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ამპატარა წერილს კონკრეტული ადრესატი ჰყავს –- საქართველოს სპორტული 
ჟურნალისტები. 

მიზანიც კონკრეტულია: რესბუბლიკის სპორტულ ჟურნალისტთა თავმოყრა, 
ჯანსაღი საზოგადოებრივ-პროფესიული ორგანიზაციის შექმნა. 
დრო და ვითარება ისეთია, ჩვენი აზრით, ამ საქმის სახვალიოდ გადადება არ 

შეიძლება. 
ისედაც დავაგვიანეთ. 
კარგა ხანია ქართული სპორტი დამოუკიდებლობისთვის იბრძვის, ეს გზა, უკვე 

დავრწმუნდით, ძნელი და ეკალბარდიანი იქნება. ქართულ სპორტს, უწინარესად, 
სპორტულმა პრესამ უნდა გაუადვილოს სავალი. 
ქართულ სპორტთან ერთად იბრძვის საბტელ პრესაც, თუმცა, დაგვე- 

თანხმებით, დამოუკიდებლობის გზაზე წინსვლა გაგვიძნელდება, თუ თვითონ 
სპორტულ ჟურნალისტთა ფედერაცია არ იქნება დამოუკიდებელი. აქამდე არსე– 
ბულმა ფედერაციამ, რომელიც ქართული სპორტული ჟურნალისტიკის მესაძირ– 
კვლეებმა დააფუძნეს, თავის დროზე არაერთ სასიკეთო საქმეს მოაბა თავი. ახალი   

თქვენ რას ვფიქრობთ 
"სიტუაცია საქმისადმი ახლებურ დამოკიდებულებას გეკარნაზობს. ამ თემაზე 

იურიდიული პირის უფლებით აღჭურვილი ფედერაციის არსებობის აუცი 
ლებლობაზე ცალ–ცალკე, კერძო საუბრებში ზშირად გვითქვამს გულისტკივილით, 
თუმცა საქმე ამის იქით არ წასულა, ჩვენი სურვილი საჯაროდ არ გაგვიცხადებია 

ამიტომაც მივიჩნიეთ საჭიროდ სწორედ ჩვენი ახალფებადგმული გაზეთის 
საშუალებით შემოგზმიანებოდით და სათქმელი პირდაპირ გვეთქე. 
გავერთიანდეთ, კოლეგებო! ერთმანეთის გვერდით დავდგეთ, ერთმანეთის მხარი 
იგრძნოთ! 

1 მერემო მომდევნო ნაბიჯების გადადგმაც გაიოლდება და საქმის დაგვირგვინებაც –- 
სპორტული პრესის საერთაშორისო ასოციაციაში გაწევრიანება. გაიოლდე" 
ურთი საერთაშორისო სპორტულ სამყაროსთან, ქართული სპორტის 

უზენაესი ინტერესების დაცვა. 
მაგრამ ჯერ პირველი ნაბიჯი გადავდგათ –– შევქმნათ საქართველოს სპორტულ 

ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ფედერაცია! 
გაზეთ „სარბიელის“ რედაქცია 

  

  

    –. > ქ 

ალემანდრე კოტორაშვილის ფოტ: 

ცხენთგამოცდის სეზონი ჯერ არ დამდგარა, მაგრამ ცხენი და მხედარი, როგორც ხედავთ, უკვე გამოჩნდა „სარბიელის“ პირველ გვერდზე. მომდეგჩო 
ნომერში შემოგთავაზებთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტების რეპორტაჟს ყულარის ცხენსაშენიდან. : 1 
  

  

  

კანონზომიერია! 

ხუთჭიდელთა მაღალი რანგის შეჯიბრების 
დაწყებისას თითქოს ინსტიქტურად, 

ვახტანგ იაგორაშვილს მოვიკითხავთ ხოლმე. 
22 წლის თბილისელმა ხუთჭიდელმა 
ოსტატობის იმ დონეს მიაღწია, როცა მის 

მიერ ნებისმიერი დიდი ტურნირის 

გამოტოვებას, ანდა უფრო უარესს -- იქ 
განცდილ მარცხს, უკვე შემთხვევითობად 
აღვიქვამთ. 

დიდ საერთაშორისო ასპარეზობებისკენ 

მიმავალი გზა კი, ჯერჯერობით, საკავშირო 
ტურნირებზე გადის, ორიოდე დღის წინ 
ვახტანგ იაგორაშვილმა კვლავ გადალახა ეს 
ჯებირი და თავისი უპირატესობა დაუმტკიცა 
ყველას. მან კიევში ბრწყინვალედ გაიმარჯვა 

უახლოესი მეტოქე თითქმის 100 ქულით 
ჩამოიტოვა. 

2   

ვინ აჯობა ბულგარელს? 

საბჭოთა კავშირის კლასიკური სტილის მოჭიდავეთა ნაკრების ყველაზე მსუბუქი 
წევრი, 48 კგ წონის გელა პაპაშვილი, აგრეთვე კრასნოდარელი სამველ დანილიანი, 
თანაგუნდელთგან ორადორი მოჭიდავეა, რომლებმაც გაიმარჯვეს ბულგარეთში, 
ტრადიციულ ტურნირზე. შეჯიბრებაში 13 ქვეყნის მოჭიდავეები ასპარეზობდნენ, 
მაგრამ მთავარი პრიზები მხოლოდ სამი გუნდის წევრებს ხვდათ. მასპინძლებს კი 
„ლომის წილი“ დარჩათ, რომლებმაც შვიდ (I) წონითს კატეგორიაში გაიმარჯვეს. 
ერთი პირვ;- -, ადგილი იუგოსლავიელმა სპორტსმენმა დაიმსახურა. 

სოფიაში ტამოდიოდა კიდევ ერთი ქართველი ფალავანი თენგიზ თედორაძე (100 
კგ), რომელიც მხოლოდ ფინალურ შეხვედრაში დამარცხდა და ვერცხლის მედალს 
დასჯერდა. საბჭოთა კავშირის ნაკრებს ხელმძღვანელობდა ახლახანს დანიშნული 
მთავარი მწვრთნელი, სახელოვანი მოსკოველი მოჭიდავე მიხეილ მამიაშვილი. 

თავისუფლად ამოისუნთქეს 

დოპინგთან დაკავშირებული სკანდალები უფრო ხშირად მძლეოსანთა, 
ძალოსანთა და მოცურავეთა შეჯიბრებებზე, ანდა მათს შემდეგ ატყდება ხოლმე. აი, 

ფიგურული ციგურაობა კი ამ საქმეში, დღევანდლამდე მაინც, „კეისრის ცოლის“ 
როლში იყო. ამიტომ მოწმენდილ ცაზე მეხივით გავარდა ცნობა იმის შესახებ, რომ 
ევროპის წლევანდელ ჩემპიონს სპორტულ ცეკვებში მარინა კლიმოვას შეჯიბრების 
შემდგომმა სადოპინგო ანალიზმა დადებითი შედეგი აჩვენა. თვითონ სპორტსმენი და 

"მისი მწვრთნელი გამწარებით ამტკიცებდნენ, რომ გაუგებრობის მსხვერპლი 

გავხდითო. 
მოციგურავეთა საერთაშორისო კავშირის წესების თანახმად (და არა მარტო 

მოციგურავეთა), სპორტსმენს მაშინ დაადანაშაულებენ დოპინგის მიღებაში, თუკი 

განმეორებითი ბიოლოგიური შემოწმებაც დადიტფიდი პირველი ცდის შედეგს. 
ამიტომ სინჯი გერმანიაში, ობილი მანფრედ ლღონიკეს 

ლაბორატორიაში წაიღეს. დონიკეს პარვა. კლიმოვასათვის მეტად სასიხარულო 
იყო: უდანაშაულო! რდ



    

  > 

თავი გამეტებული ჰქონდეთ. 

  და ჟორჟ მატონეს კეთილშობილი საქციელ 

ტურნირებიც თავისუფალ ჭიდაობასა და ძიუდოში, 
ამჯერად ძიუდოისტთა 22-ე საერთაშორისო ტურნირზე უცხოეთიდან მხოლოდ ხუთი გუნდი გვეწვია. 

წერილები კი ორგანიზატორებმა ბარემ 15 ქვეყნიდან მიიღეს, მაგრამ, როგორც უკვე ვთქვით, ხუთის 
გარდა ყველა უარს გვითვლიდა –-– საერთაშორისო ვითარება დაძაბულია და ვერ ჩამოვალთო.ის კი არა 

გვგონია, რომ საფრანგეთის, იუგოსლავიის, ესპანეთის, პოლონეთისა და მონგოლეთის ძიუდოისტებს 

მიუხედავად ამ მნიშვნელოვანი დანაკლისისა, წლევანდელმა ორდღიანმა ტურნირმა საინტერესო და 
დასამახსოვრებელი ამბებიც დაიტია. რად ღირს თუნდაც ორი ფრანგი გოლიათის –-– პატრის რონიესა 

0 –– მათ თავიანთი ფულადი პრიზები გადასცეს დარბაზში, 
L 9წყალიდის სავარძელში მჯდომ თემურ აბუაშვილს (ოცი წლის ახალგაზრდას, რომელმაც ამ სამი წლის 

ოღონდ ვიყ.იდაო 
ამირან ტოტიკაშვილს ამ ტურნირში მონაწილეობა არ მიუღია, თუმცა 

კარბი გულშემატკივარი კი ქოფილა. შეხედავდით თუ არა, მაშინვე 
მიხვდებოდით მისი „დასვენების« მთავარ მიზეზს: მარცხენა ხელის შუა 
თითი ბინტით ჰქონდა შეხვეული. 
ნატკენი ხელითაც შეიძლება. 

–_ ამირან, შარშანდელი წელი არც ისე 
იღბლიანი იჟო –- ორ დიდ ტურნირში 
დამარცხდი, ევროპის ჩემპიონატში და 
იაპონიაში, ძიგარო კანოს სახელობის 
ტურწირში იქ როგორც მახსოვს, 

საუკეთესო. სამეულშიც ვერ მოხვდი. 
–- ერთ იაპონელთან დავმარცხდი, 

ისიც ჰანტეით. ვისთან, ვერ გეტყვით, 
იმათ გვარს რა დაიმახსოვრებს. მერე 

იმანაც წააგო და მე ტურნირს 
გამოვეთიშე. ამ შეჯიბრებაზე ყველა 
უძლიერესს იწვევენ და იაპლნელები 
მუდამ განსაკუთრებით ემზადებიან 

ხოლმე. ახლაც რვიდან ზუთი ოქროს 
მედალი მათ დარჩათ. ჩვენებიდან მარტო 
ორმა –-– დგებუაძემ და ხახალეიშვილმა 
აიღეს ბრინჯაოს მედლები. მე კიდევ 
მძიმე სეზონი მქონდა და ტურნირზე 
ცუდად ვგრძნობდი თავს. 

– თვრამეტი წლისმ სეულის 

ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი მოიბოვე, 

ევროპის ჩემპიონი გახდი. ცხრამეტისა უკვე 
„მსოფლიოსა და ევროპის ორგზის ჩემპიონი 

იყავი. იქნებ ამანაც შემდეგ ცოტა ხელიც 
შეგიშალა, ჩათვალე, რომ ყველაზე ძლიერი 
იჟავი და ძველებურად ვარჯიში აღარ დაგ- 
პირდებოდა? 

–– არა, ასე არ ყოფილა. შარშანდელი 
სეზონი მართლაც ვერ გამოდგა 
იღბლიანი ჩემთვის და ზოგიერთი ჩემი 
ამხანაგისთვის, მაგრამ რატომ მოხდა ეს, 

ვერ გეტყვი. ბევრი კი ვიფიქრეთ, 
მართალი გითხრა, მაგრამ დასკვნა ვერ 

გამოვიტანეთ. გადავიღალე-მეთქი, უკვე 
გითხარი. თან ტრამვამაც შემიშალა 

საუბარში ჩაბმა კი, მოგეხსენებათ, 

ხელი. ევროპის ჩემპიონატის · წინ 
საკავშირო შეკრებაზე მე და კობა 
კურტანიძე ძალისძალად ვვარჯი- 
შობდით. შეჯიბრებამდე ორი კვირით 
ადრე კი, როცა თანდათან უნდა 
დაისვენო, ჩემი აზრით, მეტისმეტად 
ბევრმა სირბილმა მოგვიწია. 
საბოლოოდ მეც ბრინჯაოს მედალი 
ავიღე და კობამაც. საერთოდ, ყველა 
სპორტსმენს აქვს ჩავარდნის პერიოდი. 

–- ახლა ამ ნატკენი თითის გამო არ 

გამოდიხარ? 
– ამის გამო, თითი საკავშირო 

სპარტაკიადაზე პირველ შეხვედრაშივე 
ამომივარდა, ძლივს დავამთავრე 
შეჯიბრება. ახლა ცოტა უკეთესად მაქვს, 
ცხრამეტში გერმანიაში მივდივარ 

ტურნირზე, კარგად უნდა გამოვიდე, 
თორემ შეიძლება ევროპის ჩემპიონატზე 
არ წამიყვანონ. 

–_ ამირან, ჩემპიონი ხარ და მეტოქეებმაც 
კარგად გაგიცნეს. ამის გამო თანდათან ხომ არ 
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– ძალიან აგრესიულად მეჭი- 
დავებრან, მაგრამ მეც სწორედ ასეთ 

მეტოქეებთან მიადვილდება ხოლმე 
ბრძოლა. უფრო კარგადაც ვჭიდაობ. 

–- ორი-სამი წლის წინათ თითქოს შენც 
უფრო აგრესიულად ჭიდაობდი. 

–– მაშინ არც ჩემპიონი ვიყავი, –– არც 
ევროპისა, არც მსოფლიოსი. ახლა ამ 

ტიტულებს შენარჩუნება უნდა და 
ტატამზე უფრო დაკვირვებული გავხდი. 
სემეეით ცქერაც გყვარებია. 

–_ დი " 

ძიუღო 

-ძველი დიდების აჩრდილი?– 
სა ქარხველის სპორტის შენაძენია არა მარტო ის უამრავი მედალი, ჩვენმა ფალავნებმა რომ მოიპოვეს 

სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებში, არამედ საყოველთაოდ აღიარებული თბილისის საერთაშორისო 
წინ ერთ-ერთ რესპუბლიკურ ტურნირზე უმძიმესი ტრავმა მიიღო). ეს მოხდა მოულოდნელ 
კარნახით... აღსანიშნავია ჩვენი ცნობილი ფალავნის, მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონ აკაკი : 
გაცილება სარბიელიდან. დასამახსოვრებელი იყო ბევრი 

–- მსოფლიო ჩემპიონთან მეგობრობა ” 

ბევრს უნდა. ამით ხომ არ გიშლიან ხელს? ან 
ნათესავები. 

წანა პირიქით მეხმარებიან. 
მშობლებზე, ძმებზე აღარფერს ვამბობ, 
ოჯახურ საქმეს არ გამაკარებენ, ოღონდ 

ვიჭიდაო. ალბათ იცით, ცოლ-შვილის 
პატრონი ვარ, სახლში ვთქვი, თუ 
ევროპის ჩემპიონატზე არ წამიყვანეს, 
ჭიდაობას თავს დავანებებ-მეთქი. 

მეუღლე შემომედავა, ჯერ ადრეაო... 
ჩემი ბიჭი ხუთი თვისაა, ამირანი ჰქვია, 
როცა სხვაგან ვარ, მის სურათებს 

ვუყურებ ხოლმე. 
–. უცხოეთში, ცხადია, ოჯახზე, · 

ახლობლებზე ფიქრობ. თუ გაძლევს ჭიდაობა 
იმის, საშუალებას, რომ მათზე იზრუნო, 
ვთქვათ, იყიდო. რამე. 

–– ასე თუ ისე ამის საშუალება მაქვს. 

–– ესე იგი, გული არ გწყდება ხოლმე. 
–– არა, მე გული მარტო წაგების გამო 

მწყდება. 

  

  

–_ ბატონო 

საერთაშორისო ტურნირზე ამჭერად 

მხოლოდ ხუთი გუნდი გვეწვია ეს 
გართულებული საერთაშორისო ვითარების 
გამო ხომ არ მოხდა? - · 

– მე მხოლოდ ჩემს პირად აზრს 

კარლ,დ თბილისის 

ვიტყვ: პოლიტიკური სიტუაცია 
მართლაც გართულებულია, მაგრამ, 
არა ვარ დარწმუნებული, რომ იგი ამ 
შემთხვევაში რაიმე როლს თამაშობს. 
ჩემი აზრით, ასპარეზობის დროა 

ცუდად შერჩეული. ერთი კვირის წინ 
პარიზში დიდი საერთაშორისო 
ტურნირი დამთავრდა, ერთი კვირის 

შემდეგ კი უკვე მიუნჰენში იწყება 
ასეთივე შეჯიბრება. ახლა ბულგა- 
რეთშიცკ მიმდინარეობს საერთა- 
შორისო ასპარეზობა. 

ისე, თბილისის ტურნირი მართლაც 
ძიუდოს „მაღალი საზოგადოების“ 
შეჯიბრებაა, მაგრამ უმჯობესია, რომ 
იგი ერთსა და იმავე ვადებში არ 
იმართებოდეს. მე ასე მგონია. 

–- იქნებ იმის გამოც აღარ ჩამოდიან 
მოჭიდავეებს რომ პრიზიორებსს” აქ 

მანეთებით აჯილდოებენ, სხვაგან კი –- 
დოდარებლ. 

–- არა, საქმე მანეთებში არ უნდა 
იყოს, ისეთი ტურნირებიც ვიცი, სადაც 
მონაწილეებს საერთოდ არ უხდიან 

ფულს ღა მხოლოდ 
აჯილდოებენ. მნიშვნელობა არა აქვს,   

ყწვითონ სსადეწც.... 
ბატონი კარლ ვიორსტი, ეროვნებით შვედი, 
ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის 
მეთვალყურია (კომისარი) თბილისის 
ტურნირზე. მისი აზრი მიმდინარე 
ფევბიბრების შესახებ სწორედ ამით არის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, მით 
უმეტეს, რომ იბი ამ მისიით პირველად არ 
ჩამოდის თბილისში. 

რამდენს გვაძლევენ საერთოდ, 
სპორტსმენისათვისს ფულს დიდი 
მნიშვნელობა არ უნდა ჰქონდეს. 

–– არაოფიციალური შეჯიბრებებიდან, ესე 
დი საერთაშორისო ტურნირებიდან, რომელი 
მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად? 

_– პარიზის საერთაშორისო 
ტურნირი. საფრანგეთის ძიუდოს 
ფედერაციას შეჯიბრების მოწყობის 
საკუთარიდ„ სხვებისათვის უცნობი 
„რეცეპტი“ აქვს ტურნირს ისე 

ატარებენ, როგორც დღესასწაულს, და 
იქ გამოსვლა ყველას უნდა. პარიზის 

ტურნირში ქალებიც მონაწილეობენ. . 
პირდაპირ ფანტასტიკურია –- ახლა 34 

გუნდი ჩავიდა საფრანგეთში. ოცდაათს 
მაინც ყოველთვის უყრიან თავს. ეს არის 
მცირე მსოფლიო ჩემპიონატი, 
მნიშვნელობით უფრო, მეტი, ვიდრე 
ევროპის თასის გათამაშება. 

–– რამდენი წელი დასჭირდათ ფრანგებს, 
რომ მათი ასპარეზობა ესოდენ 

პოპულარული გამხდარიყო? 
–– ზუსტად არ ვიცი რამდენი, მაგრამ 

საფრანგეთის ძიუდოს ფედერაცია ერთ- 
ერთი უძველესია მსოფლიში. თქვენ 
უნდა შეისწავლოთ მათი გამოცდილება, 
რადგან პარიზის ტურნირის 
პოპულარობა იზრდება, თქვენი 

შეჯიზრებისა. კი უფრო და უფრო 

- ძლება ჯერჯერობით გახდეთ ძიუდოს სა– 
ფედერაციის 

გეცოდინებათ რომ თქვენი მეზობლები, 

–- ვერ ვიტყვი, რომ მათს. პრობ- 

ლემებს კარგად ვიცნობ, მაგრამ ჩვენი 
ფედერაცია უთუოდ მჭიდრო კავშირს 

დაამყარებს ამ რესპუბლიკებთან და 
განვითარებაში დაეხმარება. 
–– ამას იმიტომაც გეკითხებით, რომ ჩვენც 

იმავე მდჭჯომარეობაში ვართ. საქართველოს, 

მაგალითად, შეუძლია ძიუდოისტთა ისეთი 
ნაკრები გამოიყვანოს, რომელიც თამამად 
შეეჯიბრება ფრანგებსა თუ იაპონელებს. 

–- რასაკვირველია, შესაძლებელია 

რომ რესპუბლიკები ფედერაციის 

დამოუკიდებელი წევრები იყვნენ, 
მაგრამ გარკვეული პრინციპების დაცვა 
აუცილებელია.ა თუ ოლიმპიური 
კომიტეტი გექნებათ, მაშინ 

ფედერაციებშიც მიგიღებენ. 
–- საქართველოში წელიწადზე მეტია 

არსებოს ეროვნული ოლიმპიური 

კომიტეტ, რომელიც . სცდილობს 
საერთაშორისო აღიარება მოიპოვოს, 

– რაკი ოლიმპიური კომიტეტიც 
გქონიათ, პირადად მე ვთვლი, რომ შეი– 

ერთაშორისო მონაწილე 
(მეთვალყურე) წევრი, მერე კი, ერთი– 
ორი წლის შემდეგ ფედერაციის უმაღ- 
ლესი ორგანო –-– კონგრესი ალბათ სრუ- 

ლუფლებიან წევრადაც გაღიარებთ. 
= ბატონო კარლ, დიდი მადლობა ასეთი 

ოპტიმისტური ვარაუდისთვის. იქნებ რჩევაც 
მოგვცეთ როგორ გადავდგათ ამისკენ 
პირველი ნაბიჯი? 

–– მართალი გითხრათ, თავადაც არ 

ვიცი, კონკრეტულად როგორ კეთდება 
ეს. თვითონ უნდა სცადოთ. საერთოდ, 
თუ პოლიტიკური დამოუკიდებლობა 

მოიპოვეთ, მაშინ არავითარი პრობლემა   
  

შარშანდელ თუ შარშანწინდელ მონაგართან. 

ტრადიციული საერთა 

  

ორთაბრძოლაც 
ალბათ არ ღირს საქართველოს მოჭიდავეთა მიერ მოპოვებული მედლების რაოდენობის „დატოლება“ 

ყველაფერი შედარებითია, მით უმეტეს ასეთ ცვალებად 
ტურნირში, სადაც სხვადასხვა მიზეზით მასპინძლებიც კი ვერ ახერხებენ უძლიერესი შემადგენლობით 
ასპარეზობას. მთავარი ისაა, რომ ჩვენი ძიუდოისტების 

შეჯიბრების ცალკეული პერიპეტიები ალბათ დავიწყებას მიეცემა, 
გამარჯვებულთა სიას შორისო ტურნირის 

სპორტსმენი: რობერტ ლომთაძე (საქართველო), გერასიმე ხაბულიანი (საქართველო), ალექსანდრ 
ვლასოვი, პაველ იასენოვსკი (ორივე “– სსრკ), დავით ბაგაური (საქართველო), გივი გაურგაშვილი (სსრკ) 

7 და დავით ხახალეიშვილი (საქართველო). 

სიძლიერე ეჭვს არ იწვევს. 

    

   

ძიუდოისტთა თბილისის 
კი სამუდამოდ შეემატა შვიდი   

  

IIIMს 

–– მომავალი ჩემპიონატების წინ რომელ 
ტურწირს თვლით უმთავრესად, სად უფრო. 
'უნდა გაირკვეს ანდა უკვე გაირკვა ნაკრების 
წევრთა ვინაობა? 

–– უმთავრესად ვთვლი საკავშირო 
ჩემპიონატს და სპარტაკიადას, 

რომლებიც უკვე დამთავრდა, თუმცა 
ყველაფერს ეს შეჯიბრებები როდი 
წყვეტს. დაგეგმილი გვაქვს შესარჩევ 
ასპარეზობათა ციკლი, რომელთა 

შედეგები” მიხედვითაც გუნდი 
საბოლოო სახეს მიიღებს. მათ შორის 
ერთ-ერთი თბილისის საერთაშორისო 

ტურნირია, უმაღლესი, „ა“ კატეგო- 
რიის შეჯიბრება. შემდეგ 
საქართველოს ნაკრები, სულ შვიდი 
სპორტსმენი ცალკე გუნდად 
იასპარეზებს გერმანიაში. გამოვალთ 
აგრეთვე ბულგარეთის საერთა- 

შორისო ტურნირში და ესპანეთის ღია 
ჩემპიონატში. შესარჩევი ციკლი ამით. 

დასრულდება. 
<– საქართველოდან ვინ არიან ნაკრების 

კანდიდატები? 
– ტოტიკაშვილი, დგებუაძე, 

გაჩეჩილაძე, კურტანიძჰე, ბახა- 
ლეიშვილი. 

–– მათს ბედზე რაიმე ჯავლენას ხომ არ 
მოახდენს ის, რომ ევროპის შარშანდელ 
ჩემპიონატზე გუნდის რვა წევრში ხუთი 
ქართველი იყო, მაგრმ მათ 

«| მოსალოდნელზე უარესი შედეგები აჩვენეს 
და მხოლოდ სამი ბრინჯაოს მედალი ხვდათ? 

–– არავითარ შემთხვევაში. ევროპის 
შარშანდელ ჩემპიონატში გამოსვლა 
მათ სავსებიძთ დამსახურებული 
ჰქონდათ. სულ სხვა საქმეა, იქ რას 
მიაღწიეს, ახლა თუნდაც შვიდი 

ქართველი იყოს გუნდში, ოღონდ 
შედეგი მოვიპოვოთ. 

– ახლა რესპუბლიკები სპორტშიც 
Lმოცამიროომირ მიისწრაფვიან. 

"ბოლოს პ0 

  

 ყუნდაცს შვიდი 
„თბილისში, რაღა თქმა 

უნდა, ჩამოვიდა საბვოთა 
კავშირის ძიუდოისტთა ნაკრების მთავარი 

მწვრთნელი ვლადიმერ კაპლინი, 
რომელიც ამჟამად გუნდს აკომპლექტებს 

ევროპისა და მსოფლიოს წლევანდელ 
ჩემპიონატებში საასპარეზო დ, ჩვენი 

საუბარიც ამ საკითხს ეხებოდა. 

  

თქვენ” როგორც 'წაკრების მთავარ 

მწვრთნელს, გაღელვებთ ის ამბავი, რომ 

გუნდის ძალა შესუსტდება? 
–- ჩვენ ამისი გვეშინია. თუ ეს 

მოხდა, ცხადია, დავსუსტდებით. ეს 
საიდუმლო არ არის. მაგრამ იმედი 
მაქვს, რომ საღი აზრი გაიმარჯვებს. 

თუ ასე არ მოხდა, მართლაც დიდ 
დარტყმას მივიღებთ. როგორმე 
გადავიტანთ ამას, მაგრამ ამით ბევრი 
სპორტსმენი, რომლებიც საკავშირო 
ნაკრებში გამოსვლაზე იტყვის უარს, 
მომავლ ოლიმპიადაში მონაწი- 
ლეობის უფლებას დაკარგავს... 

ჩვენთვი– დიდი დანაკლისი იქნება 
ძიუდო ქართული "სკოლის 

წარმომადგენელთა გამოკლება, რომ- 
ლებსაც ძლიერი პოზიცია უკავიათ 
საბჭოთა კავშირში. ._ 

–_ თუკი მოსალოდნელი დანაკარგების 
ჯამო შიშობთ, უკვე ხომ არ ხდება ისე, რომ 

ნაკრებს დაკომპლექტებისს უფრო 
რუსეთზე და «მ რესპუბლიკებზე იღებთ 

· ორიენტირს, რომლებსაც ასეთი განზრახვა 
არეგანზენით?”აქნებ მხოსიოდ იქ ეძებთ 
რეზერვებს? 

= მართალია, მაღალი 
ტრიბუნებიდან უკვე არაერთხელ 
გაისმა ასეთი მოწოდებები, მაგრამ მე– 
პირადად ამის ' კატეგორიული 
წინააღმდეგი ვარ. ნაკრები წმინდა 
სპორტული პრინციპთ უნდა 

დაკომპლექტდეს. ჩვენ კარგი ურთი- 
ერთობა გვაქვს გუნდში, ეროვნებათა 
სხვაობის მიუხედავად. იმედი მაქვს და 
გულიც ამას მეუბნება, რომ ამ 

ოლიმპიადაზე ერთად ვიასპარეზებთ, 
შემდეგ -კი ვნახოთ. შემდეგ ალბათ 
გაჩნდება პრობლემები... 8)   

– ქართული 

  

დიღი ფიზიკური და 

ას
 

ტვონაოების ტექნიკური პალევას იხილეთ მე-6 გვერდზე). 

  

  

სარბჩეCი 

მედლებით კლებულობს, აღარ გექნებათ გადასაჭრელი –- არც რდი მოამზადა ზიორბი ჩონიშგილმა. 
–- თქვენ შვედი ბრძანდებით. ალბათ თქვენ, არც სხვა რესპუბლიკებს. გა „| «ლემანდრე კოტორაშვილის ფოტოები. 
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გასსენება. 

ასლა 
სამრცდაადის 
იქნებოდა .. 
ქართულ კალათბურთს ბევრი 

მოამაგე და მოჭირნახულე ჰყავდა. მათ 
შორის მიხეილ კეკელიძეს 
გამორჩეული ადგილი უჭირავს. 

მართლაც აუწონელია მისი 
ღვაწლი და თავდადება. 
ორმოცდათორმეტი წლისა წავიდა 

ჩვენგან, რომ ეცოცხლა, ახლა 

ს იქნ : 
კეკელიძე ქართული 

კა ახურში დაიხარჯა, 
ჩინებული გუნღი ჩამოაყალიბა, 
არაერთი სახელოვანი სპორტსმენი 
აღზარდა. ერთ-ერთი მათგანი, 
საერთაშორისო კლასის სპორტის 

ოსტატი ლევან ჩხიკვაძე იხსენებს: 
ჩვენ მას ძია მიშას ვეძახდით. 

საოცრად გულისხმიერი კაცი იყო, 
მშობელიით ახლობელი 

მიხეილ 

აინტერესებდა როგორ 
ესწავლობდით, სახლში, ქუჩაში, 

საზოგადოებაში როგორ ვიქცეოდით, 
ვისთან ვმეგობრობდით.. მის         

    

  

     
9 თებერვალს სპორტსაზოგადოება 

„შევარდენის“ სააქტო დარბაზში ჩა- 

ტარდა სპორტის ტექნიკური და გამო- 
ყენებითი სახეობების ფედერაციების 
„აქართველოს ეროვნული დამოუკი- 
დებელი გაერთიანების „სპორტი და 
ტექნიკა" დამფუძნებელი ყრილობა. 
ყრილობამ განიხილა და დაამტკიცა 
გაერთიანების წესდება, რომელიც 

ითვალისწინებს მასში გაერთიანებული 
სპორტის ტექნიკური სახეობების 
განვითარებას, მათ პოპულარიზაციას, 

ამ სახეობებში ახალგაზრდობის უფრო 
ფართოდ ჩაბმას და სხვა მრავალ ღონის- 

ძიებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ამ 
მეტად საჭირო და საშური საქმის 
აღორძინებას საქართველოში. გაერთი- 
ანების მიზანია სპორტის ტექნიკური და 

გამოყენებითი სახეობების ფედერა- 
ციებს მიანიჭოს სრული დამო- 

უკიდებლობა, რათა მათ მიეცეთ შემოქ- 
მედებითი თავისუფლება: რესპუბ- 
ლიკაში უნდა გაწვითარდეს ბავშვთა და 
მოზარდთა სპორტი, რომელიც დღეს 
სავალალო მდგომარეობაშია. გაერთი- 
ანება თავისი კავშირების საშუალებით 

შეეცდება სპორტის ტექნიკურმა სახეო- 
ბებმა განვითარების საერთაშორისო 
დონეს მიაღწიონ, სპორტსმენებს გზა 
გაეხსნათ დიდი ასპარეზობისაკენ. 

სრულად გამოვლინდება მათი ნიჭი და 
შესაძლებლობები. აგრეთვე, მის მუშაო- 
ბაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმობა 

არსებული სპორტული ბაზების აღდგე- 
ნასა და გაუმჯობესებას, რადგან ბევრი 
მათგანი დღეს ასპარეზობისთვის უვარ- 

”_ გისია. ერთ–ერთი. მიზანი გაერთიანების 

–
.
–
”
 

  

მესვეურებისა უნდა იყოს სპორტსმენე- 
ბის, სპეციალისტებისა და ტექნიკური 
პერსონალის მატერიალური კეთილ- 
დღეობა და მორალური მხარდაჭერა, 
რასაც ისინი აქამდე მოკლებული იყვნენ. 
დამოუკიდებელი ფედერაციების 

შექმნა, სხვ რომ არაფერი, ხელს 

შეუწყობს ჩვენი ტექნიკური პრო- 
ფესიონალიზმი” ზრდა-განვითარებას 
რომელიც შეიძლება 
გადაიზარდოს მრეწველობის ისეთი 

დარგების განვითარებაში, როგორიცაა 

ავტო, გემთ, საავიაციო ,და სხვა 

მრეწველობები. 
ესეც რომ არ იყოს, გაერთიანება 

მოწოდებულია გვერდზე დაუდგეს სა- 
პართველოში სპორტულ-ფიზკულტუ- 
რულ და ოლიმპიურ მოძრაობებს. 
იმედია ამ საშვილიშვილო საქმეში მას 

მხარს დაუჭერენ გაერთიანების დამ- 
ფუძნებლები __ საქართველოს ეროვ- 
ხული ოლიმპიური კომიტეტი და 
საქართველოს ეროვნული დამოუ- 

კიდებელი ფიზკულტურულ-სპორ- 
ტული საზოგადოება „შევარდენი“, 

ააა 
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“· ტრიალებდა.” 

შემდგომ ' 

   გვერდით მუღამ ბევრი ხალხი 
შუბლგახსნილი და 

გულღია ივო, ნი 

დაჯილდოებული, პოეტური ბუნებისა. 
სედმიწევნით იცნობდა ქართულ 

პოეზიასა და მწერლობას, ზეპირად 
გვიკითხავდა ლექსებს, 

რაც შეეხება 
მისთ კალათბურთს, 

არსებობდა. როგორც პროფესიონალ 
მწვრთნელსა პედაგოგს, საქარ- 
თველოშიც და მის ფარგლებს გარეთაც 
დიდი პატივითა და მოწიწებით 
ეპყრობოდნენ. ძია მიშას სიტყვა კანონი 
იყო. წუთშესვენებაზე სხარტად და 
გასაგებად გვეტყოდა სათქმელს, 
უტყუარი ალღოთი ამჩნევდა · თამაშის 
ყველა ნიუანსს და უსაზღვროდ 

ბედნიერი იყო, როცა ვიმარჯეებდით. 
კალათბურთის გულშემატკივრებს 
კარგად ახსოვთ 60-70-იანი წლების 

თბილისის „ბურევესტნიკი“ –- გუნდი, 
რომელსაც, თუ შეიძლება ითქვას, ძია 
მიშამ ჩაუდგა სული. „ბურევესტნიკი“ 
ყველასთვის ანგარიშგასაწევი მეტოქე 
იყო, ამავე დროს, „დინამოსაც“ ამარა- 

გებდა ნიჭიერი კალათბურთელებით. 
უგრეხელიძე, მინაშვილი, მოსეშვილი, 
გლურჯიძე ბიჭიაშვილი, პულავსკი, 
კოვალენკო... ვინ მოთვლის, რამდენ 
სახელოვან კალათბურთელს გაუკაფა 
გზა ძია მიშამ დიდი სარბიელისკენ. 

+ ბევრის გახსენება შეიძლება ძია 
მიშს გულითადობაზ,ე საქმის 

უსაზღვრო სიყვარულზე და, რა თქმა 

უშუალოდ 

  

არ გუნდი იყო და საკუთარ მოედანზე 

  იდეალური დეზოდორანტი „თეა“ 
ხალისს მოგვრის, კომფორტს. 
შეუქმნის ქალს. 

მთელ დღეს გაგყვებათ 
„თეას“ მსუბუქი, იდუმალი 
სურნელება. დეზოდორანტ 

„თეას“ დიდი 
გაერთიანება „თეთრონის“ 

საფირმო მაღაზიებში, ფირმა 

„ბავშვთა სამყაროს“ მაღაზიებსა 

და უნივერმაღ „თბილისში#. 

(+ სარმპლამო სააბენტო „80-მი-ნო»_ 

      

         

  

„ბურევესტნიკი“ 
არაფერი ჯობდა მის გვერდით 
სათადარიგოთა სკამზე ჯდომას. ერთ 
ეპიხბოდს გავიხსენებ: კიევში 
ადგილობრეგ „სტროიტელთან" 

ვთამაშობდით. „სტროიტელი“ ძლიერი 

იშვიათად თუ მარცხდებოდა. თამაშის 

დამთავრებამდე 20-25 წამით ადრე 
ქულით ვაგებდით. რადგან მსაჯმა 
კიეველთა ძირითადი ცენტრალური 
თავდამსხმელი ხუთი ჯარიმის შემდეგ 
სათადარიგოთა სკამზი დასვა, 

მასპინძელთა მწვრთნელმა მოედანზე 
ახალბედა მარტინოვი. შემოიყვანა. 
ბურთი სწორედ მან მიიღო. ძია მიშა 

ლამის მოედანზე გავიდა და ყვირის 
„ბროსაი მარტინოვ. სერგოს .კი 
ქართულად ეძახი -- „დააფარე 
სერგო, დააფარე| მარტინოვმა 
მართლაც ისროლა, სერგომ ბურთი 

იოლად ჩაიგდო ხელში და „ლეჟავას 
გადასცა, ლეჟავამ კი მეტოქის კალათში 
მოათავსა. საფინალო სასტვენის ზმაც 
გაისმა. ჩვენ გავიმარჯვეთ. 

. აგერ უკვე ცხრამეტი წელია ჩვენს 
შორის აღარ არის ძია მიშა, კაცი, 
რომელსაც უსაზღვროდ უყვარდა 

საქართველო და ქართული კალათ- 
ბურთი. 

ჩაიწერა 
დიმიტრი ობოლაძემ. 
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პარტია მიიღეს     
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კარ შილერსაც, 
რაც იმაზე მიგვანიშნებს, რომ 
„ფრთიანი ბურთი“ გერმანიაში 

ცნობილი ყოფილა ·XVI საუკუნის 
მეორე ნახევრისთვის. 
როგორც ხედავთ, ბადმინტონის 

მსგავსი თამაში აღმოსავლეთის 

ქვეყნების ისტორიულ წყაროებში ჯერ 
კიდევ ძველ წელთაღრიცხვამდეა 
მოხსენიებული და ჩვენი წელთ- 
აღრიცხვის XIX საუკუნემდე თითქმის 
უცვლელად შემორჩა. მერე კი იწყება 
ეგრეთწოდებული ბოფორტის პერი- 
ოდი, როცა ინგლისელი დიდგვა– 
როვანი სამუდამოდ ბრუნდება 
სამშობლოში და სახლდება თავის 
მამულში გლოსტერშირის 
საგრაფოში. ინდოეთში ნაცხოვრებ 

უცხოელებს შინ მუდამ ჩამოჰქონდათ 
სამახსოვროდ ხელოვნების სხვადასხვა 
ნიმუშები, მეტწილად –- აღმო- 
სავლური ნახატები, ძველი 

და მატერიალური 

ითვლებოდა. 
ინდოეთიდან ხელცარიელი არც ჰე- 

რცოგი ბოფორტი დაბრუნებულა. 
სხვა ინდურ ნივთებთან ერთად მან 
ჩამოიტანა რამდენიმე ფრთიანი 

ბურთი და ოთხიოდე წყვილი ჩოგანი. 
ახ-ლმით თამაშია ჰერცოგის 

გარემოცვაზე წარუშლელი შთაბეჰ- 
დილებ დატოვა ყველაფერი 
საოცრად მარტივი იყო და იოლად 
ასათვისებელი. ოღონდ არავინ იცოდა, 
რა ერქვა თამაშს, ბოფორტმა 
დაიწუნა ორივე - ინდური 
სახელწოდება „პუნეც და 
„პეონაც“. არ ივარგა არც „მცირე 

ჩოგბურთმა“, ვინაიდან იგი მაგიდის 
ჩოგბურთის ასოციაციას იწვევდა. 
დიდი დავისა და კამათის შემდეგ 

_| მიიღეს მარტივი და კომპრომისული 
წინადადება. თამაშს ჰერცოგის 
მშობლიური ქალაქის . ბადმინტონის 
სახელი დაარქვეს (სხვათა შორის, ეს 
იყო მეორე შემთხვევა, როცა 
სპორტულ თამაშს ქალაქის სახელი 
უწოდეს. პირველად ეს მოხდა 1823 
წელს ასევე პატარა ინგლისურ ქალაქ 
რაგბიში). 

ამგვარად, 1872 წელს ქალაქ 

ბადმინტონში ხელახლა, ოღონდ უკვე 
ევროპელთათვის დაიბადა ძველი 
აღმოსავლური თამაში. როგორც 
იმდროინდელი პრესა იუწყება, 
ბადმინტონი მაშინვე არისტოკრატთა 
საყვარელ გასართობად იქცა. სულ 
მალე ინგლისში შეიქმნა თამაშის 
მოყვარულთა პირველი ოფიციალური 
კლუბი „ბად-ბედმინტონ კლაბი“ და 
ასოციაცია, რომელმაც ჩაატარა ასევე 

პირველი ოფიციალური შეხვედრა: 
შოტლანდია –-– ინგლისი. 
როგორც აღვნიშნეთ, ბადმინტონი 

იმთავითვე გაითავისა 
კრატიამ და „ბად-ბედმინტონ კლაბის" 
წესდებაში ბევრი მხოლოდ მისთვის 
მისაღები პუნქტი შეიტანა. ამ 
წესდებაში, სხვათა შორის, ნათქვამი 
იყო, რომ ბადმინტონის თამაში 
შეეძლოთ მხოლოდ ცილინდრსა და 
ფრაკში გამოწყობილ მამაკაცებს. 

ამასთან დაკავშირებით ცნობილია 
ერთი კურიოზული შემთხეევა: 
პირველი დისკვალიფიკაცია ბადმინ- 
ტონში თურმე იმის გამო აღინიშნა, 
რომ ერთმა მოთამაშემ ცილინდრი 
მოიხადა და ოფლიანი შუბლი 

| ცხვირსახოცით მოიწმინდა. თანამედ- 

როვე ბადმინტონს, ცხადია, სმოკინგში 
გამოწყობილი, ცილინდრიანი მამაკა- 

ცები არ თამაშობენ. 
მაშ ასე, ბადმინტონი ზღვით შევიდა 

ინგლისში, დამკვიდრდა, განვითარდა 

და გღეძოვე გავრცელდა შემდგომში 
მთელს მსოფლიოში. ყეელაზე ადრე 

მან ატლანტის ოკეანე გადალახა და 
მყუდრო ნავსაყუდელი ჰპოვა 
კანადაში ბადმინტონის პოპულა- 
რიზატორები იქ უმთავრესად ბერები 
იყვნენ რომლებსაც ხიბლავდა 
თამაშის მშვიდი, ყოგლად 
უკონფლიქტო ხასიათი... 

ბადმინტონი ჭეშმარიტად პობულა- 

რული, ფართოდ გავრცელებული 

გმოშემძატაწ8ოIს 

_ შეიქმნა ბადმინტონის საერთაშორისო 

არისტო- . 

      ცსIბარ! გ : 

სპორტი გახდა ჩვენი საუკუნის 3წეხენ“ 
წლებში, როცა გაფორმდი და ფ რთიანი 

ბურთების (ვოლანების) და ჩოგნების 
დამზადების პირველი საპატენტო 

მოწმობები. მსოფლიოში საუკეთესო 
ინვენტარის პატენტი მაშინ მიღებული 
–. ინგლისელ ქალბატონს ანი 

1934 წლის 5 ივლისს ლონდონში 

ფედერაცია, რომლის ერთ-ერთმა 
ხელმძღვანელმა თომასმა და მისმა 
უახლოესმა თანაშემწემ უბერმა 
განუზომელი ამაგი დასდეს სპორტის 
ამ სახეობის შემდგომ განვითარებასა 
და სრულყოფას. მოგვიანებით ამ ორი 
ენთუზიასტის ხსოვნის პატივსაცემად 

დაწესდა პოპულარული ტურნირები 
–– თომასის (ვაჟებისათვის) და უბერის 
(ქალებისათვის) თასების გათამაშება, 

რომელიც სამ წელიწადში ერთხელ 
ტარდება და დღემდე ყველაზე 
პოპულარულ შეჯიბრებად ითვლება. 

ბადმინტონს დიდი აზარტითა და 
გატაცეით თამაშობენ ჩვენი 

პლანეტის ყველა კუთხეში, მაგრამ 
სპორტული ბადმინტონის (გასარ- 
თობისგან განსხვავებით) აღიარებულ 

ლიდერებად მაინც ევროპისა და აზიის 
წარმომადგენლები ითელებიან, 
პირველ ყოვლისა კი -- დანიის, 
შვეციის ინგლისის, ინდონეზიის, 

იაპონიისა და ჩინეთის 
ბადმინტონისტები. 

პელოსპორტი 
ველოსიპედი ერთხელ გამოგონეს. 

ყველა მომდევნო ცდა მისი ძირ- 
ფესვიანი გადაკეთებისა ან ხელახალი 

გამოგონებისა სხვა არაფერი იყო, თუ 

არა ავანტიურა (ზოგჯერ ყალთა- 

ბანდობაც). სწორედ ამიტომ, არც ერთ 

გამოგონებას 

თვითმარქვია 

არ ჰყოლია იმდენი 

და ფსევდოავტორი, 
რამდენიც ველოსიპედს, თუმცა... 

პირველი ველოსიპედის პროექტი, ეს 

ისტორიულადაა დასაბუთებული, აღ. 

ორძინების ეპოქის ერთ-ერთ უდიდეს 

ხელოვანა და მოაზროვნეს 

ლეონარდო და ვინჩის ეკუთვნის. 1495 
წელს მის მიერ შესრულებულ ნახაზზე 
სხვა ძირითად ნაწილებთან ერთად 

გამოკვეთილადაა აღბეჭდილი თვით- 

მავლის ერთი დეტალი, რომელიც 
ყველა ველოსიპედის განუყოფელი 
ატრიბუტი გახდა მხოლოდ გასული 
საუკუნი მიწურულს. ესაა ჯაჭვის 
გადამცემი. მაგრამ დიდი იტალიელის 

აპ ყოველმხსრსგე სრულყოფილ 

პროექტს ზორცშესხმჯცარ ეწერა –-- იგი 

დარჩა ქაღალდზე, როგორც ადამიანის 

აზროვნების ნიმუში. 
მეთხუთმეტე საუკუნიდან მეცხრა- 

მეტის დამდეგამდე ველოსპორტის 

ისტორიაში საკმაოდ დიდი ვაკუუმია, 

მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება 
სხვადასზვა: ქვეყანაში მცხოვრებ 

ავტორებს შორის დაუსწრებელი 
ბრძოლა პრიორიტეტისათვის. მაგრამ 

ასეთ დავას პრაქტიკული მნიშ- 

ვნელობა არასდროს ჰქონია, ვინაიდან 

იგი საფუძველშივე მოკლებულია 
რეალობას, სიმართლეს, საღ აზრს. 

რუსები, მაგალითად, ველოსიპედის 

გამომგონებლად დღემდე თვითნას- 

წავლ ურალელ ოსტატს ეფიმ 
არტამონოვს მიიჩნევენ რუსულ | 

წყაროებში მითითებულია, რომ“ ამ | 
არტამონოვს 1800 წელს 

წინასწარმეტყველის დაბადების დღე 

ეკატერინბურგის (დღევანდელი სვერ 
დლოვსკი) ქუჩებში უვლია თავის 

თვითმავალი „მექანიზმით”ნდ დ 
ადგილობრივი მოსახლეობა განუ 

ვიფრებია. ერთი წლის შემდეგ კი იგ 
იმავე მანქანით ვერხოტურიდან მოსკ- 

ოვს ჩასულა. 

(გაგრძელება შემდეგ ნომერში) 

  
ილია 

(> 

    

  

რუბრიკას უძღვება ნოდარ გუგუშვილი 
  

სარბიელი 

”.„”



  თხილამურები 

ნორვეგია, ნორვეგია | 
ქალებო, ფინ?! 

„ თანამედროვე სპორტში თითქოს 

ყველაფერი აირია. ჯერ კიდევ ორი 
ათეული წლის წინათ ვინმეს რომ 
ეთქვა, იტალიელი მრბოლი მოთხი- 
ლამურე, ვთქვათ, 50-კილომეტრიან 
დისტანციაზე რუსს გაუსწრებსო, მას 
ბარონ მიუნპაუზენს დაუპაბებდნენ. 
დღეს კი ასეთი პროგნოზით უკვე 
ვეღარავის გააკვირვებ. 
მოთხილამურეთა რბოლა წლევან– 

დელი . მსოფლიო ჩემპიონატის 

პროგრამით, რომელიც იტალიის ქალაქ 
კავალეზეს მიმდებარე სოფელ ვალ დე 
ფიემის ტერიტორიაზე გაიმართა, 

წორედ 50-კილომეტრიან დისტან- 
ციაზე შეჯიბრებით დასრულდა. 
იტალიის ნაკრების სახელგანთქმულ 

ლიდერს მაურილიო დე ძოლტს, 

რომელიც უკვე 41(1). წლისაა, გულით 

ეწადა ერთი ოქროს მედალი მაინც 
მოეპოვებინი თავისის გუნდისთვის. 

მთელი ამ მარათონის მანძილზე მას 

გულშემატკივართა იმედიანი ყიჟინა და 
მზერა მიაცილებდა, მაგრამ ჩემპიო- 

ნატის მასპიძელთა ნაკრები მაინც ოქ- 
როს ჯილდოს გარეშე დარჩა. ვერც დე 

ძოლტმა და ვერც ვინმე სხვამ შვედების 
დამარცხება ვერ შეძლეს. ფინიშთან 

პირველი მივიდა თომას მოგრენი, 

რომელმაც თავისი სახელგანთქმული 

თანაგუნდელი გუნდე სვანიც 

ჩამოიტოვა. იტალიელ ვეტერანს ნუგე- 

შად ბრინჯაოს მედალიღა დარჩა. 

შვედებმა მედლების 
„ტრადიციული“ წილი წაიღეს შინ, 
მაგრამ ეს მსოფლიო ჩემპიონატი, რომ 

იტყვიან, მაინც ნორვეგიელებისა იყო. 

მათ კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ 
ეს ყბადაღებული მასობრიობა 

მართალია, 

  

ალპინიჯსმი 

სპორტში უნიჭოების მოგონილია. 

რუსეთს ნორვეგიისოდენა ცალკეული 
ოლქები აქვს, მაგრამ ოლქი კი არა, მთელი 
საბჭოთა კავშირი ვერ გაუტოლდა 
სკანდინავიის ამ პატარა ქვეყანას, თანაც 
რაში –– სათხილამურო სპორტში, სადაც 
დამარცხება რუსებისთვის ეროვნული 
პრესტიჟს შელახვად ითვლება (ან 
ითვლებოდა). ნორვეგიელებმა კი რბო- 
ლებში გათაშებული ოქროს მედლების 
თითქმის ნახევარი -- 5 უმაღლესი 
ჯილდო მოიპოვეს. მათი გამოსელა 4X10 . 
კმ ამანათრბენში პირდაპირ სამაგალითო 

იყო და ტყეში თხილამურებით იოლ 
გასეირნებას ჰგავდა. სხვაგვარად როგორ 
იტყვ -- მეორე ადგილზე გასულ 
”შვედებს მათ თითქმის 2 წუთი (I) მოუგეს. 
სათხილამურო რბოლები მძიმე, 

მართლაც მამაკაცური სახეობაა, 
მაგრამ... როგორც ხშირად ხდება ხოლმე 
საბჭოთა კავშირში „ აქაც წინ 

აღმოჩნდნენ ქალები, რომლებმაც ოთხი 
ოქროს მედალი დაიმსახურეს. მათი 

ლიდერი ელენა ვიალბე ჩემპიონატის 
სამგზის ლაურეატი გახდა. რომ არა 
გუნდის ვეტერან ვლადიმერ სმირნოვის 
მიერ მოპოვებული ვერცხლისა და 

ბრინჯაოს მედლები, საბჭოთა კავშირის 

ვაჟთა ნაკრები მთლად ხელცარიელი 
რჩებოდა. 

ნორვეგიელებმპა კი სათხილამურო 

ორჭიდსა და ტრამპლინიდან ზტომაშიც 

გამოიჩინეს თავი. საბოლოო ანგარიშით 

მათ 6 ოქროს, 3 ვერცხლისა და 2 

ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს, ამ პატარა 

ქვეყანას მართლაც შეუძლია იამაყოს 
თავისი მოთხილამურეებით. (ასპარეზო- 

ბის ტექნიკური შედეგები იხილეთ მე-6 
გვერდზე). 

  

ჰიმალაილან... 

სასამართლოში? 
საბჭოთა მთამსვლელები, რომ- 

ლებმაც ჰიმალაის მწვერვალი ლპოცზე 
დაიპყრეს, როგორც ეტყობა, მალე 
სასამართლოს წინაშე წარდგებიან. 

ნეპალის უმაღლეს სასამართლოში 
წერილობითი საჩივარი შევიდა 

კავშირგაბრულობის თოფიცრისაგან, 

რომელიც შარშან შემოდგომით 

საბჭოთა გუნდს ახლდა ამ რვაათასიან 

მწვერვალზე (8516 მ). 

სარჩელში სსრ კავშირის პროფ- 

კავშირული სპორტსაზოგადოების ექს- 

პედიციის ხელმძღვანელობას ბრალად 
ედება „არაადამიანური დამოკი- 

დებულება ნეპალელთა პერსონალის 
მიმართ“, რომელსაც, მომჩივნის სი- 

ტყვით, „ექსპედიციის პირობებით 

  პალათბურთი 

გათვალისწინებული აუცილებელი ეკი- 
პირება არ ჰქონდა და გასამრჯელოს 

გარეშეც დარჩა“, 

ამგვარმა ბრალდებამ დიდი ზიანი მია– 
ყენა ნეპალის ტურიზმის სამინისტროს 

პრესტიჟსაც -- საბჭოთა ექსპედიციის 
ორგანიზებაში ხომ ამ სამინისტრომაც 
მიიღო მონაწილეობა. როგორც მისმა 

ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, 
„ნეპალელმა ოფიცერმა უსაფუძვლო 
ხმაური ატეხა მხოლოდ ი8 მიზნით, რომ 

თავისი ხახელი გაზეთებში” დაბეჭდილი 
ენახა“. 
ასეა თუ ისე, ნეპალის უმაღლესმა სასა– 

მართლომ სარჩელს ოფიციალური 

მსვლელობა მისცა და უახლოეს ხანში 

განიხილავს „საბჭოთა ექსპედიციის 

საქმეს". 
  

ცვლილებები ნბა-ს კლუბებში 

კალათბურთის ეროვნული ასოცია- 
ციის (ნბა) გუნდებში მომხდარი ცვლი– 

ლებებიდან განსაკუთრებით გვინდა გა– 
მოვყოთ სამი, რომლებიც საქვეყნოდ 
ცნობილ ოსტატებთან არის 
დაკავშირებული. 

„დენვერ ნაგითსიდან” „დალას 
მავერიქსში„“ გადავიდა წლების 

მანძილზე აღიარებული ლიდერი ალექს 
ინგლიში, ხოლო „პორტლენდ თრეილ 

იანვარში „ბოსტონ სელტიქსმა“ 
„საკრამენტო კინგზს“ მიჰყიდა. პორ- 

ტლენდში ეინჯის გამოჩენამ სახელ- 
განთქმული იუგოსლავიელი კალათ- 
ბურთელის დრაჟენ პეტროვიჩის შე- 
ვიწროება გამოიწვია, რასაც მოჰყვა მისი 
აღშფოთებაც, მაგრამ კონფლიქტი მალე 
მოგვარდა. კიდევ ერთი სიახლეა ის, რომ 
ნბას ყველაზე ტანმაღალი კალათ- 

  

  

ს. #/M0 36-01. 8M9ი " ტ- " 

  

    

  

მესამე ტური 

რმვანში 

ლოწდონა თვიქნემის სტადიონი.” 16 
თებერვალი. 

ინგლისი 21 (მ) (1ლ, 1გ ნს) –- 
შოტლანდია 18 (6) (4ს). 

ინგლისი: ჰოჯქინსონი; ჰეზლოფი, 
ქარლინგი, გასქოთი, ანდერვუდი; 

ენდრიუ, ჰილი; ლენარდი, ბ. მური, 
ფრობინი; თიგი, დული, ექფორდი, 
ვინთერბოთომი 

შოტლანთნა: ბ. შენთინინი? 
სთეინჯერი, ს. ჰესთინგსი, ლენინი, ა. 
მური, ჩალმერსი„ არმსთრონგი; 

სოული, მილნი, ბერნელი; თერნბელი, 

გრეი, ქრონინი, ჯეფრი; ვაითი... -_ 
მსაჯი ჰილდიჩი (ირლანდია). 

ხუთი ერის პირველობის ფარგლებში 
ერთადერთი ნამდვილი (და არა „დიდი 
სლემივითდ„ სიმბოლური) ჯილდო 

რომელიც ინდოეთის ქალაქ კალკუტის - 
მობურთალთა კლუბმა XIX საუკუნის 
70-იან წლებში ინგლისს. და 
შოტლანდიას შორის გამარჯვე- 

ბულისთვის დააწესა. 
წლევანდლამდე კალკუტის თასი 

106-ჯერ გათამაშდა. ამ შეხვედრებში 

ინგლისმა 50-ჯერ გაიმარჯვა, 
შოტლანდიამ –– 39-ჯერ, 17 თამაში კი 
ფრედ დამთავრდა (ასეთ დროს თასი 

მფლობელს რჩება ხოლმე). 
ისე მოხდა, რომ წინა 106 

შეხვედრიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი 
შარშანდელი გამოდგა: თერთმეტი 
თვის წინ, პირველობის ბოლო ტურში, 
მარიფილდის სტადიონზე შოტ- 
ლანდიამ 13:7 გაიმარჯვა და ინგლისს 
ხელიდან ერთბაშად გააგდებინა 

როგორც კალკუტის თასი, ისე ზუთი 
ერის ჩემპიონობა და „დიდი სლემი", 

რომლებსაც (ორ უკანასკნელს) რაგბის 
სამშობლოს ნაკრები 1980 წლიდან 

უშედეგოდ ეპოტინებოდა. 
რაც შეეხება თავად თასის ხელიდან 

გაგდებინებას, ასეთი რამ, ამ სიტყვების 
·| ლამის პირდაპირი მნიშვნელობით, 
მართლაც მომხდარა: სამი წლის წინ, 

მატჩის შემდგომი ბანკეტის დროს, 
თასი დარბაზიდან გაქრა. 

შეშფოთებულმა საზოგადოებამ მხო- 
ლოდ გამთენიისას იპოვა ერთობ 

შელახული და დაჭეჭყილი პრიზი, 
რომელიც როგორც გამოირკვა, 
მატის ორ შეზარხოშებულ 

მონაწილეს (თანაც -- ' მეტოქცებს) 
უჩუმრად ქუჩაში გაეტანათ და 

„„ებურთავებინათ. ყველაფერი იმით 

ინგლისის ნაკრების დამრტყმელი საიმონ ჰოჯქინსონი 

ა ანტერვიფებისათვის 

დაწესებული ჰონორარების აღება- 
კავშირთან 

არაღებაბე ერთი თვის წინ 

ამოწყებული დავა გაეგრძელებინათ. 
მაგალითად, ნაკრების დამრტყმელ 
საიმონ ჰოჯქისონს 
მოუხდა კავშირს ხელმძღვა- 

ს მას 
რომ სარაგბო ჟურნალის მიერ 

დაწესებული გასამრჯელოს –- 100 
გირვანქა სთერლინგის მიღების 

უფლებას არ მისცემდა. გ. 
კვი(ის მანძილზე ინგლისს 

იშვიათი დიდთოვლობა დაატყდა თავს, 
რის გამოც ამ ქვეყნის გუნდებმა ვერც 
ივარჯიშეს და ვერც მატჩები გამართეს. 

ყოველივე ზემოთქმულის მიუხე- · 
დავად, ფავორიტად შერაცხულმა 

გლისმა მაინც გაიმარჯვა, თუმცა კი 
"მოგება იოლად არ მოსულა. თვიქნემის 
თოვლგამძლე ბალახით დაფარულ 

მოედანზე მასპინძლებს შესვენებამდე 
პირქარში თამაში მოუხდათ, მაგრამ 
იმდენად დიდი იყო ამ გუნდის 

მორკინალთა, მეტადრე კი პირველი 
ხაზის უპირატესობა, რომ შოტლანდიას 
ქარი ვერაფერში დაეხმარა. ინგლისის 

    
მორკინალნი იგებდნენ შეჯგუფებათა 
უმეტესობას: შერკინებებში მეტოქეს 
უკან ახევინებდნენ, დერეფანში ბურთს 
თული და ექფორდი ეუფლებოდნენ; 
შეტევების ”შეფერხების შემდეგ 
წარმოქმნილ მოლებსა და რაქებშიც 

ინგლისელები ასწრებდნენ სტუმრებს. 
ბურთი სულ მასპინძლებს ჰქონდათ და 
ენდრიუცა და ჰპილიც დიდებულ 
ტაქტიკურ დარტყმებს ასრულებდნენ. 
ამას” დაემატა „გაძარცული“ 

ჯქინსონის მიერ შესრულებული ზუსტი 
კარში დარტყმები რამაც ინგლისს 
საბოლოოდ გაამარჯვებინა. 

ინგლისი მე-22 წუთისთვის 
დაწინაურდა ჰოჯქინსონის მიერ 
გატანილი ორი საჯარიმოს წყალობით. 
ამან მასპინძლები მოადუნა, მათ ერთი- 

ქარაფშუტული საჯარიმო 
„აიკიდეს, და ჩალმერსმა ანგარიში 
გაათანაბრა -- 6:6. შემდეგ ჰო- 
ჯქინსონმა მესამედ შეაგდო საჯარიმო, 
შოტლანდიელებმა კი ხელსაყრელი 

ადგილიდან ჩალმერსს კარში არ 
დაარტყმევინეს, საჯარიმო გაათამაშეს, 

' იერიში ჰეზლოფმა დააგვირგვინა 

  

მაგრამ ვერაფერს გამორჩნენ. ' 

მეორე ნახევრის დაწყებისთანავე ჰი- 
ლის, ენდრიუს, რიჩარდსის, 
ვინთ და ჰოჯქინსონის 

ლელოთი, · რომელიც ჰოჯქინსონმა 
გარდასახა –-– 15:6. შეელიდალოი 

საჯარიმოთი ანგარიში 12:15 გახადა, 

მაგრამ ამდენმა დაცვამ სტუმრებს 
არაქათი გააცალა და თამაშის 
დასკვნით 15 წუთში ინგლისელთა 
უპირატესობა მათმა დამრტყმელმა 
კიდევ 6 ქულად აქცია –– 21:12. 

ქირნანი რომ 
ჰყოლოდათ... 
კარდიფი. „არმ% ფარქის“ სტადიონი. 16 

თებერვალი. 
უელსი 31 (9) (ლ, ?გ, 8ს, 1ა) –– ირლანდია 

81 (9) («ლ, 1გ, 1აL 

თვიქნემისგან განსხვავებით „არმზ 
ფარქზე“ „მაჩანჩალები“ თამაშობდნენ, 
მაგრამ მატჩს ამით არა დაჰკლებია რა: 
მაყურებელმა ბრწყინვალე რაგბი 

საფრანგეთთან წინა ტურში 

წაგებული თამაშის შემდეგ ჯოხი 

მწვრთნელმა ქიარან ფ 
შემადგენლობილან გამოიყვანა მერფი 
(15), ქარწანი (12) და ბუქსი (11) და 
მათი ადგილები სამ ახალბედას -- 
სთეიფლზს, ქერთისს და ქლარქს 

მიანდო. ამათაც ნდობა გაამართლეს, 

ორმა დებიუტი ლელოს გატანითაც კი 
აღნიშნა, მაგრამ ქირნანის არყოფნამ 

გუნდს მოგება დააკარგვინა, რაკიღა 
ირლანდიელთა გამოცდილი 

დამრტყმელის ნაცვლად „მოღვაწე“ 
ბრაიან სმისს (10) სამი გარდასახვა 

გაუცუდდა. 
ანგარიში სწორედ სმისმა გახსნა 

არეკნით –– 3:0. მერე სორბერნმა (15) 
შეაგდო საჯარიმო –- 3:3, სთეიფლზმა 
(15) ლელო გაიტანა, სმისმა -- 
გარდასახვა –-- 3:9. ამას არნოლდის (8) 

ლელო და სორბერნის გარდასახვა მო– 
ჰყვა –– 9:9, 

შესვენების შემდეგ ჯენქინსმა (10) 
ლელოთი და სორბერნმა გარდასახვით 

უელსი დააწინაურეს –- 15:9, ორიოდ 
წუთში ლელო ქირნანის კბილა 
ბრენდან მალინმა (13) გაიტანა -- 
15:13. აღსანიშნავია, რომ ამით 
მალინმა გააუმჯობესა ნაკრების 

საერთაშორისო შეხვედრებში ლელო- 
თა გატანის ეროვნული რეკორდი, 
რომელიც ირლანდიის ნაკრებში 1920- 
ვი წლებში მოთამაშე ჯორჯ 

სთივენსონს ეკუთვნოდა და ცამეტს 

მალე სორბერნმა საჯარიმო შეაგდო 
–– 18:13, რასაც ქლარქის (11) ლელო 
მოჰყვა –-– 18:17. მერე ჯენქინსმა 
არეკნით გაიტანა ბურთი -- 21:17, 
მაგრამ თამაშის ბოლომდე ათი წუთით 

ადრე გეგანმა (14) ირლანდიელთა 
მეოთხე (1) ლელო გაიტანა, რომელიც | · 
ისევ გარდაუსახველი დარჩა –– 21:21. 

ზაალ გიგინეიშვილი 

  

  

      

  

ბლეიზერში“ გამოჩნდა „ბოსტონ ბურთელი, სუდანელი მანუტე ბოლი | დასრულდა, რომ თასი ოქრომჭედლებს 
სელტიქსის გამთამაშებელი დენი 1228), წლეულს „ფილადელფია-76“-ის | შეაკეთებინეს მობურთალები კი 
ეინჯი, რომელიც ჯერ კიდევ 1990 წლის“ "შემადგენლობაში ითამაშებს. მსუბუქად დასაჯეს. მათგან ერთი –- 

ბრიტანეთის საგზაო პოლიციის მუშაკი 
დინ რიჩარდსი –- დღესაც ინგლისის 

კვლავ იტალიაში ს დარრსმვიანშანი 
· : როგორც მოსალოდნელი იყო _ ამრიგად, შესამე ტურის შემდეგ ჩემპიონობასა და „დიდ სლემს“ ორი 

მომავლ ზაფხულში იტალია კვლავ უმასპინძლებს სპორტსმენთა დიდ წლევანდელი “შეხვედრის წინ მაძიებელიღა შემორჩა –- ინგლისი და საფრანგეთი. მომდევნო ტურში, რომელიც 
შეჯიბრებას. აპენინის ნახევარკუნძულზე ამჯერად ვაჟ კალათბურთელთა ევროპის | ინგლისელთა ბანაკში სარევანშო ამავე დროს ბოლოსწინაცაა, ლიდერები აუთსაიდერებს ეთამაშებიან: 2 მარტს 
ჩემპიონატი ჩატარდება. უკვე შედგა კონტინენტის უძლიერესი ეროვნული | „ანწყობილება სუფევდა. და მაინც, საფრანგეთი უმასპინძლებს უელსს, ინგლისი კი ირლანდიას ეწვევა. თუ ძლიერები 
გუნდების კენჭისყრა. „M ჯგუფში იასპარეზებენ იუგოსლავია, ესპანეთი, | ამს ხელი არ შეუშლია გაიმარჯვებენ,, ყველაფერს გადაწყვეტს ბოლო ტურის შეხვედრა, რომელშიც 
ბულგარეთი, პოლონეთი; „ზ" ჯგუფში -- საბერძნეთი, იტალია, საფრანგეთი, | მორაგბეებისთვის, თავიანთ რაგბის ინგლისმა საფრანგეთს უნდა უმასპინძლოს. 
ჩეხეთსლოვაკეთი.. 

· · 

სარბიელი # 2 პერული თი



   

ვა ქალაქების მერებთან, აბე თან ბან სპონ- 
სორებს, და საერთოდ აკეთებენ 
ფერს, ით შეიქმნას ყველა პარისი 
მოზარდთა მონაცემების გამოსამჟღავ– 

ნებლად. 
გთავაზობთ ინტერვიუს, ირი 

სანდრო თავაძემ უცხოური 

    
   

     

   
   
      

   

დასაწყისზე. 
–– ამ 32 წლის წინ მაიამიში ორი 

ჭუჭყიანი, მოუცლელი კორტი ვიპოვე. 
მიუზედავად ამისა, რომ ამ საქმეში 
არავითარი გამოცდილება არ მქონდა, 

ვგრძნობდი, იგი ჩემი მისწრაფება იყო და 

იე2მ2<<2<>-––---_---_--__-_____--____-------2---_-___--__-___--–_ 

დევისის თასი 
გაგაცნობთ არაოფიციალური გუნდური მსოფლიო ჩემპიონატის ბამარჯვებულებსა და ფინალისტებს 

ILL900 ი. აშშ -- ინგლისი 3:0 
| 1901 აშშ (თამაშის გარეშე) 
| 1902 ნიუ-იორკი. აშშ __ ინგლისი 3:2 
| 1903.ბოსტონი. ინგლისი –– აშშ 4:1- 
?”' –– ბელგია 

| 190558652. ინგლისი –-– აშშ 5:0 
| 1906 უიმბლდონი. ინგლისი -- აშშ 5:0 
| ოა ულალდოსაფიტილი 

ინგლისი 3:2 

| 1908 მელბურნი. ავსტრალია –– აშშ 

| 1909 >. ავსტრალია –– აშშ 5:0 

' 1910 ავსტრალია (თამაშის გარეშე) 
აათეიესავ ავსტრალია აშშ 

სთახღვლდლ-- 

XL. ათაში ინგლისი 3:2 
| 1914 ეო ია დიდო. – აშშ 

| 1915-1918 წლებში არ გათამაშებულა 

' ხადნეი. ავსტრალია –– ინგლისი 

| 920 ოკლენდი. ა98.–- ავსტრალია 5:0 

  

  

3> პროფესჩა L. 
ტალანრებIს 
სრმIMმნ96ჩ. 

გებოდა. ვისწავლე წინააღმდეგობის გა- 
დალახვა. არ ვებუებოდი არც ერთ 
სიძნელეს ურთულეს სიტუაციაში. სა- 
კუთარ თავზე გამარჯვება ყოველთვის 

ამიტომ, ავ 

ნებული ვიყავი ჩემს ძალებში, რომელიც 
საყვარელი საქმისათვის უნდა შემელია. 

–– წარმოგედგინათ 83 წლის წინ, რომ 
ჩოგბურთი = განვითარებას ჰპოვებდა, 
როგორც დღეს 

ა ხარ9%. რომ ჩოგბურთს გაცი- 
ლებით მეტი თაყვანისმცემელი გამოუჩ- 
ნდებოდა. იგი ხომ უნიკალური სპორტის 
სახეობაა. ჩოგბურთის თამაში ნების- 
მიერ ასაკში შეიძლება. ამიტომ პირველ 
რიგში ვცდილობდი და ვცდილობ რაც 
შეიძლება ფართოდ გამოვიყენო ქალა– 
ქების „მამათა“ ხელშეწყობა, რათა შევ- 

ქმნა და გავაფართოვო შესაძლებლობე- 
ბი ჩოგბურთის სათამაშოდ. 

– როდის დაიწყეს გაზეთებმა თქვენს 

1921 ნიუ-იორკი. აშშ -- იაპონია 5:0 
1922 ნიუ-იორკი. აშშ -_ ავსტრალია 

წვისას 5 
1923 ნიუ-იორკი. აშშ -- ავსტრალია 

4:1 

1924 ფილადელფია. აშშ -- ავსტრალია 
5:00 

1925 ფილადელფია. აშშ –-– საფრან– 
გეთი 5:0 

1926 ფილადელფია. აშშ -- საფრან– 

გეთი 4:1._ 
1927 ფილადელფია. საფრანგეთი –– 

აშშ 3:2.. 

1928 პარიზი. საფრანგეთი –– აშშ 4:1 
1929 პარიზი. საფრანგეთი –-– აშშ 3:2 
1930 პარიზი. საფრანგეთი –-– აშშ 4:1 
1931 პარიზი. საფრაგეთი –-– ინგლისი 

3:2 
1932 პარიზი. საფრანგეთი –– აშშ 3:2 
1933 პარიზი. ინგლისი –-– საფრანგეთი 

3:2 
1934 უიმბლდონი. ინგლისი _- აშშ 5:0 
1935 უიმბლდონი. ინგლისი –- აშშ 4:1 

, 1936 უიმბლდონი. ინგლისი -- ავსტრა- 
ლია 3:2 

'ჭიერი ჩოგბურთელი 
დი 17 წლის ასაკში მაფხიფში საუკე-. 

თესო იუნიორი გახდა. კიდევ მეტს წერ- 
დნენ, როდესაც ატპ-ს საკლასიფიკაციო 
ცხრილში მან მკვეთრად მაღლა აიწია და 
საუკეთესოთა ათეულში მოხვდა. 

–– გაბდე თქვენი მოწაფე არც ისე იოლია, 
განსაკუთრებით იმათთვის, ვინც ხელმოკლე 
ოჯახიდან არის გამოხული. ასეა თუ არა ეს? 

–– ჩვენთან ზუსტად ეს არ თამაშობს 
· თუ მე ვხედავ 

__ თქვენი „მტრები“ ამტკიცებენ თ«»ქოს 

„ არც აგასიზე და სელეშზე 
შეიძლება ითქვას, რომ ისინი შემტევი 
სტილის ჩოგბურთელები არიან, მაგრამ 
აბა გაიხსენეთ ტიმ მაიოტი და პოლ 
ანაკონი, რომლებიც ჩემს აკადემიაში 
გაიზარდნენ. როგორ ფიქრობთ ისინი 

ცუდი შემტევი ჩოგბურთელებია? ყველა 
სპორტსმენს თავისი ხელწერა და სა- 
თამაშო სტილი აქვს, რომლის ხელყოფა 
ძალით ყოვლად მიზანშეუწონლად 
მიმაჩნია. მთავარი სხვა რამ გახლავთ –– 

მათ წარმატებებს უნდა მიაღწიონ. მე. 
ვიცი კიდევ რა უნდა ვასწავლო ჩემს 
შეგირდებს, ამიტომ ამ მიმართულებით 
თავდაუზოგავად ვმუშაობ. 

– და ბოლოს კიდევ ერთი შეკითხვა, 
რომელიც უშუალოდ თქვენ გეხებათ. 
როგორ გაუძელით ასეთ მაღალ ტემპს, 
რომელიც #3 წლის წინ აიღეთ? 

11% - 3ე ხემი საქმე ძალიან მიყვარს. 

  
1937 უიმბლდონი. აშშ -- ინგლისი 41 
1938 ფილადელფია. აშშ –-– ავსტრალია 

3:2 

1939 ფილადელფია. ავსტრალია –– აშშ 

3:2 
1940-1945 წლებში არ გათამაშებულა 
1946 მელბურნი. აშშ –-- ავსტრალია 5:0 
1947 ნიუ-იორკი. აშშ ავსტრალია 

4:1 

1948 ნიუ-იორკი. აშშ -- ავსტრალია 
5:0 

1949 ნიუ-იორკი. აშშ -- ავსტრალია 
4:1 

1950 ნიუ-იორკი. ავსტრალია –- აშშ 
4:1 

1951 სიდნეი. ავსტრალია –-– აშშ 3:2 
1952 ადელაიდა. ავსტრალია –-– აშშ 4:1 
1953 მელბურნი. ავსტრალია –-– აშშ 3:2 
1954 სიდნეი. აშშ –-– ავსტრალია 3:2 
1955 ნიუ-იორკი. ავსტრალია –– აშშ 

5:0 

1956 ადელაიდა. ავსტრალია –- აშშ 5:0 
· 1955 მელბურნი, ავსტრალია –- აშშ 3:2 
1958 ბრიზბეინი. აშშ –- ავსტრალია 3:2 
1959 ნიუ-იორკი. ავსტრალია - აშშ 3:2 

  

წაქცეული 

არა... 

  

  
  

ხომ არ გაგიჭირდათ ამ სიმპათიური ქალიშვილის ცნობა, სპორტის მოყვარულებო? დიახ, 
–– ეს შტეფი გრაფი გახლავთ, ოღონდ სპორტულ სამოსში კი არა, „ვოგის“ მოდის მიხედ- 

ვით გამოწყობილი... 

შარშან თებერვალში შტეფიმ ცერი მოიტეხა, თანაც -- მარჯვენა ხელზე, და დასავლეთ 
გერმანიაში მისი მრავალრიცხოვანი გულშემატკივრების ფიქრი კარგა ხანს სწორედ ამ თითს 

დასტრიალებდა. აპრილში სახელოვანმა ჩოგბურთელმა კიდევ ერთი, ოღონდ უფრო 
სასიამოვნო სიურპრიზი შესთავაზა მათ. ერთ ყოველკვირეულ ჟურნალში „ვოგის“ 
მემოდელედ მოევლინა. შტეფის ეცვა ნო რმა ქამალის კაბა და, საერთოდ, თავადაც ხედავთ, 
საკმაოდ მომხიბლავად გამოიყურებო. და. ამ ფოტოს მეშვეობით ხელად დაიტაცეს 

ჟურნალის იმდენი ეგზემპლარი, რამდენიც ჩვეულებრივ მთელი წლის განმავლობაში 
საღდება ხოლმე. „ამდენი მოლოცვა დიდი მუზარადის ტურნირის მოგების შემდეგაც კი არ 
მიმილია“, –-- ამბობდა გრაფი. ამ საქმეში ყველაზე დიდი ინიციატივა შტეფის მამამ პეტერმა 
გამოიჩინა, რომელიც დაჟინებით ცდილობს, რომ მისმა 81 წლის ქალიშვილმა უფრო. ქა- 
ლური იერი მიიღოს და გამუდმებით იზრუნოს ამაზე. ეს მისწრაფება მომგებიანიც აღმოჩნდა 
–– „ვოჯს“ შტეფისთვის 760 ათასი დოლარი შეუთავაზებია. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ 
ჟველა გულშემატკივარს როდი მოეწონა ცნობილი სპორტსმენის ამგვარი გარდასახვა. ,,მე 

იგი მხოლოდ ჩოგბურთელად წარმომიდგენია“, –– თქვა ერთ-ერთმა მაყურებელმა. 
სხვათა შორის, შტეფი გრაფს მარცხიანი ადამიანის რეპუტაცია აქვს. 1986 წელს 

ავსტრალიის ლია ჩემპიონატში თამაშის დროს მას ბალახის სველ კორტზე ფეხი დაუსხლტა, 
დაეცა და სწორედ ის თითი მოიტეხა. ერთი წლის შემდეგ პრაღაში, სადაც ფედერაციის თასის 
ჯათამაშებაში გამოდიო და, ფეხზე მაგიდა დაეცა და თითი მოსტეხა. 1988 წელს ამალიას 
კუნძულებზე სათევზაოდ მიდიოდა, სველ ფოთლებზე ფეხი დაუცურდა, დაეცა და მაჯა 
იღრძო. ერთ-ერთ პრეს-კონფერენციაზე, როცა ახალგაზრდა ჩემპიონს ჟურნალისტებმა ამ 
თავგადასავლებზე ჰკითხეს, მან უპასუხ» ,,მე ვარ მაგნიტი, რომელიც ფათერაკებს იზიდავს. 
სადმე ახლოს ბაგირი რომ იყოს გაჭიმული, აუცილებლად დავეჯახები. “ 
ერთხელ, როცა თავის მშობლიურ ბრიულში კროსს დარბოდა, შტეფიმ, ცხადია, კვლავ 

წაიბორძიკა და დავარდა. „სადაც გინდათ მნახეთ, –- გინდათ კორტზე, გინდათ ,,ვოგში“, 
ოღონდ ასე წაქცეული –- არა“, -- თქვა შტეფიმ გულშემატკივრების მისამართით. 

ჩვეული ცხოვრებისეული ფათერაკების გარდა, ბოლო ხანს გრაფს მანამდე უჩვეულოც 
დასჩემდა: ზედიზედ დამარცხდა ავსტრალიის ლია ჩემპიონატში და იაპონიაში, დიდ     საერთაშორისო ტურნირში. 
«ა. 

1960 სიდნეი. ავსტრალია –-– იტალია 4:1 
1961 მელბურნი. ავსტრალია –– იტა- 

ლია 5:0 

1962 ბრისბეინი. ავსტრალია –– მექსიკა 
.· 50 

1963 ადელაიდა. აშშ –– ავსტრალია 3:2 
1964 კლივლენდი. ავსტრალია –– აშშ 

3:2 
1965 – ავსტრალია –– ესპანეთი 

1966 ფასი ავსტრალია –– ინ- 
დოეთი 4:1 

1967 ბრისბეინი. ავსტრალია –-– ესპა- 
ნეთი 4:1 

1968 ადელაიდა. აშშ –-– ავსტრალია 4:1 
1969 კლივლენდი. აშშ -– რუმინეთი 5:0 
1970 კლივლენდი. აშშ –– გფრ 3:2 
1971 შარლოტი. აშშ –- რუმინეთი 3:2 
1972 ბუქარესტი. აშშ –- რუმინეთი 3:2 
1973 კლივლენდი. ავსტრალია –– აშშ 

5:0 
1974 სარ-ინდოეთი. (მატჩი არ შედგა. 

გამარჯვება სამხრეთ აფრიკის 

გუნდს ჩაეთვალა) 
1975 სტოკჰოლმი. შვეცია –- ჩეხოსლო- 

ვაკია 3:2 

1976 სანტიაგო. იტალია –- ჩილე 4:1. | 
1977 სიდნეი. ავსტრალია –– იტალია | 

3:1 | 

-1978 მიშენ-ჰილსი. აშშ -- ინგლისი 4:1 

1979 სან-ფრანცისკო. აშშ –- იტალია 
5:0 

1980 პრაღა. ჩეხოსლოვაკია –– 

იტალია 4:1 

1981 ცინცინატი. აშშ -- არგენტინა 
4:1 

| 
| 
| 

1982 გრენობლი. აშშ –- საფრანგეთი | 
4:1 

1983 მელბურნი. ავსტრალია –- – | 
შვეცია 3:2 | 

1984 მატებორგი. შვეცია –- აშშ 4:1. | 
1985 მიუნხენი. შვეცია –– გფრ 3:2 | 

1986 მელბურნი. ავსტრალია –-. | 
შვეცია 3:2 

1987 გეტებორგი. შვეცია –– ინდოეთი | 

5:0 | 
1988 გეტებორგი. გფრ –– შვეცია 4:1 I 
1989 შტუდგარტი, გფრ --– შვეცია 3:2 
1990 სენტ-პიტერსბერგი. აშშ -- | 

ავსტრალია –-– 3:2 | 

    სარბიელი



  

რექნიპ ური 

  

» 
: : 
: _ ძიუდო 

წ თბილისის XXII საერთაშორისო ტურწირი. 
1 69 კ- 1. რობერტ ლომთაძე (საქართველო) 
1 ნაზიმ ბუსეინოვი (სსრკ ჭ. რობერტ 

ყ დემირჩიანი (სსრკ) და გენადი კეჟერა შვილი 

წ მონგოლეთი» 8. ბადრი ბასილაშვილი 
| საქართველო) და მაერბეკ ბაგაევი (სსრკ1 71 
ყ 4 ბ ათვეძონირ ელბოდ შირბი თი) 

ვერიოტი (საფრანგეთიჯ 8. ბათო ჯიქური 
8 (საქართველო) და არსენ აივაზიანი (სსრკ). 78 

კგ. 1. პაველ იასენოვსკდ 8. იური პასკარი; 8. 
ყ5ვან სოროკინი (სამივე –– სსრკ) და მამუკა 
მაზმიშვილი (საქართველო). 86 კჯ, 1. დავით 

ბაგაური; მ. ვასილ ომარაშვილი (ორივე –– 

| საქართველოV 8. არამ აკო ფ/ანიანი (სსრკ) და 
| პასკალ ტოიოტი (საფრანგეთი). 96 კჯ. 1. გივი 
ე ბურსა შვილი 8. დმიტრი სოლოვიოვთ 8. 
ლეოწიდ სვირიდი და ვიტალი ბუდიუკინი 

“ 1 ყველა –– სსრკ) % კ, L დავით ხახალეიშვილი 
( საქართველო) 3. პატრის რონიე; 3. ჟორჟ 
კ ტტონე (ორივე –- საფრანგეთი) და ზაზა 
სფმსაპიბსრაპარილაილეს 

I _ ქართული ვიდაობა _ 

თბილისის II საერთაშორისო ტურნირი. I 
ყრა ყა სიხა... 
მ ვუთდ ოო 
, სარრაჩყავ ნირი თბაიპი გივის. 

თურქაძე ველოX 8. ალენ არნო; 8. 

კ ბერწრდ დამეზა (ორივე –- საფრანგეთი). 

80 კგ. 1. სოსო. ლიპარტელიანი (საქართველო); 
15. ჟან ბატილ ჟივერდი 1. პიერ მარკ ტარადი 
წ (ორივე -- საფრანგეთი). 90 კგ. 1, ვასილ 
( ომარაშვილი 28. ზაქრო ებელაშვილი (ორივე 
I- საქართველო» 8. ზარენ გლაგოევიჩი 
(იუგოსლავია). მძიმე. 1. ვეფხია კაპანაძე; 8. 

1 კობა კუპატაძე (ორივე –– საქართველოს ზ. 
§ პატრის რონიე (საფრანგეთი! 

: ბიატლონი 

  

  

1 პსოფლიო ჩემპიონატი. ლაბტი. 76 კმ. 
წ ქალები. 1, გრეტა- ინგებორგ ნიუკელმო 
( (ნორვეგია) –– 80.01,9. 3. სვეტლანა დავიდოვა 
; –– 80.82,7; 8. ელენა გოლოვინა (ორივე გარ 

სსრკ) ––– 80.86,1- ვაჟები. 10 კმ. 1. მარკ კირ- 
ჭნერი –– 80.48,1; 3. ფრანკ ლუკი (ორივე ==. 

I ზსერმანია) –- 81.19,8; მ. ერიკ კვალფოსი 

1 (ნორვეგია) –– 81.27,9. 

: სათხილამურო სპორტი 

მ გსოფლიო ჩემპიონატი. კავალეზე 
წ (იტალია) 19-17 თებერვალი. სათხილამურო. 
(. ორჭიდი. გუნდური ასპარეზობა. 1, ავსტრია 
I ფეორრეესრადღეეადოი 

რანგეთი (ფ. რებელინი, კ, ჟირარი, ფ. 
I - ჩამორჩენა –- 1.164, 8. იაპონია (რ. 
წ მიკატა, კ. კოდამა, შ. აბე) ––- 1.61,9. ესტაფეტა 
გ 4Xნ6 კმ. ქალები. 1. სსრკ (ლ. ეგოროვა, რ. 

სმეტანინა, ტ. ტიხონოვა, ე. ვიალბე) –- 
1 5634, 8. იტალია (ბ. ვანცეტა, მ. დი სენტა, 
1 გ პარუცი, ს. ბელმონდო) –– 66.:39,; 1. 
I. წორვეგია (ს. პეტერსენი, ი.-1. ნიუბროტენი, 
ს ე. ნილსენი, ტ. დიუბენდალი) --- თოი 

. 8. მეტრიანი ტრამპლინი, გუნდური ასპარე' 
1 I. ავსტრია (+ კუტინი, ე. ვეტორი, ა. ზე- 
| ლდერი,ს.პორნგაზერი) -- 667,6, 3. ფინეთი 
ყ (.-პ. ნიკოლა, რ. თულიპული, ვ. მაკალა, რ. 

ლააკონეწი) –– 662.8; 8. გერმანია ( #. ზუ- 

1 ღერი ა კიზევეტერი დ. ტომა ი ვაისფლოგი) 
' 2 სორ ძაბდით 4#XIL9 კმ. ვაჟები. 1. 

რვეგია (უ. რტლანგლი, ვ. ულვანგი, 
: ბ, დელი) –– 1:8947,8; 3. შვეცთ (ტ. ერიკსონი, 

კ. მაიბეკი, ს, სვანი, ტ,მოგრენი) --- 1:41.89,1; 
1 +. ფინეთი (1. კუუსისტო, + კირვისწიეში, ი. 
წ ისომეტსე, ი. რიასიანენი) –-- 1:#8.18,0. 80 კმ. 
წ ქალები. 1. ლ. ეგოროვა (სსრკ) –– 15936 5; 

9. ევიალბე (სსრკ) –- 1:51.094. 8. მ. დი 
: სენტა (იტალია) –-– 1:21.61,8. 60 კმ. ვაჟები. 

1. ტ. მოგრენი (შვეცია) –- 3:8.81,00; 8. გ. 

| სვანი (შვეცია) –- 3:8.48,90, §.მ. დე ძოლტი 
(იტალია) –- 9%:4.01,91, 70 მეტრიანი 

1 ტრამპლინი. 1. მ. კუტინი (ავსტრია) –-– 332.9 
: პუღა რი იმ6#ს 2. , ათომანაენი ნორვეგია) 

–– 3999 (84058.6), 8. ა.-პ ნწოკოლა (ფინეთი) 

ყ –– 219 (88,6199,). 

  

  

  

: ფრისტაილი 

1 მსოფლიო ჩემპიონატი. ლეიკ-პლესიდი 
I (0შ9) 19-17 თებერვალი. სათხილამურო 

ჯ ბალეტი. ვაჟები. 1, ლ. სპინა (აშშ) –-- 80,16 
: ქულა 9. რ.ფრაწკო (იტალია) --- 29,66; 8. დ. 

უოლკერი (ანადა) –- 9858. მოგული. ქალები. 
IL 1. დუაიბრეჭტი (:შშს 2. ტ. მიტერმაიერი 

  

მშელესები == 

| I 
(გერმანია); 8. ბ. შტაინი (გერმანია). ვაჟები. 1. ე. 1 
გროსპირონი (საფრანგეთი) 3. ბ. ბრანტი 
(შვეიცარია) 8. ჩ. მარტინი (აშშ) აკრობატული I 

ხტომები. ქალები. 1. ვ. სემენჩუკი (სსრკ) –- 
164,11 ქულა; 3. ე. სიმზე (გერმანია) –-– 148,37; 1 

8. ლ. იუპანსონი (შვეცია) –- 148,10. ვაჟები. 1, წ“ 
ფ. ლაროში (კანადა) –– 888,69; 8. # როსი წ. 

(ყანადა) –– 815,74, 8. დ. ვალენტი (აშშ) --. 

313, 46. კომბინაცია. ქალები. L. მ. შმიდი მ 
(შვეიცარია) –-- 41; 3. კ, კისლინგი (შვეიცარია) წ 
–– 43; 8. კ პორტერი 6შშ) –- 48. ვაჟები. 1. ( 

ს შუპლეცოვი დსსრკ) –– #1; 8. დ. ვიოლა წ 
(კანადა) --– 68; 8. ი გილგი (საფრანგეთი) –- 66. I 

I ფრენბურთი 
: I 

ევოროპის ჩემპონთა თასი. ვაჟები. „ა“ გუფი. 
" ტურა „ფილიპსი“ (იტალია) –– ცხკა ტხრკ) ე 
–- 348, აზს (პოლონეთი) –- „კანარიასი“ 

(ესპანეთი) –- 98. ლიდერობს ცსკა –- 6.1 
მოგება, „ფილიპსი“ -- 8, „კანარიასი“ --- 9,აზს წ 

–- მ. გუფი. V ტური. ,,კანი“ (საფრანგეთი) 
ე არრგერაცზებრ მერიანი მრიფერცობიბ 1. 

(იტალია) –– „პარტიზანი“ (თუგოსლავია) –- 
8:0. ლიდერობენ „კანი“ და ,,მაკხიკონო“ –- წ, 
4-4 მოგება, „ლივერკუზენი“ და „პარტიზანი“ (1 
–I-I, 

თასების მფლობელთა თასი. დინგოლფი- ' 
ნგი (გერმანია) 17 თებერვალი. ქალები. ფინალი. ' 
ადკ (სსრკ) –– ცსკ» (ბულგარეთი) –- 823. ( 
შეხვედრა მესამე ადგილისათვის: ,,ბაერნი“ I 
(გერმანია) –– ტტუ (სსრკ) –– 8:48, I 

თანამედროვე სუთვჯიდი 1 

  

  

საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი. კიევი. 1, ვ. 
იაგო რაშვილი (საქართველო) –– 6880 ქულა; ' 
8. ე. ზენოვკა (რსფსრ) –– 6744, 8. დ ჟიგუნოვი < | 
(მოსკოვი) –– 6618. I 

I 
მძლეოსნობა I 

საერთაშორისო ტურნირი. ბერლინი. ვაჟები, : 
ბირთვი. ვერნერ გიუნტერი წმვეიცარია) --- 
31,49 მ; 60 მ. სტეწლი ფლოიდი –– 6,77; 400 

"მ. დენი ევერეტი (ორივე –- აშშ) --- 47,8§, 60 ყ 

8. თარჯრბენი. 1, მარკ მაკოი (კანადა) –- 626; ყ 
8000 მ. რობერტ კიბეტი (კენია) –- 7.66,31. 
ქალები. 69 მ. 1. კატრინ ქნაზე (გერმანია) –-- I 
6.16 (მ შედეგისთვის გერმანელმა სპორტსმენმა წ 
ჯილდოდ 80 ათასი მარკა მიიღო 3. მიშელ ' 

ფინი (599) –-– 6,1; სიგრძე. მაიკე დრექსლერი I 
–– 796 სმ; სიმაღლე. მაიკე ბლანკი (ორივე –– 
გერმანია) –- 198 სმ; 1000 მ. ტუდორიტა 1 
ჩიდუ (რუმინეთი) --. 3.49,81; 8000 მ. მარი § 

დიურუ (საფრანგეთი) –-– 8.68,94. = 
კოსფორდი (ინგლისი, საერთაშორისო 'I 

ტურნირი. ვაჟები. 80 მ. ლეროი ბარელი –-– 
6,66; 800 მ. მაიკლ ჯონსონი. –– 90,74; 400 მ. წ. 
დონ მარისი –- 46.69; 800 მ. ჯონი გრეი –– წ 
რმე შება ნ თარრმნებაი კრონრდოთი დეილი 
– აშშ) -- 749. სამხტომი. ვლადიმერ 

ი«ნოზემცევი –- 1711 8 ჭოკა პეტრ ბოჩკარიოვი. წ 
(ორივე –– სსრკ) –- 6,598 მ; ქალები. 800 მ. წ 
ნატალია მალჩუგინა –-. 38,16; 400 მ. აელიტა წ 
იურჩენკო –- 63,688; 800 მ. ნადეჟდა ლობოიკო წ 
(ყველა –– სსრკ) –– 3.06,66. 

ჩიბა (იაპონია) კროსი. 18 კმ. ვაჟები. 1. ადის მ 

აბებე –- 8420; ქალები. 6 კმ. დერეტრე § 
ტურუ (ორივე –– ეთიოპია) --- 19.86. I 

მსოფლიო. ჩემპიონატში (დარბაზში), რომელიც, 
მარტის დასაწყისში გაიმართება სევილიაში. წ 
მან გაიმარჯვა თავისი ქვეყნის ჩემპიონატში #0 § 
მეტრიან დისტანციაზე -- 6,6§. 

  

  

  

I 
ფეხბურთი : 

ევროპის ჩემპიონატი. სატურნირო წ 
მდგომარეობა დღეისთვის. I 

2 
I ჯბუფი 8 

' 
საფრანგეთი «49096 843 87 
ესპანეთი” ა 4309 3 14? 4 
ჩეხეთხლოვაკია 8308 1 64 . 
ისლანდია 410 8 4- 1? 

ალბანეთი 8608 8 6-3-0 ' 

1 
_ 

VI ჯგუფი 1 

1 
8 

პორტუჯალია § 811 948 ' 

მზოლანლია 8080 1 16.1 4 

საბერძნეთი 81 391 74 4წ 
ფინეთი 300920 1. 2I 
მალტა 6014 L-19 "M 

  

როგორმე შეიმაგროს თავი ზედაპირზე, 
მაგრამ ამისათვის საჭიროა მთელი ძალების, 

ისეთი ძალებისა და რესურსებისაც კი, 

უტანტის მიმართ სწორედ ეს ზერხი 
გამოიყენეს: პირვეელ ოთხ მატჩში 

თბილისელები წიწა- ს ოთხ 

საუკეთესო გუნდს უწდა შეხვედროდნენ: 
მათგაწ სამთან – მოსკოვის გუნდებთან – 

ქართველი ფეხბურთელები ქვეყნის 
დედაქალაქში თამაშობდენ, მეტოქეთა 

და არა ! 
წონასწორობის შენარჩუნება შესძლო, 
არამე ჩემპიონებსასც კი გაუსწრო. 
თბილისის საინტერესო, ტემპერამენტულმა, 
ტექნიკურა გუწდმა დაარღვია 
„საყოველთაოდ მყუდროება". თუ 

საგაზაფხულო ჩემპიონატმა მშვიდად, 
ზედმეტი მღელვარებისა და ემოციების 
გარეშე ჩაიარა, საშემოდგომო ტურნირზე 

თა 

„ვიცე-ჩემპიონთან" –- „დინამოსთან”. 

მატჩს 10 ათასი მაყურებელი ესწრებოდა. 
თამაში ძ საი! სო · 
შეხვედრის პირველსავე წუთებზე 
სტუმრებმა ანგარიში გახსნეს, მაგრამ 
სომოვმა და შეს, ორი 

გოლი გაიტანეს მეტოქის კარში. შეხვედრის 
დამთავრებას სამი წუთი აკლდა, როცა 
უკრაინელია გუნდი მარცხისაგან პენაღტმა 

ახლა წინ იყო უაღრესად რთული მოსკ- 
ოვის ტურწე. პირველ მატჩში თბილისის 

გუნდმა დაამარცხა „სპარტაკი" –. 6. შემდეგ 
მატტში ქართველი ფეხბურთელები 
ჩემპიონს ხვდებოდნენ, მაგრამ ამან ოდნავაც 
ვერ შეაკრთო ისინი. მე-9 წუთზე ბორის 

პაიჭაძემ პირველი ბურთი გაიტანა. 
თბილისელთა მომავალმა მწვრთნელმა 
მიხაილ იაკუშინმა მხოლოდ ტაიმის 

მიწურულს შეძლო ანგარიშის გათანაბრება. 
ფრე – 1:1. ასე შეწყვიტეს თბილისელებმა 

მოსკოვის „დინამოს“ გამარჯვებათა სერია, 
დაწყებული ჯერ კიღევ საგაზაფხულო 
ჩემპიონატიდან. გავიდა კიდევ რამდეწიმე 
დღე და, თბილისელებმა პირდპირ 
გაანადგურეს ცდკა - 4:0. ამ შეხვედრაში 

თავი გამოიჩინა ბორის პაიჭაძემ, რომელმაც, 
ორჯერ აიღო მეტოქის კარი. 

მაშ ახე, ოთხი ტურის შემდეგ თბილისის 

„დინამო“ 10 ქულით სათავეში ჩაუდგა 

სატურნირო ცხრილს და ბურთების 
შეფარდებით უკან ჩამოიტოვა მოსკოვის 
დინამოელები. ჭელით ნაკლები ჰქონდა     სადხააბ ხამი დანარჩენი მატჩი 

მთელი რესურსების მობილიზება, შეიძლება ' 

გაამართლა. 
მარტო” „წყლის ზედაპირზე“ 

ემანრიეი ვო ფლეო ოდ 

  

სეზონის ერთ-ერთი საუკეთესო ბომბარდირი დინამოელთა შორის მ. ბერძეწიშვილი 
შეტევაზე (ფოტო კშანიძის არქივიდან) 

„მდევრისთვის“ გაესწრო. მაშინ აბა, ვინ 
იფიქრებდა, რომ შემდგომ 45 წუთში 
მოსკოვშიცა და თბილისშიც ანგარიში 
გათაწაბრდებოდა: მოსკოვი – 3:3, თბილისი 

” – 222. „სპარტაკმა“ ბოლო ' წუთებზე 
თერთმეტმეტრიანი დარტყმით გადაარჩინა 

აღმოჩნდა. ახლა გუნდის ბედი თავად მასზე 
იყო დამოკიდებული. ჩემპიონის ტიტულის 

შეხვედრა. და მაშინ უკვე აღარ ექნებოდა 
მწიშვნელობ, როგორ ითამაშებდნენ 
კოწკურენტები. ლეწიწგრადის „კრასნაია 
ზვეზდასთანნ” თბილისის „დინამოს“ 

შეხვედრას, წვიმის მიუხედავად, ოცი ათასი 
მაყურებელი ესწრებოდა. დიწამოელებს, 
როგორც ჩანს, კარგად ახსოვდათ წინა 

(გრიგორიევი) კიდევ გაიტანეს ბურთი. 
ამგვარად, თამაშის დაწყებიდან ექვსი წუთის 
შემდეგ ანგარიში იყო 2:0 ლენინგრადელთა 
სასარგებლოდ, ახეთ დროს სულ ადვილად 

მაგ. 
ითქვას, რომ მათ დიდი წებისყოფა 
გამოიჩინეს. შუა ტაიმში ბორის პაიქაძემ 
თავისი ცნობილი გარღვევის მერე ერთი 
გოლი გაქვითა. ტაიმის დამთავრებას 
თითქმის აღარაფერი უკლდა, რომ მ. 
ბერძენიშვილმა თავისი ასევე ცნობილი 

        

  

  

  
იყო. მაგრამ მეტის მიღწევაც ხომ 
შეიძლებოდა... თბილისის „დინამომ“ 

„_ არმიელთა გუნდს, მას 
თანახმად უწდღა დაეტოვებინა „ა“ ჯგუფი, 
რადგან ბოლო ადგილზე დარჩა. 

ტურწირის ყ; შედეგიანი მოთამაშე 
იყო „სპარტაკის“ თავდამსხმელი გ. გლაზკოვი 

ს ყველაზე 

7 გული: 
საშემოდგომო პირველობის მატჩებში 

მოსკოვის „სპარტაკის“ ღირსებას იცავდნენ 
–_ 6 შეხვედრა, «. 

რიშოვი -–– 2; მცველები: ა. მიხაილოვი – 7, 

აღ. სტაროსტინი – 7. ნაზევარმცველები: ს. 
მეკარები: ა. აკიმოვი 

ლეუტა – 7, ანდრეი 
(რგაიტანა 2 გოლი), პ. სტაროსტინი --7, ს. 
არტემიევი – 1; –– 1; თავდამსხმელები: გ, გლაზკოვი 
– 70), ვ. სტეპანოვი – 7(6), ბ. შჩიბროვი – 
7(2), ს. კუსტილნიკი –- 4, ვ. ლივენცევი – 4 

(1), ლ. რუმიანცევი – 4, პ. წიკიფოროვი – 
3(1),ა. ერიომინი –- I. გუნდის მწვრთნელი 
– მ. კოზლოვი. 

ვევიურიბ აგვ დასრულებულ ქრMნჩპა  4იიასააღგრა”! 
სა სსი სს სსრკავშირისII ჩემპიონატი _ მ რირეეი 

მატჩების რაოდენობა –- 38, გოლების _ თბილიხელებს, რომლებმაც აზე სასახელოდ _ გაეხვია ბადეში. 2:2. მაყურებელებმა შვებით |! 
რაოდენობა –– 117 (საშუალოდ 418 ერთ გაუძლეს მძიმე გამოცდას, უკვე შინ უნდა მეეე ლეა რევერსი 

აეეე აეეე არრა ს მანა ბაქნის წლ ახლის ფერ ბაა გგანაერებანენასაავის ანივრაბვი 
საშემოდგომო პირველობის „მოქმედნი უფრო, რომ მეორე თბილისელებმა მეტოქის 

სტაროსტინი – 7 

  

          

თბილისის „დინამომ“ თავისი პირველი საკავშირო ჩემპიონატი ამ შემადგენლობით 

ჩაატარა: მეკარე ა. დოროზოვი – 7; მცველები: შ. შავგულიძე -– 7, ე. ნიკოლაიშვილი -– 
6; ნახევარმცველები: ვ. ჯორბენაძე – 7, ნ. ანიკინი --6, მ. მიწაევი – 6, გ. გაგუა –- 3, ვ. გ. 
ბერძენიშვილი – 1; თავდამსხმელები: მ. ბერძენიშვილი 7(6), ბ. პაიჭაძე – 7(6), წ. სომოვი 
– 7(IX ი. პანინი –– 6, ვ. ი. ბერძენიშვილი –- 5 (I), მ. ასლამაზოვი – 2, ა. ელიავა – I. 

27 
მწვრთწელი -–– უჟ. ლიმბეკი.   
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ნაკრების ფეხბურთელმა ჯიმი ქუინმა 
ს აღნაწი წეოანეიგრილში: „ვესტ ჰემი“ 
შეხვდება „ლივერბულისა“ და 

„ევერტონის“ გ " 

მეორე ლიგის კლუბმა „ნოთს 

ქაუნთიმ“ დაამარცხა სიტი« 
–- 1:0. „ნოთს ქაუნთის“ მეო- 
თხედფინალში იქნება „ტოტენჰემ ჰოთ- 
სპური,, რომელსაც ძალზე გაუჭირდა 
„ბორტსმუთთან“ მატჩში. „პორტსმუ- 
თი“ 41-ე წუთზე დაწინაურდა მარკ 
ჩემბერლენის მიერ გატანილი გოლის 
წყალობით, მაგრამ მეორე ტაიმში 

„ტოტენჰემმა მატჩში გარდატეხის 

„ლივერპული“ 29% ა #6 
„არსენალი“ #4. 994 
„კრისტალ პალასი“ 25 14 
„ლიდსი“ 24 12 
„მანჩესტერ იუნ“. 24 " 

საფრანგეთი 

ცუდი ამინდის გამო 27-ე ტურის ათი 
დაგეგმილი მატჩიდან მხოლოდ ხუთი 

ზასა 50- კოლის თერთმვტმატრიანი 
დ _ დარტყმით ჟან-პიერ პაბენმა გაიტანა. 

„მარსელს კვლავ ხუთი ქულით 
ჩამორჩება „მონაკო", რომელმაც „ნიცა“ 

ტყმით, ხოლო 85-ე წუთზე შესანიშნავი 
სოლო გარღვევის შემდეგ. „ტოტენჰე- 
მის მწვრთნელმა ტერი ვენებლსმა 
მატჩის შემდეგ თქვა, რომ გასქოინი 

ფეხბურთელია მათ შორის, საუკეთესო 
“ვისი თამაშიც კი მას ოდესაც უნახავს. 
გარ 'ილად ელი იყო 

მესამე ლიგის წევრის „კემბრიჯ 

იუნაიტედის“ გამარჯვება მეორე ლიგის 
წარმომადგენელ „შეფილდ უენზდეის- 
თან“ -- 4:0, შეფილდელ რო- 
მელთაც ამჟამად რონ წიკანსრნი 

წ 
„კემბრიჯს4. „კემბრიჯის, მეტოქე 

'ზბერსა+“ და „არსენალს“ შორის 

გამარჯვებული იქნება. 
კიდევ ერთ მერვედფინალურ მატჩში 

„ნორიჩმა" შეჯიბრებიდან გამოთიშა 
თასის ამჟამინდელი მფლობელი „მან– 

დენიმე მატჩი რომელთა შედგებს 
ცხრილში არსებითი ცვლილება არ 
შეუტანია: „ჩელსი+“ -- „უიმბლდონი“ 
0:0, „კრისტალ პალასი“ –– „ქუინზ პარკ 
რკანენაიი თტ სამვვინდენგით. > 
“ნოტინგემ ფორესტი“ 1:0. 

6 2 46-19 54 
8 1 43-12 51 

# 4 34-23 49 
7 5 38-24 43 
8 5 37-25 40 

დაამარცხა –- 2:1 (ქორკეფი და დიასი). 

“მესამე ადგილზე გადაინაცვლა „მონ- 
პელიემ“, რომელმაც შინ მოუგო „რენს“ 

:0 (ქსიურები). 
დანარჩენი ორი შეხვედრის შედეგი: · 

„კაენი+“ -- „პარი სენ-ჟერმენი“ 2:0, | 

„ბორდო“ -- „კანი“ 1:1. გადაიდო ხუთი 
ავალ „სოში“, „მეცი“ –- 

  

  

დამსობაჩლი 
· ბრანშებ!! 

ურუგვაის პროფესიულ ფეხბურთს 
ახალი ლიდერი ჰყავს, ეს გახლავთ 
დედაქალაქის კლუბი „ბელია ვისტა“, 
რომელმაც პირველად მოიპოვა ქვეყნის 
ჩემპიონის ტიტული 

სეზონის დაწვები დაწყებამდე თვით ყველაზე 
გამოცდილი კი ამგვარ 
ფინალს ვერ იწინასწ. არმეტყველებდნენ. 
თავისი დაარსებიდან, 1920 წლის 

სეზონიდან, „ბელია ვისტა“ ერთხელაც 
არ ყოფილა პრიზიორთა შორის, თუმცა 
კი, დ როლით წესი, უმაღლეს დივი- 

ში გამოდიოდა. მაგრამ წლე- 
ხლისი სეზონში გუნდის თამაშმა 
ნამდვილი ფურორი მოახდინა. მონტე- 
ვიდეოელი „პროვინციალები“ პირველი- 
ვე წრის შემდეგ სათავეში მოექცნენ 

ცხრილს, მერე, ფინიშის 
სწორზე, კიდევ უფრო უმატეს თამაშს 
და საგრძნობლად გაუსწრეს მეორე 
პრიზიორს, სახელგანთქმულ „ნასიო- 

იდეალური დისციპლინა. „ბელია 

ვისტას“ ისეთი მატერიალურ- 
ტექნძკური ბაზა არა აქვს და არც ისეთი 
მდიდარი სპონსორები ჰყავს, შხლი 
აღიარებულ გრანდებს -- 
ნალსა" და „პენიაროლს", ურა მის 
გამარჯვებებში არანაკლები როლი ითა- 

მაშა გულშემატკივართა ერთ 
რამაც მატჩების სტაბილური შემო- 
სავალი განაპირობა. ყოველივე ამის 

გათვალისწინებით ექსპერტებმა „ბელია 
ვისტას“ გამარჯვება სავსებით კანონ- 
ზომიერად და ლოგიკურად მიიჩნიეს. 
თვითონ ფეხბურთელებიც, გულშე- 

მატკივართა ესოდენ მხურვალე მხარ- 

გულებამ, · ყველაფერს 

დაჭერით გამხნევებულნი, ყოველ მატჩს 
უდიდესი აღმავლობით ატარებდნენ და 
მწყობრი, კოლექტიური, შემტევი თა- 
მაშით მიზანსაც მიაღწიეს. ამასთან 
ჩემპიონი საიმედო დაცვითაც გა- 
მოირჩეოდა. შემთხვევითი როდია, რომ 
„ბელია ვისტას! გატანილი 

ტარდება. ეროვნული 
ჩემპიონატი 14 გუნდის მონაწილეობით 
– უკვე ვრდა, გამოვლინდნენ 
ჩემპიონიც და პრი ახლა 

' ტარდება ექვსი საუკეთესო დოთ 

მეორე პრიზიორს უფლება ეძლევათ 
მონაწილეობა "მიიღონ „ლიბერტა- 
დორესის"“ თასის მორიგ გათამაშებაში, 

რომელიც ფაქტობრივად ლათინური 
ამერიკის არაოფიციალური საკლუბო 
ჩემპიონატია. 

„ტულონი“, | 
„ლიონი“ –– სენტ-ეტიენი”, თრალა. ; 
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ს
 

ფეხბურთი 

გომბარდირთა სიას ლიდერობს 

· ბაპენი –– 19 გოლი. მეორე ადგილზეა 

„მარსელი“ 3 18 

„მონაკო“ 3; I" 
„მონპელიე“ 37 ”" 
„ოსერი“ 26 “ 
„კანი“ 3? 19 

საბერპძნეთი 

„ათინაიკოსი“ -- „ირაკლისი“ 1:0. 
„აპოლონი“ -- „ლარისა“ 1:1 3 
„არისი“ -- „დოქსა“ 1:0 
„იონიკოსი“ --. „პანიონისი“ 2:0 
„ლევადიაკოსი" --- „ოლიმპიაკოსი“ 0:1 
„ქსანთი“ -- აეკ 2:0 
ოფი –– „იანინა“ 1:1 

„პანახაიკი“ - „პანსერაიკოსი“ 3:0 
პაოკ –– „პანათინაიკოსი“ 1:1 

„მანათინაიკოსი”“ 17 «იენ: 8 
„ოლიმპიაკოს“ 18 ჭჰყჭ 37 

აეკ 19 82-12 36 

„ათინაიკო სი“ 18 თ. 
პაოკ „ 19 ვიმ) 89 „მარმა“ 8 

ლორან 
გოლი, მესამეზე -- ფრანსუა ომამ- 
ბიიიკი („რენი“) –– 11 გოლი. 

« 5 63-30 46 

9 § 88-33 35 

9 7 40-28 81 

· § 88-26 31 

1 7 84-21 3. 

იტალია 

„ატალანტა“ -- „ფიორენტინა“ 2:1 
„ჩეზენა“ –- „კალიარი“ 3:0 

, „ლეჩე“ –– „ჯენოა“ 0:3 
„მილანი“ -- „ლაციო“ 3:1 
„პარმა" -- „ბარი“ 1:0 

„პიზა“ -- „ნაპოლი“ 1:1 

„რომა“ -- „ინტერი“ 1:1 
„სამპდორია“ –-– „იუვენტუსი“ 1:0 

„ტორინო“ -- „ბოლონია“ 4:1 

„სამპდორია“ 81 ს”. 10 
„ინტერი“ 8 აზა: 39 
„მილანი“ 9 ჩის % 
„იუვენტუსი“ )! ურ” '” 

ვს-ვ1 % 

  

„ბორუსიიდან“ 

„გარი; 

სახით ხელზე 

  დმიხეაბ ფოლი 
-. 

  

უსუსური ჩანდა ყველა 
ელი, მათ შორს 1990 წლის 

· 6 „ოქროს ბურთის“ მფლობელი ლოთარ 
რ მათეუსიც. ამით, ცხადია, უკმაყოფი- 
ალო დარა კლუბის მწვრთნელი 

ა ტრაპატონი. მატჩის შემდეგ მას. და 
ამათეუსს უსიამოვნო შელაპარაკება 

„რ მოუვიდათ. ამის მერე გერმანელმა 
მ. ვარსკვლავმა ისიც კი განაცხადა, რომ 

გ სამშობლოში, კერძოდ, თავის ყოფილ 
«კლუბში მიუნჰენის „ბაიერნში“ 

8 აპირებდა დაბრუნებას. საბოლოოდ 
გ კონფლიქტის თავიდან აცილება 

ამხოლოდ „ინტერის“ პრეზიდენტის 
« ერნესტო პელეგრინის დიპლომატიუ- 
2 რი ნიჭის წყალობით მოხერხდა. 
ა მკითხველისთვის ალბათ არანაკლებ 

7”. 

მოდი, ვნახოთ, ბაინრრაჰრტი“... 
ბელანოვი გაიაფლა 

ყოფილი კიევის” დინამოელი იგორ ბელანოვი მიონჰენგლადბახის 
ბრაუნშვაიგის „აინტრაჰტში“ 

მწვრთნელია ყოფილი გდრ-ის ნაკრების ისტორიაში ყველაზე შედეგიანი 
ფეხბურთელი იოაჰიმ შტრაიხი). მხარეები 500000 მარკად მორიგდნენ. თვით 

გების საგანმა“ კი ფხა გამოიჩინა: ვინაიდან „ბორუსიასთან“ მის 

კონტრაქტს 1992 წლის 30 ივნისს გაუდიოდა ვადა, ბელანოვმა კომპენსაციის 
200000 მარკა. მიუხ 

ცნობით, „ბორუსიის“ მენეჯერმა რიუსმანმა მაინც შვებით ამოისუნთქა, რადგან 

თავიდან მოიშორა მოთამაშე, რომელიც ვერც გუნდს შეეწყო და ვერც უზადო 
რებუტაციით სარგებლობდა. თავის დროზე „ბორუსიამ“ ბელანოვი 1800000 

  

ა 

გადავიდა (ამ კლუბის 

ედავად ამისა, გერმანული პრესის   > 

აჩს 
უნლა 

მაწე შს? 

  

    

  

  

საინტერესოა, რომ სახელგანთქმული 
ფეხბურთელის სიტყვების პასუხად 
„ბაიერნის“ მწვრთნელმა იუპ პაინკესმა 
ჟურნალისტებს განუცხადა: ჩვენ 

მათეუსი არ გვჭირდება და, კიდეც რომ 
ჩამოვიდეს, მისთვის გუნდში ადგილი არ 
არისო. კომენტატორთა აზრით, ჰაინ- 

კესი ამ შემთხვევაში გულწრფელი არ 
იყო. „იგი დიდი სიხარულითაც მიიღებდა 
მათეუსს. საქმე ისაა, რომ დღეს 
გერმანიის არც ერთ კლუბს არა აქვს 
ასეიი ფეხბურთელის საკმარისი 
სახსრები“ -_ წერენ გაზეთები, 

რაც შეეხება ტრაპატონისა და 

მათეუსის უთანხმოებას, იტალიელი ექ- 
სპერტები თვლიან, რომ „ბოლო- 
ნიასთან“ შეხვედრა მხოლოდ საბაბი 

იყო, მიზეზი კი გაცილებით ღრმად 
იმალება. ბოლო ჩანს უფრო ხშირად 
გაისმის ხმები „ინტერში“ ენცო შიფოს 
დაბრუნების შესახებ. ფიქრობენ, რომ ეს 
მათეუსს სულაც არ ეხატება გულზე, 

    

ვოტლანლია 

„ჰართსი“ „დანდი იუნაიტედი“ 9:1 

„რეინჯერსი“ –- „მაზერველი“ 2:0 

„სენტ-ჯონსტონი" –- „აბერდინი“ 0:1, 

„რეინჯერსი“ % ნ. 4! 
„აბერდინი“ ” % «აი #4 
„დანდიიუნ“ % აი 80 
„სენტ-/ონსტონი“ 88 საი 96 

„სელტიკი“ %# 8030 388 

იუგოსლავია 

ზამთრის შესვენების შემდეგ დაიწყო 
ჩემპიონატის მეორე წრე. ერთპიროვ- 

ნულად ლიდერობს „ცრვენა ზვეზდა“, 
რომელიც უახლოეს მდევარს 7 ქულით 
უსწრებს, მე.“ ტურში ლიდერმა 
სტუმრად ფრედ ითამაშა „ვოივოდი- 
ნასთან” –- 1:1, მაგრამ გაიმარჯვა 

მატჩისშემდგომი პენალტებით, ასეთივე 
ანგარიშით დამთავრდა კიდევ სამი 
მატჩის ძირითადი დრო, პენალტებით კი 
„პარტიზანმა“ მოუგო „ბორაცს“", 
„ზემუნმა“ --. „რიეკას“, „ჟელეზნიჩარმა“ 
–- „სარაევოს“. თერთმეტრიანი დარ- 

| ტყმებით გამარჯვებული გუნდი ერთ 

ქულას იღებს, დამარცხებული –- ნულს. 
სხვა მატჩები: „დინამო“ (ზაგრები) –- 

„ბუდუჩნოსტი“ 6:0, „ოსიეკი“ -- „ოლიმ- 
პია“ 4:0, „ჰაიდუკი“ –- „რადნიჩკი“ 3:0, 
„სპარტაკი -- „პროლეტერი“ 0:1, 

„სლობოდა“ -- „რადი“ 2:1. 

„ცრვენა ზვეზდი I 401? 80 
„პარტიზანი“ IL) მ1მე 28 

„დინამო“ 1 #MII9 2 
„პროლეტერი“ ი 969 2 
„რადნიჩკი“ მიე 189 19 

,'ირიიიირიი–რირირიიი”ი–ირირირიარრირიიიიირირირიიიირრიიირირიიიირიირიიიიიიი9ი9020600-C2-2--090--= 
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რადგან მძაფრი კონკურენციის « 
საშიშროებას გრძნობს, ენცო შიფო, 9 

იტალიური წარმოშობის ბელგიელი, 9 
„ინტერიდან“ წასელის შემდეგ. ჯერ 5 
„ბორდოში“ თამაშობდა, მერე კი 9 
„ოსერში“ გადავიდა. მან ჩინებულად 9 
ითამაშა ბოლო მსოფლიო ჩემპიო- ა 
ნატში. შიფო ახლაც შესანიშნავ 4 
სპორტულ ფორმაშია და „ინტერის“ 4 
ხელმძღვანელობის აზრით, მისი დაბ- 9 
რუნება გააძლიერებს გუნდს. ამასთან 5 
დაკავშირებით მათეუსმა თქვა: „თუ 4 
შიფოს მოყვანას დააპირებენ, ეს ჯერ 4 
მე უნდა შემითანხმონ“. ამის პასუხად ? 

იტალიურ პრესაში უკვე გამოჩნდა სა- 6 
თაურები: „მათეუსი ბოიკოტს უცხა- # 

დებს შიფოს!“ („კორიერე დელო სპო- 4 
“რტი"), „მათეუსი ეჭვიანობს შიფო- 9 
ზე„“ („ლა გაძეტა დელო სპორტი"). „4 

დიახ, ჩვენი იტალიელი კოლეგების #4 
მართლაც მდიდრულ „სამზარეულო- 9 
ში“ კიდევ ერთი „მსუყე კერძი" გაჩნდა. 2 

რაიტი რიი იიი რირირირირირირ-რირიირიი-.რრ ი რ იი. ი.ი.რირი0რ606რ6რ290C6”ი0C2”რ6562”რ”რ-ი6ირC-”-იC-იC2-იC2”·-20C26.-C2-C2-2-2-·-ი-C-2-C2–-C–C26+C- 

  22 თებურვალი, 191 7 სარბწჩელი



  
თუ პაცი მოინდომებს 

მიუწვდომელი არაფერ0მ0ა! 
ჩვენი ინდექსია 66441 

1 თვე –– 1 მან. 73 კაპ. 3 თვე –– 5 მან. 19 კაპ. 

6 თვე –– 10მან. 32 კაპ; 12 თვე –– 20 მან. 76 კაპ. 

  

  
  

ევროპის” 
ჩევპკიონარი 

I ჯგუფი 

  

საფრანბეთი -- ესპანეთი 3:1 

„პარკ დე პრენსის“ სტადიონზე საფრანგეთის ეროვნულმა გუნდმა მორიგი 
გამარჯვება მოიპოვა. ამჯერად მისი „მსხვერპლი“ ესპანეთის ნაკრები აღმოჩნდა, 
რომელიც ამ წაგების შემდეგ ჯგუფში გამარჯვების მხოლოდ თეორიულ შანსს 
ინარჩუნებს. > 

როცა თამაშის წინ ესპანელების მწვრთნელმა ლუის სუარესმა გუნდის 
შემადგენლობა გამოაცხადა, აშკარა გახდა, რომ ესპანელები საკუთარი კარის 
დაცვაზე უფრო ფიქრობდნენ, ვიდრე შეტევაზე. სუარესმა სათადარიგოთა 
სკამზე დატოვა ისეთი აგრესიული თავდამსხმელები, როგორიცაა მანოლო და 

კარლოსი, 
ანგარიში სტუმრებმა გახსნეს –- გოლი მე-9 წუთზე ხოსე მარი ბაკერომ 

გაიტანა. ფრანგებმა ანგარიში მე-14 წუთზე გაათანაბრეს ·სოზეს თაური 
დარტყმის შემდეგ. პირველი ტაიმის დარჩენილ ნაწილში ესპანელებმა შესძლეს 
მათთვის სასურველი ანგარიშის შენარჩუნება, მეორე ტაიმში კი საფრანგეთის 
ნაკრების უპირატესობა აშკარა გახდა. მასპინძლებმა მხოლოდ ორი გოლი 
გაიტანეს (ჟან-პიერ პაპენი, 57-ე წუთი და ლორან ლანკი, 77-ე წუთი), თუმცა 
უფრო დიდი ანგარიშით მოგებაც შეეძლოთ. 

30 მარტს საფრანგეთის ნაკრები ალბანეთის ნაკრებს უმასპინძლებს. 

VI ჯგუფი 

პორტუგალია __ მალტა 5 _ 

პორტუგალიის ნაკრებმა ერთ-ერთი წამყვანი თავდამსხმელის რუი ბარუშის 
არყოფნის მიუხედავად, ადვილად დაამარცხა მალტის ნაკრები. ამავე გუნდების 
ერთი კვირის წინანდელი შეხვედრისგან განსხვავებით პორტუგალიელთა 

უპირატესობა უდავო იყო. გოლები გაიტანეს: რუი აგუაშმა (მე-4 წუთი), ლეალმა 
(34), ვიტორ პანეირამ (41, პენალტით), ფუტრემ (48) და კადეტემ (81). 

მე-6 ჯგუფის შემდეგ მატჩში, 13 მარტს, ერთმანეთს ჰოლანდიისა და მალტის 
ეროვნული გუნდები შეხვდებიან. 
+ 22   

  

სტარტზეა 

სპ060 

19 წელი გავიდა მას 

შემდეგ, რაც ამერი- 

კელმა მოცურავემ მარკ 
სპიცმა მიუნჰენის 
ოლიმპიადაზე შვიდი 
ოქროს მედალი მოიპოვა 
(ასეთი წარმატებისთვის 

ჯერ არავის მიუღწევია 
მსოფლიოში) და აი, 

ორმოცი წლის ლეგენ- 
დარულმა სპორტსმენმა 

გადაწყვიტა კვლავაც 
მოხვდის ამერიკის 

შეერთებული შტატების 
ოლიმპიურ ნაკრებში, ' 
რათა 1992 წელს ბარსელონის ოლიმპიურ თამაშებში მიიღოს მონაწილეობა. „თუ ეს 

შევძელი, ყველას დავუმტკიცებ, რომ ნამდვილი სპორტმენისთვის ასაკს არავითარი 
მნიშვნელობა არა აქვს“ –- განაცხადა მარკ სპიცმა. 

  

  

  

  

  

  

ნასკნელნი ყველანაირად 
ცდილობენ კვანტი გა- 
მოსდონ რიპს, მაგრამ იგი 

არ ნებდება და მტრებს 
რინგზე სცემს საკადრის 

ცხოვრებაში კი ცოტა 
სხვაგვარად იყო: ტერი 
ბოლეა (ეს პალკ ჰოგანის 
ნამდვილი სახელი და 

გვარია) 1953 წელს 

კაწ შლი 
კას... 

მMტესი”% 
ფ1ხIII 

დაიბადა ჯორჯიის შტატში. ჭიდაობაში 
ვარჯიში 15 წლისამ დაიწყო. სკოლის 

დამთავრების შემდეგ ეკონომიკის შე– 
სწავლას მოჰკიდა ხელი. ერთი ხანობა 

ბანკშიც მუშაობდა, მისი სპორტული 

კარიერა წარუმატებლად დაიწყო –- 
პირველსავე შეხვედრაში მეტოქემ ფეხი 
მოსტეხა, მაგრამ ჰალკი, ისევე, რო– 

გორც მისი გმირი, სულიერად არ 

დაცემულა და კიდეც მიაღწია მიზანს. 

  

  

ჰალკ ჰოგანი, მსოფლიო ჩემპიონი 

პროფესიონალ მოჭიდავეთა შორის, 

უაღრესად პოპულარული პიროვ- 

ნებაა. მას შემდეგ კი, რაც მან შე- 
სანიშნავად შეასრულა მთავარი როლი 

კომედიაში „ჩაქუჩი, სპორტსმენის 
სახელსა და დიდებას კინოვარ- 

სკვლავის ბრწყინვალებაც შეემატა. 
(კინომოყვარულები მას ფილმ „როკი“- 
დანაც იცნობენ). 

ფილმის გმირი, კეთილი გოლიათი 

რიპი„ ტელეკომპანიის თანამშრომე- 

ლია და თავისი აუღრესად კეთილსინ- 
დისიერი მუშაობით გულღრძო 

კონკურენტების შურს იწვევს. ეს უკა-       

  

  

    

აერთიანებს. პჯ 

„აქეთური.. იქი 

მიუნშენის „ბაიერნის ფ        292 

სელონაში 1993 წლის ზაფხულის ოლიმ.- 

ორგკომიტეტმა ესპანეთის შინაგან საქმე- 
თა სამინისტროს 3609 მილიონი დოლარი 

გამოუყო. 

გერმანიის გაერთიანების შემდეგ ერთ- 
ერთ ყველაზე მასობრივ სახეობად მაგი- 
დის ჩოგბურთი იქცა. ეროვნული ფედე- 
რაცია, რომელიც 1996 წელს დაარსდ., 

ახლა 19000 კლუბსა და 800000 მოთამაშე , 

ავსტრალიაში, საწყლოსნო სახეობებში 
ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატის 

ოქროს მედლი" 

წყალში ხტომა) 

მფლობელი, 12 წლის ჩინელი ფუმინსი: 

არის 18 წლის რიკარდო, წარსულში 
„იუვენტუსის“ და იტალიის ნაკრების 
ცნობილი მცველის 1982 წლის მსოფლიო 
ჩემპიონის გაეტანო შირეას ვაჟი. 

ხამი ქალაქი ბარი (იტალია), ტუნისი 
(ტუნისი) და ვალენხია (ესპანეთი) აცხადებს 
პრეტენზიას 1997 წლის ხმელთაშუა- 
«ღვისპირეთის თამაშების მასპინძლობაზე. 
ვის მიენიჭება ამ შეჯიბრების ჩატარების 

პატივი 26 ივნისს ათენში გაირკვევა. 

,„ თავის დროზე უძლიერესი ჩეხოსლო- 
ვაკიელი პოკეისტი ვაცლავ ნედომანსკი, 
რომელაც 70-იანი წლების დასაწყისში 
კანადაში გადავიდა საცხოვრებლად, ავსტ- 
რიის ქალაქ ინსბრუკის გუნდის მწვრთნე- 
ლი გახდა. 

სჯსქეთური.. იქითური./ 
    

    
  

  

  

  

      

  

            

  

ჩვენი მისამართი: 
თბილისი 880077, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 48... 

გაზეთ „სარბიელის“ რედაქცია. 
ტელეფონი: 89-18-87. 

ააე–_ეს_–   დირექტორი
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