რომ გა ვი და გუნ-
დი, მი სი დამ სა ხუ რე ბაც იყო. წა ვი და ფრან-
გულ „რეიმსში“: კლუბ ში, რო მე ლიც 50-იანი 
წლე ბის ბო ლოს საფ რან გეთ ში სა უ კე თე სო 
იყო...
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2015 წლის სა უ კე თე სო ფეხ ბურ-
თე ლი გახ დი რო გორც ფე დე რა-
ცი ის, ასე ვე „მსოფ ლიო სპორ ტის“ 
ვერ სი ით. რას ნიშ ნავს ეს პრი ზე ბი 
შენ თ ვის? სა ერ თოდ, რამ დე ნად 
აქ ცევ ყუ რადღე ბას ინ დი ვი დუ ა ლურ 
ჯილ დო ებს?

პირ ვე ლად მი ვი ღე ეს პრი ზე ბი 
რო გორც ფე დე რა ცის გან, ასე ვე 
„მსოფლიო სპორ ტის გან“. დი დი 
მად ლო ბა ყვე ლას. რა თქმა უნ და, 
ეს ყვე ლა ფე რი სა სი ა მოვ ნო ა.

პო პუ ლა რო ბა და ყუ რადღე ბის ცენ-
ტ რ ში ყოფ ნა არ გიყ ვარს. ეს თვი სე-
ბა ბავ შ ვო ბი დან მოგ დევს?

დი ახ, ბავ შ ვო ბი დან მომ დევს. არ 
მიყ ვარს ზედ მე ტი და არაფ რის-
მომ ცე მი ლა პა რა კი. თუ აუცი ლებ-
ლო ბა მო ითხოვს, მეს მის, მაგ რამ 
თუ აუცი ლე ბე ლი არა ა, ვცდი-
ლობ, კო მენ ტა რე ბის გან თა ვი 
შე ვი კა ვო. 

ნაკრებს ახალი მწვრთნელი ჰყავს 
სლოვაკი ვლადიმირ ვაისის სახით. 
რას იტყვი მასზე?

ვაისთან შეხება აქამდე 
არასოდეს მქონია. პირველად 
თქვენგან, ჟურნალისტებისგან 
გავიგე. გავეცანი სტატიებს და 
კარგია, რომ წარმატებული 
წარსული აქვს. ჩვენთანაც დიდ 
წარმატებას ვუსურვებ.  

რო გორც კა პი ტა ნი, რას იტყ ვი, რამ-
დე ნად კარ გი სი ტუ ა ციაა ნაკ რებ ში 
და ხომ არ იმოქ მე დებს მწვრთნე-
ლის შეც ვ ლა? 

ნაკ რებ ში ჩვე უ ლებ რი ვი ვი თა რე ბა ა, 
ან რა ტომ უნ და იყოს ცუ დი?! ვფიქ-
რობ, მწვრთნე ლის მო მენ ტი ოდნავ 
მაინც იმოქ მე დებს, მაგ რამ წი ნას-
წარ არ ვი ლა პა რა კოთ. 

რკი ნის ნერ ვე ბი სჭირ დე ბო და იმას, 
რაც 2008-2010 წლებ ში გა და ი ტა-

ნე. სულ ტრავ მა გქონ და, მე რე კი 
დაბ რუნ დი და უკეთ ათა მაშ დი. ვინ 
გეხ მა რე ბო და მო რა ლუ რად?

ჩე მი ოჯა ხი და რწმე ნა. მო რა ლუ-
რად და ფსი ქო ლო გი უ რად გა-
მი ჭირ და, მაგ რამ ვარ ჯი ში რომ 
და ვიწყე, უკ ვე გა ათ მა გე ბუ ლი შე-
მარ თე ბა ვიგ რ ძე ნი სა კუ თარ თავ ში. 
მივ ხ ვ დი, რომ ყვე ლაფ რის თა ვი დან 
დაწყე ბა და და კარ გუ ლის ანაზღა უ-
რე ბა შე მეძ ლო. მად ლო ბა ღმერთს, 
ეს მო ვა ხერ ხე. 

გო ლი გერ მა ნი ის ნაკ რე ბის კარ ში: 
ეს სა უ კე თე სო ეპი ზო დად მი გაჩ-
ნია კა რი ე რა ში? კი დევ რომ ლებს 
ჩა მოთ ვ ლი სა უ კე თე სო მო მენ ტე ბი-
დან?

გერ მა ნე ლებ თან გო ლი ერ თ -ერ თი 
სა სი ხა რუ ლო და და სა მახ სოვ რე ბე-
ლი მო მენ ტი იყო. გა მო ვარ ჩევ დი 
თბი ლი სის „დინამოში“ გა ტა რე ბულ 
პე რი ოდს, რო ცა უეფას თა სის ჯგუ-

ფურ ეტაპ ზე გა ვე დით. და კი დევ, 
„დნიპროში“ შარ შან: ევ რო პის 
ლი გის ფი ნალ ში გა ვე დით.   

ვი ცით, რომ ოჯახ მა და გუ რამ 
ჩო მა ხი ძემ ითა მა შეს გა დამ წყ ვე ტი 
რო ლი შენს ფეხ ბურ თ ლად ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა ში. აი, ფეხ ბურ თე ლე ბი-
დან თუ იყო ისე თი, ვინც კუ მი რად 
გყავ და? 

არ მყო ლია ისე თი კუ მი რე ბი, რომ 
მათ გან მა გა ლი თი ამე ღო და ასე 
მე თა მა შა. უბ რა ლოდ, ვი ცო დი, 
რომ ფეხ ბურ თი იყო ჩე მი გზა და 
ყვე ლა ფე რი უნ და გა მე კე თე ბი ნა, 
რა თა რა ღა ცის თ ვის მი მეღ წი ა. 

ძლი ე რი ფეხ ბურ თე ლე ბი უბ რა-
ლო ე ბი და მოკ რ ძა ლე ბუ ლე ბი 
არი ან, სწო რედ უბ რა ლო ე ბა ეხ მა-
რე ბათ დიდ წარ მა ტე ბებ ში – ეთან-
ხ მე ბი ამ მო საზ რე ბას?

ნი ჭი თუ არ გაქვს და შრო მა თუ 
არ შე გიძ ლი ა, მარ ტო უბ რა ლო-
ე ბით ვე რა ფერს მი აღ წევ. ვფიქ-
რობ, უბ რა ლო ე ბა და მოკ რ ძა-
ლე ბუ ლო ბა და დე ბი თი თვი სე ბაა 
ადა მი ა ნუ რი თვალ საზ რი სით.  

„რეიმსზეც“ ვთქვათ: საფ-
რან გე თის ლი გა რამ დე-
ნად მოგ წონს და კი დევ, 
მოწ ვე ვე ბი ხომ არა გაქვს 
სხვა კლუ ბე ბი დან?

„რეიმსის“ მი ზა ნი საფ რან-
გე თის უმაღ ლეს ლი გა ში 
დარ ჩე ნა ა. და ძა ბუ ლი და 
მჭიდ რო ცხრი ლი ა. ვიბ-
რ ძო ლებთ, რა თა არ 
გავ ვარ დეთ. საფ რან გე-
თის ლი გაც, ვფიქ რობ, 
სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლია 
და ყვე ლა თა მა ში სა-
ინ ტე რე სო ა.

არა ერ თი ვარ ს კ-
ვ ლა ვის წი ნა აღ-

მ დეგ გი თა მა შია და შე ნი პო ზი ცი-
ის ფეხ ბურ თე ლე ბი დან ყვე ლა ზე 
მე ტად ვინ მოგ წონს?

ან დ რეა პირ ლო და ან დ რეს ინი-
ეს ტა.

ჯერ ად რე ა, მაგ რამ კა რი ე რის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ, მწვრთნე-
ლო ბას აპი რებ? 

არ ვი ცი, რას გა დავ წყ ვეტ, მაგ რამ 
დღეს დღე ო ბით რო გორც ვფიქ-
რობ, მწვრთნე ლი ვერ ვიქ ნე ბი. 
მი თუ მე ტეს, ვერც მე ნე ჯე რი.

ბო ლოს შე სარ ჩევ ის მე ტო ქე ებ ზე: 
ავ ს ტ რი ა, სერ ბე თი, ირ ლან დი ა, 
მოლ დო ვა, უელ სი. თა ნა ბა რი ჯგუ-
ფია და რი სი იმე დი უნ და ჰქონ-
დეს ქარ თ ველ გულ შე მატ კი ვარს?

ჰა ერ ზე ლა პა რა კი არ მინ და. უბ-
რა ლოდ, ვი სურ ვებ დი, რომ ნაკ-
რე ბის თი თო ე ულ მატ ჩ ზე გა ვი დეთ 
და მაქ სი მა ლუ რად და ვი ხარ ჯოთ. 
ბრძო ლა აუცი ლე ბე ლი ა. სა ბო ლო-
ოდ რა გა მო ვა, ამას უკ ვე ყვე ლა ნი 
ვნა ხავთ. შე სარ ჩე ვის დაწყე ბამ დე 
კი დევ არის დრო და ვეც დე ბით, 
მაქ სი მა ლუ რად გა მო ვი ყე ნოთ. 

 

 

 

ჯა ბას გარ და, მის პირ ველ 
მწვრთნელ გუ რამ ჩო მა ხი ძე საც 
გა ვე სა უბ რეთ. პირ ვე ლი, რაც 
ბა ტონ მა გუ რამ მა გვითხ რა, ჯა ბა 
დი ა მეტ რი უ ლად შეც ვ ლი ლი ა, 
ბავ შ ვო ბა ში ცელ ქი და მო უს ვე ნა-
რი იყო ო.

„8 წლის გან მავ ლო ბა ში ვწვრთნი-
დი. დი დუ ბე ში, „მაუდის“ სტა დი ონ-
ზე ვვარ ჯი შობ დით. ჯა ბა სხვებ ზე 
ერ თი წლით პა ტა რა იყო, გუნ დ ში 
იყ ვ ნენ სან დ რო იაშ ვი ლი, გო ჩა 
ხო ჯა ვა, ლა შა ჯა ფა რი ძე, გო გა ფი-
ფი ა, რე ვაზ გე წა ძე, ზა ალ ელი ა ვა 
და სხვე ბი. არა ვი თა რი სი ზარ მა ცე 
ჯა ბას გან. ეს გა მო რიცხუ ლი იყო.

...თავიდან თავ დამ ს ხ მე ლად ვა თა-
მა შებ დი და ბომ ბარ დი რიც ხდე ბო-
და. მე რე, რო ცა მას ზე ტან ს რუ ლი 
ბი ჭე ბი მო ვიდ ნენ, ნა ხე ვარ დაც ვა-
ში დავ წი ე. თა ვი დან, მგო ნი, არ 
ესი ა მოვ ნა, შე ტე ვა ში თა მა ში ხომ 
ყვე ლას უყ ვარს. თუმ ცა შე ტე ვას არ 
ვუშ ლი დი. მა ლე ვე მიხ ვ და, რომ 
სწო რი პო ზი ცია შე ვურ ჩი ე.  

...თავიდანვე დი დი პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის გრძნო ბით გა მო ირ ჩე-
ო და და მშრო მე ლი გახ ლ დათ. 
ეს თვი სე ბე ბი ბო ლომ დე გაჰ ყ ვა. 
საყ ვა რე ლი ბავ შ ვი იყო, ცელ ქი და 
მო უს ვე ნა რი, ბევრს ხუმ რობ და. შე-
იც ვა ლა, დინ ჯი და ჩუ მი გახ და. 

...ხომ იცით, უბ რა ლო და და დე-
ბი თი პი როვ ნე ბა ა. მის გან ზე მო-
დან ყუ რე ბა ად რეც წარ მო უდ გე-

ნე ლი იყო და ახ ლაც ასე ა. რა 
თქმა უნ და, არ მი ვიწყებს და 
მეხ მა რე ბა. რო ცა თბი ლის ში 
ჩა მო დის, აუცი ლებ ლად მნა-

ხუ ლობს“.  

კან კა ვას პირ ვე ლი მწვრთნე ლი: 

„ბავშვობიდანვე დი დი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ჰქონ და“
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ნი ნო სორ დია 
გადაწყდა, რომ წელს პირ ვე ლად ჩა ტარ დე ბა ქალ თა ჩემ-
პი ო ნა ტი ფეხ ბურ თ ში. ხომ არ გარ კ ვე უ ლა რამ დე ნი გუნ დი 
მი ი ღებს მო ნა წი ლე ო ბას და რა ვა დებ ში ჩა ტარ დე ბა ჩემ პი-
ო ნა ტი?

სა ნამ უშუ ა ლოდ ჩემ პი ო ნატ ზე გი პა სუ ხებთ, გეტყ ვით 
იმას, რომ მთე ლი ქვეყ ნის მასშ ტა ბით და ვიწყეთ ქალ 
ფეხ ბურ თელ თა მო ნა ცემ თა ბა ზის შექ მ ნა, რაც სულ 
მა ლე მზად იქ ნე ბა და ეს ფაქ ტიც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნია შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბის თ ვის. რაც შე ე ხე ბა 
ჩემ პი ო ნატს. აქამდე ვა ტა რებ დით და ახ ლო ე ბით ერთ 
კვი რი ან ტურ ნი რებს, რო მელ საც ერ ქ ვა ჩემ პი ო ნა-
ტი და ის პრაქ ტი კუ ლად არაფ რის მომ ცე მი იყო. ახ-
ლა კი სრულ ფა სო ვა ნი ჩემ პი ო ნა ტი იქ ნე ბა ორ წრედ, 
რო მე ლიც სტარტს აპ რილში აიღებს და ოქ ტომ ბ რის 
და საწყის ში დას რულ დე ბა. პირ ველ ჩემ პი ო ნატ ში მო-
ნა წი ლე ო ბას შვი დი გუნ დი მი ი ღებს (35-ე სკო ლა, ლან-
ჩხუ თი, ჰე რე თი, ახ მე ტა, აჭა რა, ხა შუ რის ივე რია და ქუ-

თა ი სი). ეკიპირებით უზ რუნ ველ ყო ფას და მგზავ რო ბის 
ხარ ჯებს თა ვის თავ ზე ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცია იღებს 
და რომ არა ასე თი გვერ დ ში დგო მა, ბუ ნებ რი ვია, ჩემ-
პი ო ნა ტის ჩა ტა რე ბა წარ მო უდ გე ნე ლი იქ ნე ბო და.

მა შინ, რო დე საც კა ცე ბის ფეხ ბურ თ ში არის სპონ სო რე ბის 
სიმ ცი რე, სა ვა რა უ დოდ, არც ქალ თა ფეხ ბურ თ ში იქ ნე ბა ფუ-
ლის ჩა დე ბის მსურ ველ თა სიმ რავ ლე.

აქამდე მხო ლოდ ფი ფა, უეფა და სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ-
ბურ თის ფე დე რა ცია გვა ფი ნან სე ბენ. რამ დე ნი მე შეხ-
ვედ რა გვქონ და კერ ძო კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გენ-
ლებ თან და მათ ხან გ რ ძ ლივ თა ნამ შ რომ ლო ბას კი 
არა, არა მედ სულ მი ნი მუმს ვთხოვ დით, ერ თ ჯე რა დად 
და ე ფი ნან სე ბი ნათ ესა თუ ის პრო ექ ტი, მაგ რამ ამის გა-
ნაც თავს იკა ვებ დ ნენ, ახ ლაც გვაქვს მო ლა პა რა კე ბე ბი 
და იმე დია, ქალ თა ფეხ ბურ თ ში ამ დე ნი ცვლი ლე ბის 
შემ დეგ ამ ჯე რად მა ინც მო ი სურ ვე ბენ ჩვენ თან თა ნამ შ-
რომ ლო ბას.

ავტორი: პაატა ძნე ლა ძე 

ცვლი ლე ბე ბია ნაკ რე ბის სამ წ ვ რ თ ნე ლო შტაბ ში. ეროვნულ 
გუნდს ლე ვან ბა ჯე ლი ძე უხელ მ ძ ვა ნე ლებს, ასა კობ რი ვებს 
კი გი ვი კვა რაცხე ლი ა.

ძალიან მომ წონს და კმა ყო ფი ლი ვარ იმით, თუ რა ენ თუ-
ზი აზ მით შე უდ გ ნენ ისი ნი თა ვი ანთ საქ მი ა ნო ბას და რო-
გო რი ატ მოს ფე რო შექ მ ნეს. ლე ვან ბა ჯე ლი ძის ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლო ბით ნაკ რებ მა უკ ვე ჩა ა ტა რა პირ ვე ლი თა მა შე ბი 
არა ბე თის გა ერ თი ა ნე ბულ ემი რა ტებ თან, რო მე ლიც რე-
ი ტინ გ ში ჩვენ ზე წი ნაა და ერთი შეხ ვედ რა 3:0 მო ვი გეთ, 
მე ო რე თა მა ში კი ფრედ 1:1 დას რულ და. აქვე მინ და მად-
ლო ბა გა და ვუ ხა დო ნაკ რე ბის ყო ფილ მწვრთნელ თა მაზ 
კოს ტა ვას, რომ ლის ხელ მ ძ ღვა ნე ლო ბით ჩვენ პირ ვე ლად 
დავ ძ ლი ეთ საკ ვა ლი ფი კა ციო ეტა პი. რო დე საც ქალ თა 
სა ფეხ ბურთო ნაკ რებ ზეა სა უ ბა რი და სა ერ თოდ ქალ თა 
ფეხ ბურ თის რა ი მე წარ მა ტე ბა ზე, ეს სწო რედ ჩვე ნი გო გო-
ნე ბის დამ სა ხუ რე ბა ა, რომ ლებ მაც არა ერ თი პრობ ლე მის 
მი უ ხე და ვად არ მი ა ტო ვეს ფეხ ბურ თი და სწო რედ ასე თი 
თავ და დე ბით მო ვიდ ნენ აქამ დე. ეს ახ ლაა, ბა ზა ზე რომ 
გვიშ ვე ბენ და ეკი პი რე ბის პრობ ლე მა, რომ არ გვაქვს, 
თო რემ აქამ დე უამ რა ვი პრობ ლე მის წი ნა შე დავ რ ჩე ნილ-
ვართ მარ ტო და სწო რედ ერ თად დგო მით გა დაგ ვი ტა ნია 
ყვე ლა ფე რი. ჩვენ ერ თი ოჯა ხი ვართ.

ფაქტია, რომ ჯერ ჯე რო ბით სა ქარ თ ვე ლო ში გო გო ე ბი მა ინც 
ერი დე ბი ან ფეხ ბურ თ ზე შეს ვ ლას და გან ვი თა რე ბის კუთხით 
სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა ა.

ეს ჩვე ნი მენ ტა ლი ტე ტი დან მო დის, მაგ რამ ბო ლოდ რინ-
დელ მა წარ მა ტე ბებ მა ამ მხრი ვაც შეც ვა ლა სი ტუ ა ცია და 
სწო რედ ამ მხრი ვაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის მო ნა ცემ თა ბა-
ზა, რო მელ საც ვა კე თებთ. დარწმუნებული ვარ, უახ ლო ეს 
წლებ ში სი ტუ ა ცია მკვეთ რად შე იც ვ ლე ბა და გა ცი ლე ბით მე-
ტი ფეხ ბურ თე ლი გვე ყო ლე ბა.

და ბო ლოს, თქვენ ხართ პირ ვე ლი ქალ ბა ტო ნი, რო მე ლიც 
აღ მას კო მის წევ რი გახ დით.

ეს ჩემ თ ვის ნამ დ ვი ლად მო უ ლოდ ნე ლი იყო და ასეთ შე-
მო თა ვა ზე ბა ზე უარს ვერ ვიტყო დი. აღ მას კომ ის წევ რო ბა 
პირ ველ რიგ ში დი დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ნდო ბა ა. ყვე-
ლა ფერს ვი ზამ, რომ ეს ნდო ბა გა ვა მარ თ ლო.

ლევან ბა ჯე ლი ძე 
ბევრი მწვრთნე ლი სხვა დას ხ ვა მი ზე ზით ერი დე ბა ქალ თა 
ფეხ ბურ თ ში მუ შა ო ბას. 

ნებისმიერი სამ წ ვ რ თ ნე ლო სა მუ შაო თა ვი სე ბუ რი გა-
მოც დი ლე ბაა და ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ჩე მის-
თა ნა დამ წყე ბი მწვრთნე ლის თ ვის. რამ დე ნი მედღი ა ნი 

ფიქ რის შემ დეგ დავ თან ხ მ დი ამ წი ნა და დე ბა ზე და ამას 
ნამ დ ვი ლად არ ვნა ნობ, რად გან ჩე მი ფეხ ბურ თე ლე ბი 
ძა ლი ან მონ დო მე ბუ ლე ბი არი ან და ჩვენ აუცი ლებ ლად 
გვექ ნე ბა წინ ს ვ ლა.

დუ ბა ი ში, არა ბე თის გა ერ თი ა ნე ბულ ემი რა ტებ თან გა მარ-
თულ ამ ხა ნა გურ შეხ ვედ რებ ზე რას იტყ ვით?

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მე ტო ქე რე ი ტინ გ ში ჩვენ ზე წი ნა ა, ამ 
თა მა შებ მა ნათ ლად დაგ ვა ნა ხა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ნაკ რე-
ბი გა ცი ლე ბით ძლი ე რი ა, უბრალოდ იმის გა მო, რომ ჩვენ 
ევ რო პის ზო ნა ში ვას პა რე ზობთ, რამ დე ნი მე აზი უ რი გუნ დი 
ჩვენ ზე წი ნაა რე ი ტინ გ ში, რომ ლე ბიც რე ა ლუ რად ჩვენ ზე 
სუს ტე ბი არი ან: უბ რა ლოდ, აზი ა ში გა ცი ლე ბით და ბა ლი 
კონ კუ რენ ცი ა ა. ამ თა მა შებ ში ასე ვე ნათ ლად და ვი ნა ხეთ, 
თუ რა არის ჩვე ნი მთა ვა რი მი ნუ სე ბი და რა ზე მოგ ვი წევს 
ყვე ლა ზე მე ტი მუ შა ო ბა.

მთა ვარ პრობ ლე მას რა ში ხე დავთ?

ნაკლებ კონ კუ რენ ცი ა ში. ეს იმის ბრა ლიც არის, რომ აქამ-
დე ჩემ პი ო ნა ტი არ გვქონ და და იმე დია, ჩემ პი ო ნა ტის 
დაწყე ბის შემ დეგ ამ მხრივ გარ კ ვე უ ლი პროგ რე სი გვექ ნე-
ბა. კონკურენციის არ არსე ბო ბა კი გან სა კუთ რე ბით ასა კობ-
რივ ნაკ რე ბებ ში იგ რ ძ ნო ბა.

ჩვენ ნაკ რე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნა დაა და მო კი დე ბუ ლი ლე გი ო-
ნე რებ ზე.

ნამ დ ვი ლად ესე ა. არა ერ თი ლე გი ო ნე რი გვყავს თურ ქეთ-
ში. გულნარა გა ბე ლია ყა ზა ხეთ ში თა მა შობს და საკ მა ოდ 
კარ გა დაც, ტა ტა მატ ვე ე ვა ნორ ვე გი ა ში ა. მივესალმები, 
რომ რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ფეხ ბურ თე ლი წა ვი დეს უფ რო 
ძლი ერ ჩემ პი ო ნატ ში, ეს ნაკ რებს მხო ლოდ სა სი კე თოდ 
წა ად გე ბა.

მიმდინარე შე სარ ჩევ ეტაპ ზე ოთხი თა მა ში გვაქვს დარ ჩე ნი-
ლი (შინ იტა ლია და შვე ი ცა რი ა, გას ვ ლა ზე ჩე ხე თი და ჩრდი-
ლო ეთ ირ ლან დი ა). რას ელო დე ბით ამ თა მა შე ბის გან?

პირველი შეხ ვედ რა აპ რილ ში გვაქვს ჩე ხებ თან სტუმ რად 
და ამ თა მა შის თ ვის მზა დე ბა უკ ვე დაწყე ბუ ლი ა. სა ნამ 
ლე გი ო ნე რე ბი შე მოგ ვი ერ თ დე ბი ან, აქ მყოფ მო თა მა შე-
ებ თან ერ თად ყო ველ დღი უ რად ვვარ ჯი შობთ ნაკ რე ბის 
ბაზა ზე და ამის თ ვის ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ას მხო ლოდ 
მად ლო ბა ეკუთ ვ ნის. ჩე ხეთ თა ნაც და და ნარ ჩენ მე ტო ქე-
ებ თან ურ თუ ლე სი შეხ ვედ რე ბი გვე ლის და ქუ ლის აღე ბა 
ძა ლი ან ძნე ლი იქ ნე ბა, გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბის თვალ-
საზ რი სით კი ეს მატ ჩე ბი ძა ლი ან წაგ ვად გე ბა, რაც მომ-
დევ ნო შე სარ ჩევ ში აუცი ლებ ლად უნდა გამოვიყენოთ. 

ბოლო პე რი ოდ ში ქალ თა ფეხ ბურ თ ში არა ერ თი სი ახ ლე ა. მთა ვა რი ისა ა, რომ გა ზაფხულზე 
სტარტს აიღებს ქალ თა პი ვე ლი სრულ ფა სო ვა ნი ჩემ პი ო ნა ტი, ახ ლა ხანს კი ფე დე რა ცი ის მი ერ 
მოწყო ბილ წლის სა უ კე თე სო ე ბის გა მო სავ ლენ ღო ნის ძი ე ბა ზე პირ ვე ლად და სა ხელ და სა უ კე თე სო 
ქა ლი ფეხ ბურ თე ლი. ქალ თა ფეხ ბურ თ ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ზე ფე დე რა ცი ის პრე ზი დენტ ნი ნო 
სორ დი ას და ნაკ რე ბის მთა ვარ მწვრთნელ ლე ვან ბა ჯე ლი ძეს ვე სა უბ რეთ.

ქალ თა ფეხ ბურ თი 
ჩემ პი ო ნა ტი და მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი
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ფა ნო ბა ბევრ რა მე ში ცუ დი ა, მაგ რამ მგო-
ნი ა, რომ სპორტს უხ დე ბა. ძა ლი ან უხ დე-
ბა. მე ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის ფა ნი ვარ და 
ჩემ სას ვიტყ ვი:

ერ თი ვი დეო ამოხ ტა ამას წი ნათ – მან-
ჩეს ტერ იუნა ი ტე დის ფა ნე ბი მღე როდ ნენ 
„we are fucking shit“- ო, რაც ჩვენს ენა ზე 
ძა ლი ან ზრდი ლო ბი ა ნად რომ მოვ თარ-
გ მ ნოთ, ნიშ ნავს „ჩვენ ძა ლი ან ბან ძე ბი 
ვარ თო“. თა ვის გუნდს უმ ღე როდ ნენ – 
მარ ტო თქვენ კი არ ხართ ბან ძე ბი, ჩვენც 
ვარ თო. ჩვენ, ყვე ლა ერ თა დო!

ჩვენ თან კი დევ, რო გო რაა ხოლ მე: 

რა ქნეს? – მო ვი გეთ.

რა ქნეს? – წა ა გეს.

აი, ამ პირ ველ და მე სა მე პირ ში ნათ ქ ვამ 
ფრა ზებ შია გან ს ხ ვა ვე ბა. თით ქოს ხომ 
არა ფე რი, მაგ რამ მთა ვა რი რამ დევს ამ 
ფრა ზებ ში. 

ვერ ვართ ფეხ ბურ თე ლე ბი და გულ შე მატ-
კივ რე ბი ერ თ ნი...

არა და, ჯაჭ ვი ა – რო გორც მინ დორს აკ-
ლია კრე ა ტი ვი, ისე აკ ლია ტრი ბუ ნას. 
ითა მა შონ და „ვუბალეშიკებთ“, ძა ლი ან 
ცალ მ ხ რი ვი ა. უქო მა გე და ითა მა შე ბენ! 
ასე შევ ხე დოთ, აბა...

მი ვე დი ძმა ო, ვიყ ვი რე, ხმა ჩა ვიხ ლი ჩე 
და მა ინც წა ა გეს – ეგეც ბევ რ ჯერ გვექ-
ნე ბა გა გო ნი ლი. აი, შვილს ხომ ყვე ლა 
ვუვ ლით, ვაც მევთ, ვაჭ მევთ, წამ ლებს 
ვას მევთ, მაგ რამ ხომ გვიხ დე ბა ავად? 
ხომ არ ვლან ძღავთ? უპატ რო ნოდ ხომ 
არ ვაგ დებთ? უფ რო მე ტად ხომ ვუვ-
ლით? ჩვე ნია და იმი ტომ. ეს ქარ თუ ლი 
ფეხ ბურ თიც თა ვის ნაკ რე ბი ან - კ ლუ ბე ბი-
ა ნად ჩვე ნი ა, სა ქარ თ ვე ლო სი ა. რა ღაც 
პა თე ტი კუ რად კი გა მო ვი და, მაგ რამ, 
მგო ნი, რომ ეგ რე ა...

ერ თად ყოფ ნას კი დევ ბევ რი რა მე შე უძ-
ლი ა. ჰო, უკ ვე აღარ ვართ ფა ვო რი ტე-
ბი ვი ღა ცებ თან, მაგ რამ ჩვენ თუ ერ თად 
ვიქ ნე ბით, შე იძ ლე ბა, რა ღა ცე ბი გა მო-
ვაძ ვ რი ნოთ. აგერ, არც ფა ჩუ ლია იყო 
ფა ვო რი ტი ნო ვიც კებ თან და კა ზინ სებ-
თან, მაგ რამ ვა ჯო ბეთ. მარ თ ლა ერ თად 
ვი ყა ვით და იმი ტომ. ისე ერ თად ვი ყა-

პირ ველ პირ ში 
სათ ქ მე ლი

გოჩა თანდარაშვილი

ვით, რომ არ მჯე რო და და მაგ დღე ებ ში 
რამ დენ ჯერ მე გა მახ სენ და ჩვე ნი გერ ბი. 
ჰო და, სტა დი ონ ზე რომ წა ვალთ, დავ ხე-
დოთ ხოლ მე ჩვენს გერბს.

ზო გი ა, ისიც არ მოს წონს, ფეხ ბურთს 
265 მი ლი ონს აძ ლე ვე ნო. რა ამ ბა ვი ა, 
რა ში ეკუთ ვ ნი თო. კარ გი რა, ბო ლო- ბო-
ლო, ეგ ფუ ლი ზუს ტად იმ დე ნი ა, ერ თი 
კინ კი ლა რუ ნი რომ იღებს ამ 5 წე ლი-
წად ში. ჰო, ზუს ტად ეგ რე ა. 

რუ ნის ბევ რი გო ლი გა უ ტა ნი ა, მაგ რამ 
ერ თი ისე თი აქვს გა ტა ნი ლი, ყვე ლას 
რომ ახ სოვს და ბო ლო წლე ბის სა უ კე-
თე სო პრე მი ერ ლი გურ გო ლად მი იჩ-
ნე ვა. ჰო და, მა სე თი გა ი ტა ნა იმ დღეს 
ბა თუ მელ მა ბიჭ მა. მაგ დღეს ჩვენს ჩემ-
პი ო ნატ ში 1-2 ისე თი გო ლი გა ვი და, 
და უ მა ტე მა გას კარ გი გა ნა თე ბა, მო-
ლა მა ზე ბუ ლი ტრი ბუ ნე ბი, მა ყუ რე ბე ლი 
გე მოვ ნე ბით და...

მე სის და გო რე ბულ პე ნალ ტ ზე იყო კი დევ 
ამ ბა ვი წი ნა თვე ში. ეგე თი 90-იანებში 
მი ნა ხავს დი ნა მო- შე ვარ დე ნის თა მაშ ზე. 
სხვა გა ნაც გვი ნა ხავს, მაგ რამ ჩვენ ჩვე ნი 
ვთქვათ. 

აბა, იმას რო გორ ვიტყ ვი, ჩვენ თან რუ-
ნის ნა ი რე ბი და მე სის ნა ი რე ბი თა მა შო-
ბენ ან მაგ დე ნი ფუ ლი მთლი ა ნად ყვე-
ლა კლუბს კი არა, თი თო ფეხ ბურ თელს 
უნ და ჰქონ დეს-თქო, მაგ რამ იმის თქმა 
კი მინ და, რომ ამ ჩვენს ჩემ პი ო ნატ-
შიც გა დის მა გა რი გო ლე ბი, აქაც არის 
ხოლ მე მა გა რი თა მა შე ბი და ვერც და-
ი ჯე რებს კა ცი, თუ არ მი ვი და სტა დი ონ-
ზე. 

აგერ, მა ლე 10 გუნ დი დარ ჩე ბა, უფ-
რო თა მა შე ბი წა ვა, ეს ფუ ლის ამ ბა ვიც 
არაა ხუმ რო ბა საქ მე ჩვენს ყო ფა ში. 
მაგ დე ნი ისე დაც იყო ო, ამ ბო ბენ. მე 
არ ვი ცი, რამ დე ნი იყო, მაგ რამ ახ ლა 
რა ღაც სის ტე მა გა მოჩ ნ და. მაგ სის ტე-
მას თუ სწო რად მივ ყე ვით, წეს რი გიც 
გა მოჩ ნ დე ბა და წეს რი გი კი ისა ა, რაც 
ყვე ლა ზე მე ტად სჭირ დე ბა ჩვენს ფეხ-
ბურთს. 

ჩვენ, გულ შე მატ კივ რებ მა ჩვენს გა სა კე-
თე ბელს მივ ხე დოთ და ჩვე ნი წუ ხი ლი 
ვთქვათ:

მე ფა ნი ვარ და მინ და, ბევ რ გან იყი დე-
ბო დეს ნაკ რე ბის და კლუ ბე ბის ატ რი ბუ-
ტი კა და მა ი სუ რე ბი, რომ თა ვის ნაკ რებს 
ჩა მო ყო ლილ ჩემს მე გო ბარ ფა ნებ თან 
არ მიხ დე ბო დეს სუ ლე ლუ რი ტყუ ი ლე-
ბით თა ვის მარ თ ლე ბა – „რებრენდინგი 
გვაქვს ბი ჭე ბო და ამო ი ღეს გა ყიდ ვი დან 
ნაკ რე ბის ყვე ლა მა ი სუ რი და შარ ფი“...

მე ფა ნი ვარ და მინ და, სტა დი ო ნე ბის 
ირ გ ვ ლივ ლუ დის ბევ რი ბა რი იყოს. გა-
ნა სხვა გან ვერ გაწ რუ პავ, მაგ რამ იქ ვე, 
სტა დი ონ თან სხვა მუ ღა მი აქვს.

მე ფა ნი ვარ და მინ და, სტა დი ონ ზე რომ 
მი ვალ, ყვე ლა კა რი დამ ხ ვ დეს ღია და 
ერთ კარ ში ჭყლეტ ვით არ გა მო ი ხა ტე-
ბო დეს ჩვე ნი ერ თი ა ნო ბა.

ჩვენ ეს გვინ და, კი დევ ბევ რი რამ ალ-
ბათ... ფეხ ბურ თე ლებს თა ვი სი სათ ქ მე-
ლი ექ ნე ბათ... მე კი დევ, მგო ნი ა, რომ 
მთა ვა რია, ერ თად ვი ყოთ:

– რა ვქე ნით? – მო ვი გეთ.

– რა ვქე ნით? – წა ვა გეთ.

ერ თად თუ ვიქ ნე ბით, ფეხ ბურ თ საც ამო-
ვათ რევთ fucking shit-დან. 

ფა ნი – ადა მი ა ნი, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბულ მი ზი დუ ლო ბას გრძნობს 
რა ი მე ობი ექ ტის ან ვინ მეს მი მართ

ილუსტრაცია:
დავით მაჭავარიანი

მე სის და გო რე-
ბულ პე ნალ ტ ზე 
იყო კი დევ ამ ბა-
ვი წი ნა თვე ში. 
ეგე თი 90-იანებში 
მი ნა ხავს დი ნა-
მო- შე ვარ დე ნის 
თა მაშ ზე. სხვა-
გა ნაც გვი ნა ხავს, 
მაგ რამ ჩვენ 
ჩვე ნი ვთქვათ. 

სვეტი სვეტი
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გია გე გუ ჩა ძე 
ერ თი ხედ ვით, ერ თი სის ტე მით

ავტორი: ილია ნა ნო ბაშ ვი ლი        

მშვი დი და გა წო ნას წო რე ბუ ლი, არ უყ ვარს ხმა უ რი ა ნი გან ცხა დე ბე ბი და თა-
ვის მო წო ნე ბა, არა სო დეს ეჩხუ ბე ბა მსა ჯებს და ვერ მო გე ბუ ლი თა მა შის შემ-
დეგ შეთ ქ მუ ლე ბის თე ო რი ებს არ იშ ვე ლი ებს – ასე თია გია გე გუ ჩა ძე. 50 წლის 
მწვრთნელს, ჯერ ჯე რო ბით, სა უ კე თე სო შე დე გი აქვს და მო უ კი დე ბე ლი საკ ლუ-
ბო ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის ის ტო რი ა ში, რად გან 12 წლის წინ დინა მო თბი ლი სი 
უეფას თა სის ჯგუ ფურ ეტაპ ზე გა იყ ვა ნა.

შემ დეგ იყო წარ მა ტე ბუ ლი მუ შა ო ბა ზეს ტა ფონ სა და ქუ თა ი სის ტორ პე დო ში, 
შარ შან წინ ზეს ტა ფონს და უბ რუნ და და გუნ დი ექ ვ სე ულს რომ ეპო ტი ნე ბო და, 
ბო ლოს მე ო რე ად გილ ზე გა იყ ვა ნა. შარ შან მა ი სი დან წლე ვან დელ იან ვ რამ დე 
დინა მო თბი ლისს თავ კა ცობ და და სა ქარ თ ვე ლოს თა სი მო ი გო, ევ რო ტურ ნი-
რებ ზე აზერ ბა ი ჯა ნულ გა ბა ლას თან გა მო ე თი შა ასპა რე ზო ბას, ხო ლო ეროვ ნულ 
ჩემ პი ო ნატ ში პირ ვე ლი წრე და მა ჯე რე ბე ლი ლი დე რო ბით და ას რუ ლა. 

გე გუ ჩა ძე სპე ცი ფი კუ რი მწვრთნე ლი ა? ალ ბათ. გე გუ ჩა ძეს არ მოს წონს ფორ ს მა-
ჟორ ში და „დღეს თუ არ ვარ გა, ხვალ რა ღაც იქ ნე ბა“-ს პრინ ცი პით მუ შა ო ბა, ის 
გეგ მავს, ფიქ რობს და გე მოვ ნე ბი ან ფეხ ბურთს ათა მა შებს გუნ დებს. აქ არ იგუ-
ლის ხ მე ბა მხო ლოდ შე ტე ვა, მი სი გუნ დე ბი გა მარ თუ ლად და კომ ბი ნა ცი უ რად 
მოქ მე დე ბენ, ქა ო ტუ რო ბას იშ ვი ა თად თუ და ი ნა ხავთ. ამას თან, გე გუ ჩა ძეს მოს-
წონს ახალ გაზ რ დებ თან მუ შა ო ბა, არ ერი დე ბა მათ და წი ნა უ რე ბას.  

სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ამ მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ გე გუ-
ჩა ძის თ ვის 21-წლამდელთა ნაკ რე ბის მთა ვა რი მწვრთნე ლის პოს ტი შე ე თა ვა ზე-
ბი ნა და ამას თან, ყვე ლა ასა კობ რი ვი ნაკ რე ბის სპორ ტუ ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა 
და ე ვა ლე ბი ნა. გე გუ ჩა ძემ ეს გა მოწ ვე ვა მი ი ღო. ის უხელ მ ძღ ვა ნე ლებს სის ტე მას, 
რო მელ მაც ეროვ ნულ ნაკ რებს სა ინ ტე რე სო და ნი ჭი ე რი ფეხ ბურ თე ლე ბი უნ და 
მო უმ ზა დოს. 

რო გო რი უნ და იყოს მომ ზა დე ბის სის ტე მა, ამას და კონ კ რე ტე ბა სჭირ დე ბა და 
გია გე გუ ჩა ძეს თან ინ ტერ ვი უც დიდ წი ლად ამას ემ სა ხუ რე ბა. რა თქმა უნ და, სხვა 
სა კითხებ საც შე ვე ხეთ: 

ვე რა ნა ი რი ვარ ჯი ში ვერ შეც ვ ლის თა მაშს
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მო ხა რუ ლი ვარ, რომ ფე დე-
რა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი სა 
და ჩე მი აზ რე ბი ერ თ მა ნეთს 
და ემ თხ ვა. დიდ ყუ რადღე ბას 
ვაქ ცევ ნდო ბის ფაქ ტორს და 
სა მუ შაო ატ მოს ფე როს, რაც 
და ვი ნა ხე და ეს მა ხა რებს. 
რო გორც იცით, ჩემს გან კარ-
გუ ლე ბა შია 21-წლამდელთა 
ნაკ რე ბი და ასე ვე, კუ რი რე-
ბა უნ და გა ვუ წიო ასა კობ-
რივ ნაკ რე ბებს, მის ერ თი ან 
სის ტე მა ში მოყ ვა ნას. მათ 
შო რის სფფ-ის აკა დე მი აც. 
ასა კობ რი ვი ნაკ რე ბე ბი უნ და 
ეფუძ ნე ბო დეს ერთ ხედ ვას. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხია 
გა ფარ თო ე ბუ ლი სე ლექ ცი ის 
ჩა ტა რე ბა. ფეხ ბურ თე ლე ბის 
პროგ ნო ზი რე ბა უნ და მო ვახ-
დი ნოთ სა მე დი ცი ნო, ფსი ქო-
ლო გი უ რი, ფიზ მომ ზა დე ბის, 
ტექ ნი კი სა და სხვა დას ხ ვა 
კომ პო ნენ ტე ბის კუთხით.

ანუ, ბა ზა ში შე იყ ვანთ ჭა-
ბუკ ფეხ ბურ თე ლებს და მათ 
პორ ტ რე ტებს შე ად გენთ? 

დი ახ. მოხ დე ბა ფეხ ბურ თელ-
თა ტეს ტი რე ბა, რა თა და-
ვი ნა ხოთ, ვინ რამ დე ნა დაა 
მზად, ვინ პროგ რე სი რებს 
სწრა ფად, ვინ ნე ლა, ვინ 
ჩერ დე ბა. 

სკა უ ტიზ მი ერ თ -ერ თი უმ-
ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი რამ არის 
მსოფ ლიო ფეხ ბურ თ ში, 
ჩვენ თან კი ეს მი მარ თუ ლე ბა 
მო ი კოჭ ლებ და. ისე ხდე ბო და, 
რომ ასა კობ რი ვი ნაკ რე ბის 
მწვრთნე ლე ბი (ყველაზე ვერ 
ვიტყ ვით) ამა თუ იმ გუნ დის 
თავ კაცს ეკითხე ბოდ ნენ, 
რო მე ლი ჭა ბუ კი გა მო ე ძა ხე ბი-
ნათ. ეს მიდ გო მა შე იც ვ ლე ბა? 

აუცი ლებ ლად შე იც ვ ლე ბა და 
უკ ვე დაწყე ბუ ლია კი დეც მუ შა-

წინ არი ან, ჩვენ კი უნ და ვე ცა დოთ დო ნის ამაღ ლე ბას, 
სხვა დას ხ ვა სა ფეხ ბურ თო კომ პო ნენ ტე ბის დახ ვე წას. აქ 
მხო ლოდ წმინ და სა თა მა შო ნი უ ან სე ბი არ იგუ ლის ხ მე-
ბა. 

სწო რედ იმ ასაკ ში, რო მელ თა გაწ ვ რ თ ნაც მო გი წევთ, 
იგ რ ძ ნო ბა ქარ თ ველ ფეხ ბურ თელ თა პროგ რე სის შე-
ჩე რე ბა. 16-17-18 წლის ქარ თ ვე ლე ბი ბევ რად უკე თეს 
შე დეგს აჩ ვე ნე ბენ, ვიდ რე 21-წლამდელები და ეს ხდე ბა 
წლი დან წლამ დე. რა ტომ, რა ხდე ბა 18-დან 21 წლამ-
დე? 

ჰკითხეთ ამ ასა კის ბი ჭებს, სურთ ეროვ ნულ ჩემ პი ო-
ნატ ში თა მა ში თუ ურ ჩევ ნი ათ უცხო ურ კლუბ ში წას ვ ლა? 
ვგუ ლის ხ მობ ისეთ კლუბ ში წას ვ ლას, სა დაც პერ ს პექ ტი-
ვა გა ურ კ ვე ვე ლი ა, ან სა ერ თოდ არ არის. ასე თი შემ-
თხ ვე ვა კი ძა ლი ან ბევ რი ა. მი დი ან და ვერ თა მა შო ბენ. 
ვე რა ნა ი რი ვარ ჯი შით ისე ვერ გა იზ რ დე ბა, რო გორც სა-
თა მა შო პრაქ ტი კით. და რა ტომ მი დი ან? იმი ტომ, რომ 
სა ქარ თ ვე ლოს ჩემ პი ო ნატს პრეს ტი ჟი და კარ გუ ლი 
აქვს. ჩვენ თვი თონ არ ვაძ ლევთ ახალ გაზ რ დებს და ოს-
ტა ტე ბის სა შუ ა ლე ბას, არა და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ აქ 
დარ ჩეს და გა ი ა როს ის ეტა პი, რა საც მუდ მი ვი სა თა მა-
შო პრაქ ტი კა ჰქვი ა. მჯე რა, ასე აღარ გაგ რ ძელ დე ბა და 
და ვუბ რუნ დე ბი ისევ პროგ რა მის როლს: ამ პროგ რა მის 
მი ხედ ვით ჩანს ქარ თუ ლი კლუ ბე ბის სტა ბი ლუ რო ბის 
გა რან ტი ა, სულ სხვა ჩემ პი ო ნა ტი გვექ ნე ბა გა ნახ ლე-
ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რით, სტა ბი ლუ რი ფი ნან სუ რი 
მდგო მა რე ო ბით. 

ჩვე ნი ახალ გაზ რ დე ბის უმე ტე სო ბა მარ თ ლაც გა ურ-
კ ვე ვე ლი პერ ს პექ ტი ვით მი დის უცხო ეთ ში და ბევ რი 
იკარ გე ბა...

თა ნაც ისე თე ბი, რომ ლე ბიც აქ გა მორ ჩე ულ ნი იყ ვ ნენ 
ნი ჭით. სამ წუ ხა როდ, ასე თი ძა ლი ან ბევ რი ა. ისი ნი 
აგენ ტე ბის თი თის დაქ ნე ვა ზე მი დი ან. რო გორ უნ და 
გა მო ვი ძა ხო ფეხ ბურ თე ლი, მა გა ლი თად, ეს პა ნე თის 
მე ხუ თე ლი გი დან? იქ კი არ დარ ბი ან, და დი ან. და 
ქარ თ ვე ლი ახალ გაზ რ დაც, რო მე ლიც აქ ნი ჭი ე რი იყო, 
ვე ღარ იზ რ დე ბა. სა ბედ ნი ე როდ, კარ გი მა გა ლი თე ბიც 
არის: პა პუ ნაშ ვი ლი „ვერდერში“, ტა ბი ძე „გენტში“... მათ 
პირ ველ გუნ დ ში თა მაშს აჩ ვე ვენ, მათ ში პერ ს პექ ტი ვას 
ხე და ვენ. 

წე ღან თქვით, ასა კობ რივ ნაკ რე ბებ ში ერ თი ან სის ტე მა-
ზე და ერ თი ან ხედ ვა ზე ვი მუ შა ვებ თო. ერ თი კონ კ რე ტუ-
ლი სა თა მა შო სქე მაც დოგ მა იქ ნე ბა? 

არა, სქე მას ჩარ ჩო ებ ში არ ჩავ ს ვამთ. 

დი ნა მო თბი ლი სი დან წა მოხ ვე დით და ალ ბათ, გა გი-
ჭირ დე ბო დათ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა. სა ერ თოდ, 
არის ცნე ბა: საკ ლუ ბო მწვრთნე ლი და სა ნაკ რე ბო 
მწვრთნე ლი. გია გე გუ ჩა ძე რო მე ლი ა?    

დი ნა მო დან წა მოს ვ ლა იოლი ნამ დ ვი ლად არ იყო. ქვეყ-
ნის ყვე ლა ზე ტი ტუ ლო ვა ნი, პო პუ ლა რუ ლი და ძლი ე რი 
კლუ ბი დავ ტო ვე. რაც შე ე ხე ბა შე კითხ ვის მე ო რე ნა წილს, 
აქამ დე სა ნაკ რე ბო დო ნე ზე თუ მი წევ და მუ შა ო ბა, სულ 
ასის ტენ ტად. მე რე პა რა ლე ლუ რად კლუბშიც ვმუ შა ობ დი. 
არ დავ მა ლავ, ჩე მი გუ ლის ტ კი ვი ლი ა, რომ ყო ველ დღი უ-
რი სა მუ შაო ვერ მექ ნე ბა მინ დორ ზე, თუმ ცა დი დი პა ტი ვია 
21-წლამდელთა ნაკ რე ბის მწვრთნე ლო ბა და ასა კობ რი-
ვი ნაკ რე ბე ბის სპორ ტუ ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა. 

ხში რად უთ ქ ვამთ, სა ქარ თ ვე ლოს ჩემ პი ო ნა ტი დან 
ეროვ ნულ ნაკ რებ ში ფეხ ბურ თე ლის გა მო ძა ხე ბას აზ რი 
არ აქ ვ სო. თქვე ნი აზ რი?

ეს და მო კი დე ბუ ლია კონ კ რე ტუ ლი ფეხ ბურ თე ლის მომ-
ზა დე ბა ზე. ჩე მი აზ რით, ეროვ ნულ ჩემ პი ო ნატ ში მო თა-
მა შე ფეხ ბურ თე ლებს ყუ რადღე ბა უნ და მი ვაქ ცი ოთ, 
რა თა უფ რო მო ე მა ტოთ პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გრძნო ბა, 
ბევრ რა მე ზე იზ რუ ნონ. ხე ლის კვრა და, დო ნეს ვერ აკ-
მა ყო ფი ლე ბე ნო, ამის თქმა ად ვი ლი ა...

2004 წელს ჯა ბა კან კა ვა და ა წი ნა უ რეთ დი ნა მოს ძი რი-
თად გუნ დ ში და მან დი დი რო ლი შე ას რუ ლა გუნ დის 
უეფას თა სის ჯგუ ფურ ეტაპ ზე გას ვ ლა ში. დღეს თუ ჩა ნან 
ჩვენს ჩემ პი ო ნატ ში მა შინ დე ლი კან კა ვას შე სა ბა მი სი 
ნი ჭის მქო ნე ფეხ ბურ თე ლე ბი? 

თუ მხო ლოდ ნიჭს გუ ლის ხ მობთ, რა ტო მაც არა?! მეტ 
- ნაკ ლე ბო ბის მო მენ ტი ყო ველ თ ვის იქ ნე ბა და არის, 
მაგ რამ თუ ახალ გაზ რ დე ბი სწო რი მი მარ თუ ლე ბით 
იმუ შა ვე ბენ, შე საძ ლო ა, მათ გა ნაც წა მო ვიდ ნენ ისე თე ბი, 
მო მა ვალ ში კან კა ვას დო ნეს რომ მი აღ წე ვენ. 

რე გი ო ნებ ზე გკითხავთ: ასა კობ რივ ნაკ რე ბებ ში თით ქ-
მის სა ერ თოდ არ ჩა ნან რა ი ო ნი დან წა მო სუ ლი ფეხ-
ბურ თე ლე ბი.

მხო ლოდ ერ თი მი ზე ზი არა ა. საკ მაო ხა ნი ვი მუ შა ვე ქუ-
თა ი სის ტორ პე დო ში. ქუ თა ის ში მინ დ ვ რე ბი არა ა, სა დაც 
ბავ შ ვი თუ ჭა ბუ კი და ოს ტატ დე ბა. თა ნაც, თბი ლი სი გახ-
და თით ქ მის ყვე ლა ფე რი, რა ი ო ნე ბი დან დე და ქა ლა ქის 
გუნ დებ ში მო დი ან ჭა ბუ კე ბი, რად გან უკე თეს პი რო ბებ ში 
ვარ ჯი შო ბენ და იზ რ დე ბი ან. წე ღან სწო რედ ამი ტომ 
ვთქვი რე გი ო ნებ ში ბა ზე ბის აშე ნე ბის და ნაკ რე ბე ბის 
შექ მ ნის როლ ზე. ეს აუცი ლე ბე ლი ა.   

ო ბა. გვე ყო ლე ბა მწვრთნელ-
თა ჯგუ ფი, რომ ლე ბიც ივ ლი-
ან თა მა შებ ზე, და აკ ვირ დე ბი ან 
და ჩა ბარ დე ბათ სე ლექ ცი ის 
წარ მო ე ბა. ეს სა მუ შაო ჯგუ-
ფი გა დაწყ ვეტს და არა ერ თი 
კონ კ რე ტუ ლი ადა მი ა ნი. ანუ, 
სა ცერ ში გა ტა რე ბის პრინ ცი პი 
გვექ ნე ბა. გარ და ამი სა, შე იქ-
მ ნე ბა რე გი ო ნე ბის ნაკ რე ბე-
ბი 19 წელს ქვე მოთ ყვე ლა 
ასაკ ში, შემ დეგ კი აირ ჩე ვი ან 
სა უ კე თე სო ე ბი. ვა პი რებთ რე-
გი ო ნებ ში ბა ზე ბის შექ მ ნას. 

ამ ყვე ლა ფერს მცი რე დრო 
არ დას ჭირ დე ბა. 

გე თან ხ მე ბით, თუმ ცა ეს 
პრო ცე სი აუცი ლებ ლად უნ და 
დაწყე ბუ ლი ყო და ვიწყებთ 
ახ ლა. ფე დე რა ცი ის მი ერ 
წარ მოდ გე ნი ლი პროგ რა მა 
დი დად დაგ ვეხ მა რე ბა, რომ 
სა მუ შაო პრო ცე სი გეგ მა ზო-
მი ე რად წა ვიყ ვა ნოთ. 

21-წლამდელთა ნაკ რე-
ბის მთა ვარ ამო ცა ნად რა 
მი გაჩ ნი ათ – შე დე გი თუ 
ეროვ ნუ ლი ნაკ რე ბის თ ვის 
ფეხ ბურ თელ თა მი წო დე-
ბა? გა სა გე ბი ა, რომ ერ თი 
მე ო რეს არ გა მო რიცხავს, 
მაგ რამ...

სწო რი ა, რომ ერ თი მე ო რეს 
არ გა მო რიცხავს. ეროვ-
ნუ ლი ნაკ რე ბი ქვეყ ნის 
ფეხ ბურ თის სა ხე ა, თუმ ცა 
21-წლამდელთა ნაკ რე ბის 
შე დე გიც ხომ მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ა. უნ და ვე ცა დოთ, რომ 
ხალხს გა მარ ჯ ვე ბის გე მო გა-
ვახ სე ნოთ, გულ შე მატ კი ვა რი 
სტა დი ონ ზე და ვაბ რუ ნოთ. 

თქვე ნი აზ რით, რა ტომ გა-
უცხოვ და ფარ თო მა სის თ ვის 
ფეხ ბურ თი? ბო ლო წლებ ში 

სტა დი ონ ზე სი ა რულს რომ 
თა ვი და ვა ნე ბოთ, ეზო ებ შიც 
ხში რად აღარ თა მა შო ბენ 
ბავ შ ვე ბი და ჭა ბუ კე ბი. 

ჩვე ნი ყო ფა- ცხოვ რე ბა 
ისე თი ა, რომ ნაკ ლე ბად 
ვიც ლით ფეხ ბურ თის თ ვის. 
მე ო რე მი ზე ზი ისა ა, რომ 
ფეხ ბურ თის პრო პა გან და არ 
ხდე ბა. მე სა მე ის, რომ ხში-
რი წა გე ბე ბი ქო მაგს გულს 
უკ ლავს. ჩემს ბავ შ ვო ბა ში 
„დინამო“ რომ თა მა შობ და, 
მატ ჩის შემ დეგ ეზო ში ჩავ დი-
ო დი და იგი ვე ფინ ტის გა კე-
თე ბას ვცდი ლობ დი, რა საც 
და ვით ყი ფი ა ნი, ვლა დი მერ 
გუ ცა ე ვი და სხვე ბი აკე თებ-
დ ნენ. დღეს ეს აურა აღარ 
არ სე ბობს, მაგ რამ ვფიქ რობ, 
ვა ი- ვი ში ვე რა ფერს გვიშ ვე-
ლის და პე სი მიზ მი უნ და მო-
ვი შო როთ. დარ წ მუ ნე ბუ ლი 
ვარ, ფეხ ბურ თის გან ვი თა-
რე ბის პროგ რა მა ეროვ ნულ 
ჩემ პი ო ნატს პრეს ტიჟს შე-
მა ტებს, მე ტი და ინ ტე რე სე ბა 
დო ნის ამაღ ლე ბას გა მო იწ-
ვევს და რო დე საც გულ შე-
მატ კივ რებ ში ხმა გა ვარ დე ბა, 
რომ უკე თე სი თა მა შე ბი ტარ-
დე ბა, სტა დი ონ ზე მოვ ლენ.  

სა შუ ა ლო ქარ თ ვე ლი და 
სა შუ ა ლო უცხო ე ლი ფეხ ბურ-
თე ლი ძლი ე რი ქვეყ ნი დან 
– ყვე ლა ზე მე ტად რა კომ-
პო ნენ ტებ ში იგ რ ძ ნო ბა მათ 
შო რის გან ს ხ ვა ვე ბა? 

სა თა მა შო დის ციპ ლი ნა ში, 
რა საც აუცი ლებ ლად და-
ვუთ მობთ დიდ ყუ რადღე-
ბას. ასე ვე, სის წ რა ფე ებ ში. 
ფსი ქო ლო გი უ რა დაც უნ და 
და ვე წი ოთ ნორ მა ლუ რი 
სა ფეხ ბურ თო ქვეყ ნე ბის წარ-
მო მად გენ ლებს. ისი ნი იგე-
ბენ და ფსი ქო ლო გი უ რა დაც 

ეროვ ნულ 
ჩემ პი ო ნატ-
ში მო თა მა შე 
ფეხ ბურ თე ლებს 
ყუ რადღე ბა 
უნ და მი ვაქ ცი-
ოთ, რა თა უფ რო 
მო ე მა ტოთ პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის 
გრძნო ბა, ბევრ 
რა მე ზე იზ რუ-
ნონ. ხე ლის კვრა 
და, დო ნეს ვერ 
აკ მა ყო ფი ლე ბე-
ნო, ამის თქმა 
ად ვი ლი ა...
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გამ ქ რა ლი მო ედ ნე ბი
ფეხ ბურ თი უს ტა დი ო ნოდ ვერ იარ სე ბებს. ქარ თულ ფეხ ბურ თ ში კი დღეს ყვე
ლა ზე დი დი პრობ ლე მა სტა დი ო ნე ბი ა, უფ რო სწო რად, სტა დი ო ნე ბის არარ
სე ბო ბა – ჯერ კი დევ საბ ჭო თა კავ ში რის პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლო ყვე ლა ზე 
ნაკ ლებ სტა დი ო ნი ან ქვე ყა ნად ით ვ ლე ბო და მცი რე მი წი ა ნო ბის გა მო და ბო ლო 
წლებ ში სი ტუ ა ცია კი დევ უფ რო დამ ძიმ და. 

ჩვე ნი რე გი ო ნის ქვეყ ნე ბის გან გან ს ხ ვა-
ვე ბით, ჩვენ თან სა პი რის პი რო პრო ცე სი 
მიმ დი ნა რე ობს და უკ ვე 90-იანი წლე ბი დან 
თბი ლის ში მო ის პო შემ დე გი სტა დი ო ნე ბი:

გა ნად გუ რე ბუ ლი მო ედ ნე ბი

მა უდ - კამ ვო ლის 
სტა დი ო ნი (დიდუბე)

1 დი დი, 1 პა ტა რა მო ე და ნი. 
(ერთ-ერთი უძ ვე ლე სი სტა დი ო-
ნი თბი ლის ში, ვარ ჯი შობ და 200 
ბავ შ ვი, ტარ დე ბო და პირ ვე ლი 

ლი გის თა მა შე ბი.)

ფე ი ქა რი (ნინუას ქუ ჩა)

2 დი დი მო ე და ნი

სტუდ ქა ლა ქი (ვაკეში)

1 დი დი, 1 პა ტა რა მო ე და ნი – 
ვარ ჯი შობ და 500 ბავ შ ვი, ტარ-
დე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს ლი გის 

მატ ჩე ბი. 

ლოტ კი ნის სტა დი ო ნი 
(სამღერეთის ქუ ჩა)

1 დი დი მო ე და ნი

ირა ოს კომ პ ლექ სი ვა კე ში სპორ ტის აკა დე მია 
(ვაკეში)

ქა რიშ ხა ლას დარ ბა ზის წინ

1 დი დი მო ე და ნი

ნორ ჩი დი ნა მო ე ლი 
(დავით ყი ფი ა ნის ქუ ჩა)

3 დი დი, 3 პა ტა რა მო ე და ნი 
(ტარდებოდა პირ ვე ლი ლი გის 

თა მა შე ბი)

ოლიმ პი (ჯიქიას ქუ ჩა)

1 დი დი, 3 პა ტა რა მო ე და ნი, 2 
აუზი, 2 ფიტ ნეს დარ ბა ზი.

35-ე სკო ლა (ჩუღურეთში)

1 დი დი მო ე და ნი. ვარ ჯი შობ და 
300 ბავ შ ვი, ტარ დე ბო და პირ ვე-

ლი ლი გის თა მა შე ბი.

ელექ ტ რო დე პო

3 მო ე და ნი

სი ო ნის სტა დი ო ნი 
(მუხიანი)

2 დი დი მო ე და ნი, სა ცუ რაო აუზი 
(ვარჯიშობდა 200 ბავ შ ვი, მათ 

შო რის ქალ თა გუნ დე ბი)

სპორ ტის სა სახ ლის უკან

1 დი დი მო ე და ნი

ზო ო ვე ტის სტა დი ო ნი

1 დი დი მო ე და ნი (ვარჯიშობდა 
100 ბავ შ ვი, ტარ დე ბო და პირ ვე-

ლი ლი გის თა მა შე ბი)

ვარ კე თი ლი

1 დი დი მო ე და ნი

ზე ემ კას სტა დი ო ნი 
(ისან-სამგორი)

3 დი დი მო ე და ნი (ვარჯიშობდა 
200 ბავ შ ვი, ტარ დე ბო და პირ ვე-

ლი ლი გის თა მა შე ბი)

დიღ მის მა სი ვი

1 სა შუ ა ლო მო ე და ნი მტკვრის 
სა ნა პი რო ზე

ოქ რო ყა ნა
 (მთაწმინდაზე)

1 დი დი მო ე და ნი (აშენებულია 
საცხოვ რე ბე ლი) ვარ ჯი შობ და 

100 ბავ შ ვი, ტარ დე ბო და პირ ვე-
ლი ლი გის თა მა შე ბი

მე რა ნის სტა დი ო ნი (ბ. 
ხმელ ნიც კის ქუ ჩა ზე)

1 დი დი, 2 პა ტა რა მო ე და ნი ვარ-
ჯი შობ და 300 ბავ შ ვი, ტარ დე-
ბო და უმაღ ლე სი და პირ ვე ლი 

ლი გის თა მა შე ბი

სკა (ავლაბარში)

1 დი დი, 1 პა ტა რა მო ე და-
ნი (აშენებულია კორ პუ სე ბი). 

(ვარჯიშობდა 200 ბავ შ ვი, 
ჰქონ და სა უ კე თე სო მინ დ ვ-

რის სა ფა რი სა ქარ თ ვე ლო ში. 
ტარ დე ბო და უმაღ ლე სი ლი გის 

თა მა შე ბი)

უეფა დან სა ფეხ ბურ თო მივ ლი ნე ბე ბის 
გა მო ხში რად მი წევს ჩვენს მე ზო ბელ 
ქვეყ ნებ ში ჩას ვ ლა და მინ და გითხ-
რათ, რომ ბო ლო 10 წე ლი წად ში 

მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს დე და ქა-
ლაქ თბი ლის ში რომ 25 სტა დი ო ნი 

გა ნად გურ და – ჩვენს მე ზო ბელ აზერ-
ბა ი ჯა ნის დე და ქა ლაქ ში, ბა ქო ში 20 
სტა დი ო ნი აშენ და, სომ ხე თის დე და-

ქა ლაქ ერე ვან ში – ორი სა ფეხ ბურ თო 
ბა ზა და 20 მო ე და ნი...

რე გი ო ნი

ავტორი: მამუკა კვარაცხელია  
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გა ნად გუ რე ბის პირას მისული მო ედ ნე ბი

გა მო სა ვა ლი

თბი ლი სის მე რი ის, საკ რე ბუ ლოს, სპორ ტის სა მი ნის ტ როს, ფეხ ბურ თის 

ფე დე რა ცი ი სა და უბ რა ლოდ თბი ლი სელ მო ქა ლა ქე თა ძა ლის ხ მე ვით, 

ერ თო ბით მო ხერ ხ და შემ დეგი სტა დი ო ნე ბის გა დარ ჩე ნა:

მუხიანის სტა დი ო ნი

4 ნა წი ლა დაა და ყო ფილ - გა ყი-
დუ ლი, ახ ლო მახ ლო კი მუ ხი-

ან - თემ ქა- გ ლ და ნის რამ დე ნი მე 
რა ი ონს სა ფეხ ბურ თო მო ე და ნი 
არ აქვს. აქ 500 ბავ შ ვი ვარ ჯი-

შობ და...

ე.წ. ზე ემ კას სტა დი ონ ი

ე.წ. ზე ემ კას სტა დი ონ ზე სა მი ვე 
მო ე და ნი ამო ი ღეს ნი შან ში, 
კა რის ძე ლე ბი ამო აძ რეს და 

სა ცაა ამ უნი კა ლუ რი სპორ ტუ ლი 
სარ ბი ე ლის დან გ რე ვას და იწყე-
ბენ! აქაც ასო ბით ბავ შ ვი უნ და 

და ტო ვონ უფეხ ბურ თოდ.

მა უდ - კამ ვო ლის 
სტა დი ონი 

მა უდ - კამ ვო ლის სტა დი ონ მაც 
და კარ გა თა ვი სი ფუნ ქ ცია და 

ერთ დროს ცოცხა ლი მე ქა ნიზ-
მი ვით მო მუ შა ვე არე ნა სა ში ნელ 

დღე ში ა…300 ბავ შ ვი ქუ ჩა ში 
გა უშ ვეს.

გა ი ოზ ჯე ჯე ლა ვას 
და არ სე ბუ ლი 35 სკო ლა

გა ი ოზ ჯე ჯე ლა ვას და არ სე ბუ-
ლი 35 სკო ლა, სა დაც მეს ხის, 
იამა ნი ძის, კოტ რი კა ძე ე ბის, 
ყი ფი ა ნის, გუ ცა ე ვის და სხვა 

ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის ოფ ლი და სის-
ხ ლია ჩაღ ვ რი ლი – მარ თ ვის 

სას წავ ლო მო ედ ნა დაა გა და კე-
თე ბუ ლი. არა და, დღე და ღა მე 
არ წყდე ბო და ნორ ჩე ბის ჟრი-
ა მუ ლი ოქ რო სუბ ნის ამ კოხ ტა 

სტა დი ონ ზე.

ჯი ქი ა ზე მდე ბა რე 
„ოლიმპის“ კომ პ ლექ სი

სა ქარ თ ვე ლოს ნაკ რე ბის უახ-
ლე სი ის ტო რი ის სამ ჭედ ლო 

– ჯი ქი ა ზე მდე ბა რე „ოლიმპის“ 
კომ პ ლექ სის მყიდ ველ მა 

ეს ტო ნე ლებ მა უკ ვე დაჰ კ რეს ექ-
ს კა ვა ტო რის ჩამ ჩა კორ პუ სებ ში 
ჩა ძი რულ სა ფეხ ბურ თო ოაზისს.

ნორ ჩი დი ნა მო ე ლი

ნორ ჩი დი ნა მო ე ლის ის ტო-
რი უ ლი სამ ჭედ ლო ქა ლა ქის 

ცენ ტ რ ში გა ყი დულ - გა პარ ტა ხე-
ბუ ლია უკ ვე მე რამ დე ნე წე ლი ა, 

გრი გოლ გა გუ ას და არ სე ბულ და 
1 500 ბავ შ ვის გუ ლის გამ ხა რე-

ბელ ბა ზა ზე ხე ე ბი ამო ვი და.

სა ქარ თ ვე ლოს 
უნი ვერ სი ტე ტის სტა დი ო ნი

სა ქარ თ ვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტის 
სტა დი ო ნი, ფაქ ტობ რი ვად გან-
წი რუ ლია და მე რი ამ დღეს - ხ-

ვალ უნ და გა მო ი ტა ნოს დას კ ვ ნა- 
გა დარ ჩე ბა სტა დი ო ნი თუ ვერა.

ნა ძა ლა დევ ში ერ თ -ერ თი 
უძ ვე ლე სი სტა დი ო ნი 

თბი ლის ში – ე.წ. „ფეიქარი

„ბამბის ნარ თის“ ბა ლან ს ზე 
ირიცხე ბა ნა ძა ლა დევ ში ერ-

თ -ერ თი უძ ვე ლე სი სტა დი ო ნი 
თბი ლის ში – ე.წ. „ფეიქარი“, 

რო მელ მაც უამ რა ვი ფეხ ბურ-
თე ლი გა მო ზარ და და ათ ჯერ 
მე ტი ქუ ჩას ააც დი ნა. გა მოზ რ-

დილ ფეხ ბურ თე ლებ ში კი არი ან 
სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა დრო ის 
სა უ კე თე სო ცოცხა ლი ლე გენ-
დე ბი: ალექ სან დ რე ჩი ვა ძე, 

ვო ვა გუ ცა ე ვი, ძმე ბი მა ჩა ი ძე ე-
ბი, ერ თა დერ თი ოლიმ პი უ რი 
ჩემ პი ო ნი გე ლა კე ტაშ ვი ლი… 
კბი ლე ბით უჭი რავთ სტა დი ო ნი 
სა ქარ თ ვე ლოს დამ სა ხუ რე ბულ 
მწვრთნელ ჟა ნი ლე ჟა ვას და 
და თო სხი ე რელს, რო მე ლიც 

გი ნე სე ბის რე კორ დე ბის წიგ ნ შია 
შე სა ტა ნი- ბავ შ ვე ბი რომ ქუ ჩას 
მო აც დი ნოს. და თომ სა კუ თარ 

სახ ლ ში გახ ს ნა გა სახ დე ლი 
და უსას ყიდ ლოდ ემ სა ხუ რე ბა 
სტა დი ონს... ვის არ მის წე რა 
მწვრთნელ თა დუ ეტ მა, პარ-
ლა მენ ტი დან დაწყე ბუ ლი და 
რა ი ო ნის გამ გე ო ბით დამ თავ-
რე ბუ ლი, მაგ რამ სტა დი ო ნი 
„ბამბის ნართს“ ეკუთ ვ ნის და 

რო დის მო ად გე ბი ან აქა უ რო ბას 
ბულ დო ზე რე ბი, კაც მა არ იცის. 

200-300 ბავ შ ვი რჩე ბა უფეხ ბურ-
თოდ...

თბი ლის ში მი ნი მუმ 25 დი-
დი მო ე და ნია გა ყი დუ ლი 

(პატარა გა ნად გუ რე ბულ მო-
ედ ნებს რა დათ ვ ლის), ესე 

იგი, მი ნი მუმ 10 000 ბავ შ ვი 
ფეხ ბურ თი დან ქუ ჩა ში გა ვუშ-

ვით, არა და, სულ 12 000 
ბავ შ ვი და დის ფეხ ბურ თ ზე 

სა ქარ თ ვე ლო ში...

 ლე გენ და რუ ლი 
მი ხე ილ მეს ხის 

ხე ლით აშე ნე ბუ ლი 
სა ფეხ ბურ თო სკო-

ლა ავა ზა 

 სპორ ტის აკა დე-
მია  (ვაკეში) – 1 
დი დი, 2 პა ტა რა 

მო ე და ნი 

 გლდა ნის პირ ვე-
ლი მიკ რო რა ი ო ნის 

სტა დი ო ნი 

ჩვე ნი დრო ის გმი რე ბი

რომ არა თბი ლი სის დი ნა მოს პრე ზი დენ ტი რო მან ფი ფია (4 
ახა ლი მო ე და ნი მის მი ერ ახ ლად და არ სე ბულ ვი ტა ლი და რა-
სე ლი ას სა ხე ლო ბის დი ნა მოს აკა დე მი ა ში), ჩვე ნი სა სი ქა დუ-
ლო ფეხ ბურ თე ლი თენ გიზ სუ ლაქ ვე ლი ძე (7 ახა ლი მო ე და ნი 
სუ ლაქ ვე ლი ძის აკა დე მი ა ში), და კარ ლო მჭედ ლი ძე (4 ახა ლი 
მო ე და ნი მის კუთ ვ ნილ სა ფეხ ბურ თო სკო ლა ოლიმ პიკ ში) – 
სა ქარ თ ვე ლოს დე და ქა ლა ქი თბი ლი სი ფაქ ტობ რი ვად სა ერ-
თოდ უფეხ ბურ თოდ დარ ჩე ბო და! კარ გი ა, რომ არ და ი ლია 
ფეხ ბურ თის მოყ ვა რუ ლი ბიზ ნეს მე ნე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში და კი-
დევ რამ დე ნი მე მათ გა ნი აპი რებს სტა დი ო ნე ბის მშე ნებ ლო ბას, 
რა ზეც დაწ ვ რი ლე ბით ვი სა უბ რებ შემ დ გომ ნომ რებ ში.

გა მო სა ვა ლი სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბამ, შე სა ბა მის მა 
მე რი ებ მა და საკ რე ბუ ლო-
ებ მა უნ და მო ნა ხონ! ჩვე ნი 
წი ნა და დე ბე ბი მათ და მი 
ასე თი ა:

ინ ვეს ტორს სხვა ად გი ლი 
გა მო ე ყოს

შეს წავ ლილ იქ ნას, კა ნო-
ნი ე რად მოხ და თუ არა 
თავის დროზე მო ედ ნის 
გას ხ ვი სე ბა 

თა ვად სა ხელ მ წი ფომ, 
მე რი ამ ან საკ რე ბუ ლომ 
შე ის ყი დოს არ სე ბუ ლი 
მო ე და ნი და ქვე ყა ნას შე უ-
ნარ ჩუ ნოს.
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მძი მე რე ა ლო ბის გა მო ძა ხი ლი
...იქ ხში რად გა ი გო ნებთ მშობ ლე ბის შე ძა ხი ლებს, მო ის-
მენთ თა მა შის გარ ჩე ვებს, ამა თუ იმ ბავ შ ვის შე ფა სე ბას, 
ვინ რო დის არ გა ა კე თა პა სი, ან რომ გა ე კე თე ბი ნა, რა 
მოხ დე ბო და... ნა ხავთ და მო ის მენთ ისეთ რა ღა ცებ საც, 
რაც ალ ბათ არ მო გე წო ნე ბათ, მაგ რამ ეს მა ინც გუ ლი-
და ნაა წა მო სუ ლი. 

სხვა თა შო რის, ასა კობ რივ ჩემ პი ო ნა ტებ ში არის მატ ჩე-
ბი, სა დაც გულ შე მატ კი ვა რი გა ცი ლე ბით მე ტი ა, ვიდ რე 
უმაღ ლე სი ლი გის ზო გი ერთ თა მაშ ზე. გვი ნა ხავს თით ქ-
მის ბო ლომ დე გავ სე ბუ ლი ტრი ბუ ნე ბიც „ბენდელაზე“, რო-
ცა „საბურთალო“ „დინამოს აკა დე მი ას“ ხვდე ბა. იქ მე ტი 
სი ნამ დ ვი ლე ა, მე ტი სი ლა ღე ა... 

ჭა ბუკ თა ლი გა: მხო ლოდ ორი?
სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცია სადღე ი სოდ 
მხო ლოდ ორ ასა კობ რივ ჯგუფ ში ატა რებს ჭა ბუკ თა ლი-
გას: 1998/1999 და 2000/2001 წლებ ში და ბა დე ბუ ლე ბი. 
ორი ვე ასაკ ში 18-18 გუნ დი ა, რომ ლე ბიც ორ ზო ნად, და-
სავ ლეთ -აღ მო სავ ლე თად არი ან და ყო ფილ ნი, მე რე კი 
ორ -ო რი სა უ კე თე სო ნა ხე ვარ ფი ნალ ში ითა მა შებს. 

1998/1999-იანების აღ მო სავ ლეთ ზო ნა ში „დინამოს 
აკა დე მი ა“ ლი დე რობს, მას კი პირ ვე ლო ბა ში ეცი ლე-

ყვე ლა გზა თბი ლი სში მი დის
ასა კობ რივ ტურ ნი რებ ზე ვწერთ და ერ თ -ორ სხვა რე გი-
ონ შიც ტარ დე ბა ჩემ პი ო ნა ტე ბი, რე გი ო ნუ ლი ფე დე რა ცი-
ე ბის ეგი დით. თუმ ცა ცენ ტ რი მა ინც თბი ლი სი ა, სა უ კე თე-
სო ბავ შ ვე ბი მა ინც დე და ქა ლაქ ში იყ რი ან თავს – წლე ბის 
წინ და იწყო და დღე საც გრძელ დე ბა ტრა დი ცი ა, რო ცა 
რა ი ო ნე ბი დან გა მორ ჩე უ ლი ბავ შ ვე ბი მოჰ ყავს „დინამოს 
აკა დე მი ას“, „საბურთალოს“ ან „ლოკომოტივს“. 

ასე მოხ ვ დ ნენ დიდ ფეხ ბურ თ ში ვა კო ყა ზა იშ ვი ლი, გი-
ორ გი არა ბი ძე, მა თე ცინ ცა ძე, ჯი მი ტა ბი ძე და რო მე ლი 
ერ თი ჩა მოვ თ ვა ლოთ. 

თბი ლის ში შე და რე ბით უკე თე სი პი რო ბე ბია და თუ კლუბს 
ჩა მოჰ ყავს ბავ შ ვი, სა ვარ ჯი შო პრო ცე სის გარ და, ყო ფი თი 
პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა შიც ეხ მა რე ბა მას. თუმ ცა, სამ წუ ხა-
როდ, არი ან ისე თე ბიც, მშობ ლე ბი ბო ლო თეთ რებს რომ 
იკ ლე ბენ, ოღონდ ბავ შ ვ მა ფეხ ბურ თ ზე თბი ლის ში იაროს.  

ელიტ - ლი გა: მე ტი კონ კუ რენ ცია
სხვა დას ხ ვა ასა კობ რი ვი ტურ ნი რე ბი დან გა მორ ჩე უ ლია 
ელიტ - ლი გა, რო მე ლიც აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლოს 
მას შ ტა ბით ცხრა სხვა დას ხ ვა ასაკ ში (1999-2007) ტარ-
დე ბა. ჩემ პი ო ნა ტე ბი იმარ თე ბა თბი ლი სის ფეხ ბურ თის 
ფე დე რა ცი ის ეგი დით და იქ ყვე ლა გუნდს არ უშ ვე ბენ, 
მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის კრი ტე რი უ მე ბია – ასე თუ ისე ნორ-
მა ლუ რი მო ე და ნი, სა მე დი ცი ნო შე მოწ მე ბის გავ ლა, სა-
მო ნა წი ლეო თან ხა თი თო ე უ ლი კლუ ბის გან... 

ყვე ლა ზე უფ რო სებ ში, 1999 წელს და ბა დე ბუ ლებ ში 
„დინამოს აკა დე მი ა“ და „საბურთალო“ არ გა მო დი ან, 
რად გან ამ ასა კი სა ნი უკ ვე ჭა ბუკ თა ლი გა ში, ან სუ ლაც 
დუბ ლებ ში ჰყავთ და წი ნა უ რე ბუ ლი. ამ ასა კობ რივ ში 35-ე 
სკო ლა, სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის აკა დე-
მია და თენ გიზ სუ ლაქ ვე ლი ძის აკა დე მია გა მო ირ ჩე ვი ან. 
აი, და ნარ ჩენ რვა ასაკ ში კი „დინამოს აკა დე მი ი სა“ და 
„საბურთალოს“ უპი რა ტე სო ბა აშ კა რაა – ისი ნი სხვებ ზე 
გა ცი ლე ბით მაღ ლა დგა ნან და, ფაქ ტობ რი ვად, უშუ ა-
ლოდ ურ თი ერ თ შეხ ვედ რებ ში ირ კ ვე ვა კი დეც ჩემ პი ო ნი. 

ერ თა დერ თი, სფფ-ის აკა დე მია უწევთ მათ კონ კუ რენ ცი-
ას, ისიც ორ ასა კობ რივ ჯგუფ ში (2001, 2002). ცუ დია ეს 
თუ კარ გი? რა თქმა უნ და, ცუ დი, რად გან საკ მა ოდ ხში-
რია ორ ნიშ ნა ან გა რი შე ბი... 

რა გა მო დის? ჯერ ისე დაც ცო ტაა თა მა შე ბის რა ო დე ნო-
ბა (ჯამში 30 მატ ჩიც არ უწევთ) და აქე დან ნა ხე ვარ ზე მე-
ტი რომ გა სე ირ ნე ბა იქ ნე ბა, ვე რა ფე რი ბე დე ნა ა. პრობ-
ლე მებ ზე კი დევ დავ წერთ, მა ნამ დე კი მივ ყ ვეთ ასა კე ბის 
მი ხედ ვით. 

ფეს ვე ბი 
ბი ან „ლოკომოტივი“, „საბურთალო“ და „ცხინვალი“. ეს 
ოთხე უ ლი აშ კა რად სხვებ ზე მაღ ლა დგას. და სავ ლეთ-
ში კი ქო ბუ ლე თის „შუქურა“, ქუ თა ი სის „ტორპედო“ და 
„სამტრედია“ გა მო ირ ჩე ვი ან. 

ცნო ბის თ ვის, ეს ის ასა კი ა, სა ი და ნაც ჩემ პი ო ნი, შე საძ-
ლო ა, უეფას ახალ გაზ რ დულ ლი გა ში გა ვი დეს – აი, რო-
გორც „საბურთალო“ გა ვი და შარ შან. 

2000/2001-იანების აღ მო სავ ლეთ ზო ნა ში „საბურთალო“ 
და „დინამო“ აშ კა რად წინ არი ან, მათ მხო ლოდ 35-ე 
სკო ლა და „ლოკომოტივი“ თუ გა უ წე ვენ წი ნა აღ მ დე გო-
ბას. და ნარ ჩე ნე ბი კი ქუ ლე ბით ძა ლი ან ჩა მორ ჩე ბი ან. 

და სავ ლეთ ში ოთხი გუნ დია და წი ნა უ რე ბუ ლი: „სამტრედია“, 
„ზუგდიდი“, ბა თუ მის „დინამო“ და ფო თის „კოლხეთი“. 

ჭა ბუკ თა ლი გის სის ტე მა ში ერ თი უც ნა უ რო ბა ა, რის გა-
მოს წო რე ბა ზეც გა სულ წლებ ში უნ და ეფიქ რათ. კერ-
ძოდ, ჩნდე ბა ლო გი კუ რი კითხ ვა: უნ და ტარ დე ბო დეს თუ 
არა ჩემ პი ო ნა ტი მხო ლოდ ორ ასაკ ში? 

რო გორც ვი ცით, ეს კითხ ვა სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის 
ფე დე რა ცი ის ახალ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა საც გა უჩ ნ და და 
მომ დევ ნო სე ზო ნე ბი დან ბევრ სი ახ ლეს გვპირ დე ბი ან. 

ელიტ - ლი გის ცხრა ვე გა თა მა შე ბა რომ ავი ღოთ, რა ი ო-
ნი დან ჯამ ში მხო ლოდ 21 გუნ დი ა. ჰყავთ კლუ ბე ბი რუს-
თავს (5), ხა შურს (4), გორს (4), ლა გო დეხს (2), თე ლავს 
(2), ჭა ბუ კი ანს (1), კასპს (1), ახ მე ტას (1) და ბოლ ნისს (1). 

ელიტ - ლი გის გარ და, აქა -იქ სხვა ტურ ნი რე ბიც იმარ თე-
ბა, თუმ ცა ბევ რი არა – მა სობ რი ო ბა ისე თი ვერ არის, 
რო გო რიც სა ჭი რო ა. ფეხ ბურ თით და კა ვე ბუ ლი ბავ შ ვე-
ბის რა ო დე ნო ბის კლე ბა დი ტენ დენ ცია სას წ რა ფო რე-
ა გი რე ბას ითხოვს და ამას სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის 
ფე დე რა ცი ის პროგ რა მა ში დი დი ად გი ლი უკა ვი ა. 

შე პა რუ ლე ბი
პა რა ზი ტო ბებს რა და ლევს. ორი ოდ წლის წინ პი რა დად 
შე ვეს წა რი ფაქტს, რო ცა ერ თი გუნ დის მწვრთნელ მა 
იჩივ ლა, მე ტო ქემ ასაკ გა და კე თე ბუ ლი ბი ჭე ბი ათა მა შაო 
და და უმ ტ კი ცე ბია კი დეც. აქ საქ მე უკ ვე ფეხ ბურ თე ლე ბის 
სა მო ნა წი ლეო ბა რა თე ბის კენ მი დის, რო მე ლიც ყვე ლა 
კლუბს წეს რიგ ში უნ და ჰქონ დეს, თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, 
არის „შეპარების“ შემ თხ ვე ვე ბიც. 

შე უ ი ა რა ღე ბე ლი თვა ლი თაც ჩანს, რომ წი ნა წლებ თან შე-
და რე ბით ასა კის გა და კე თე ბებ მა იკ ლო, მაგ რამ ეს სე ნი 
ბო ლომ დე მა ინც ვერ ამო ი ძირ კ ვა და ასე თი ფაქ ტე ბი უფ-
რო რე გი ო ნებ ში შე იმ ჩ ნე ვა. თვალ წინ წარ მოგ ვიდ გა სუ რა-
თი, 14 წლის ან დ რეს ინი ეს ტა „ბარსელონას“ მა ი სუ რით, 
კა პი ტა ნია და მის გვერ დით დგას ზრდას რუ ლი მე ტო ქე 
ფეხ ბურ თე ლი, ოღონდ გან ს ხ ვა ვე ბა ისა ა, რომ ბარ სე ლო-
ნა ში იცოდ ნენ, რა ასა კის გუნდს ეთა მა შე ბოდ ნენ.

ერ თი სიტყ ვით, ბევ რი რამ მო სა წეს რი გე ბე ლია და იმე-
დი ა, ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მით ნელ - ნე ლა 
წინ წა ვი წევთ. ახ ლა საქ მეა გა სა კე თე ბე ლი, შე დე გე ბი კი 
მე რე ვით ვა ლოთ. 

ელიტ - ლი გა 2000 (14 გუნ დი): ლი დერ თა ჯგუფ ში არი ან სფფ-2001, 
„საბურთალო“, „ნორჩი დი ნა მო“, სუ ლაქ ვე ლი ძის აკა დე მი ა. 
ელიტ - ლი გა 2001 (14 გუნ დი): გა მო ირ ჩე ვი ან „დინამოს აკა დე მი ა“, 
„ავაზა“, „ნორჩი დი ნა მო“, სფფ-2002, „ერა“. 
ელიტ - ლი გა 2002 (12 გუნ დი): „დინამოს აკა დე მი ა“ ლი დე რი ა, მას მოჰ-
ყ ვე ბი ან „საბურთალო“, გო რის „დილა“ და „ავაზა“. 
ელიტ - ლი გა 2003 (14 გუნ დი): „დინამოს აკა დე მი ას თან“ ერ თად ლი-
დერ თა ჯგუფ ში არი ან ბოლ ნი სის „სიონი“, „ოლიმპიკი“, სუ ლაქ ვე ლი ძის 
აკა დე მია და ‘საბურთალო“. 

ელიტ - ლი გა 2004 (14 გუნ დი): „დინამოს აკა დე მი ა სა“ და „საბურთალოს“ 
გარ და, ცხრილ ში ზე მოთ არი ან 35-ე სკო ლა, „დილა“ და „ბასა“. 
ელიტ - ლი გა 2005 (10 გუნ დი): გა მო ირ ჩე ვი ან „დინამოს აკა დე მი ა“, 
„ბასა“, „ავაზა“ და ‘საბურთალო“. 

ელიტ - ლი გა 2006 (14 გუნ დი): „დინამოს აკა დე მი ა“ ლი დე რი ა, შემ დე გი 
სა მი ად გი ლი კი „საბურთალოს“ პირ ველ, მე ო რე და მე სა მე გუნ დებს 
უკა ვი ათ. 

ელიტ - ლი გა 2007 (10 გუნ დი): ყვე ლა ზე და ძა ბუ ლი ჩემ პი ო ნა ტი ამ 
ასაკ ში ა, სა დაც ოთხ გუნდს აქვს ჩემ პი ო ნო ბის თა ნა ბა რი შან სი – 
„საბურთალო“, „ჩემპიონი“, „დინამოს აკა დე მი ა“ და „ნორჩი დი ნა მო“. 

ავტორი: ილია ნა ნო ბაშ ვი ლი        
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ვა სილ მა ი სუ რა ძე: 
ქარ თულ ფეხ ბურთს მას შ ტა ბუ რი 
პრო ექ ტი თუ უშ ვე ლის
ავტორი: პა ა ტა ძნე ლა ძე   

ვა სილ მა ი სუ რა ძე ერ-
თა დერ თი ქარ თ ვე ლი 
მწვრთნე ლი ა, რომ ლის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი თაც სა-
ქარ თ ვე ლოს ასა კობ რი ვი 
ნაკ რე ბი ევ რო პის ჩემ პი ო-
ნა ტის ნა ხე ვარ ფი ნა ლამ დე 
მი ვი და. მი სი სა ხით ჩვენს 
ქვე ყა ნას სა ინ ტე რე სო და 
მზარ დი სპე ცი ა ლის ტი 
ჰყავს. მა ი სუ რა ძეს ინ-
ტერ ვიუ ჩა მო ვარ თ ვით და 
ვკითხეთ, რას ფიქ რობს 
17-წლამდელთა ახალ თა-
ო ბა სა და ზო გა დად, ქარ-
თუ ლი ფეხ ბურ თის პერ ს პექ-
ტი ვა ზე.

რო დე საც ასა კობ რივ ნაკ რე ბებ ში სა კად-
რო ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და, ით ქ-
ვა, რომ თქვენ გა ცი ლე ბით უკე თე სი შე დე-
გი 17-წლამდელთა ნაკ რებ ში მუ შა ო ბი სას 
გქონ დათ და ამი ტომ გა დაწყ და თქვე ნი აქ 
და ნიშ ვ ნა.

2012 წელს, სლო ვე ნი ა ში გა მარ თულ ევ რო-
პის ჩემ პი ო ნატ ზე ნა ხე ვარ ფი ნალ ში გა ვე-
დით და რო გორც ჩანს, ამ შე დე გი დან გა-
მომ დი ნა რე გა დაწყ და ჩე მი ამ ასა კობ რივ 
ნაკ რებ ში დაბ რუ ნე ბა. ჩემ თ ვის მთა ვა რი ა, 
ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის სამ სა ხურ ში ვი ყო, 
ასა კობ რივ ნაკ რე ბებ ში მუ შა ო ბა კი, რო-
გორც მწვრთნე ლის თ ვის, ძა ლი ან სა ინ ტე-
რე სო ა.

ქარ თ ვე ლი ფეხ ბურ თე ლე ბი ასა კობ რი-
ვი ნაკ რე ბე ბის პე რი ოდ ში გა მორ ჩე უ ლე ბი 
არი ან, მაგ რამ დიდ ფეხ ბურ თ ში თა ვის დამ-
კ ვიდ რე ბა ძა ლი ან უჭირთ...

ამის მი ზე ზი არა ერ თია და ამა ზე სე რი ო ზუ-
ლი მსჯე ლო ბაა სა ჭი რო. ერ თ -ერ თი მთა-
ვა რი მი ზე ზი ისა ა, რომ მა გა ლი თად, ეს-
პა ნე თის, ინ გ ლი სის, გერ მა ნი ის და სხვა 
წამ ყ ვა ნი ევ რო პუ ლი ქვეყ ნის ასა კობ რი ვი 
ნაკ რე ბის მო თა მა შე ე ბი თა ვი ან კლუ ბებ ში 
გა ცი ლე ბით მა ღალ დო ნე ზე ყა ლიბ დე ბი ან 
ფეხ ბურ თე ლე ბად. სა მე დი ცი ნო კუთხით იქ-
ნე ბა ეს, თა მა შის შემ დ გო მი აღ დ გე ნი თი სა-
შუ ა ლე ბე ბით თუ კი დევ უამ რა ვი ნი უ ან სით, 
გა ცი ლე ბით წინ არი ან. გარ და ამი სა, მათ 
გა ცი ლე ბით ძლი ერ ჩემ პი ო ნატ ში ეძ ლე ვათ 
თა ვის გა მო ჩე ნის სა შუ ა ლე ბა და ესეც ერ თ -
ერ თი უმ თავ რე სი ფაქ ტო რი ა.

მა შინ, რო დე საც პრე მი ერ ლი გა სა და პრი-
მე რა დი ვი ზი ონ ში 19 წლის ფეხ ბურ თე ლებს 
არ აკ ლი ათ სა თა მა შო პრაქ ტი კა, სა ქარ თ-
ვე ლო ში მწვრთნე ლე ბის გან ხში რად გაგ ვი-
გი ა, რომ ამ ასა კის ფეხ ბურ თე ლე ბი უმაღ-
ლე სი ლი გის თ ვის ჯერ პა ტა რე ბი არი ან.

ბუ ნებ რი ვი ა, ნე ბის მი ე რი მწვრთნე ლი თა-
ვად წყვეტს, ვინ უნ და ათა მა შოს და ვინ არა, 
მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ ახალ გაზ რ და მო თა მა-
შე ებს გა ცი ლე ბით მე ტი ნდო ბა სჭირ დე ბათ 
სა ქარ თ ვე ლოს ჩემ პი ო ნატ ში, რად გან ეს ძა-
ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მთლი ა ნად ქარ თუ-

ლი ფეხ ბურ თის თ ვის. ნი ჭი ე რი 19 წლის მო-
თა მა შე კი ჩვე ნი ჩემ პი ო ნა ტის თ ვის პა ტა რა 
ნამ დ ვი ლად არ არის.

2012 წლის ფორ მა ცი ის ნაკ რე ბი დან საკ-
მა ოდ ბევ რ მა გა იკ ვა ლა გზა დიდ ფეხ-
ბურ თ ში (კაკაბაძე, ცინ ცა ძე, აბურ ჯა ნი ა, 
ჭან ტუ რი ა, პა პუ ნაშ ვი ლი, დვა ლი...), შე გიძ-
ლი ათ შე ა და როთ ის თა ო ბა დღე ვან დელ 
17-წლამდელთა ნაკ რებს?

იმ გუნ დ თან და ახ ლო ე ბით სა მი წე ლი გა ვა-
ტა რე და მა თი თი თო ე უ ლი პლუ სი და მი ნუ-
სი ზე პი რად ვი ცო დი. სლო ვე ნი ა ში გა მარ-
თუ ლი ევ რო პის ჩემ პი ო ნა ტის შემ დეგ სულ 
ცო ტა დაგ ვაკ ლ და, რომ 19-წლამდელთა 
ევ რო პის ჩემ პი ო ნატ ზეც გავ სუ ლი ყა ვით. 
მჯე რა, რომ ეს არაა მა თი მაქ სი მუ მი და 
ეს ფეხ ბურ თე ლე ბი კი დევ მო უ მა ტე ბენ. რა 
თქმა უნ და, ამ შე მად გენ ლო ბა შიც არა ერ თი 
ნი ჭი ე რი ფეხ ბურ თე ლი ა, რო მელ თაც დი დი 
ფეხ ბურ თის თა მა ში შე უძ ლი ათ, მაგ რამ ამი-
სათ ვის დი დი შრო მაა სა ჭი რო.

ასა კობ რი ვი ნაკ რე ბის პა რა ლე ლუ-
რად თბი ლი სის ლო კო მო ტი ვის მთა ვა რი 
მწვრთნე ლიც იყა ვით. თქვენ თ ვის, რო გორც 
მწვრთნე ლის თ ვის, სა ნაკ რე ბო სპე ცი ფი კა 
უფ რო სა ინ ტე რე სოა თუ საკ ლუ ბო?

სა ინ ტე რე სო, რა თქმა უნ და, ორი ვე ა. მუ-
შა ო ბის სტი ლი, ბუ ნებ რი ვი ა, შე და რე ბით 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია და მწვრთნელს ორი ვე-
გან შე უძ ლია, მი ი ღოს აუცი ლე ბე ლი გა მოც-
დი ლე ბა. უბ რა ლოდ, რო დე საც საქ მე შე ნი 
ქვეყ ნის ნაკ რებს ეხე ბა, ეს ალ ბათ, შე და რე-
ბით მე ტი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ა.

ახ ლა ხან გა სა ჯა როვ და ფეხ ბურ თის და ფი-
ნან სე ბის ახა ლი სის ტე მა, რო მე ლიც 265 
მი ლი ონ ლარს მო ი ცავს და ეს თან ხა ხუთ-
წ ლი ან გეგ მა ზეა გა ნა წი ლე ბუ ლი. რას მო უ-
ტანს ეს ქარ თულ ფეხ ბურთს? 

სამ წუ ხა რო რე ა ლო ბა ა, რომ დღეს ჩვე ნი 
ფეხ ბურ თი ძა ლი ან უკა ნა ა. ქარ თულ ფეხ-
ბურთს მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტი და და ფი ნან-
სე ბა თუ უშ ვე ლის. ამ შან სის ხე ლი დან გაშ-
ვე ბა ნამ დ ვი ლად არ შე იძ ლე ბა. 
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მერაბ მამულაშვილი 

ქართული ფეხბურთის 
ინსაიდერი 

კა რი ე რა სად და იწყე?

ოქ რო სუბ ნე ლი ვარ, მაგ რამ ჩემს 
უბან ში სკო ლა აღარ დარ ჩა და 2007 
წელს, მა მამ „ჩემპიონში“ ოთარ 
კო რინ თელ თან მი მიყ ვა ნა. ეს სკო-
ლა წყნე თის გზა ზე იყო. იქ 2 წე ლი 
დავ დი ო დი და მე რე უკ ვე დი დი მო-
ე და ნი რომ დაგ ვ ჭირ და, წყნეთ ში, 
„ბაქსვუდის“ სკო ლა ში გა და ვე დი, 
სა დაც მუ შა ო ბა მა მა ჩემ მაც და იწყო. 
იქ ძა ლი ან მა გა რი 3 წე ლი გა ვა ტა-
რეთ: სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ტურ-
ნი რი მო ვი გეთ, მათ შო რის, ახალ-
კა ცის ფეს ტი ვა ლიც და 6 მო თა მა შე 
თბი ლი სის „დინამოს“ აკა დე მი ა ში 
გა დაგ ვიყ ვა ნეს. 

დინამოს აკა დე მი ა ში რა შე ი ძი ნე?

სას წა ულ პი რო ბებ ში მოვ ხ ვ დით და 
ყვე ლა ნა ი რად ხელს გვიწყობ დ ნენ. 
დი დი გა მოც დი ლე ბაც მი ვი ღეთ, 
რად გან უცხო ეთ ში ბევ რ ჯერ გაგ ვიშ-
ვეს, ეს კი ჩვენ თ ვის ბევრს ნიშ ნავს. 
„ბაქსვუდმა“ თა ვი სი რო ლი ითა მა-
შა, მე რე კი „დინამომ“ წინ ს ვ ლა ში 
ხე ლი ძა ლ იან შე მიწყო. იქ გა ვი ცა ნი 
ოთარ გაგ ნი ძე, ვინც ჩემს კა რი ე რა-
ზე ძა ლი ან დი დი გავ ლე ნა მო ახ დი-
ნა. 

სამწუხაროდ, ასეთი სტატისტიკა არ 
არსებობს, მაგ რამ სა ეჭ ვო ა, 14 წლი-
სას დუბ ლებ ში გა ე ტა ნოს. ერ თი ისაა 
ცნო ბი ლი ა, რომ წლების წინ უმაღ-
ლეს ლი გა ში ფეხ ბურ თელ მა გო ლი 
13 წლის ასაკ ში გა ი ტა ნა. თუმ ცა, სი-
ნამ დ ვი ლე ში 16 წლის აღ მოჩ ნ და.

მე ასე ვი ცი, რომ დინამოს დუბ ლებ-
ში ჩე მი ასა კის ფეხ ბურ თელს არ 
უთა მა შია და ბუ ნებ რი ვი ა, არც გა უ-
ტა ნი ა. „დინამო“ ისე თი კლუ ბი ა, აქ 
გა ტა ნი ლი ერ თი გო ლიც ბევრს ნიშ-
ნავს და კი დევ უფ რო ის მა ხა რებს, 
რომ ეს პირ ვე ლი ვე შეხ ვედ რა ში 
შევ ძე ლი. ახ ლა ხანს 15 წლის გავ ხ-
დი. მა ნამ დე თურ ქულ შეკ რე ბა ზე ვი-
ყა ვით და იქაც გა ვი ტა ნე.

დი დებ ში თა მა ში არ გი ჭირს?

არა, თა ვი სუფ ლად ვარ. მაგ რამ ორ-
თაბ რ ძო ლებ ში ვგრძნობ, ჯერ მათ ნა ი-
რი ჯა ნი არ მაქვს – ფი ზი კუ რად ცო ტა 
მი ჭირს. მაგ რამ ეს ასა კის ბრა ლია და 
დროს თან ერ თად, ჯა ნიც მო ვა.

არც ისე დი დი ხნის წინ, მა მა შე ნი 
ცნო ბი ლი ფეხ ბურ თე ლი და გო ლე ა-
დო რი იყო. მან შენს გე მოვ ნე ბა სა და 
მო მა ვალ ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა? 

ბუ ნებ რი ვი ა, რად გან პა ტა რა ო ბი დან 
ოჯახ ში სულ ფეხ ბურ თ ზე ლა პა რა-
კობ დ ნენ. სუ ლი კოს ძა ლი ან დი დი 
წვლი ლი აქვს, რომ ფეხ ბურ თე ლად 
გა ვი ზარ დე. 

უმ თავ რე სად, მა მე ბის ორი კა ტე-
გო რია არ სე ბობს: პირ ვე ლე ბი შვი-
ლე ბი სად მი ძა ლი ან კრი ტი კუ ლე ბი 
არი ან, მე ო რე ნი მათ ში მე სის და მა-
რა დო ნას ხე და ვენ.

ალ ბათ, მა მა ჩე მი მე სა მე კა ტე გო რი-
ა ა. ზო მი ე რად კრი ტი კუ ლია და სა-
ჭი რო დროს გამ ხ ნე ვე ბაც ეხერ ხე ბა. 
შეც დო მებ ზე მი თი თებს, მაგ რამ კარ-
გად თუ ვი თა მა შე, ამა საც არ და მი-
კარ გავს. მაგ რამ ჩემ გან სულ მეტს 
ითხოვს. ისე, მე ტი თა ვა დაც მინ და. 
15-წლამდელების ნაკ რე ბის წევ რი 
ვარ, მაგ რამ 17-წლამდელებში მოხ-
ვედ რა ზე ვოც ნე ბობ დი და ესეც ამიხ-
და – მა ი სუ რა ძემ შეკ რე ბა ზე მი მიწ ვი ა.. 

ბავ შ ვო ბი დან 7 ნომ რით თა მა შობ-
დი. ეს ციფ რი გიყ ვარს თუ ამას ვი-
ნმეს სიყ ვა რუ ლით აკე თებ ?

დინამოს დუბ ლებ ში ასე აღა რა ა. 
ახ ლა ხან 10 ნო მერს მაძ ლე ვენ, 
ხან კი – 11-ს, სა თა და რი გო ებ ში თუ 
ვარ – 18-ს. მაგ რამ 7-იანი ძა ლი ან 
მიყ ვარს, რად გან ბავ შ ვო ბი დან რო-
ნალ დუს ვგულ შე მატ კივ რობ და მა-
მა ჩე მიც სულ 7 ნომ რი ა ნი ფორ მით 
თა მა შობ და.

ფეხ ბურ თის გა მო, შე ნი ასა კის მე-
გობ რებ თან და ახ ლობ ლებ თან ურ-
თი ერ თო ბა ხომ არ გაკ ლ დე ბა? 

იყო შემ თხ ვე ვა, თა მა შის გა მო, უახ-
ლო ე სი მე გობ რის და ბა დე ბის დღე-
ზე ვერ წა ვე დი. ასე ბევ რი რამ გა-
მო მი ტო ვე ბია და გუ ლი მწყდე ბა. 
ჩემ თ ვის კომ პი უ ტერ სა და მო ბი-
ლურ ზე თა მა შე ბიც უცხოა და დი დი 
სურ ვი ლიც არ მაქვს. სა ღა მოს 10 
სა ათ ზე ვი ძი ნებ და ჩემ პი ონ თა ლი-
გის თა მა შებს მე ო რე დღეს, ჩა ნა-
წერ ში ვუ ყუ რებ. 

პირ და პირ რე პორ ტა ჟებს სა ერ თოდ 
ვერ უყუ რებ?

მე ოთხედ ფი ნა ლე ბი დან თავს შე ღა-
ვათს ვაძ ლევ. მაგ რამ რაც უფ რო 
ვიზ რ დე ბი, ვხვდე ბი, რა ღაც თუ არ 
მო ვი კე ლი, ფეხ ბურ თს ვერ ვი თა მა-
შებ.  

ზუკა დავითაშვილი

დაიბადა: 2001 წლის 15 თებერვალს
სიმაღლე:173 სმ / წონა: 63 კგ
პოზიცია: ცენტრალური ნახევარმცველი
კლუბი: დინამო თბილისი (დუბლშემადგენლობა)

ვიტალი დარასელიას სახელობის დინამოს 
აკადემიის სტადიონზე დუბლშემადგენლობის 
მე-9 ტურში, თბილისის დინამოსა და ცხინვალის 
რეზერვისტების მატჩი თბილისელთა გამარჯვებით 
4:2 დასრულდა. იმ დღეს, „დინამოს“ დუბლების 
მთავარმა მწვრთნელმა, თამაზ სამხარაძემ 
გარისკა და 55-ე წუთზე, მოედანზე 14 წლის ზუკა 
დავითაშვილი შეუშვა. შემტევმა ნახევარმცველმა 
იმედები გაუმართლა და 9 წუთში ცხინვალელთა 
კარი მეოთხედ აიღო. 14 წლის ბიჭს დუბლის 
შესრულებაც შეეძლო, მაგრამ ახლო მანძილიდან 
დარტყმული მეკარემ აუღო.

ზუკა 2001 წელსაა დაბადებული – ის 
ეროვნული ჩემპიონატის ორგზის 
ბომბარდირის, სულიკო დავითაშვილის 
ვაჟია. დინამოს აკადემიაში 2012 
წლიდან თამაშობს. ამ გუნდში იმდენად 
გამორჩეული ბავშვები არიან, ერთი 
წლით უფროსებში, 2000 წელს დაბადებულთა 
ელიტ-ლიგაში გამოდიოდნენ. თავად ზუკა გუნდის 
ლიდერი გახლდათ და ლამის ყველა ტურნირზე 
საუკეთესო მოთამაშედ აღიარებდნენ და 
იმედისმომცემ ფეხბურთელად მიიჩნევენ. დინამოს 
დუბლშემადგენლობაში კი შარშან, 14 წლისა, 
მე-9 კლასელი ბავშვი აიყვანეს. მცირე ხნის წინ 
კი, ვასილ მაისურაძემ 17-წლამდელთა ნაკრებში 
მიიწვია.
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რამ დე ნი წე ლი გა ვი და, მაგ რამ ეს ამ ბა-
ვი არ მა ვიწყ დე ბა. თან, რა სა ინ ტე რე სო ა, 
არა? – ამ ბავს სულ სა მი მო ნა წი ლე ჰყავ-
და: მე, ის ბი ჭი და თენ გიზ სუ ლაქ ვე ლი ძე. 
მე – უნებ ლიე მოწ მე, ის ბი ჭი და თენ გიზ 
სუ ლაქ ვე ლი ძე კი – მო ნა წი ლე ე ბი. სუ-
ლაქ ვე ლი ძემ მა შინ ვე ვერ შე ამ ჩ ნი ა, რა 
მოხ და, ის ბი ჭი კი ახ ლა და ახ ლო ე ბით 50 
წლის კა ცი იქ ნე ბა და, სა ვა რა უ დოდ, თა-
ვი სი ცხოვ რე ბის სულ რამ დე ნი მე წა მი ა ნი 
ეპი ზო დი აღარც ემახ სოვ რე ბა. მოკ ლედ, 
ერ თა დერ თი მე მა ტი ა ნე ვარ.

ამ ბა ვი კი ასე თი ა: „დინამოზე“ დუბ ლე-
ბის თა მა ში დას რულ და. დუბ ლე ბის თა-
მა ში ძი რი თა დი გუნ დე ბის შეხ ვედ რის 
წი ნა დღეს იმარ თე ბო და და გარ და 
იმი სა, რომ სა ინ ტე რე სო იყო, რო გორც 
სა ფეხ ბურ თო მატ ჩი, იმი თაც მოგ ვ წონ-
და, რომ მის სა ნა ხა ვად ჩვე ნი ვარ ს კ ვ-
ლა ვე ბიც მო დი ოდ ნენ თა ვი ან თი მან ქა-
ნე ბით. ისი ნი მან ქა ნებს გა სახ დე ლე ბის 
წინ აჩე რებ დ ნენ და ტრი ბუ ნებ ზე ადი-
ოდ ნენ. ერ თი სიტყ ვით, თუ და სავ ლეთ 
ტრი ბუ ნის პირ ველ იარუს ზე დაჯ დე ბო-
დი, დი დი შან სი იყო, ყი ფი ა ნის, გუ ცა ე-
ვის, შენ გე ლი ას, ჩი ვა ძის, და რა სე ლი-
ას, სუ ლაქ ვე ლი ძის, ხინ ჩა გაშ ვი ლის ან 
რო მე ლი მე სხვა ფეხ ბურ თე ლი სა და 
მი სი საძ მა კა ცოს გვერ დით აღ მო ჩე ნი-

ლი ყა ვი. ხე დავ დი შენს კერ პებს არა-
ფორ მა ლურ გა რე მო ში და მე ო რე დღეს 
შე გეძ ლო, კლა სე ლებ თან ან უბ ნე ლებ-
თან გეტ რა ბა ხა: გუ შინ და რა სე ლი ამ ასე 
თქვა; ყი ფი ა ნი ისე მო იქ ცა; ვი ღა ცას ფე-
ხი ჰქონ და შეხ ვე უ ლი; ვი ღა ცას მო და ში 
ახალ შე მო სუ ლი ქო შე ბი ეც ვა... თა მა ში 
რომ დამ თავ რ დე ბო და, ისევ გა სახ დე-
ლებ თან ჩავ დი ო დით და ვუ ყუ რებ დით, 
რო გორ სხდე ბოდ ნენ ბი ჭე ბი მან ქა ნებ-
ში. თან, პირ და პირ ხომ არ ჩას ხ დე ბოდ-
ნენ. ჯერ შე ყოვ ნ დე ბოდ ნენ, ვი ღა ცას 
რა ღა ცას ეტყოდ ნენ...

ბევ რი რომ არ გა ვაგ რ ძე ლო, გა სახ დე-
ლებ თან ვდგა ვარ. დუბ ლე ბის თა მა ში 
დას რულ და. შო რი ახ ლოს, თენ გიზ სუ-
ლაქ ვე ლი ძე ნაც ნობს ელა პა რა კე ბა. 
ვხე დავ, ასე, მერ ვე- მეცხ რეკ ლა სე ლი 
ბი ჭი მო დის. ვუ ყუ რებ. ზურ გი დან, რა-
ღაც ნა ი რად, ფე ხაკ რე ფით უახ ლოვ დე ბა 
ჭო მას. მის ვ ლა უნ და და ვერც ბე დავს. 
ბო ლოს, რამ დე ნი მე ნა ბი ჯი რომ დარ-
ჩა, ეტყო ბა, მხნე ო ბა მო იკ რი ბა, გა ი წია 
და... „დინამოს“ ნა ხე ვარ მ ც ველს დი დი 
მო რი დე ბით თი თი მი ა დო. აკი, გითხა-
რით, სა უ ბარ ში გარ თულ მა სუ ლაქ ვე-
ლი ძემ ეს ფრთხი ლი შე ხე ბა მა შინ ვე 
ვერც იგ რ ძ ნო, ბედ ნი ე რი ბი ჭი კი იქა უ-
რო ბას გა ე რი და. 

ღმერ თ კა ცე ბის 
ქვე ყა ნა
ანუ სად არის სუ და ნი?

ახ ლა, მე რომ და ვიწყო იმის ახ ს ნა, რა-
ტომ გა ა კე თა ბიჭ მა ასე თი რა ღაც, მგო-
ნი ა, რომ შე უ რაცხ ყო ფას მო გა ყე ნებთ. 
იმი ტომ გა ა კე თა, რომ... რო გორ გითხ-
რათ... იმ მო მენ ტ ში მის თ ვის ღმერ თ-
კაცს შე ე ხო, ღმერ თ კაც თან შე ხე ბა კი 
უბ რა ლო საქ მე არ არის. ხო ლო მე ამ 
ამ ბავს გა ნა იმი ტომ ვწერ, ბა ტო ნი თენ-
გი ზი უხერ ხულ მდგო მა რე ო ბა ში რომ 
ჩა ვაგ დო, რო მე ლი ღმერ თ კა ცი მე ვა-
რო, არა მედ იმი ტომ, რომ შეძ ლე ბის-
დაგ ვა რად მკა ფიო სუ რა თი დავ ხა ტო, 
სად იყო და რა იყო მა შინ ქარ თუ ლი 
ფეხ ბურ თი. მინ და, ავ ხ ს ნა, რა ზე ვოც ნე-
ბობ.

შე იძ ლე ბა, ვცდე ბი, მაგ რამ ვფიქ რობ, 
დღეს რო მე ლი მე მერ ვე- მეცხ რეკ ლა-
სელ მა ბიჭ მა სა ქარ თ ვე ლოს ნაკ რე ბის 
რო მე ლი მე ფეხ ბურ თე ლი სად მი ასე თი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა რომ გა მო ხა ტოს, 
ხე ლოვ ნუ რი გა მო უ ვა. სა ვა რა უ დოდ, 
ეს იქ ნე ბა YouTube-ში ნა ნა ხი რო მე ლი-
მე ბარ სე ლო ნუ რი კად რის გა მე ო რე ბა. 
შვა ინ შ ტა ი გე რის ფე ხებ ში ჩა ვარ დ ნაც 
სხვა იყო. ყვე ლა ფერს რომ თა ვი და ვა-
ნე ბოთ, შვა ი ნი ქარ თ ვე ლი არ არის, მე 
კი ჩვე ნი კერ პი მინ და. რო გო რი, იცით? 
მე სი ზე ცუ დად რომ თა მა შობს, მაგ რამ 
მე სის რომ მირ ჩევ ნი ა. ამას გა რე მოს 
შექ მ ნა უნ და.

რო გორ უნ და შე იქ მ ნას ასე თი გა რე-
მო? არ ვი ცი. უფ რო სწო რად, რა ღა ცას 
ვხვდე ბი, რა ღა ცას – ვე რა. ერ თი, რაც 
და ნამ დ ვი ლე ბით შე მიძ ლია ვთქვა, ისა-
ა, რომ წარ სუ ლი დი დე ბა მო მავ ლის 
გა რან ტია არ არის. ის, რომ პა ი ჭა ძე, 
მეს ხი, მეტ რე ვე ლი, ყი ფი ა ნი, გუ ცა ე-
ვი და სხვა ვარ ს კ ვ ლა ვე ბი გვყავ და, 
მხო ლოდ ერთს ნიშ ნავს: ამ ქვე ყა ნა ში 
ნი ჭი ე რი ფეხ ბურ თე ლე ბი იბა დე ბოდ-
ნენ და თუ კი იბა დე ბოდ ნენ, ესე იგი, 
კი დე ვაც და ი ბა დე ბი ან, კი დე ვაც და იზ-
რ დე ბი ან, მაგ რამ... ერ თი ა, ღმერ თი 
ნიჭს რომ მო გა მად ლის და მე ო რე, ამ 
ნიჭს რომ გა ა ნი ა ვებ. რა ტომ გა ა ნი ა-
ვებ? ვთქვათ, იმი ტომ, რომ ქვე ყა ნა ში 
კარ გი ფეხ ბურ თის სა თა მა შო გა რე მო 
არ არის; ან იმი ტომ, რომ რა ღაც ვერ 

მო ვი ფიქ რეთ, რა ღაც და ვა კე ლით, ხვა-
ლინ დელ ქა თამს დღე ვან დე ლი კვერ-
ცხი ვამ ჯო ბი ნეთ; ბო ლოს და ბო ლოს 
იმი ტომ, რომ…

ეჰ, ჩე მო კარ გე ბო, ეგ რე, სი მაღ ლე ზე 
ხტო მა შიც გვყავ და ოლიმ პი უ რი ჩემ პი ო-
ნი, რო ბერტ შავ ლა ყა ძე, მაგ რამ მას მე-
რე, სა ქარ თ ვე ლო ში, ტრო ტუ ა რის გას-
წ ვ რივ რომ და ბა ლი მო ა ჯი რე ბი ა, იმას 
არ გა დახ ტო მია არა ვინ. ასე რომ, წარ-
სუ ლი, თუნ დაც დი დე ბუ ლი, მხო ლოდ 
წარ სუ ლია და მე ტი არა ფე რი. ნუ რა ვინ 
იფიქ რებს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ფეხ-
ბურ თი კე თილ მა ჯა დო ქარ მა და ლო ცა 
და ამი ტომ არ ჩაკ ვ დე ბა. სა ქარ თ ვე ლო-
ში კი არა, თუ აურე ვენ, თვით ბრა ზი ლი-
ა სა და ინ გ ლის შიც ისე ჩაკ ვ დე ბა, თქვე-
ნი მო წო ნე ბუ ლი. 

P.S. ამ წე რი ლის თა ო ბა ზე „ფეხბურთის“ 
რე დაქ ცი ას რომ ვუ თან ხ მ დე ბო დი, 
მითხ რეს, თე მა ში შეზღუ დუ ლი არ ხარ, 
თუ გინ და, ავ ღა ნურ ფეხ ბურ თ ზე და წე-
რე ო. ავ ღა ნურ ზე ვე რა, მაგ რამ სუ და-
ნურ ზე კი ვიტყ ვი ორი ოდ სიტყ ვას: სუ-
და ნი ის ქვე ყა ნა ა, რო მელ მაც სამ ხ რეთ 
აფ რი კას თან, ეგ ვიპ ტეს თან და ეთი ო-
პი ას თან ერ თად აფ რი კა ში ფეხ ბურ თი 
შე ი ტა ნა. აფ რი კის თა სის პირ ვე ლი გა-
თა მა შე ბა 1956 წელს სუ დან ში ჩა ტარ-
და; 1970 წელს აფ რი კის თა სი სუ და-
ნე ლებ მა მო ი გეს; 1972 წელს სუ და ნის 
ნაკ რებ მა მი უნ ხე ნის ოლიმ პი ა და ში 
მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა; აფ რი კა ში პირ-
ვე ლი ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტი სუ დან ში 
გა ი მარ თა.

და სად არის დღე ვან დელ სა ფეხ ბურ თო 
რუ კა ზე სუ და ნი? 

არ სად!

მე კი კვლავ მინ და, რომ ვინ მე მერ-
ვე- მეცხ რეკ ლა სელ მა, რო მე ლი მე ქარ-
თ ველ ფეხ ბურ თელს მოკ რ ძა ლე ბით 
ზურ გ ზე თი თი მი ა დოს. შე ა მოწ მოს, ნამ-
დ ვი ლად ადა მი ა ნია თუ ღმერ თ კა ცი. 

ილუსტრაცია:
დავით მაჭავარიანი

სი მაღ ლე ზე ხტო-
მა შიც გვყავ და 
ოლიმ პი უ რი 
ჩემ პი ო ნი, რო-
ბერტ შავ ლა ყა ძე, 
მაგ რამ მას მე რე, 
სა ქარ თ ვე ლო-
ში, ტრო ტუ ა რის 
გას წ ვ რივ რომ 
და ბა ლი მო ა-
ჯი რე ბი ა, იმას 
არ გა დახ ტო მია 
არა ვინ. ასე რომ, 
წარ სუ ლი, თუნ-
დაც დი დე ბუ ლი, 
მხო ლოდ წარ-
სუ ლია და მე ტი 
არა ფე რი.

ილია ბაბუნაშვილი

სვეტი სვეტი

N1 N142 43



2002 წლის, 22 მაისი: გულშემატკივრები ზეიმობენ 
ქუთაისის ტორპედოს ჩემპიონობას. იმერულმა კლუბმა, 
ბოლო ტურის შეხვედრაში დინამო თბილისი მალხაზ 
ასათიანის გოლით 1:0 დაამარცხა და ამით ზედიზედ 
მესამედ გახდა უმაღლესი ლიგის ჩემპიონი.
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14 მარტს სა ქარ თ ვე ლოს ფუტ სა ლის ლი გა 
და იწყო. ჩა მო ყა ლიბ დ ნენ ახა ლი გუნ დე ბი, 
ერთ წრედ მიმ დი ნა რე ობს ჩემპიონატი და 
მა ი სის ბო ლოს ორ რა უნ დი ა ნი ნა ხე ვარ-
ფი ნა ლე ბი გა ი მარ თე ბა, ხო ლო 10 ივ ნისს 
– ფი ნა ლი. ფუტ სა ლის ლი გის ორ გა ნი ზე ბას, 
სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ას თან 
ერ თად, სპორ ტუ ლი სა ა გენ ტო SBM თა ვობს. 

ამ სა ა გენ ტოს დი რექ ტორ ზა ალ ჩი ტა ლა-
ძეს კი არა ერ თი კარ გი გეგ მა აქვს, რომ ლის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა საც ფე დე რა ცი ას თან ერ თად 
აპი რებს. უპირ ვე ლე სად, კერ ძო სექ ტო რის 
ჩარ თ ვას მო ი ცავს ეს გეგ მე ბი. 

ზა ალ ჩი ტა ლა ძე: „დიდი მად ლო ბა სფფ-ს, 
რომ ნდო ბა გა მოგ ვიცხა დეს. ჩვენ კონ ცეფ-

ცია და ხედ ვა წარ მო ვად გი ნეთ იმი სა, თუ 
რო გორ უნ და გან ვი თარ დეს ფუტ სა ლი სა-
ქარ თ ვე ლო ში. ეს არაა ერ თ წ ლი ა ნი პრო ექ-
ტი, ნა ბიჯ - ნა ბიჯ და რაც შე იძ ლე ბა სწრა ფად 
უნ და ვე ცა დოთ, რა თა კერ ძო ბიზ ნე სის თ ვის 
სა ინ ტე რე სო გახ დეს სპორ ტის ეს სა ხე ო ბა“. 

მიმ დი ნა რე სე ზონ ში გუნ დე ბი პრე მი ა ლურ 
თან ხას იღე ბენ, თი თო ე ულ ქუ ლა ზე 100 
ლა რი ა. ჩი ტა ლა ძის თქმით, ეს არაა ბევ რი, 
მაგ რამ მო მა ვალ ში მე ტი იქ ნე ბა. 

„ფუტსალის ლი გის ძი რი თა დი და ფი ნან სე ბა, 
რა თქმა უნ და, ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის გან 
მო დის. ჩვენ, SBM-ს პარ ტ ნი ო რე ბი გვყავს 
ტა ტიშ ვი ლის სა მე დი ცი ნო და სპორ ტუ ლი რე-
ა ბი ლი ტა ცი ის ცენ ტ რის, ერის თა ვის იური დი-

ზა ალ ჩი ტა ლა ძე 

ეს არაა ერ თ წ ლი ა ნი პრო ექ ტი

უ ლი ჯგუ ფის, „ნაბეღლავის“, 
ეს პა ნურ სპორ ტულ ბრენდ 
Joma-ს და ასე ვე, გერ მა ნულ 
სპორ ტულ ბრენდ Saller-ის 
სა ხით, რო მე ლიც უფა სოდ 
ური გებს კლუ ბებს სა თა მა შო 
ფორ მებს“. 

ფუტ სა ლის ლი გის მიმ დი-
ნა რე სე ზო ნის ყვე ლა მატ ჩი 
ახალ სპორ ტის სა სახ ლე ში 
იმარ თე ბა, თუმ ცა ჩი ტა ლა-
ძეს იმე დი აქვს, რომ სხვა 
დარ ბა ზე ბიც შე ეშ ვე ლე ბა ამ 
საქ მეს. 

„ვერ ვიტყ ვი, რომ ახალ 
სპორ ტის სა სახ ლეს ახ ლა 
რო მე ლი მე სხვა დარ ბა ზი 
შე ედ რე ბა. თუმ ცა 2016 და 
2017 წლებ ში იგეგ მე ბა დარ-
ბა ზე ბის აშე ნე ბა და გვაქვს 
გეგ მა ში, რომ თა მა შე ბი სხვა-
გა ნაც ჩა ტარ დეს“. 

ერ თ -ერ თი მთა ვა რი პრო ექ-
ტი, რაც SBM -სა და ფეხ ბურ-

ავტორი: ილია ნა ნო ბაშ ვი ლი

თის ფე დე რა ცი ას აქვთ, დი დი 
ფეხ ბურ თი დან ფუტ სალ ში ინ-
ტეგ რი რე ბა ა, ოღონდ უფ რო 
გა სა გე ბი რომ იყოს: 

„კლუბებს, რომ ლებ საც 
თა ვი სი აკა დე მია აქვთ, 
გა ვაც ნობთ ამ პრო ექტს. 
არა ერ თი ფეხ ბურ თე ლი ა, 
რო მე ლიც აკა დე მი ას ას რუ-
ლებს, მაგ რამ უფ როს თა 
გუნ დ ში ვერ ხვდე ბა. ისეთ 
კლუ ბებს, რომ ლებ საც აკა-
დე მია აქვთ (მაგალითად, 
„დინამოს“, „ლოკომოტივს“, 
„საბურთალოს“) შევ თა ვა-
ზებთ, რომ გა ა კე თონ ფუტ სა-
ლის კლუ ბე ბი. ეს მხო ლოდ 
იდეა არა ა, ფი ნან სუ რად 
ნორ მა ლურ გეგ მა საც შევ-
თა ვა ზებთ. 18-19 წლის ბი ჭი 
დიდ ფეხ ბურ თ ში თუ ვერ 
ხვდე ბა, რა ტომ უნ და და ი-
კარ გოს? მეს მის, ეს უახ ლო-
ეს პე რი ოდ ში ვერ გან ხორ-
ცი ელ დე ბა, მაგ რამ გვაქვს 
იმე დი, რომ მუ შა ო ბა ნა ყოფს 

გა მო ი ღებს“ – გვითხ რა ჩი ტა-
ლა ძემ. 

ისე, ფუტ სა ლის ლი გის 
პრე ზენ ტა ცია სას ტუმ რო 
„ჰოლიდეი ინ “ - ში გა ი მარ თა 
და SBM-ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო-
ბის გარ და, სა ქარ თ ვე ლოს 
ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის ვი-
ცე- პ რე ზი დენ ტ მა ნი კა ჯღარ-
კა ვა მაც ხა ზი გა უს ვა ფუტ სა-
ლის როლს. 

„ეს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე პო-
პუ ლა რუ ლი სპორ ტის სა ხე ო-
ბაა სა ქარ თ ვე ლო ში და სფფ 
ყვე ლა ნა ი რად ხელს შე უწყობს 
მის გან ვი თა რე ბას, მა სობ-
რი ო ბის გაზ რ დას. მად ლო ბა 
SBM -ს იმის თ ვის, რომ ფუტ-
სალ ში პრო ექ ტე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა ითა ვა. ფუტ სა ლი 
სა ინ ტე რე სო და ყუ რე ბა დი 
უნ და გახ დეს გულ შე მატ კივ რე-
ბის თ ვის, ასე ვე კერ ძო სექ ტო-
რის თ ვის. სწო რედ აქეთ არის 
მი მარ თუ ლი ჩვე ნი კურ სი“.    

„18-19 წლის ბი ჭი 
დიდ ფეხ ბურ თ ში 
თუ ვერ ხვდე-
ბა, რა ტომ უნ და 
და ი კარ გოს? 
მეს მის, ეს უახ-
ლო ეს პე რი ოდ ში 
ვერ გან ხორ ცი-
ელ დე ბა, მაგ რამ 
გვაქვს იმე დი, 
რომ მუ შა ო ბა 
ნა ყოფს გა მო ი-
ღებს“.
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ავ თო ასა თი ა ნი: 
ყვე ლაფ რის თა ვი დან 
დაწყე ბა გვი წევს
ავტორი: პა ა ტა ძნე ლა ძე

ბო ლო წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში ფუტ სა ლის გან ვი თა რე ბა აშ კა რად 
შე ნელ და და ეს აისა ხა რო გორც ეროვ ნუ ლი ნაკ რე ბის შე დე გებ ზე, 
ასე ვე ეროვ ნულ ჩემ პი ო ნატ ზე, რო მე ლიც ბო ლოს, უბ რა ლოდ, აღარ 
ტარ დე ბო და.

ახ ლა ხან ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ამ სა ქარ თ ვე ლოს ფუტ სა ლის ლი გის 
ორ გა ნი ზე ბას თან და კავ ში რე ბით მე მო რან დუ მი გა ა ფორ მა სპორ-
ტულ სა ა გენ ტო SBM-თან. შე დე გად, მარ ტ ში და იწყო ფუტ სა ლის მო-
რი გი ჩემ პი ონ ატი. სა ქარ თ ვე ლოს ნაკ რე ბის მთა ვარ მწვრთნე ლად 
კი და ი ნიშ ნა ავ თო ასა თი ა ნი, რო მე ლიც მე სა მედ ჩა ი ბა რებს ეროვ-
ნულ გუნდს.

პირ ველ ორ ჯერ ზე მას საკ მა ოდ კარ გი შე დე გე ბი ჰქონ და და ნამ-
დ ვი ლად გა საკ ვი რი ა, რა ტომ არ ეძ ლე ო და საქ მის ბო ლომ დე მიყ-
ვა ნის სა შუ ა ლე ბა. პირ ვე ლად ის ნაკ რე ბის მწვრთნე ლის რან გ ში 
2007-09 წლებ ში მუ შა ობ და და წარ მა ტე ბუ ლად დაძ ლე უ ლი საკ ვა-
ლი ფი კა ციო ეტა პის შემ დეგ ელიტ რა უნ დ ში ლიტ ვის და მარ ცხე ბაც 
შევ ძე ლით. შემ დეგ 2011 წელს და უბ რუნ და ნაკ რებს, საკ ვა ლი ფი კა-
ციო ეტა პი ამ ჯე რა დაც წარ მა ტე ბით დავ ძ ლი ეთ და ელიტ რა უნ დ ში 
ბე ლა რუ სის საკ მა ოდ ძლი ერ ნაკ რებ საც მო ვუ გეთ. ამ ხა ნა გურ შეხ-
ვედ რებ ში ვძლი ეთ პორ ტუ გა ლი ა სა და აზერ ბა ი ჯანს. ასა თი ანს 2017 
წელს კი დევ ერ თხელ და ე ვა ლე ბა საკ ვა ლი ფი კა ციო ეტა პის დაძ ლე-
ვა, მა ნამ დე კი, აპ რილ ში, სა ქარ თ ვე ლოს ფუტ სა ლის ნაკ რე ბი თბი-
ლის ში გერმანიასთან გა მარ თავს ამ ხა ნა გურ შეხ ვედ რებს. ახ ლა კი 
ინ ტერ ვიუ ნაკ რე ბის ძველ ახალ მთა ვარ მწვრთნელ თან.
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ელო დით, რომ ნაკ რე ბის გაწ ვ რ თ ნის სა შუ-
ა ლე ბა მე სა მედ მო გე ცე მო დათ?

მე მწვრთნე ლი ვარ და ჩე მი ვა ლი ა, ნე ბის-
მი ე რი გა მოწ ვე ვის თ ვის ყო ველ თ ვის მზად 
ვი ყო. ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის ახალ მა 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ გა მო მიცხა და ნდო ბა 
და ამის თ ვის მად ლო ბე ლი ვარ. სა ერ თოდ, 
მა ხა რებს მა თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ზო გა დად 
ფეხ ბურ თი სად მი და კონ კ რე ტუ ლად ფუტ-
სა ლი სად მი, მაგ რამ ისიც სათ ქ მე ლი ა, რომ 
ჩვენ ძა ლი ან დი დი დრო დავ კარ გეთ და ახ-
ლა ყვე ლაფ რის თა ვი დან დაწყე ბა გვი წევს. 
კარ გი ა, ჩემ პი ო ნა ტის ჩა ტა რე ბას თა ვი რომ 
მო ვა ბით, მაგ რამ იმის გა მო, რომ ის ძა ლი-
ან მცი რე ვა დებ ში ჩა ტარ დე ბა, სრულ ყო ფილ 
ჩემ პი ო ნა ტად ვერ ჩავ თ ვ ლით. შე მოდ გო-
მი დან კი უკ ვე სრულ ფა სო ვა ნი ჩემ პი ო ნა ტი 
გვექ ნე ბა და ეს სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია რო გორც ნაკ რე ბის თ ვის, ასე ვე მთლი-
ა ნად ფუტ სა ლის გან ვი თა რე ბის თ ვის. 

2017 წელს მო რი გი საკ ვა ლი ფი კა ციო ეტა-
პი გე ლით. მი ზა ნი, სა ვა რა უ დოდ, კვლავ 
ელიტ რა უნ დის საგ ზუ რის მო პო ვე ბა იქ ნე ბა.

ელიტ რა უნ დ ში თა მა შის უფ ლე ბა უნ და მო-
ვი პო ვოთ და ამის თ ვის ყვე ლა ფერს გა ვა-
კე თებთ, მაგ რამ აუცი ლე ბე ლია, საკ ვა ლი-
ფი კა ციო ეტა პის დაწყე ბას სა თა ნა დოდ 
მომ ზა დე ბუ ლე ბი შევ ხ ვ დეთ. ამი სათ ვის 
აუცი ლე ბე ლი ა, რომ ჩემ პი ო ნა ტი შე უ ფერ-
ხებ ლად ჩა ტარ დეს, ნაკ რე ბის კან დი და-
ტებს სა თა მა შო პრაქ ტი კა ჰქონ დეთ და 
ნაკ რებს ამ ხა ნა გუ რი თა მა შე ბის ჩა ტა რე ბის 
სა შუ ა ლე ბა მი ე ცეს. 

ალ ბათ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ჩემ პი ო ნატ-
ში და ზო გა დად ქარ თულ ფუტ სალ ში მე ტი 
რე გი ო ნი ჩა ერ თოს.

რა თქმა უნ და, ეს ძა ლი ან კარ გი იქ ნე ბა, 
რად გან ნაკ რე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია კონ-

კუ რენ ცი ა. მე, ბუ ნებ რი ვი ა, შე გუ ლე ბუ ლი 
მყავს ფეხ ბურ თელ თა ის კონ ტინ გენ ტი, 
რომ ლებ საც და ვეყ რ დ ნო ბი და მათ თან მუ-
შა ო ბის დი დი გა მოც დი ლე ბა მაქვს, მაგ რამ 
ამავ დ რო უ ლად, მუდ მი ვად ახა ლი მო თა-
მა შე ე ბის ძი ე ბა ში ვიქ ნე ბი. რე გი ო ნის გუნ-
დე ბის არ სე ბო ბა კი სპორ ტის ამ სა ხე ო ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცი ას ძა ლი ან შეუ წყობს ხელს.

ახ ლა ხან ევ რო პის ჩემ პი ო ნატ ზე საკ მა ოდ 
კარ გი შთა ბეჭდი ლე ბა და ტო ვა აზერ ბა ი ჯა-
ნის ნაკ რებ მა, რო მელ თა შე მად გენ ლო ბა ში 
უმე ტე სად ნა ტუ რა ლი ზე ბუ ლი ფეხ ბურ თე-
ლე ბი თა მა შობ დ ნენ .  ა სე ვე არა ერ თი ბრა-
ზი ლი ე ლი ჰყავ დათ ყა ზა ხებს, რომ ლე ბიც 
სა ბო ლო ოდ, მე სა მე ად გილ ზე გა ვიდ ნენ. 
თქვენც ხომ არ აპი რებთ ანა ლო გი უ რი 
პრაქ ტი კის და ნერ გ ვას?

შე საძ ლო ა, ერ თი ან მაქ სი მუმ ორი ფეხ ბურ-
თე ლის ნა ტუ რა ლი ზე ბა ზე ვი ფიქ როთ, მაგ-
რამ ამან რომ მასშ ტა ბუ რი სა ხე მი ი ღოს, 
ამის წი ნა აღმ დე გი ვარ. მე მირ ჩევ ნია, ისევ 
ქარ თ ველ ფეხ ბურ თე ლებს ჰქონ დეთ ნაკ-
რებ ში თა მა შის პრაქ ტი კა და შე სა ბა მი სი 
გა მოც დი ლე ბა მი ი ღონ. სხვა თა შო რის, ხში-
რად ვე სა უბ რე ბი ჩვენს ლე გი ო ნე რებს. მა თი 
გა მოც დი ლე ბა ძა ლი ან გა მოგ ვად გე ბა.

ბუ ნებ რი ვი ა, ნე ბის მი ე რი სპორ ტის გან ვი-
თა რე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია შე სა ბა მი სი 
სახ ს რე ბი. მა შინ, რო დე საც ბიზ ნეს მე ნე ბი დი-
დი ფეხ ბურ თით ნაკ ლე ბად ინ ტე რეს დე ბი ან, 
ფუტ სა ლით და ინ ტე რე სე ბის რა შან სი ა?

ამი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი ა, რომ შე სა ბა მი სი 
შე დე გი გვქონ დეს. მა შინ, რო დე საც ნაკ რებს 
მეტ -ნაკ ლე ბად წარ მა ტე ბა ჰქონ და, გარ კ-
ვე უ ლი ინ ტე რე სიც ჩან და კერ ძო კომ პა ნი-
ე ბი დან. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ჩემ პი ო ნა ტის 
პო პუ ლა რი ზე ბას შევ ძ ლებთ და ნაკ რე ბიც 
მო წო დე ბის სი მაღ ლე ზე იქ ნე ბა, ბიზ ნე სის 
და ინ ტე რე სე ბა სავ სე ბით რე ა ლუ რი ა.

ფუტ სა ლი ისე თი სა ხე ო ბა ა, სა დაც ძა-
ლი ან ბევ რი რა მაა და მო კი დე ბუ ლი 
ინ დი ვი დუ ა ლის ტებ ზე. ამ მხრივ რო-
გორ გვაქვს საქ მე, თუ გვყავს ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რად გა მორ ჩე უ ლი მო თა მა შე ე-
ბი?

იმ ფეხ ბურ თელ თა შო რის, რომ ლებ-
თან ერ თა დაც უკ ვე წლე ბი ა, მოვ-
დი ვარ, მარ თ ლაც მრავ ლად არი ან 
ისე თე ბი, რომ ლებ საც საკ მა ოდ მრა-
ვალ ფე რო ვა ნი ტექ ნი კუ რი არ სე ნა ლი 
აქვთ და იმე დი მაქვს, რომ მომ დევ ნო 
ჩემ პი ო ნა ტი ასეთ მო თა მა შე ებს კი დევ 
მრავ ლად წარ მო ა ჩენს. აქ ვე მინ და 
ვთქვა, თუ რამ ხე ლა მნიშ ვ ნე ლო ბა 
აქვს პრო ფე სი ო ნა ლიზმს. ალექ სან-
დ რე იაშ ვი ლი ჩე მი მე გო ბა რია და 
თვი თონ ვუ ყუ რებ დი, რო გო რია ნამ-
დ ვი ლი პრო ფე სი ო ნა ლი. იაშ ვი ლი 
ნამ დ ვი ლი მა გა ლი თია ახა ლი თა ო-
ბის ფეხ ბურ თე ლე ბის თ ვის და მის გან 
მარ თ ლაც ბევ რი რა მის სწავ ლა შე იძ-
ლე ბა.

არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ ლის თა ნახ-
მა დაც ბავ შ ვი სა ნამ დიდ ფეხ ბურ თ ზე შე-
ვა, მა ნამ დე გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დი ფუტ-
სალ ზე იაროს. ეთან ხ მე ბით ამ აზრს?

8-9 წლის ბავ შ-
ვის თ ვის მარ თ-
ლაც იდე ა ლუ რი 
იქ ნე ბა, დი დი 
ფეხ ბურ თის კენ 
სა ვალ გზას თუ 
სწო რედ ფუტ სა-
ლით და იწყებს, 
რად გან აქ ბევრ 
ისეთ ნი უ ანსს 
შე ის წავ ლის, რო-
მე ლიც შემ დეგ 
აუცი ლებ ლად 
გა მო ად გე ბა 
– მა გა ლი თად 
სის ხარ ტე, გა-
დაწყ ვე ტი ლე-
ბე ბის სწრა ფად 
მი ღე ბა...

შე საძ ლო ა, ერ თი ან მაქ სი-
მუმ ორი ფეხ ბურ თე ლის ნა-
ტუ რა ლი ზე ბა ზე ვი ფიქ როთ, 
მაგ რამ ამან რომ მასშ ტა ბუ რი 
სა ხე მი ი ღოს, ამის წი ნა აღმ-
დე გი ვარ. მე მირ ჩევ ნია, ისევ 
ქარ თ ველ ფეხ ბურ თე ლებს 
ჰქონ დეთ ნაკ რებ ში თა მა შის 
პრაქ ტი კა და შე სა ბა მი სი გა-
მოც დი ლე ბა მი ი ღონ.

8-9 წლის ბავ შ ვის თ ვის მარ თ ლაც იდე-
ა ლუ რი იქ ნე ბა, დი დი ფეხ ბურ თის კენ 
სა ვალ გზას თუ სწო რედ ფუტ სა ლით და-
იწყებს, რად გან აქ ბევრ ისეთ ნი უ ანსს 
შე ის წავ ლის, რო მე ლიც შემ დეგ აუცი-
ლებ ლად გა მო ად გე ბა – მა გა ლი თად 
სის ხარ ტე, გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის სწრა-
ფად მი ღე ბა... კი დევ ბევ რი პლუ სი აქვს 
ფუტ სალს და მე რე თუ გა დაწყ ვეტს დიდ 
ფეხ ბურ თ ში გა დას ვ ლას, აქ მი ღე ბუ ლი 
გამ ოც დი ლე ბა ძა ლი ან გა მო ად გე ბა.

სა ინ ტე რე სო ა, თა ვად სა ი დან აღ მოჩ ნ-
დით ფუტ სალ ში.

ჩე მი ძმა, მი შა ასა თი ა ნი ფეხ ბურ თე ლი 
იყო და თბი ლი სის დი ნა მო ში თა მა შობ და. 
ბუ ნებ რი ვი ა, ფეხ ბურ თე ლო ბა მეც ძა ლი-
ან მსურ და, მაგ რამ დი დი ფეხ ბურ თი ვერ 
ვი თა მა შე. მე გობ რებ თან ერ თად კი სის ტე-
მა ტუ რად ვთა მა შობ დი და ერ თხელ ფუტ-
სალ ში შე მომ თა ვა ზეს ძა ლე ბის მო სინ ჯ ვა. 
სი მარ თ ლე გითხ რათ, თა ვი დან ძა ლი ან 
გა მი ჭირ და, რად გან სულ სხვა ტემ პი და 
სპე ცი ფი კა იყო და ვერც წარ მო მედ გი-
ნა, ფუტ სალ ში თუ დავ რ ჩე ბო დი, მაგ რამ 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა ფერს ალ-
ღო ავუ ღე და ფუტ სა ლი დღეს ჩე მი ცხოვ-
რე ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა. 
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თუ ზე და პი რულ მი მო ხილ ვას გა ვაგ რ ძე-
ლებთ, გო ნე ბა ში არა ერ თი სკან და ლი; 
ეროვ ნუ ლი და ასა კობ რი ვი ნაკ რე ბის 
სა მი მოკ რ ძა ლე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო 
გა მარ ჯ ვე ბა; და პი რის პი რე ბე ბი; საკ ლუ-
ბო ფლაგ მა ნის ერ თი პოს ტ საბ ჭო უ რი გა-
ელ ვე ბა; შეხ ლა- შე მოხ ლა; ავ ტო გო ლით 
დაწყე ბუ ლი უმაღ ლე სი ლი გა; ეროვ ნუ-
ლის რამ დე ნი მე და უ ვიწყა რი მო გე ბა; 
ომის სა ში ნელ წლებ ში რის ვა ი- ვაგ ლა-
ხით, მარ თ ლა ადა მი ა ნუ რი გმი რო ბის 
ფა სად გა დარ ჩე ნი ლი ჩემ პი ო ნა ტე ბიც 
ამო ტივ ტივ დე ბა...

2016 წელს ფე დე რა ცი ა, 
ბო ლოს და ბო ლოს, ფეხ-
ბურ თის გან ვი თა რე ბის 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო 
პროგ რა მით ხვდე ბა.

მო ლო დი ნი, იცოცხ ლეთ, 
დი დი ა. პრობ ლე მა? სა ი თაც 
გა ი ხე დავთ.

რო გო რი იქ ნე ბა ქარ თუ ლი 
ფეხ ბურ თის მო მა ვა ლი? ამას 
დრო გვიჩ ვე ნებს, თუმ ცა არ 
უნ და და ვი ვიწყოთ, რომ 
მთა ვა რი კე თი ლი ნე ბა და 
მონ დო მე ბა ა, რაც, გულ წ რ-
ფე ლად ვიტყ ვით და, იგ რ ძ-
ნო ბა.

ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის 
ჟურ ნა ლის პირ ველ ნო მერ-

ში იმ ქა რიშ ხ ლი ან უღელ-
ტე ხი ლებს გა ვიხ სე ნებთ, 
და მო უ კი დე ბე ლი ქარ თუ ლი 
ფეხ ბურ თის სა თა ვე ებ თან 
მდგარ მა ადა მი ა ნებ მა რომ 
გა და ი ა რეს. ბევ რი მათ გა-
ნი დღეს ცოცხა ლი აღა რა ა, 
მაგ რამ ეს იმ ამ ბე ბის მო გო-
ნე ბას ხელს ვერ შე უშ ლის. 
რო გორც მწე რალ მა მოს წ-
რე ბუ ლად შე ნიშ ნა, ხელ ნა წე-
რე ბი არ იწ ვი ან.

მაშ ასე: ამ ბა ვი იმი სა, თუ 
რო გორ იწყე ბო და ფეხ ბურ-
თის ფე დე რა ცი ა.

1989 წლის ზაფხუ ლი დან 
„ლელოს“ გვერ დე ბი სულ 
უფ რო ხში რად ეთ მო ბა 
ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის და-

სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცია 
26 წლი სა ა.

სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ამ 
სა უ კუ ნის მე ოთხე დი გა ლი ა.

სა ფეხ ბურ თო მე ურ ნე ო ბის ასაწყო ბად 26 
წე ლი წა დი ძა ლი ან დი დი დრო ა. მე ო რე 
მხრივ, ქარ თულ მა ფეხ ბურ თ მა ეს დრო 
წვა ლე ბა ში გა ა ტა რა, ობი ექ ტუ რი თუ უაზ-
რო წი ნა ღო ბე ბის, მათ შო რის ადა მი ა ნუ-
რი უმეც რე ბის დაძ ლე ვას შე ა ლი ა.

ასე თია და მო უ კი დე ბე ლი ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის მმარ თ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის – 
ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის მოკ ლე ის ტო რია ციფ რებ სა და რიცხ ვებ ში.

მო უ კი დებ ლო ბის შე სა ხებ 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ წე რი ლებს. 
ქვე ყა ნა პო ლი ტი კურ ფერ-
ხულ შია ჩაბ მუ ლი და სა-
ფეხ ბურ თო სა ქარ თ ვე ლოც 
იქ ვე ტრი ა ლებს. გა ზე თის 
ფურ ც ლებ ზე ინი ცი ა ტორ თა 
ერ თ ჯგუფს მე ო რე პა სუ ხობს, 
გულ შე მატ კივ რის მო საზ რე-
ბას ვე ტე რან ფეხ ბურ თელ თა 
წე რი ლე ბი ცვლის, ეროვ-
ნულ მოძ რა ო ბა ში ჩარ თულ 
ხალხს სპე ცი ა ლის ტე ბი 
პა სუ ხო ბენ. ერ თი სიტყ ვით, 
ცხოვ რე ბა დუღს – ცვლი ლე-
ბე ბი ახ ლოვ დე ბა.

1990 წლის 10 იან ვარს 
„ლელო“ აქ ვეყ ნებს ცნო ბას 
თბი ლი სის „დინამოს“ საბ ჭოს 
გა ფარ თო ე ბუ ლი სხდო მის 

„მეგობრებო, 
დღე ვან დე ლი 
დღე ღირ ს-
შე სა ნიშ ნა ვია 
სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ფეხ ბურ თო 
ცხოვ რე ბა ში, 
ჩვე ნი ფეხ ბურ-
თის ის ტო რი ა ში. 
უნ და და ვა ფუძ-
ნოთ ში ნა არ სით 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ფე დე რა ცი ა, რო-
მე ლიც, რო გორც 
სუ ვე რე ნუ ლი ორ-
გა ნი ზა ცი ა, უახ-
ლო ეს პე რი ოდ ში 
გა წევ რი ან დე ბა 
სა ერ თა შო რი სო 
ფე დე რა ცი ა ში“.
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შე სა ხებ, რო მე ლიც თით ქ-
მის ხუთ სა ათს გაგ რ ძელ და. 
ვე ტე რა ნე ბი ნეს ტორ ჩხა ტა-
რაშ ვი ლი, გი ორ გი ბა ქა ნი ძე, 
რე ვაზ ძო ძუ აშ ვი ლი, და ვით 
ყი ფი ა ნი და სხვე ბი მთა ვარ 
პრობ ლე მა ზე – ჩვე ნი ფეხ-
ბურ თის და მო უ კი დებ ლო ბა-
ზე ბჭობ დ ნენ. ამ შეხ ვედ რას 
ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის 
სა თა ვე ებ თან მდგო მი ზვი ად 
გამ სა ხურ დია და გუ რამ პეტ-
რი აშ ვი ლიც და ეს წ რ ნენ.

გა ზე თი იუწყე ბო და: „...
ცხარე კა მა თის შემ დეგ შე-
თან ხ მ დ ნენ, რომ „დინამო“ 
ითა მა შებს 1990 წლის 
სა კავ ში რო ჩემ პი ო ნატ ში 
(თუმცა, ზო გი ერ თი გა მომ-
ს ვ ლე ლი არ და ე თან ხ მა ამ 
წი ნა და დე ბას). გა მო ით ქ ვა 
აზ რი, რომ ჩვენ მა უმაღ-
ლე სი და პირ ვე ლი ლი გის 
გუნ დებ მა სა ქარ თ ვე ლოს 
პირ ვე ლო ბა ში გა მარ ჯ ვე-
ბუ ლებ თან ერ თად, გა ი თა-
მა შონ ეროვ ნუ ლი თა სი... 
შეკ რე ბი ლებ მა ფეხ ბურ თის 
სა კავ ში რო ფე დე რა ცი-
ის კონ ფე რენ ცი ა ზე წა სა-
კითხად ერ თ სუ ლოვ ნად 
მო ი წო ნეს სა ქარ თ ვე ლოს 
დე ლე გატ თა გან ცხა დე ბის 
ტექ ს ტი“.

იმ „ერთსულოვნად მო-
წო ნე ბულ “  ტექ ს ტ ში, რო-
მე ლიც რამ დე ნი მე დღის 
შემ დეგ, მოს კოვ ში და გეგ-
მილ სსრ კავ ში რის ფეხ-
ბურ თის კონ ფე რენ ცი ა ზე 
უნ და გაცხა დე ბუ ლი ყო, 
ეწე რა: „პატივცემულო 
დე ლე გა ტე ბო! გა ეც ნო რა 
სსრ კავ ში რის ფეხ ბურ თის 
ფე დე რა ცი ის ახა ლი წეს დე-
ბის პრო ექტს, სა ქარ თ ვე-
ლოს დე ლე გა ცია აცხა დებს: 
ჩვენ პრინ ცი პუ ლად არ 

ვე თან ხ მე ბით სსრ კავ ში რის 
ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის 
არ სე ბო ბას, რად გა ნაც იგი 
ლა ხავს რეს პუბ ლი კის სუ-
ვე რე ნი ტეტს, გა მო რიცხავს 
რეს პუბ ლი კურ ფე დე რა-
ცი ა თა და მო უ კი დე ბე ლი 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას და მათ გა წევ-
რი ა ნე ბას სა ერ თა შო რი სო 
სა ფეხ ბურ თო ასო ცი ა ცი ა ში. 
ამას თან და კავ ში რე ბით, 
დე მოკ რა ტი უ ლია და მო უ-
კი დე ბე ლი რეს პუბ ლი კუ რი 
სა ფეხ ბურ თო ფე დე რა ცი-
ე ბის ასო ცი ა ცი ის შექ მ ნა 
ნე ბა ყოფ ლო ბით საწყი სებ-
ზე, რო ცა თი თო ე ულ ფე დე-
რა ცი ას მი ნი ჭე ბუ ლი ექ ნე ბა 
უფ ლე ბა, წარ მო ად გენ დეს 
თა ვის რეს პუბ ლი კას ფეხ-
ბურ თის სა ერ თა შო რი სო 
ასო ცი ა ცი ებ ში. სა კავ ში რო 
ასო ცი ა ცი ას უნ და წარ მო-
ად გენ დ ნენ რეს პუბ ლი კა თა 
ფე დე რა ცი ე ბის მი ერ პა რი-
ტე ტულ საწყი სებ ზე არ ჩე უ-
ლი ასო ცი ა ცი ის წევ რე ბი, 
ასო ცი ა ცი ის პრე ზი დი უმს კი 
– რეს პუბ ლი კე ბის ფე დე რა-
ცი ა თა პრე ზი დენ ტე ბი“.

მოს კოვ ში გა მარ თულ სა კავ-
ში რო ფე დე რა ცი ას სა ქარ-
თ ვე ლო დან 11 დე ლე გა ტი 
და ეს წ რო, მაგ რამ ქარ თულ 
პრე სა ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ტექ ს ტი საბ-
ჭო ე თის დე და ქა ლაქ ში თვა-
ლით არა ვის უხი ლავს.

„ლელოში“ დაწყე ბულ მა 
პო ლე მი კამ ფეხ ბურ თით 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი (და ასე თი 
სა ქარ თ ვე ლო ში ყო ვე ლი 
მე ო რე იყო) ხალ ხი თხე მით 
ტერ ფამ დე მო იც ვა, მა ლე 
კი სა ბო ლოო შეხ ვედ რის ად-
გი ლი და თა რი ღიც გა ირ კ ვა: 
1990 წლის 15 თე ბერ ვა ლი, 

და სა კავ ში რო ას პა რეზს. ასეთ სიტყ ვებ საც გა ი გო ნებ-
დით: „ან ახ ლა, ან არას დ როს – შეც დო მას მო მა ვა ლი 
არ გვა პა ტი ებს“!

ფე დე რა ცი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი ყრი ლო ბის სა პა ტიო თავ-
მ ჯ დო მა რემ ბო რის პა ი ჭა ძემ გა ნაცხა და: „საკავშირო 
პირ ვე ლო ბა რომ არ დაწყე ბუ ლი ყო, ქარ თუ ლი ფეხ-
ბურ თი ჩაქ რე ბო და. გახ სოვთ მოს კო ვის, ლე ნინ გ რა-
დის, ხარ კო ვის, სტა ლინ გ რა დის გუნ დე ბი? ჩვენ ბევრ 
რა მეს ვსწავ ლობ დით მათ გან. ახ ლა ჩვენ რომ ჩა ვი კე-
ტოთ, და მერ წ მუ ნეთ, ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თი ჩაკ ვ დე ბა. 
მოს კო ვის „დინამოსთან“ და ხო ნის გუნ დ თან თა მა ში 
ერ თი ა? მარ ტო ჩვენ ში, რაც არ 
უნ და ღო ნის ძი ე ბა ჩა ვა ტა როთ, 
რამ დე ნიც არ უნ და ვი თა მა შოთ, 
არა ფე რი გა მო ვა და ჩვენ გავ-
წი რავთ ქარ თულ ფეხ ბურთს. 
გირ ჩევთ, ამას ნუ იზამთ“. 
„ფეხბურთის კა რუ ზოს“ აზრს ვე-
ტე რან თა ნა წი ლი იზი ა რებ და.

სხვა აზ რის გახ ლ დათ მა ნუ-
ჩარ მა ჩა ი ძე: „თუ რეს პუბ ლი კის 
ინ ტე რე სე ბი მო ითხოვს, მზად 
ვართ გა დამ წყ ვე ტი ნა ბი ჯის 
გა და სად გ მე ლად. ად რე ვთქვი 
და აქაც გა ვი მე ო რებ – და მო-
უ კი დებ ლო ბა ვერ და აკ ნი ნებს 
ქარ თულ ფეხ ბურთს. პი რი ქით, 
უფ რო მა ღა ლი დო ნი სა იქ ნე-
ბა“!

პო ლე მი კა გრძელ დე ბა, ტრი ბუ ნას თან ერ თ მა ნეთს 
ცვლი ან ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის და მო უ კი დებ ლო ბის 
მომ ხ რე ე ბი და მა თი ოპო ნენ ტე ბი. ერ თ -ერ თი ბო ლო 
გა მომ ს ვ ლე ლი ნო დარ ახალ კა ცი ა, ყრი ლო ბის დე ლე-
გატ თა უმ რავ ლე სო ბის თ ვის მი სი აზ რი გა დამ წყ ვე ტი ა.

ახალ კა ცი მიკ რო ფონ თან მი დის: „არის პრობ ლე მა, 
რო მე ლიც მთე ლი ერის წი ნა შე დგას. არ შე იძ ლე ბა, 
ფეხ ბურ თი ეროვ ნულ მოძ რა ო ბას გა ე თი შოს. ვე თან ხ მე-
ბი მა ნუ ჩარ მა ჩა ი ძეს – ჩვენ ის ხალ ხი არ ვართ, გვერ დ-
ზე გავ დ გეთ.

ჩე მი აზ რით, სწო რედ ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტია ერ-
თა დერ თი წა მა ლი, რო მე ლიც ჩვენს ფეხ ბურთს ფეხ ზე 
და ა ყე ნებს. ეს ჩვე ნი სა ბო ლოო გზა ა. დღეს, ამ ყრი ლო-
ბა ზე უნ და გა დავ წყ ვი ტოთ, სა კავ ში რო ფე დე რა ცი ა ში 
დავ რ ჩე ბით, თუ სა კუ თარ, და მო უ კი დე ბელ ფე დე რა ცი ას 
და ვა ფუძ ნებთ.

სჯობს, არ გა დავ დოთ ხვა ლის თ ვის ის, რი სი გა კე თე-
ბაც დღეს მო ხერ ხ დე ბა. ცხა დი ა, შინ თუ გა რეთ არა-
ერ თი დაბ რ კო ლე ბა გვე ლო დე ბა. შე იძ ლე ბა, ფი ფამ 
სან ქ ცია დაგ ვა დოს, ორი წლის მან ძილ ზე სა ერ თა-
შო რი სო შე ჯიბ რე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბა ვერ მი ვი ღოთ, 
თა ვის წევ რებს აუკ რ ძა ლოს ჩვენ თან ურ თი ერ თო ბა, 
მაგ რამ ნუ და გა ვიწყ დე ბათ – დი დი საქ მე მსხვერპლს 
მო ითხოვს!

ყვე ლას გა სა გო ნად ვამ ბობ, რომ საბ ჭო თა კავ შირ ში 
დღეს ისე თი პო ლი ტი კუ რი მდგო მა რე ო ბა ა, შე იძ ლე ბა, 
სა კავ ში რო ჩემ პი ო ნა ტი ვერც და ამ თავ რონ.

ასეთ ნა ი რად და ვას რუ ლებ: რო-
გორც დი დი ილია ბრძა ნებ და, 
ქვე ყა ნა ზე ზო გი ისე თი სა გა ნი ა, 
თუ არ და ი ნა ხე, ვერ ირ წ მუ ნებ. 
ზო გიც ისე თი, თუ არ ირ წ მუ ნე, 
ვერ და ი ნა ხავ. მო დით, სა-
ქარ თ ვე ლოს კარ ს მომ დ გა რი 
თა ვი სუფ ლე ბა და ვი ნა ხოთ და 
ფეხ ბურ თის საქ მეც ისე მო-
ვაწყოთ, რო გორც ჩვენს ხალხს 
ეკად რე ბა“.

მან ტა შის გრი ა ლით და ტო ვა 
ტრი ბუ ნა.

ისევ აზ რ თა გაც ვ ლა- გა მოც-
ვ ლა, პო ლე მი კა და... სა-

ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფებ მა ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის 
პრე ზი დენ ტო ბის კან დი და ტე ბი და ა სა ხე ლეს: ნო-
დარ ახალ კა ცი, მა ნუ ჩარ მა ჩა ი ძე, კა ხი ასა თი ა ნი, 
ვლადიმირ ბარ ქა ი ა, ზუ რაბ პეტ რი აშ ვი ლი და ილია 
და თუ ნაშ ვი ლი.

„ოქროს ბი ჭებ მა“ – ბარ ქა ი ამ და და თუ ნაშ ვილ მა თა ვი-
ან თი კან დი და ტუ რე ბი მა ლე ვე მოხ ს ნეს. იგი ვე ნა ბი ჯი 
გა დად გეს ზუ რაბ პეტ რი აშ ვილ მა და მა ნუ ჩარ მა ჩა ი ძემ. 
პირ ველ მა ახალ კა ცის, მე ო რემ ასა თი ა ნის სა სარ გებ-
ლოდ.

დარ ჩა ორი კან დი და ტუ რა: ნო დარ ახალ კა ცი და კა-
ხი ასა თი ა ნი, 1981 წლის დი დი „დინამოს“ მთა ვა რი 
მწვრთნე ლი და გუნ დის უფ რო სი.

ასა თი ანს არ უაქ ტი უ რი ა. მიკ რო ფონ თან მი სულ მა, 
თქვა: „თუ მას (ნოდარ ახალ კაცს – ლ.გ.) მი აჩ ნი ა, რომ 
ამ დიდ საქ მეს გა უძღ ვე ბა, და მით მია პრე ზი დენ ტის 
პოს ტი“.

თბი ლი სის ჭად რა კის სა-
სახ ლე – დრო და ად გი ლი 
ყოფ ნა -არ ყოფ ნი სა, ხო ლო 
მთა ვა რი სა კითხი, ფეხ ბურ-
თის და მო უ კი დებ ლო ბის გა-
მოცხა დე ბა – წარ მო სახ ვი თი 
რუ ბი კო ნი.

დღე, რო მე ლიც სა მუ და მოდ 
ჩა ი წე რა ჩვე ნი ფეხ ბურ თის 
ის ტო რი ა ში, სა ი ნი ცი ა ტი-
ვო ჯგუ ფის თავ მ ჯ დო მა რემ 
და ვით კვი ნი კა ძემ გახ ს ნა: 
„მეგობრებო, დღე ვან დე ლი 
დღე ღირ ს შე სა ნიშ ნა ვია სა-
ქარ თ ვე ლოს სა ფეხ ბურ თო 
ცხოვ რე ბა ში, ჩვე ნი ფეხ-
ბურ თის ის ტო რი ა ში. უნ და 
და ვა ფუძ ნოთ ში ნა არ სით 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფე დე რა-
ცი ა, რო მე ლიც, რო გორც 
სუ ვე რე ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, 
უახ ლო ეს პე რი ოდ ში გა წევ-
რი ან დე ბა სა ერ თა შო რი სო 
ფე დე რა ცი ა ში“.

ჭად რა კის სა სახ ლე ში გა-
მარ თულ ყრი ლო ბა ზე 490 
დე ლე გა ტი იყო მიწ ვე უ ლი. 
სხდო მას 391 მათ გა ნი და-
ეს წ რო. და ვით კვი ნი კა ძის 
გარ და, ყრი ლო ბას ფი ზი კუ-
რი კულ ტუ რის ინ ს ტი ტუ ტის 
რექ ტო რი, პრო ფე სო რი 
ომარ გო გი აშ ვი ლი და სა-
ხალ ხო ფრონ ტის გამ გე ო ბის 
თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი ლე 
ავ თან დილ იმ ნა ძე უძღ ვე-
ბოდ ნენ.

აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა, ცხა-
დია, იყო. ერ თ ნი ამ ბობ დ ნენ, 
რომ ოს ტატ ფეხ ბურ თელ თა 
ყვე ლა გუნდს სა კავ ში რო 
ჩემ პი ო ნატ ში ას პა რე ზო-
ბა უნ და გა ეგ რ ძე ლე ბი ნა, 
ხო ლო რო გორც კი სა ქარ თ-
ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის 
პრობ ლე მა გა დაწყ დე ბო და, 
უკ ლებ ლივ ყვე ლა და ტო ვებ-

ახალ კა ცი მიკ-
რო ფონ თან 
მი დის: „არის 
პრობ ლე მა, რო-
მე ლიც მთე ლი 
ერის წი ნა შე 
დგას. არ შე იძ-
ლე ბა, ფეხ ბურ თი 
ეროვ ნულ მოძ-
რა ო ბას გა ე თი-
შოს. ვე თან ხ მე ბი 
მა ნუ ჩარ მა ჩა-
ი ძეს – ჩვენ ის 
ხალ ხი არ ვართ, 
გვერ დ ზე გავ დ-
გეთ. „ფეხ ბურ თის ახა ლი, და მო უ-

კი დე ბე ლი ფე დე რა ცია შე ი-
მუ შა ვებს ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო-
ნა ტის დე ბუ ლე ბას. დღე ი დან 
უარს ვაცხა დებთ საბ ჭო თა 
კავ ში რის ჩემ პი ო ნატ ში მო ნა-
წი ლე ო ბა ზე!“
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თა ვის მხრივ, ახალ კა ცი 
ფრთხი ლად იყო: „თუ გა-
დაწყ ვეტთ და ფე დე რა ცი ა ში 
რა ი მე საქ მეს და მა ვა ლებთ, 
მზად ვარ ვი მუ შა ო“.

ფრაგ მენ ტი სა ქარ თ ვე ლოს 
ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის 
დამ ფუძ ნე ბე ლი ყრი ლო ბის 
სტე ნოგ რა ფი უ ლი ჩა ნა წე რი-
დან:

„თავმჯდომარე ასა თი ანს მი-
მარ თავს: „მოხსენით თქვე ნი 
კან დი და ტუ რა?“

ასა თი ა ნი: „მოვხსენი... 
ბა ტონ მა ნო დარ მა უხელ მ-
ძღ ვა ნე ლოს ფე დე რა ცი ას. 
ვუ სურ ვებ, ბევ რი გა ე კე თე ბი-
ნოს ჩვე ნი ეროვ ნუ ლი მოძ-
რა ო ბის თ ვის“.

თავ მ ჯ დო მა რე: „რაკი ერ-
თი პრე ტენ დენ ტი დარ ჩა, 
აჯო ბებს, ღია კენ ჭის ყ რა 
მო ვაწყოთ. ვინ არის მომ ხ-
რე, რომ ნო დარ ახალ კა ცი 
არ ჩე ულ იქ ნას ფე დე რა ცი ის 
პრე ზი დენ ტად? გთხოვთ, 
მან და ტე ბის აწე ვით და ა დას-
ტუ როთ. ვინ არის წი ნა აღ მ-
დე გი? ...ექვსი კა ცი. თა ვი ვინ 
შე ი კა ვა? ...ხუთმა. ამ გ ვა რად, 
ხმის უმ რავ ლე სო ბით, ნო-
დარ ახალ კა ცი არ ჩე უ ლია 
სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის 
ფე დე რა ცი ის პრე ზი დენ ტად!“

ტა ში.

ნო დარ ახალ კაცს, სა ქარ თ-
ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა-
ცი ის პირ ველ პრე ზი დენტს, 
დარ ბაზ ში შეკ რე ბი ლე ბი 
ფეხ ზე ად გო მით ესალ მე ბი-
ან.

მე ო რე ფრაგ მენ ტი სტე ნოგ-
რა ფი უ ლი ჩა ნა წე რი დან:

1990 წლის 30 
მარტს ეროვ-
ნუ ლი ჩემ პი ო-
ნა ტი და იწყო 
– „იბერიად“ 
მო ნათ ლულ-
მა თბი ლი სის 
„დინამომ“ ფო-
თის „კოლხეთი 
1913“-ს უმას პინ-
ძ ლა. ერ თა დერ-
თი ქარ თუ ლი 
კლუ ბი, რო მელ-
მაც ეროვ ნულს 
საბ ჭო თა ჩემ პი ო-
ნა ტი არ ჩი ა, სო-
ხუ მის „დინამო“ 
იყო. სა კავ ში რო 
ფე დე რა ცი ამ 
„დიდსულოვნად 
და აკ მა ყო ფი ლა“ 
სო ხუ მის დი ნა-
მო ელ თა თხოვ ნა 
და კლუბს სა კავ-
ში რო პირ ველ 
ლი გა ში ას პა რე-
ზო ბის „უფლება 
დარ თო“.

„თავმჯდომარე: ვინ არის 
მომ ხ რე, რომ კი დევ ერ თი 
წე ლი ვი თა მა შოთ საბ ჭო-
თა კავ ში რის ჩემ პი ო ნატ ში? 
...თხუთმეტი კა ცი. წი ნა აღ-
მ დე გი? ...უმრავლესობა. 
თა ვი ვინ შე ი კა ვა? ...სამმა 
დე ლე გატ მა. ხმე ბის აბ სო-
ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბით გა-
დაწყ და: ფეხ ბურ თის ახა ლი, 
და მო უ კი დე ბე ლი ფე დე რა-
ცია შე ი მუ შა ვებს ეროვ ნუ ლი 
ჩემ პი ო ნა ტის დე ბუ ლე ბას. 
დღე ი დან უარს ვაცხა დებთ 
საბ ჭო თა კავ ში რის ჩემ პი ო-
ნატ ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე!“

მქუ ხა რე ტა ში.

დარ ბაზ ში სა ქარ თ ვე ლოს 
დრო შე ბი ფრი ა ლებს.

სამ წუ ხა როდ, სტე ნოგ-
რა ფისტს ზუს ტი დრო არ 
მი უ თი თე ბი ა, თუმ ცა თვით მ-
ხილ ვე ლე ბი ამ ბო ბენ, რომ 
კენ ჭის ყ რა და ახ ლო ე ბით 17 
სა ათ ზე შედ გა.

1990 წლის 30 მარტს ეროვ-
ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტი და იწყო 
– „იბერიად“ მო ნათ ლულ-
მა თბი ლი სის „დინამომ“ 
ფო თის „კოლხეთი 1913“-ს 
უმას პინ ძ ლა. ერ თა დერ-
თი ქარ თუ ლი კლუ ბი, რო-
მელ მაც ეროვ ნულს საბ-
ჭო თა ჩემ პი ო ნა ტი არ ჩი ა, 
სო ხუ მის „დინამო“ იყო. 
სა კავ ში რო ფე დე რა ცი ამ 
„დიდსულოვნად და აკ მა ყო-
ფი ლა“ სო ხუ მის დი ნა მო-
ელ თა თხოვ ნა და კლუბს 
სა კავ ში რო პირ ველ ლი გა ში 
ას პა რე ზო ბის „უფლება დარ-
თო“.

1990 წლის 15 თე ბერ ვალს, 
თბი ლი სის ჭად რა კის სა სახ-
ლე ში ნო დარ ახალ კა ცის 

მი ერ ქარ თუ ლი ფეხ ბურ-
თის შე საძ ლო იზო ლა ცი ა-
ზე გა მოთ ქ მუ ლი ვა რა უ დი 
გა მარ თ ლ და: ფი ფამ სფფ-ს 
წევ რო ბა ზე უარი უთხ რა, 
სა ქარ თ ვე ლოს ნაკ რებ გუნ-
დებს და კლუ ბებს კი სა ერ-
თა შო რი სო ტურ ნი რებ ში 
ას პა რე ზო ბა აუკ რ ძა ლა.

თუმ ცა ქარ თუ ლი ფეხ ბურ-
თის ტა ძარ ში დიდ სა ფეხ-
ბურ თო ოჯახ ში გა წევ რი-
ა ნე ბის თ ვის ბრძო ლა არ 
შე უწყ ვე ტი ათ – 1991 წლის 
გა ზაფხულ ზე ფე დე რა ცი-
ამ ოფი ცი ა ლუ რი წე რი ლი 
მის წე რა ფი ფას. 23 მა ისს, 
ფი ფას მა შინ დელ მა გე ნე-
რა ლურ მა მდი ვან მა იოზეფ 
ბლა ტერ მა ქარ თ ვე ლებს 
უპა სუ ხა: „ფიფას იური დი-
ულ მა კო მი ტეტ მა 1991 
წლის 2 მა ისს გა ნი ხი ლა აღ-
მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ-
ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბი და და ად გი ნა: 
ამ ქვეყ ნე ბის პო ლი ტი კუ რი 
სტა ტუ სის გა მო, ფი ფა, ჯერ-
ჯე რო ბით, ვერ და აკ მა ყო-
ფი ლებს მათ თხოვ ნას“.

გა ვი და მცი რე ხა ნი და ყი-
ნუ ლი და იძ რა – 1992 წლის 
25 თე ბერ ვალს სა ა გენ ტო 
„ფრანს პრეს მა“ ასე თი 
ინ ფორ მა ცია გა ავ რ ცე ლა: 
„ფიფამ დრო ე ბით წევ-
რე ბად მი ი ღო უკ რა ი ნის, 
სა ქარ თ ვე ლოს, ხორ ვა ტი ის 
და სლო ვე ნი ის ფეხ ბურ-
თის ფე დე რა ცი ე ბი. ამით ამ 
ქვეყ ნე ბის საკ ლუ ბო გუნ-
დებს და ეროვ ნულ ნაკ რე-
ბებს სა შუ ა ლე ბა მი ე ცათ, 
ითა მა შონ სა ერ თა შო რი სო 
ოფი ცი ა ლუ რი მატ ჩე ბი“.

1992 წლის აპ რილ ში, ცი უ-
რიხ ში, ფი ფას შტაბ - ბი ნას 

სფფ-ს პრე ზი დენ ტი ნო დარ 
ახალ კა ცი და ვი ცე- პ რე ზი-
დენ ტი ალექ სან დ რე ჩი ვა ძე 
ეს ტუმ რ ნენ. მათ სა ქარ თ ვე-
ლოს სა ხელ მ წი ფო საბ ჭოს 
თავ მ ჯ დო მა რის ედუ არდ 
შე ვარ დ ნა ძის წე რი ლიც თან 
იახ ლეს.

გა ვი და კი დევ სა მი თვე და 
ფი ფას 48-ე კონ გ რეს ზე, 
ახალ კა ცი და ჩი ვა ძე კვლავ 
ჩა ვიდ ნენ ცი უ რიხ ში. ამ ჯე-
რად დე ლე გა ტის სტა ტუ სით.

3 ივ ლისს ფი ფას თერ თ მე ტი 
ახა ლი წევ რი შე ე მა ტა: რუ-
სე თი, უკ რა ი ნა, ბე ლა რუ სი, 
სომ ხე თი, ხორ ვა ტი ა, სლო-
ვე ნი ა, სამ ხ რე თი აფ რი კა, 
ნა მი ბი ა, კა ი მა ნის კუნ ძუ ლე-
ბი, სენ ტ - კიტ სი და... სა ქარ-
თ ვე ლო!

„დიდი სი ხა რუ ლით გაც-
ნო ბებთ, რომ ფი ფას 
48-ე კონ გ რეს მა, 1992 
წლის 3 ივ ლისს, ოფი ცი-
ა ლუ რად მი ი ღო თა ვის 
რი გებ ში სა ქარ თ ვე ლოს 
ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ა. 
კე თი ლი იყოს თქვე ნი შე-
მობ რ ძა ნე ბა ფი ფას დიდ 
ოჯახ ში! 

პა ტი ვის ცე მით, ფი ფას 
პრე ზი დენ ტი 
ჟოაო ავე ლან ჟი

გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი 
იოზეფ ბლა ტე რი

ცი უ რი ხი, 
1992 წლის 17 ივ ლი სი“

გა ვი და კი დევ ერ თი წე ლი და 
სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის 
ფე დე რა ცია უეფა მაც აღი ა რა 
– 1993 წლის 17 ივ ნისს, შვე ი-
ცა რი ის მე ო რე ქა ლაქ ჟე ნე-
ვა ში, სა ქარ თ ვე ლო ევ რო პის 
სა ფეხ ბურ თო ოჯა ხის მუდ მი ვი 
წევ რი გახ და.

1990 წლის 15 თე ბერ ვ ლის 
მე რე 26 წე ლი გა ვი და.

და მო უ კი დე ბე ლი ქარ თუ-
ლი ფეხ ბურ თის 26-წლიან 
ის ტო რი ა ში იყო სი ხა რუ ლი 
და ტკი ვი ლი, გა მარ ჯ ვე ბა 
და იმედ გაც რუ ე ბა, აღ-
მართს დაღ მარ თი ცვლი-
და, დარს – ავ და რი, თუმ ცა 
კარ გად ნაც ნო ბი და ზედ გა-
მოჭ რი ლი სიტყ ვე ბით და-
ვას რუ ლებთ – ეს უკ ვე სულ 
სხვა ის ტო რი ა ა. 
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2008 წლის ნო ემ ბე რი ა. ეს პა ნე თის ნაკ რე ბი, 
რო მე ლიც იმ ზაფხულს ევ რო პის ჩემ პი ო ნი 
გახ და, ამ ხა ნა გურ მატ ჩ ში ჩი ლეს მას პინ ძ-
ლობს, თა მაშს კი ახალ გაზ რ და ქარ თ ვე ლი 
არ ბიტ რი გი ორ გი ვა დაჭ კო რია სჯის. კა სი-
ლი ა სი, რა მო სი, პუ ი ო ლი, ჩავი, ჩა ბი ალონ-
სო, ვი ლი ა, ტო რე სი... ინი ეს ტას გარ და, მო-
ე დან ზე ყვე ლა იმ დ რო ინ დე ლი ეს პა ნე ლი 
ვარ ს კ ვ ლა ვი ა. ერთ ეპი ზოდ ში ჩა ვი ვა დაჭ-

კო რი ას ეკა მა თე ბა, რა საც „ფურია რო ხა ში“ 
ახ ლად და ნიშ ნუ ლი ვი სენ ტე დელ ბოს კეს 
მძაფ რი რე აქ ცია მოს დევს. თუ არ და ოკ დე-
ბი, ახ ლა ვე შეგ ც ვ ლიო – ქარ თ ველ მსაჯს ეს-
პა ნუ რი არ ეს მის, მაგ რამ ჟეს ტე ბით ხვდე ბა, 
რას ეუბ ნე ბა მწვრთნე ლი ფეხ ბურ თელს.

ეს გი ორ გი ვა დაჭ კო რი ას სამ სა ჯო კა რი ე-
რი დან ერ თ -ერ თი გა მორ ჩე უ ლი ეპი ზო დი ა. 

გა სახ სე ნე ბე ლი კი 38 წლის ფი ფას 
არ ბიტრს ბევ რი აქვს. არც წარ მა ტე-
ბე ბი აკ ლი ა. მი სი ბო ლო აღი ა რე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს 2015 წლის სა უ კე-
თე სო მსა ჯად და სა ხე ლე ბა ა. ეს წო-
დე ბა მე ო რედ მო ი პო ვა. სა უ კე თე სო 
მსა ჯის ნო მი ნა ცია ჩვენ ში წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში გა უქ მე ბუ ლი იყო, 
თო რემ დარ წ მუ ნე ბით შეგ ვიძ ლია 
ვთქვათ, რომ ვა დაჭ კო რი ას პი რა-
დი ჯილ დო ე ბის კო ლექ ცია გა ცი ლე-
ბით მდი და რი იქ ნე ბო და.

19 წლამ დე ფეხ ბურთს თა მა შობ-
და, მსა ჯო ბას კი ხე ლი 1999 
წელს მოჰ კი და, რო ცა თბი ლი-
სის ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის 
მა შინ დელ მა თავ კაც მა ავ თან-
დილ კო კა ი ამ ამ პრო ფე სი ის 
და უფ ლე ბა შეს თა ვა ზა. ყვე ლა-
ზე დი დი ცოდ ნა კი ელ გუ ჯა სი-
ლა გა ვას გან მი ი ღო.

ვერც წარ მო იდ გენ და, რომ 
ახალ საქ მე ში ასე შორს წა ვი-
დო და. ჯერ ქა ლა ქის ჩემ პი ო-
ნატ ზე ხვეწ და ოს ტა ტო ბას, მე-
რე მე ო რე ლი გა ში, პირ ველ ში 
და 2005 წელს უმაღ ლეს ლი-
გუ რი დე ბი უ ტიც ჰქონ და. იმ დ-
რო ინ დე ლი ორი გა მორ ჩე უ ლი 
გუნ დის, დი ნა მო სა და ზეს ტა ფო ნის 
და პი რის პი რე ბის გან ს ჯა მი ან დეს. 

გი ორ გის კა რი ე რა ამის შემ დე გაც 
სწრა ფი ტემ პით გან ვი თარ და. 2005-
06 წლე ბის სე ზო ნი სა ქარ თ ვე ლოს 
თა სის ფი ნა ლით დაგ ვირ გ ვინ და. 
ამერ მა ზეს ტა ფონს პე ნალ ტე ბის სე-
რი ა ში სძლი ა. ბევ რი თან ხ მ დე ბა 
იმა ზე, რომ ეს ჩვენს ფი ნა ლებს შო-
რის სა უ კე თე სო იყო, ამა ში კი ფეხ-
ბურ თე ლებ ზე არა ნაკ ლე ბი წვლი ლი 
ვა დაჭ კო რი ას მი უძღ ვის, რო მელ მაც  
ურ თუ ლეს და დრა მა ტიზ მით აღ სავ სე 
მატჩს თა ვი ჩი ნე ბუ ლად გა არ თ ვა.

2006-ში პირ ვე ლად და ა სა ხე ლეს 
ქვეყ ნის სა უ კე თე სო მსა ჯად, 2007-
ში კი ყვე ლა მსა ჯის თ ვის სა ოც ნე ბო 

სტა ტუსს, ფი ფას არ ბიტ რო ბას მი-
აღ წი ა. უცხო ელ ინ ს ტ რუქ ტო რებს 
გა მოც დე ბი მა ღალ დო ნე ზე ჩა ა ბა-
რა და არც ქარ თ ვე ლი მსა ჯე ბის უმ-
რავ ლე სო ბის აქი ლევ სის ქუს ლ თან, 
ინ გ ლი სურ ენას თან აქვს პრობ ლე-
მე ბი. 

გი ორ გი პრო ფე სი ით ინ ჟი ნერ - ტექ-
ნი კო სი ა, თუმ ცა დღეს მხო ლოდ 
სამ სა ჯო კა რი ე რით არის და კა ვე ბუ-
ლი. „იყო დრო, ქარ თ ველ მსა ჯებს 
მი ზე რულ ხელ ფას ზე უწევ დათ მუ-
შა ო ბა, დღეს კი ჩვე ნი ანაზღა უ რე-

ბა ღირ სე უ ლი ა. ფი ფას ქარ თ ველ 
მსა ჯებს სა ერ თა შო რი სო მატ ჩე ბი-
დან კი დევ უფ რო სო ლი დუ რი ჰო-
ნო რა რე ბი გვაქვს, რაც მთლი ა ნო-
ბა ში, ნორ მა ლუ რად ცხოვ რე ბის 
სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს. მსოფ ლი ოს 
გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში მსა ჯის 
პრო ფე სია პრეს ტი ჟუ ლია და მო ხა-
რუ ლი ვარ, რომ ბო ლო დროს სა-
ქარ თ ვე ლო შიც შე ი ნიშ ნე ბა სა ა მი სო 
ტენ დენ ცი ე ბი. მა ხა რებს ფე დე რა ცი-
ის ახა ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის მიდ-
გო მა ჩვე ნი სფე რო სად მი. ლე ვან 
კო ბი აშ ვილს ჯერ კი დევ ბავ შ ვო ბი-
დან ვიც ნობ, ბო ლომ დე ვენ დო ბი 
და მჯე რა, რომ თა ვის გუნ დ თან ერ-
თად ქარ თუ ლი ფეხ ბურ თის სა სი კე-
თოდ მთე ლი მონ დო მე ბით იღ ვა-
წებს“, – ამ ბობს ვა დაჭ კო რი ა.

რა თვი სე ბე ბი სჭირ დე ბა დამ წყებ 
მსაჯს, რომ მა ღა ლი დო ნის პრო-
ფე სი ო ნა ლად ჩა მო ყა ლიბ დეს? 
ვა დაჭ კო რი ას აზ რით, თე ო რი ულ 
- პ რაქ ტი კულ ცოდ ნა სა და უნარ - ჩ-
ვე ვებ თან ერ თად, მთა ვა რია თავ-
და ჯე რე ბუ ლო ბა. „საკუთარ თავ ში 
დარ წ მუ ნე ბუ ლი უნ და იყო, კარ გი 
ფი ზი კუ რი მომ ზა დე ბის გა რე შე კი 
ეს გა მო რიცხუ ლი ა. დაღ ლი ლო ბა 
პირ და პირ მოქ მე დებს ფსი ქი კა ზე 
და თა მაშ ზე ყო ველ გ ვარ კონ ტ-
როლს კარ გავ. აღა რა ფერს ვამ ბობ 
პა ტი ოს ნე ბა ზე, რომ ლის გა რე შეც 

მსა ჯის ავ ტო რი ტე ტი ნუ ლი ა. 
თუ მსაჯს ერ თხელ მა ინც წას ც-
დე ნია ხე ლი ქრთამ ზე, ეს უმალ 
მო ე დე ბა მთელ სა ფეხ ბურ თო 
სამ ყა როს და მას უკ ვე აღა-
რა ვინ და უ ჯე რებს, რომ უბ რა-
ლოდ, შეც დო მა მო უ ვი და და 
ად გი ლი არ ჰქო ნია მი კერ ძო-
ე ბას“.

ვა დაჭ კო რი ას თ ვის არ არ სე-
ბობს რი გი თი მატ ჩი, ნე ბის მი-
ე რი ად გი ლობ რი ვი თუ სა ერ-
თა შო რი სო შეხ ვედ რის თ ვის 
დი დი მონ დო მე ბით ემ ზა დე ბა. 
სწავ ლობს გუნ დე ბის შე მად-
გენ ლო ბებ სა და თა მა შის მა-

ნე რას, რე გუ ლა რუ ლად ეც ნო ბა 
ფეხ ბურ თის წე სებ ში შე სულ ცვლი-
ლე ბებს. წე სე ბის უკეთ სწავ ლას 
ურ ჩევს ქარ თ ველ ფეხ ბურ თე ლებ-
საც, რო მელ თა მი მარ თაც ქარ თ ვე-
ლი მსა ჯე ბის ნა წი ლი ლმო ბი ე რი ა, 
სა ერ თა შო რი სო მატ ჩებ ში კი სას-
ჯე ლი და ნა შა უ ლის ადეკ ვა ტუ რია 
და სწო რედ ამის ბრა ლია ევ რო თა-
სებ ზე გახ ში რე ბუ ლი წი თე ლი ბა რა-
თე ბი.

გი ორ გი ვა დაჭ კო რი ას მსა ჯო ბა კი-
დევ შვი დი წლის გან მავ ლო ბა ში შე-
უძ ლი ა, შემ დეგ კი ისევ ფეხ ბურ თ ში 
სურს დარ ჩე ნა. სა ქარ თ ვე ლოს სა უ-
კე თე სო მსა ჯის სამ სა ხუ რი ქარ თულ 
ფეხ ბურთს ალბათ სა მო მავ ლო დაც 
დას ჭირ დე ბა. 

ავტორი: ლე ვან ჯა ნე ზაშ ვი ლი

გიორგი ვა დაჭ კო რი ა: 

სა კუ თარ თავ ში 
დარ წ მუ ნე ბუ ლი უნ და იყო, 
კარ გი ფი ზი კუ რი მომ ზა დე ბის 
გა რე შე კი ეს გა მო რიცხუ ლი ა

დაღ ლი ლო ბა პირ და პირ 
მოქ მე დებს ფსი ქი კა ზე და 
თა მაშ ზე ყო ველ გ ვარ კონ ტ-
როლს კარ გავ. აღა რა ფერს 
ვამ ბობ პა ტი ოს ნე ბა ზე, რომ-
ლის გა რე შეც მსა ჯის ავ ტო რი-
ტე ტი ნუ ლი ა.
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ტრა დი ცი უ ლად, ყვე ლა ზე მე ტად თბი-
ლი სის „დინამომ“ იაქ ტი უ რა, წარ მა-
ტე ბუ ლად ჩა ტა რე ბუ ლი შეკ რე ბის წინ 
გუნ დ მა ახა ლი მთა ვა რი მწვრთნე ლი წა-
რად გი ნა. გია გე გუ ჩა ძე პირ ვე ლი წრის 
შემ დეგ სლო ვაკ მა სპე ცი ა ლის ტ მა იურაი 
იარა ბეკ მა შეც ვა ლა, რო მე ლიც თა ვი სი 

ქვეყ ნის პირ ვე ლი წარ მო მად გე ნე ლი ა, ვი საც ოდეს მე 
ქარ თუ ლი გუნ დი გა უწ ვ რ თ ნი ა. 

53 წლის იარა ბეკ მა მწვრთნე ლო ბა 2008 წელს 
„ბლავაში“ და იწყო, 2009-2013 წლებ ში „ზლატე მო რავ-
ცეს“ ავარ ჯი შებ და, ხო ლო 2013-2015 წლებ ში ტრნა ვას 
„სპარტაკს“ უძღ ვე ბო და.

მი სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით ტრნა ვე ლებ მა სლო ვა კე თის 
ჩემ პი ო ნატ ში 2013-2014 წლე ბის სე ზონ ში მე-3 ად გი ლი 
და ი კა ვეს, ხო ლო 2014-2015 წლე ბის სე ზონ ში – მე ოთხე.

იარა ბეკს ქარ თუ ლ ფეხ ბურ თ თან შე ხე ბა მა ნამ დეც 
ჰქონ და, ოღონდ მწვრთნე ლის რან გ ში. გაწ ვ რ თ ნილ მა 
„სპარტაკმა“ 2014-2015 წლე ბის სე ზონ ში ევ რო პა ლი გი-
დან „ზესტაფონი“ გა მო თი შა – შინ 3:0 მო უ გო და სტუმ-
რად 0:0 ითა მა შა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მა შინ ზეს ტა ფო-
ნე ლებს გია გე გუ ჩა ძე ავარ ჯი შებ და. მიმ დი ნა რე სე ზონ ში 

„სპარტაკმა“ ევ რო პა ლი გის მე-3 რა უნ დ ში გა აღ წი ა, სა-
დაც ბერ ძ ნულ პა ოკ - თან გა მო ვარ და. 

იარა ბე კის წარ დ გე ნი სას „დინამოს“ პრე ზი დენ ტ მა რო-
მან ფი ფი ამ აღ ნიშ ნა, რომ გე გუ ჩა ძის წას ვ ლის შემ დეგ, 
მწვრთნე ლი სწრა ფად უნ და მო ე ძებ ნათ და არ ჩე ვა ნი 
სწო რედ სლო ვაკ ზე შე ა ჩე რეს. 

თა ვის მხრივ, იარა ბეკ მა „დინამოს“ უც ვ ლე ლი მიზ ნე ბი 
გა ახ მა უ რა – სა ქარ თ ვე ლოს ჩემ პი ო ნო ბა და ქვეყ ნის თა-
სის მო გე ბა. სლო ვა კის აზ რით, გუნდს ჩემ პი ონ თა ლი-
გის პლე ი -ოფ ში გას ვ ლა შე უძ ლი ა. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, 
მი სი მი ზა ნი ევ რო თა სებ ზე წარ მა ტე ბუ ლი გა მოს ვ ლა და 
ჩემ პი ონ თა ლი გის თუ არა, ევ რო პა ლი გის ჯგუფ ში მოხ-
ვედ რა ა. 

კლუ ბის სე რი ო ზულ მიზ ნებ ზე ისიც მეტყ ვე ლებს, რომ 
„დინამომ“ სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ნაკ რე ბის სა მი 
ფეხ ბურ თე ლი – მცვე ლე ბი ალექ სან დ რე ამი სუ ლაშ ვი ლი 
და უჩა ლობ ჟა ნი ძე, ასე ვე, თავ დამ ს ხ მე ლი ნი კა გე ლაშ-
ვი ლი და ი მა ტა. ამი სუ ლაშ ვილ მა მიმ დი ნა რე სე ზო ნის 
პირ ვე ლი წრე თურ ქე თის „ქარშიაქაში“ გა ა ტა რა.

უჩა ლობ ჟა ნი ძე ბო ლო სე ზო ნე ბი კვიპ რო სის „ომონიაში“ 
გა მო დი ო და, ხო ლო გუნ დი ახალ მთა ვარ მწვრთნელ-
თან კონ ფ ლიქ ტის გა მო და ტო ვა. ნი კა გე ლაშ ვი ლიც 
კვიპ როს ზე თა მა შობ და, ოღონდ „პაფოსში“, სა დაც მას-
თან ერ თად კი დევ ოთხი ქარ თ ვე ლი ირიცხე ბო და. 

სხვა თა შო რის, ამი სუ ლაშ ვილ მა და ლობ ჟა ნი ძემ პრო-
ფე სი ო ნა ლურ დო ნე ზე ფეხ ბურ თ ში სე რი ო ზუ ლი ნა ბი ჯი 
თა ვის დრო ზე სწო რედ „დინამოში“ გა დად გეს. გე ლაშ-
ვი ლი რამ დე ნი მე წე ლი „ზესტაფონის“ შე ტე ვის ლი დე-
რი იყო, რომ ლის რი გებ ში სა ქარ თ ვე ლოს ჩემ პი ო ნა ტი 
2-ჯერ მო ი გო. 

2015 წლის იან ვა რი „დინამოსთვის“ ბა რა ქი ა ნი აღ მოჩ-
ნ და. სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის მი ერ ჩა-

უმაღ ლე სი ლი გის გა ზაფხუ ლი

ტა რე ბუ ლი გა მო კითხ ვის შემ დეგ, ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა-
ტის 2015 წლის სა უ კე თე სო მწვრთნე ლად გია გე გუ ჩა ძე 
და ა სა ხე ლეს, სა უ კე თე სო ფეხ ბურ თე ლად „დინამოს“ 
კა პი ტა ნი ალექ სან დ რე იაშ ვი ლი, ხო ლო სა უ კე თე სო 
ახალ გაზ რ და მო თა მა შედ დი ნა მო ელ თა ნა ხე ვარ მ ც ვე-
ლი ოთარ კი ტე იშ ვი ლი. 

11 წლის შემ დეგ, სა ქარ თ ვე ლოს უმაღ-
ლეს ლი გა ში რუ სი სა ფეხ ბურ თო სპე-
ცი ა ლის ტი კვლავ გა მოჩ ნ და. „გურიას“ 
პრე ზი დენ ტ მა ზა ზა ურუ შა ძემ მთა ვარ 
მწვრთნე ლად ვიქ ტორ დე მი დოვს უხ-
მო. ტა ჯი კე თის დე და ქა ლაქ დუ შან ბე ში 
და ბა დე ბულ დე მი დოვს არც ფეხ ბურ თი 

უთა მა შია მა ღალ დო ნე ზე და ჯერ ჯე რო ბით წარ მა ტე ბა 
არც სამ წ ვ რ თ ნე ლო კა რი ე რა ში ჰქო ნი ა. 

51 წლის დე მი დო ვი რუ სე თის მე ო რე დი ვი ზი ო ნის 
„ვოლოჩანინში“, „ლუხოვიციში“, „გუბკინში“, ტვე-
რის „ვოლგაში“, პირ ვე ლი დი ვი ზი ო ნის „ტოსნოსა“ 
და სან კ ტ - პე ტერ ბურ გის „დინამოში“, ასე ვე, ლატ ვი ის 
„დინაბურგსა“ და და უ გავ პილ სის „დაუგავაში“ მუ შა ობ-
და. მან 2014 წელს პრო ლი ცენ ზია აიღო. 

ჩემ პი ო ნა ტის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ლან ჩხუ თის „გურიაში“ 
სა მი მწვრთნე ლი შე იც ვა ლა, მაგ რამ გუნ დის თა მა ში 
ვერ ცერ თ მა გა მო ას წო რა. სე ზო ნის კა ხი გო გი ჩ ა იშ ვილ-
მა და იწყო, რო მე ლიც ბად რი კვა რაცხე ლი ამ ჩა ა ნაც ვ-
ლა, ხო ლო პირ ვე ლი წრე გი ორ გი ჩხა ი ძემ და ას რუ ლა. 

დე მი დო ვამ დე, ბო ლო რუ სი მწვრთნე ლი, რო მე ლიც სა-
ქარ თ ვე ლო ში მოღ ვა წე ობ და ან დ რეი ჩერ ნი შო ვი იყო – 
2006 წელს თბი ლი სის „დინამოს“ ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და. 

„გურია“ თბი ლის სა და ურეკ ში ემ ზა დე ბო და, ხო ლო დე-
მი დოვ მა იმ დე ნი ეროვ ნე ბის ფეხ ბურ თე ლი გა სინ ჯა, ერ-
თად უმაღ ლე სი ლი გის ყვე ლა კლუბს რომ ეყო ფო და. 

სა ბო ლო ოდ, „გურიამ“ უკ რა ი ნე ლი, რუ სი, კოს ტა რი კე-
ლი და პა ნა მე ლი მო თა მა შე ე ბი და ი მა ტა. უკ რა ი ნე ლებ სა 
და რუ სებს სა ქარ თ ვე ლო ში ად რეც უთა მა ში ათ, მაგ რამ 
პა ნა მე ლი და კოს ტა რი კე ლი ნამ დ ვი ლად სი ახ ლე ა. 

ლან ჩხუ თურ კლუბ ში ახა ლი ამ ბა ვი ისი ცა ა, რომ გრი-
გო ლეთ ში „გურიას“ საწ ვ რ თ ნელ ბა ზა ზე საცხოვ რე ბე ლი 
კორ პუ სის რე მონ ტი დას რულ და. 

რაც შე ე ხე ბა „გურიას“ სა ში ნაო არე ნას, „ევგრაფი შე ვარ-
დ ნა ძე ზე“ ბა ლა ხის სა ფა რი შეძ ლე ბის დაგ ვა რად მო ა წეს-
რი გეს და მე ო რე წრე ში ად გი ლობ რი ვი გუნ დის გარ და, 
სა ში ნაო მატ ჩებს სხვა არა ვინ ჩა ა ტა რებს. 

ეროვ ნუ ლი ჩემ პი ო ნა ტის ერ თ -ერ თ მა 
აუტ სა ი დერ მა „ზუგდიდმა“ უკ რა ი ნელ 
მწვრთნელ იური ბა კა ლოვს უხ მო, რო-
მელ საც კონ ტ რაქ ტი მიმ დი ნა რე სე-
ზო ნის ბო ლომ დე გა უ ფორ მა. კლუ ბის 
დი რექ ტო რის გე ლა ინა ლიშ ვი ლის 
თქმით, 49 წლის უკ რა ი ნე ლი პი რა დი 

კონ ტაქ ტე ბის წყა ლო ბით მი იწ ვი ეს. რამ დე ნად გა და-
არ ჩენს ბა კა ლო ვი „ზუგდიდს“ უმაღ ლე სი ლი გი დან გა-
ვარ დ ნას, რთუ ლი სათ ქ მე ლი ა. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, 
მას სამ შობ ლო ში დი დი წარ მა ტე ბის თ ვის არ მი უღ წე ვი ა. 
სამ წ ვ რ თ ნე ლო კა რი ე რის უმე ტე სი ნა წი ლი უკ რა ი ნელ-
მა კი ე ვის „არსენალში“ გა ა ტა რა, სა დაც ხან მთა ვა რი 
მწვრთნე ლი იყო, ხან კი დევ ასის ტენ ტი. 

ბა კა ლოვს პი რო ბა არ და უ დი ა, რომ „ზუგდიდს“ ლი გა ში 
ად გილს შე უ ნარ ჩუ ნებ და, მაგ რამ მე დი ის თ ვის წარ დ გე-
ნის დროს აღ ნიშ ნა – გამოუვალი სი ტუ ა ცია არ არ სე ბობ-
სო. 

პირ ველ წრე ში „ზუგდიდს“ ჯერ ბე სიკ შე რო ზია თავ კა-
ცობ და, რო მე ლიც გუნ დის მი ერ ნაჩ ვე ნე ბი არა და მაკ მა-
ყო ფი ლე ბე ლი შე დე გის გა მო ლე ვან მი ქა ძემ შეც ვა ლა, 
ხო ლო ახ ლა გუნ დის კრი ზი სი დან გა მოყ ვა ნა ბა კა ლოვს 
ან დეს. „ზუგდიდის“ თავ კაც მა გუნ დ ში რამ დე ნი მე ახალი 
ფეხ ბურ თე ლი მი იყ ვა ნა. 

ახალ მო სულ უცხო ელ მწვრთნე ლებ ზე ვთქვით და 
გვერდს ვერც მათ ავუვ ლით, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო-
ში გა სუ ლი წლი დან მუ შა ობ დ ნენ. 

წარ მო შო ბით უკ რა ი ნე ლი და ბელ გი ის 
მო ქა ლა ქე ალექ სან დ რ შტე ლი ნი ქუ თა-
ი სის „ტორპედოში“ 12-წლიანი პა უ ზის 
შემ დეგ დაბ რუნ და და შარ შან შე მოდ-
გო მა ზე გი ორ გი და რა სე ლია შეც ვა ლა. 

სა ქარ თ ვე ლოს 26-ე სა ფეხ ბურ თო ჩემ პი ო ნა ტის უმაღ ლე სი ლი გის მე ო რე წრეს თექ ვ ს მე ტი ვე გუნ-
დი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მომ ზა დე ბის დო ნით შეხ ვ და.

ვი საც ფი ნან სუ რი სა შუ ა ლე ბა ჰქონ და, შეკ რე ბა თურ ქეთ ში ან ეს პა ნეთ ში გა ი ა რა, ხო ლო ის კლუ ბე-
ბი, რო მელ თაც ბი უ ჯეტ ში მოკ რ ძა ლე ბუ ლი თან ხა აღ მო აჩ ნ დათ, სა ქარ თ ვე ლო ში ვარ ჯი შით შე მო ი-
ფარ გ ლ ნენ. 
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შტე ლი ნი „ტორპედოს“ თავ კა ცად 2002-2003 წლე ბის 
სე ზონ ში და ნიშ ნეს, ხო ლო მა ნამ დე გუნ დ ში ფიზ - მომ ზა-
დე ბის მწვრთნე ლად მუ შა ობ და. ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე-
ბის გა მო, მან კლუ ბი სე ზო ნის დას რუ ლე ბამ დე 3 ტუ რით 
ად რე და ტო ვა და სო სო ფრუ ი ძემ შეც ვა ლა. იმ სე ზონ ში 
ქუ თა ი სე ლე ბი ჩემ პი ო ნატ ში მე ო რე ად გილ ზე გა ვიდ ნენ. 

ქუ თა ის ში დაბ რუ ნე ბუ ლი შტე ლი ნის პირ ვე ლი სიტყ ვე-
ბი იყო, რომ გუნ დ ში სა გან გა შო მდგო მა რე ო ბა დახ ვ და. 
პირ ველ ყოვ ლი სა, უკ რა ი ნე ლი ფეხ ბურ თე ლე ბის ფი-
ზი კუ რი მდგო მა რე ო ბით დარ ჩა უკ მა ყო ფი ლო. სხვა თა 
შო რის, ის ფიზ მომ ზა დე ბის სპე ცი ა ლის ტია და საბ ჭო თა 
კავ ში რის დროს კი ე ვის „დინამოს“ ლე გენ და რუ ლი მთა-
ვა რი მწვრთნე ლის ვა ლე რი ლო ბა ნოვ ს კის სა მეც ნი ე რო 
ჯგუფ შიც შე დი ო და. „ტორპედოში“ ხელ მე ო რედ და ნიშ ვ-
ნამ დე, იგი ზა პო რო ჟი ეს „მეტალურგის“ სე ლექ ცი ო ნე რი 
იყო. 

შტე ლინ მა ზამ თარ ში გუნ დი დან რამ დე ნი მე გა მოც დი ლი 
მო თა მა შე გა უშ ვა, ხო ლო „ტორპედო“ თურ ქეთ ში მო ამ-
ზა და. ვიდ რე, ქუ თა ი სე ლე ბი შეკ რე ბას გა დი ოდ ნენ, ახა-
ლი პრე ზი დენ ტიც და ნიშ ნეს – თე მურ ჩე ჩე ლაშ ვი ლი. 

„ტორპედოს“ მე ო რე წრე ში სა ში ნაო არე ნად მარ ტ ვი ლის 
მურ თაზ ხურ ცი ლა ვას სა ხე ლო ბის სტა დი ო ნის გა მო ყე ნე-
ბა მო უ წი ა, რად გან ქუ თა ი სის სტა დი ონს, რო მე ლიც რა-
მაზ შენ გე ლი ას სა ხელს ატა რებს, სა რე ვე ლა ბა ლა ხი ე.წ 
„ჭანგა“ „შეესია“ და სა ვა ლა ლო მდგო მა რე ო ბა ში ჩა აგ-
დო.

„დინამოსთან“ ერ თად მე ო რე კერ-
ძო კლუ ბი, რო მელ საც უცხო ე-
ლი მწვრთნე ლი ჰყავს, თბი ლი სის 
„ლოკომოტივია“. 

33 წლის ჟე რარდ სა რა გო სა მუ ლე ტიც სა ქარ თ ვე ლო ში 
2015 წლის შე მოდ გო მა ზე დაბ რუნ და. ის „ლოკომოტივს“ 
2012-2013 წლებ შიც წვრთნი და, ხო ლო 2014 წლის იან-
ვ რამ დე ქუ თა ი სის „ტორპედოში“ მუ შა ობ და. სა რა გო სამ 
ვა სილ მა ი სუ რა ძე შეც ვა ლა, რო მელ მაც შარ შან გუნ დი 
უმაღ ლეს ლი გა ში გა და იყ ვა ნა. 

თბი ლი სუ რი კლუ ბის ხელ მე ო რედ გაწ ვ რ თ ნამ დე, ეს პა-
ნე ლი ყა ტა რულ „ლეხვიაში“ ლე გენ და რუ ლი და ნი ე ლის 
მი ქა ელ ლა უდ რუ პის ერ თ -ერ თი ასის ტენ ტი იყო. 2014-
2015 წლე ბის სე ზონ ში „ლეხვიამ“ ქვეყ ნის ჩემ პი ო ნა ტი 
მო ი გო და ყა ტა რის პრინ ცის სა ხე ლო ბის თას საც და ე უფ-
ლა. 

„ლოკომოტივმა“ ზამ თ რის მო სამ ზა დე ბე ლი შეკ რე ბა 
ეს პა ნეთ ში გა ი ა რა და სა ქარ თ ვე ლოს პი რო ბა ზე სო ლი-
დუ რი შევ სე ბაც მი ი ღო. გუნ დ ში თბი ლი სის „დინამოს“ 
ყო ფი ლი კა პი ტა ნი ნი კა ჭან ტუ რია დაბ რუნ და, საფ რან-
გე თის „ბასტიადან“ კვლავ „ლოკომოტივს“ მი ა შუ რა 
უკა ნა ხა ზელ მა ლუ კა კი კა ბი ძემ. თბი ლი სურ კლუბ ში 
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი გუნ დის ფორ ვარ დი ბა ჩა-
ნა ცხა და ძე ითა მა შებს, რო მე ლიც ბო ლოს ალ ბა ნე თის 
„ფლამურტაში“ გა მო დი ო და. „ლოკომოტივში“ ჩა ი-
რიცხა ბა თუ მის „დინამოს“ ყო ფი ლი კა პი ტა ნი ბო რის 
მა ხა რა ძე. 

თუ „დინამო“ სა ქარ თ ვე ლოს ნაკ რე-
ბის წევ რე ბით გაძ ლი ერ და, სა ქარ თ ვე-
ლოს მოქ მე დი ჩემ პი ო ნი გო რის „დილა“ 
ეროვ ნუ ლი გუნ დის მარ ცხე ნა მცველ გი-
ორ გი ნა ვა ლოვ ს კის და ემ შ ვი დო ბა, რო-
მე ლიც რუ სე თის პირ ვე ლი დი ვი ზი ო ნის 
ერ თ -ერთ აუტ სა ი დერ ხა ბა როვ ს კის „სკა

-ენერგიაში“ გა და ვი და. ამ გუნდს მი ა შუ რა ფორ ვარ დ მა 
გი ორ გი ილუ რი ძემ, ხო ლო ნა ხე ვარ მ ც ვე ლი გო გი ტა გო-
გუა პავ ლო და რის „ირტიშში“ გა და ვი და. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და ფი ნან სე ბა ზე მყოფ „დილას“ სა-
ქარ თ ვე ლოს ფარ გ ლებს გა რეთ წა სულ მო თა მა შე ებ ში 
ერ თი თეთ რიც არ აუღი ა. სა კითხი მარ ტი ვად მოგ ვარ-
და. მარ თა ლი ა, ფეხ ბურ თე ლებს კლუბ თან ერ თ წ ლი ა ნი 
კონ ტ რაქ ტი ჰქონ დათ, მაგ რამ ორ მ ხ რი ვი შე თან ხ მე ბის 
სა ფუძ ველ ზე გაწყ ვი ტეს და თა ვი სუ ფალ აგენ ტე ბად წა-
ვიდ ნენ. 

„დილას“ თავ კაც მა უჩა სო სი აშ ვილ მა მე ო რე წრის დაწყე-
ბამ დე თქვა, რომ გო რის საკ რე ბუ ლომ კლუბს მი ლი-
ო ნი ლა რი გა მო უ ყო. მი სი გან მარ ტე ბით, ამ თან ხი დან 
400000 ლა რი ბავ შ ვ თა ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის თ-
ვი საა გან კუთ ვ ნი ლი, ხო ლო 480000 ლა რი მწვრთნელ 

- ფეხ ბურ თე ლე ბის სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბა ა, ასე ვე, 
გუნ დ მა თურ ქეთ ში შეკ რე ბა ნა სეს ხე ბი თან ხით გა ი ა რა. 

ზამ თ რის პა უ ზის დროს, წამ ყ ვან ფეხ ბურ თელს შე ე ლია 
„ცხინვალი“ – სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ დუ ლი ნაკ რე-
ბის წევ რი ნი კა კა ჭა რა ვა, რო მე ლიც პირ ვე ლი წრის სა-
უ კე თე სო ბომ ბარ დი რი იყო, რუ სე თის პრე მი ერ ლი გის 
„როსტოვში“ გა და ვი და. 

„დილას“ მსგავ სად ფუ ლი არც ცხინ ვა-
ლე ლებს მი უ ღი ათ, რად გან ფორ ვარ დ-
მა კლუბ თან ხელ შეკ რუ ლე ბა ორ მ ხ რი ვი 
შე თან ხ მე ბის შემ დეგ ნა ად რე ვად შეწყ ვი-
ტა. არა და, სა შე მოდ გო მო ეტა პის მე რე, 
პრე მი ერ ლი გა ში მე-2 ად გილ ზე მყო ფი 
„როსტოვისგან“ ცხინ ვა ლე ლებს კა ჭა რა-

ვა ში ალ ბათ, იმ დე ნი თან ხის მი ღე ბა მა ინც შე ეძ ლოთ, 
რომ შეკ რე ბა ზე წა სუ ლიყ ვ ნენ. 

ცხინ ვა ლელ თა მსგავ სად მე-2 წრის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო-
ში მო ემ ზად ნენ ქო ბუ ლე თის „შუქურა“, „სამტრედია“ და 
ფო თის „კოლხეთი“. 

„შუქურას“ პრე ზი დენ ტის რე ვაზ ჩე ლე-
ბა ძის თქმით, მე ო რე წრის გა ნახ ლე ბას 
ნუ ლო ვა ნი ბი უ ჯე ტით შეხ ვ და, რად გან 
ად გი ლობ რივ საკ რე ბუ ლო ში ბი უ ჯე-
ტის პრო ექ ტი ორ ჯერ ჩა ვარ და. ქო ბუ-
ლე თელ თა კა პი ტან მა და სა უ კე თე სო 
ბომ ბარ დირ მა გი ორ გი ჩე ლე ბა ძემ 

„დილას“ მი ა შუ რა. მე ო რე წრე „შუქურას“ თე მურ შა ლამ-
ბე რი ძემ და აწყე ბი ნა, რო მელ მაც გუნ დი შარ შან შე მოდ-
გო მა ზე ჩა ი ბა რა. 

ფო თე ლებს ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი 
სე ზო ნის და საწყი სი დან ვე ჰქონ დათ 
და სა ში ნაო მატ ჩებ საც ლან ჩხუთ ში 
ატა რებ დ ნენ, რად გან „ფაზისი“ რო-
დის გა რე მონ ტ დე ბა, რთუ ლი სათ-
ქ მე ლი ა. თა ვის დრო ზე, ტენ დერ ში 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლი შპს „ხიდის“ მფლო ბე-

ლი, რო მელ  მაც „ფაზისის“ რე კონ ს ტ რუქ ცია სა კუ თარ 
თავ ზე აიღო, თან ხის გაფ ლან გ ვის თ ვის ფი ნან სურ მა 
პო ლი ცი ამ და ა კა ვა.

ზამ თარ ში ფო თე ლი ფეხ ბურ თე ლე ბი მო რაგ ბე ებ მა შე ი ფა-
რეს და ად გი ლობ რივ „პარკ არე ნას“ ხე ლოვ ნურ სა ფა რი-
ან სტა დი ონ ზე ვარ ჯი შობ დ ნენ, რო მე ლიც ფონდ „ქართუს“ 
და ფი ნან სე ბით აშენ და. მე ო რე წრე ში კი, გე ლა სა ნა ი ას შე-
გირ დე ბი მე ტო ქე ებს ამავე არენაზე მას პინ ძ ლო ბენ. 

ბა თუ მე ლებს წი ნა სე ზო ნის შე დე გის გან-
მე ო რე ბა და ევ რო თა სებ ზე მოხ ვედ რა 
სურთ, მე ო რე წრის თ ვის თურ ქეთ ში მო-
ემ ზად ნენ. ზღვის პი რე ლებ მა ორი ბალ-
კა ნე ლი ლე გი ო ნე რი და ი მა ტეს. 

ბა თუ მის დი ნა მოს ახალ წ ვე უ ლია 28 წლის სერ ბი თავ-
დამ ს ხ მე ლი ნი კო ლა კო მა ზე ცი, რო მე ლიც ნორ ვე გი-
ულ „ჰაუგესუნდში“, ბოს ნი ურ „სარაევოში“, სლო ვე ნი ურ 
„მარიბორში“ და რუ მი ნულ „პეტროლულში“ ას პა რე ზობ-
და. მას ტა ი ლან დურ და კო რე ულ კლუ ბებ შიც უთა მა ში ა. 
კო მა ზეც მა 2012-13 წლე ბის სე ზონ ში „მარიბორთან“ ერ-
თად ევ რო პის ლი გის ჯგუ ფურ ეტაპ ზე იას პა რე ზა.

2005-06 წლებ ში მან სერ ბე თის 19-წლამდე ნაკ რებ ში 4 
მატ ჩი ჩა ა ტა რა და 1 გო ლი გა ი ტა ნა.

„დინამოს“ მე ო რე ლე გი ო ნე რი 28 წლის მცვე ლი მარ-
კო მი ხა ი ლო ვი ჩი ა, რო მელ საც თა ვის დრო ზე სერ ბულ 
კლუბ „ნოვი სად ში“ უთა მა ში ა. 2010 წლი დან კი, ის შვე-
დე თის ჩემ პი ო ნატ ში გა მო დი ო და. კერ ძოდ, მი ხა ი ლო-
ვი ჩი „დალკურდეს“, „უმეას“, „ბრაგეს“, „ჰამარბისა“ და 
„სირიანსკას“ ღირ სე ბას იცავ და. 2014 წელს, მი ხა ი ლო-
ვიჩ მა „ჰამარბისთან“ ერ თად შვე დე თის რან გით პირ-
ველ ლი გა ში გა ი მარ ჯ ვა.

„სამტრედია“ სა ქარ თ ვე ლო ში ფი ნან სუ-
რად ერ თ -ერთ წელ გა მარ თულ გუნ დად 
მი იჩ ნე ვა და ცხა დი ა, მო სა ლოდ ნე ლი 
იყო, რომ ზამ თარ ში შეკ რე ბა ზე საზღ-
ვარ გა რეთ წა ვი დო და. გი ორ გი ცე-
ცა ძემ ახალ გაზ რ დუ ლი ბირ თ ვი შე ი-
ნარ ჩუ ნა და პირ ვე ლი წრის მსგავ სად, 
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„სამტრედია“ სა ტურ ნი რო ცხრი ლის ზე და ნა წილ ში 
ყოფ ნას აპი რებს. 

მე ო რე წრის თ ვის თურ ქეთ ში მო ემ ზად ნენ: საჩხე რის 
„ჩიხურა“, მარ ტ ვი ლის „მერანი“, ბოლ ნი სის „სიონი“ 
და „საბურთალო“. ამ სა მე უ ლი დან ყვე ლა ზე მე ტად 
სატ რან ს ფე რო ბა ზარ ზე მარ ტ ვი ლე ლებ მა იაქ ტი უ რეს, 
რომ ლებ მაც პირ ვე ლი წრე ბო ლო ად გილ ზე და ას რუ-
ლეს. 

სე ზო ნის დაწყე ბამ დე „მერანის“ პრე-
ზი დენ ტ მა ფრი დონ ინ ჯი ამ ბი უ ჯე ტი 
მკვეთ რად შეკ ვე ცა, რაც გუნ დის გა-
მოს ვ ლა ზე აისა ხა. რო გორც ჩანს, 
ზამ თარ ში ინ ჯი ას გეგ მე ბი შე იც ვა-
ლა და პირ ველ ლი გა ში დაქ ვე ი თე ბა 
აღარ სურს. სხვა თა შო რის, სე ზო ნის 

და საწყის ში „მერანს“ უკ რა ი ნე ლი ვლა დი მირ ლო ბა სი 
ავარ ჯი შებ და, რო მელ მაც კლუ ბი უფი ნან სო ბის გა მო 
და ტო ვა. მის მა გივ რად კი, ბად რი კვა რაცხე ლია და-
ი ნიშ ნა. 

„ჩიხურა“ ბო ლო წლებ ში ერ თ -ერ თი 
სტა ბი ლუ რი გუნ დი ა, რა საც ის ფაქ ტი 
მეტყ ვე ლებს, რომ გუნდს 2008 წლი დან 
მთა ვა რი მწვრთნე ლი არ შე უც ვ ლია 
და სო სო ფრუ ი ძე უძღ ვე ბა. ზამ თარ ში 
„ჩიხურას“ ყვე ლა ზე ღი რე ბუ ლი შე ნა-
ძე ნი მცვე ლი გი ორ გი რეხ ვი აშ ვი ლი 

აღ მოჩ ნ და. მან კა რი ე რის სა უ კე თე სო პე რი ო დი სწო-
რედ საჩხე რულ კლუბ ში გა ა ტა რა, საიდანაც თურ ქე თის 
პირ ვე ლი ლი გის „ბოლუსფორში“ მოხ ვ და. თუმ ცა, ახალ 
კლუბ ში 6 მატ ჩის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ, მძი მე ტრავ მა მი ი-
ღო და წე ლი წად ნა ხე ვა რი გა უც და. 

თერ ჯო ლის „საპოვნელამ“ პირ ვე ლი 
წრე აუტ სა ი დე რებ ში და ას რუ ლა. მი რი-
ან გე წა ძე, რომ ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით 
„საპოვნელა“ ორი ათე უ ლი წლის მე რე 
შარ შან უმაღ ლეს ლი გა ში დაბ რუნ და, 
ზვი ად ჯე ლა ძემ შეც ვა ლა. 

ზამ თარ ში სხვა დას ხ ვა გუნ დე ბი დან გაშ ვე ბუ ლი გა-
მოც დი ლი ფეხ ბურ თე ლე ბი და ი მა ტა, რომ ლე ბიც სა-
ქარ თ ვე ლოს ჩემ პი ო ნატს კარ გად იც ნო ბენ და უმაღ-
ლეს ლი გა ში დარ ჩე ნას მათ ხარ ჯ ზე აპი რებ და. თუმ ცა, 
ახალ მა მწვრთნელ მა თა ნა დე ბო ბა დიდ ხანს ვერ შე ი-
ნარ ჩუ ნა, რად გან მე ო რე წრის სტარ ტ ზე გუნ დ მა ზე დი-
ზედ სა მი მატ ჩი წა ა გო და ჯე ლა ძეც მა მუ კა ხუნ და ძემ 
შეც ვა ლა. 

მას თან ერ თად წა ვიდ ნენ კლუ ბის დი რექ ტო რი გი ორ-
გი ლო ლა ძე და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ლა შა 
ალიმ ბა რაშ ვი ლი.

მიმ დი ნა რე სე ზო ნის ბო ლომ დე „საპოვნელას“ დი რექ-
ტო რად მი რი ან გე წა ძე და ი ნიშ ნა, რო მე ლიც პირ ველ 
წრე ში გუნდს თავ კა ცობ და, ხო ლო მე ო რე ში ჯე ლა ძის 
თა ნა შემ წე იყო.

„სიონმა“ პირ ვე ლი წრის მე რე ძი რი თა-
დი ბირ თ ვი შე ი ნარ ჩუ ნა და ახა ლი ფეხ-
ბურ თე ლე ბიც ბევ რი არ და უ მა ტე ბი ა. 
ალ ბათ, ბოლ ნი სურ კლუბ ში მომ ხ და რი 
ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
მოვ ლე ნა ისა ა, რომ თა მაზ სტე ფა ნი ას 
სა ხე ლო ბის სტა დი ონ ზე ელექ ტ რო ნუ-

ლი ტაბ ლო და ა მონ ტა ჟეს. 

„საბურთალო“ უმაღ ლეს ლი გა ში ყვე-
ლა ზე ახალ გაზ რ და გუნ დია და ზამ-
თარ ში იმ გა მოც დი ლი ფეხ ბურ თე ლე-
ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც ბევ რ ნი 
ისე დაც არ იყ ვ ნენ, კი დევ უფ რო შე ამ-
ცირა. სა მა გი ე როდ, თბი ლი სე ლებს 
„ქასიმფაშადან“ 19 წლის მე კა რე ოთო 

გო შა ძე და უბ რუნ დათ, რო მე ლიც თა ვის დრო ზე თურ ქულ 
კლუბ ში შო თა არ ვე ლა ძემ წა იყ ვა ნა. „საბურთალომ“ სა-
ში ნაო არე ნაც შე იც ვა ლა და მშობ ლი უ რი „ბენდელას“ 
მა გივ რად, მი ხე ილ მეს ხის სა თა და რი გო სტა დი ონ ზე 
ითა მა შებს, რო მე ლიც კლუბ მა იქი რა ვა. სამ ტრე დი ა ში 
დი დი ან გა რი შით და მარ ცხე ბის შემ დეგ პოს ტი გუნ დის 
მთა ვარ მა მწვრთნელ მა გია ჭი აბ რიშ ვილ მა და ტო ვა, 
ახალ გაზ რ და სპე ცი ა ლის ტის ნაც ვ ლად თბი ლი სე ლებს 
ესპანელი პაბ ლო მარ ტი ნი უხელ მ ძღ ვა ნე ლებს, რო მე-
ლიც სა ბურ თა ლო ე ლე ბამ დე პრი მე რა დი ვი ზი ო ნის ხე-
ტა ფეს წვრთნი და. 

„ფიფა დღეს ასო ცირ დე ბა ყვე ლა ფერ თან, გარ და ფეხ ბურ თი-
სა,“ - ამ სიტყ ვე ბის ავ ტო რი დღეს უკ ვე ფი ფას პრე ზი დენ ტი ა. 
მკვეთ რი გან ცხა დე ბა ამ მთა ვა რი გზავ ნი ლით ჯა ნი ინ ფან ტი-
ნომ ფი ფას საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბამ დე ერ თი დღით ად-
რე, ცი ურ იხ ში, 25 თე ბერ ვალს, სა ფეხ ბურ თო ასო ცი ა ცი ე ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ თან შეხ ვედ რა ზე გა ა კე თა. ჯა ნი ინ ფან ტი ნო 
ცი უ რიხ ში ნაჩ ვე ნე ბი შე დე გის შემ დეგ დი დი გა მოწ ვე ვე ბის 
წი ნა შე აღ მოჩ ნ და. მან ფი ფას, გან სა კუთ რე ბით ბო ლო ათ-
წ ლე ულ ში, შე ლა ხუ ლი რე პუ ტა ცია უნ და და უბ რუ ნოს, ორ გა-
ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ეფექ ტუ რი გა ხა დოს და, რაც ყვე ლა ზე 
მთა ვა რი ა, უეფა ში დაწყე ბუ ლი პროგ რე სი უკ ვე მსოფ ლიო 
ფეხ ბურ თის მმარ თ ველ ორ გა ნო ში გა აგ რ ძე ლოს. 

ფი ფას საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის ბო ლო კვი რას გა მარ ჯ-
ვე ბის მთა ვა რი ფა ვო რი ტი ბაჰ რე ი ნის მო ქა ლა ქე, სალ მან 
იბ რა ჰი მი იყო. იგი აზი ის ფეხ ბურ თის კონ ფე დე რა ცი ის მოქ-
მე დი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ა. შე იხ სალ მანს, წი ნას წა რი ვერ სი ით, 
ყვე ლა ზე მე ტი მხარ დამ ჭე რი აზი ა ში და აფ რი კის კონ ტი-
ნენ ტ ზე ჰყავ და. ევ რო პის რჩე უ ლი კი ჯა ნი ინ ფან ტი ნო იყო, 
რო მელ საც ფაქ ტობ რი ვად ყვე ლა ასო ცი ა ცი ას თან ახ ლო და 
საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბა აკავ ში რებს. რო გორც არ ჩევ ნე ბის 
დღეს გა ირ კ ვა, ერ თერ თი გა დამ წყ ვე ტი სამ ხ რეთ ამე რი კის 
ქვეყ ნე ბის მხარ და ჭე რა აღ მოჩ ნ და. 

სა არ ჩევ ნო პრო ცეს ში, სა ბო ლო ოდ, მო ნა წი ლე ო ბის შე-
საძ ლებ ლო ბა ოთხ კან დი დატს მი ე ცა. პირ ველ ტურ ში გა-
მარ ჯ ვე ბის თ ვის სა ჭი რო ხმე ბის რა ო დე ნო ბა ვერ ცერ თ მა 
კან დი დატ მა ვერ და აგ რო ვა. ჯა ნი ინ ფან ტი ნო - 88; სალ მან 
იბ რა ჰი მი - 85; პრინ ცი ალი ჰუ სე ი ნი - 27; ჟე რომ შამ პა ნი - 
7; პირ ველ ტურ ში ნაჩ ვე ნე ბი ამ შე დე გის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
მე ო რე ტურ ში გა მარ ჯ ვე ბის თ ვის უკ ვე ორი კან დი და ტი იბ რ-
ძო და: ჯა ნი ინ ფან ტი ნო და სალ მან იბ რა ჰი მი. მე ო რე ტურ-
ში და ფიქ სი რე ბუ ლი შე დე გე ბით კი, ჯა ნის მხარ დამ ჭერ თა 
რიცხ ვი 115-მდე გა ი ზარ და, სალ მანს კი 88 ხმა და უგ როვ და. 
ფი ფას ახა ლი პრე ზი დენ ტი ოფი ცი ა ლუ რად ჯა ნი ინ ფან ტი ნო 
გახ და. მან მთა ვარ კონ კუ რენ ტ ზე 27 ხმით მე ტი მი ი ღო, რაც 
სა ფეხ ბურ თო სამ ყა როს თ ვი საც მო უ ლოდ ნე ლი იყო. 

„წარმოუდგენელი გრძნო ბა ა, სა ო ცა რი გზა გა ვი ა რე და არაჩ-
ვე უ ლებ რივ ხალხს შევ ხ ვ დი, რომ ლე ბიც ფეხ ბურ თით ცხოვ-
რო ბენ. ისი ნი ნამ დ ვი ლად იმ სა ხუ რე ბენ ფი ფას მხარ და ჭე რას 
და მინ და, რომ ყვე ლამ ერ თად და ვიწყოთ ახა ლი ერა. ჩვენ 
უნ და გა ვა ტა როთ რე ფორ მე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ას პა ტი ვის-
ცე მა და ვუბ რუ ნოთ. ჩვენ ყვე ლა ფეხ ბურ თის გარ შე მო უნ და 
გა ვერ თი ან დეთ. თქვენ ყვე ლა იამა ყებთ ორ გა ნი ზა ცი ით , რო-
მელ საც ფი ფას უწო დე ბენ“, - ამ სიტყ ვებით მი მარ თა სა ფეხ-
ბურ თო სამ ყა როს ჯა ნი ინ ფან ტი ნომ გა მარ ჯ ვე ბის შემ დეგ. 

45 წლის ჯა ნი ინ ფან ტი ნოს სურ ვი ლი ა, მსოფ ლიო ჩემ პი ო-
ნა ტის მო ნა წი ლე ნაკ რე ბე ბის რა ო დე ნო ბა 32-დან 40-მდე 
გა ი ზარ დოს; უფ რო მე ტი ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა მი ი ღონ 
ქვეყ ნებ მა მი სი ორ გა ნი ზა ცი ის გან ფეხ ბურ თის გან ვი თა-
რე ბის თ ვის და, შე სა ბა მი სად, მსოფ ლიო თა სის მას პინ-
ძ ლო ბის უფ ლე ბა პა რა ლე ლუ რად რამ დე ნი მე ქვე ყა ნას 
გა და უ ნა წი ლონ, თუმ ცა ამ ბო ლო და პი რე ბის გან ხორ ცი-
ე ლე ბა სა ვა რა უ დოდ, მხო ლოდ 2026 წლი დან იქ ნე ბა შე-
საძ ლე ბე ლი. ჯა ნი ინ ფან ტი ნო სა ქარ თ ვე ლოს დი დი ხნის 
მე გო ბა რია და თბი ლის ში უკ ვე ორ ჯერ იმ ყო ფე ბო და. პირ-
ვე ლად 2013 წელს, რო დე საც სპორ ტის სა სახ ლე ში ფუტ-
სა ლის ოთხ თა ფი ნა ლი ჩა ტარ და და მე ო რედ 2015 წლის 
11 აგ ვის ტოს, უეფას სუ პერ თას ზე. ჯა ნი ინ ფან ტი ნოს ახ-
ლო მე გობ რუ ლი და საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბა აკავ ში რებ-
და ტრა გი კუ ლად გარ დაც ვ ლილ და ვით პეტ რი აშ ვილ თან, 
რო მელ თან ერ თა დაც უეფა ში სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით 
მუ შა ობ და. სა ქარ თ ვე ლო ფი ფას წი ნა სა არ ჩევ ნო მა რა-
თონ ში იმ ქვეყ ნებს შო რის იყო, რო მე ლიც ჯა ნი ინ ფან ტი-
ნოს კან დი და ტუ რის ოფი ცი ა ლუ რი წარ მ დ გე ნი გახ და. 

ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის პრე ზი დენ ტი, ლე ვან კო ბი აშ ვი-
ლი კი ინ ფან ტი ნოს სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა ში აქ ტი უ რად იყო 
ჩარ თუ ლი. „ფიფას საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში მომ ხ და-
რი ცვლი ლე ბა მსოფ ლიო ფეხ ბურ თის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი იყო. პრე ზი დენ ტად ავირ ჩი ეთ ადა მი ა ნი, რო მელ საც 
უეფა ში მუ შა ო ბი სას უდი დე სი წარ მა ტე ბა ჰქონ და თა ვის 
საქ მი ა ნო ბა ში. ორ მა გად სა სი ხა რუ ლო ა, რომ გა ი მარ ჯ ვა 
კან დი დატ მა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს მხარს უჭერ და. 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში უეფა მხარს უჭერ და სა ქარ თ ვე-
ლოს და იმე დი მაქვს, ფი ფაც ანა ლო გი უ რად დაგ ვი ჭერს 
მხარს ახალ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თან ერ თად“, - ეს ლე ვან 
კო ბი აშ ვი ლის სიტყ ვე ბი ა. 

ფი ფას ახალ მა პრე ზი დენ ტ მა კი გარ კ ვე ულ კომ ფორ ტულ 
მი მარ თუ ლე ბებ ზე უარი თქვა. უკ ვე ცნო ბი ლი ა, რომ ჯა ნი 
ინ ფან ტი ნო გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის გარ და პი-
რა დი თვით მ ფ რი ნა ვით არ ისარ გებ ლებს. თუმ ცა, სა ვა-
რა უ დოდ ზაფხუ ლი დან, ინ ფან ტი ნო მსოფ ლიო ტურ ნეს 
და იწყებს იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც მას შ ტა ბუ რი სა ფეხ ბურ თო 
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა იგეგ მე ბა და იმ ქვეყ ნებ ში, 
რომ ლე ბიც მას მხარს უჭერ დ ნენ. მო ლო დი ნი უკ ვე მრა-
ვალ ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს. ჯერ ჯე რო ბით უც ნო ბია კონ კ-
რე ტუ ლი თა რი ღი, თუ რო დის ჩა მო ვა უკ ვე მე სა მედ ჯა ნი 
ინ ფან ტი ნო სა ქარ თ ვე ლო ში, თუმ ცა წარ მო შო ბით იტა ლი-
ე ლი, ფი ფას პრე ზი დენ ტის სტა ტუ სით, მე გო ბარ ქვე ყა ნას 
პირ ვე ლად ეს ტუმ რე ბა. 

ჯა ნი ინ ფან ტი ნო

ფი ფას ახა ლი 
პრე ზი დენ ტი
ავტორი: ოთარ გი ორ გა ძე
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სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ა სა 
და ვი თი ბი ბანკს შო რის შედ გა შე თან ხ მე ბა, 
რომ ლის თა ნახ მა დაც, ბან კი ეროვ ნუ ლი 
ნაკ რე ბის გე ნე რა ლუ რი სპონ სო რი გახ და.

ხელ შეკ რუ ლე ბა ორ წ ლი ან სპონ სო რულ 
ურ თი ერ თო ბას ით ვა ლის წი ნებს და შე თან-
ხ მე ბის თა ნახ მად, ფიქ სი რე ბუ ლი თან ხის 
გარ და, კონ ტ რაქ ტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
და მა ტე ბი თი თან ხაც, რო მე ლიც გა ნი საზღ ვ-
რე ბა მსოფ ლი ოს ჩემ პი ო ნა ტის შე სარ ჩევ ში 
სა ქარ თ ვე ლოს ნაკ რე ბის მი ერ დაგ რო ვი-
ლი ქუ ლე ბის მი ხედ ვით.

„მინდა, მად ლო ბა გა და ვუ ხა დო ჩვენს ახალ 
პარ ტ ნი ორს. ბანკს, რო მე ლიც დღე ი დან 
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ნაკ რე ბის მხარ-
დამ ჭე რი იქ ნე ბა. ჩვენ თ ვის დი დი პა ტი ვია 
წარ მა ტე ბულ კომ პა ნი ას თან თა ნამ შ რომ-
ლო ბა, რო მელ საც აქვს სურ ვი ლი, სა კუ თა-
რი წვლი ლი შე ი ტა ნოს ფეხ ბურ თის და ფი-
ნან სე ბა ში. ფეხ ბურ თ ში კერ ძო სექ ტო რის 
ჩარ თუ ლო ბა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და 
იმე დი ა, ეს ურ თი ერ თო ბა წარ მა ტე ბუ ლი 
იქ ნე ბა რო გორც ეროვ ნუ ლი ნაკ რე ბის თ ვის, 

ასე ვე ჩვე ნი პარ ტ ნი ო რი კომ პა ნი ის თ ვის“ 
– გა ნაცხა და სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის 
ფე დე რა ცი ის პრე ზი დენ ტ მა ლე ვან კო ბი აშ-
ვილ მა.

სას ტუმ რო “თბილისი მა რი ოტ ში“ გა მარ-
თულ ღო ნის ძი ე ბას სა ქარ თ ვე ლოს სპორ-
ტი სა და ახალ გაზ რ დო ბის საქ მე თა მი ნის ტ-
რი ტა რი ელ  ხე ჩი კაშ ვი ლი, ვი თი ბი ბან კი სა 
და ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის წარ მო მად გენ-
ლე ბი და ვე ტე რა ნი ფეხ ბურ თე ლე ბი ეს წ რე-
ბოდ ნენ.

ვი თი ბი ბან კის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის, 
არ ჩილ კონ ცე ლი ძის გან ცხა დე ბით, დღეს 
ყვე ლა თან ხ მ დე ბა, რომ ფეხ ბურთს ქვეყ-
ნის და სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რა ესა ჭი-
რო ე ბა და ამას ფეხ ბურ თის გან ვი თა რე ბის 
სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მაც ადას ტუ რებს. 

„დღეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვან პარ ტ ნი ო-
რო ბას ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი. მო ხა რულ ნი 
ვართ, რომ ვი თი ბი ბან კის სპონ სო რულ 
პრო ექ ტებს სა ქარ თ ვე ლოს ფეხ ბურ თის 
ეროვ ნუ ლი ნაკ რე ბი შე ე მა ტა. ქარ თუ ლი 
ფეხ ბურ თის მდი და რი ტრა დი ცი ე ბი ჩვენ-
თ ვის, რო გორც ყვე ლა ქარ თ ვე ლის თ ვის, 
ეროვ ნუ ლი სი ა მა ყის და მიღ წე ვე ბის სიმ ბო-
ლოდ იქ ცა, ბევ რის თ ვის მი სი სიყ ვა რუ ლი 
ბავ შ ვო ბი დან იწყე ბა და მთე ლი ცხოვ რე-
ბის გან მავ ლო ბა ში მიყ ვე ბა. ვი თი ბი ბან კის 
მი ერ ფეხ ბურ თის მხარ და ჭე რა ით ვა ლის წი-
ნებს ეროვ ნუ ლი ნაკ რე ბის, ფეხ ბურ თის პო-
პუ ლა რი ზა ცი ის, ბავ შ ვ თა და მი ნი- ფეხ ბურ-
თის გან ვი თა რე ბას. ამის გარ და, ნაკ რე ბის 
შე დე გებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი და მა ტე ბი თი 
და ფი ნან სე ბაც არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 
ვი მე დოვ ნებთ, რომ ვი თი ბი ბან კის მხარ და-
ჭე რა დი დი წარ მა ტე ბის და საწყი სი გახ დე-
ბა“ – გა ნაცხა და არ ჩილ კონ ცე ლი ძემ. 

ეროვ ნულ ნაკ რებს 
ახა ლი გე ნე რა ლუ რი 
სპონ სო რი ჰყავს
ავტორი: კახა შალამბერიძე
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