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სპორტულ ფედერაცია 
“სებობს, მაგრამ იგი მოკლებულია 

დამოუკიდ იბ ლობას და ვერც ჩვენი გაერთიანება შესძლო. 

ს რომელიც სპორტულ ჟურნალისტთა ინტერესებს დაიცავს. 

საერთაშორისო ასოციაციაში ჩვენს გაწევრიანებას და, სხვა 
თუ არაფერი, მომავალში ამა თუ იმ შეჯიბრებაზე 

ჟურნალისტების მივლინების საკითხი „ჩინოვნიკების“ 
გ=დასაწყვეტი აღარ იქნება. 

ერთი სიტყვით, სპორტულ ჟურნალისტიკაში მართლაც 
ბეჟრი პრობლემა დაგროვდა და ჩვენვე უნდა მივხედოთ. 

ბალავაძე, ზაზა ბიწაძე, ტატო ლასხიშვილი, ვლადიმერ 
ნიკოლაიშვილი, ლალი სალიბეგაშვილი, გურამ სოზაძე, 

გიორგი ფრანგიშვილი, დავით ქლიბაძე, ნანა ღარიბაშვილი, 
თემურ ჯაფარიძე, ნუგზარ ჯუღელი. 12 

  

მატჩის დროსაა გადაღებული. იმ დღეს     ეს დინამიური კადრი ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე მიმდინარე წლის პირველი საფეხბურთო 

ბურთი პოლონელთა კარში საქართველოს 1990 წლის საუკეთესო ფეხბურთელმა თეზურ 

გია ახალაძის ფოტო 

პოლონეთის ქალაქ კატოვიცეს ბპს დაამარცხა -- 
ქეცბაიამ გაიტანა.   

  

  

ამჯერად სე ძიუნი 
მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში ქალთა შორის მაი უფლება პრეტენდენტთა ტურნირის ფინალურ მატჩში 

გადამწ, ჩიბურდანიძე, თავისი ტიტულის დასაცავად ყვტ იუგოსლავიელი ალისა მარიჩის დამარცხებით დაიმსახურა. 
მატჩში, ამჯერად ჩინელ მოჭადრაკე სსე ძიუნს შეხვდება.ამოცი მათ შეხვედრაში, რომელიც შვიდი პარტიისგან შედგებოდა, სე 
წლის ნიჭიერმა გოგონამ ჭადრაკის დედოფალთან პაექრობის ძიუნმა უდავო უპირატესობას მიაღწია –- 4,5:2,5. 

გამოწვევა მიღებულია 
„სარბიელის“ 18 იანვრის ნომერში გაცნობეთ, რომ ლასლო პოლგარი დაჟინებით იწვევდა 

მსოფლიო ჩემპიონ მაია ჩიბურდანიძეს თავის უმცროს ქალიშვილ იუდიტთა” აჩში 
მონაწილეობის მიხალებად. და აი, მაიამ მიიღო გამოწვევა. მატჩის ჩატარების დრო, ადგილი 

  

L 

წშვეიცართა>-. 

დალაგდნენ: ანატოლი კარპოვი 
(სსრკ, –- ვიშვანატან ანანდი მადონა ემ და ლია 
(ინდოეთი), ბორის გელფანდი (სსრკ) ყაზარაშვილმა I!” ადგილები 

–– ნათჯელ შორტი (ინგლისი), ვასილ დაიკავე, დებულების თანახმად, 
ივანწჩუკი (სსრკ) -- არტურ იუ- 
სუპოვი (სსრკ), იან ტიმანი 8> 
რანდი) – ვიქტორ კორჩნოი გაიმარჯვა ყაზარაშვილმა -- 1,5:0,5 

და პირობები მოგვიანებით დაზუსტდება. 

დათვის 10) თთახძნის ./ - ორაყტაპიდ-გაიშართა. საყრთი- 
მოეწყო მოჭადრაკე ვაჟთა მსოფლიო შორისო შაშში საქართველოს 

ჩემპიონატის მეოთხედფინალური ქალთა ჩემპიონატი, რომელშიც 16 
ეტაპის კენჭისყრა. მონაწილენი ასე მოშაშე მონაწილეობდა. ძირითად 

ტურნირში სპორტის ოსტატმა 

სწორედ მათ გააგრძელეს ბრძოლა 
ჩემპიონობისთვის მიკრომატჩში       

თაა“ 

  

საქართველო), ნაკრიის ჭერმანმაში 

მიუნხენის საერთაშორისო ტურნირი ძიუკოისტთა. 
პრესტიჟული შეჯიბრებაა. საკმარისია ომან. რომ 
გამოვიდნენ 28 ქვეყნის წარმომადგენლები. ცცალაე გუნდად 
საქართველოს ნაკრებმა, რომელსაც, 
აკლდა, მაგრამ მიანც წარმატებით გამოვიდა. ტ: 

ერთ-ერთი ყველაზე 

თღიულს ტატამზე 
ახეეი სასპარეზა 

ია. 

ამდენიშე ძლიერი მოჭიდავე 
„ურნირის ჩემპიონები გა: ა"დნენ 

მართალია, რ 

ვლადიმერ დგებუაძე (71 კგ) და დავით ხახალეიშვილი (+95 კგ), მესამე ადგილი _ 
წილად ხედა ზაზა დამრუნდიშვილს (+95 კგ). 

ფასი 46 ·აპიკი 

| თქვენ რას ფიყრობთ | ბ ყასჩ ასაწIIIანI! 
გაზეთ „სარბიელის“ რედაქციას სმს გამი წვენს წაქმიანიზაში არაგრთი პროზლეში იქმნება: 

ჩვეინ ვუერთდებით საქართველოს სპორტულ «ველაფერს რომ თავი დავანებოთ, დამოუკიდებელი 
შექმნი” დუღერაციის შექმნა ხელს შეუწყობს სპორტული პრესის 

  

სპMრტჩს 
დეპარტამენტის 
დირექტორი 

მხოლოდ ამ სათაურის წაკითხვითაც 

კი მიხვდებით, რომ საქართველოს 
სპორტში სიახლეები მოხდა. უფრო 
დაწვრილებითი ცნობები კი ასეთია: 

გუშინ, საქართველოს რესპუბლიკის 
უზენაესი საბჭოს პირველი სესიის მორიგ 

სხდომაზე დეპუტატებმა სპორტის 
დეპარტამენტის დირექტორად ერთ- 

ხმად და დაუსწრებლად აირჩიეს 

ყველასათვის ცნობბლი პიროვნება, 
ფეხბურთელი და სპორტული მოღვაწე 

კახი ასათიანი. დაუსწრებლად იმიტომ, 
რომ ბატონი კახი ამჟამად გერმანიაში 

იმყოფება მივლინებით. 
ზოგისთვის სიტყვა დეპარტამენტის 

მნიშვნელობა იქნებ გაურკვეველი იყოს, 

ამიტომ გთავაზობთ ზოგად 
განმარტებას ასე ვთქვათ, პირველი 
წყაროდან. „დეპარტამენტი უფრო 
დაბალი რანგისსა სამინისტროსთან 
შედარებით, –- გვიპასუხა ჩვენს შე- 

კითხვაზე საქართველოს რესპუბლიკის 
მინისსტრთა საბჭოს თავმჯდომარემ, 
ბატონმა თენგიზ სიგუამ, –– იგი არ არის 
მთავრობის წევრი, ესე იგი დეპჭრ- 

ტამენტის დირექტორი არ არის 
„კაბინეტის წევრი“... 

სპორტის დეპარტამენტს, 
როგორც, ვთქვათ, 
უწყებლობის და ტელევიზიის დეპარ- 
ტამენტს, განათლების, კულტურის და 
ა,შ. სამინისტროებს საერთო ხელმძღვა- 

ნელობას გაუწევს საქართველოს მინი- 
სტრთა საბჭოს თავმჯდომარის ახლად- 
არჩეული მოადგილე, ცნობილი ენათ- 

ისევე 
რადიომა- 

| 

მეცნიერი, ბატონი ბექა გიგინეიშვილი. ” 
მან გვითხრა, რომ ვიდრე სტრუქტუ- 

რულ ცვლილებებს განვახორციელებთ, 
საჭიროა გულდასმით "შევისწავლოთ 
შექმნილი მდგომარეობაო. 

ალბათ ბევრმა იცის, რომ მინისტრისა 
თუ დეპარტამენტის დირექტორის 
თანამდებობაზე დასამტკიცებელი კან- 
დიდატები წინასწარ განიხილება 
საქართველოს უზენაესი საბჭოს შესაბა– 
მის კომისიებში და პრეზიდიუმზეც. 

„კახი ასათიანის კანდიდატურა განსა- 
ხილველად წარმოგვიდგინა საქართვე- 
ლოს მინისტრთა საბჭომ.-- გვითხრა 
უზენაესი საბჭოს ჰუმანიტარული და 
სოციალური საკითხების კომისიის 
თავმჯდომარემ, ბატონმა რობერტ 

პეტრიაშვილმა, –– ჩვენც ერთხმად და 
უყოყმანოდ დავუჭირეთ მხარი მის 
კანდიდატურას, სხვა პიროვნებაზე 
ჩვენთან არც ყოფილა ლაპარაკი. რაც 

შეეხება სპორტის დეპარტამენტის 
მომავალ სტრუქტურას, გეგმა თვითონ 
მისმა ხელმძღვანელობამ უნდა “”შეიმუ- 

შაოს და განსახილველად წარმოადგინოს, 
ეს უნდა მოხდეს უმოკლეს ვადაში, რადგან 
დრო არ ითმენს". 

როგორც საქართველოს უზენაესი 
საბჭოს გუშინდელ სხდომაზე გამო- 

ცხადდა, მინისტრთა და დირექტორთა 
აღჩეია მოხდა დროებით, გამოსაცდელი 

ექვსთვიანი ვადი, შემდეგ მათ 
საბოლოოდ დაამტკიცებენ. 
#ატონ. კახი ასათიანს კი სპორტში 

ბევ“ 32 ააწოლალ ა ჩაუბარებია ფრიადზე. 

გიორგი ჩოჩიშკელი



  

იღო.) ყულარს  გავემ- 
გზავრებოდით, ცხენოსნობის სპე- 

ციალისტებთან არ მისაუბრია. ისღა 

ქართული ენის 

განმარტებით ლექსიკონში ჩავიხედე: 

„ცხენი 25% დიდი · ტანის 

წლიქგაღყოფელი ცხოველი; იყენებენ 
წეს.ჯდ აიმადდ შესაბმელად და 

ხარგსაზიდად"; „ცხენსაშენი –- ფერმა, 

მოვახერხე, 

სადა. +. 3იან ცხენებს აშენებენ“; 
„ცხე“ კეთ. ლობა -- კარგი ცხენის 

ყოდ.“. 

კაოგ. ცხენის ყოლა კეთილი საქმეა. 

ღდირჩებ. ს ს.ქმეც არის ცხენკეთილობა. 

ოუჯოდ დასანანია: ჯიშიანი ცხენის 

მო 1,ნებაზე ქართველებმა კარგა ხანია 
ისე კი, ჩვენებურს 

უთქკამს, ცხენის სისხლში კაცის სისხლი 
ავიღეთ. ხელი. 

ურევიაო. 

,სხლი 

გამახსედა. 

7მინდა სისხლის ინგლისური... 

ცხენსაშენში წმინდა 

სისხლის ინგლისური ჯიში ჭარბობს. 

ცხენებს, თურმე, მეტწილად ქართულ 
სახელებს არქმევენ, ოღონდ რუსულად 

ელტპარაკებიან. აი, ნამდვილი „ ინტ– 

ინტერნაციო- 

ნალიზმთან დაკავშირებით, ორიოდე 

წუთით, ცხენსაშენის ტერიტორიიდან 

უკან გამოვბრუნდით და იქვე ასიოდ 

მეტრში ჩვენსა და ერთ ადგილობრივ 

თათარს შორის გამართულ დიალოგს 

ვახსენე და ინგლისი 

ყულარის 

ერ-აციონალიზმი“, 

მოგასმენინსებთ: 

«_. უკაცრავად, ცხენსაშენს ხომ ვერ 

მიგვასწავლით? 
  

ყულარის „ცხენსაშენში, არ გიყნოსიათ 
ცეცხლწაკიდებული ნეხვის მძაფრი სუნი. 
შუა ეზოში გორებად, თურმე, იმიტომ 
ვრიან, გასატანი "ტექნიკა ბრი ”იქვო. 
სანიტარული წესების უხეში დარღვევაა, 

არისო ისიც დაუმატეს, . თუ 

შესაძლებელია, ამაზე გაზეთში ნურა- 
ფერს იტყვითო. ჩვენ არაფერს ვიტყვით, 
მაგრა რას იტყვიან ცხენსაშენის 
კლიენტები, განსაკუთრებით უც- 

ხოელები: „ისინი წესიერი ხალხია, -- 
მეუბნება მარინა როშანოვა, -- 

ჩამოვლენ, დაათვალიერებენ აქაურობას, 
წვრილ-წვრილად გამოგვკითხავენ ყვე- 
ლაფერს. თავს გვიქნევენ, ეს რა კარგი 
ხალხი ყოფილხართ, რა კარგი 
ცხენსაშეი გაგიმართავთო და... 

თანამშრომლობაზე თავაზიან უარს 

ამბობენ. იციან: ჩვენთან საქმის დაჭერა 
არ შეიძლება". ; 

მარინა რომანოვა ცხენსაშენის 

მთავარი ზოოტექნიკოსია. მოსკოვიდან 

ჩამოსულა, ხუთი წელია აქ მუშაობს, 
ტიმირიაზევის აკადემია დაუმთავრებია 
და ამ მოკლე დროში კარგი 
სპეციალისტის სახელიც დაუგდია: 

„ყულარში განაწილებით მოვხვდი, 

საინტერესო სამუშაოა, მაგრამ პირობები 

არ გვივარგა, კადრებიც არა გვყავს. 
ნალბანდი ვერ ავიყვანეთ შტატში, 
ნალებს თბილისში ვუკვეთავთ. აქაურები 
ცხენებს ისე უყურებენ როგორც 

- ცხვარსა და ძროხას. იძულებულნი ვართ 

შემთხვევითი 
სამუშაოზე. 

ხალხი მივიღოთ 

მეცხენეობის საკავშირო 
  

    
– ნე ფოხიალ, ფო რუსკი სკაჟი. 

– პეპ “ისკაჟიტე, გდე კონზავოდ? 

–- აა. ოაჟ ი სკაზალ ბი. ვოტ, ზდეს, 

რ. ად.ამ.“ 

მარჩეოლშიც და სხვაგანაც მსგავსი 

რამის მოწმე, ცხადია, თქვენც 

ა საერთხაა ყოფილხართ. მაგრამ, 

CC IIMM უბათ, არ ყოთილზართ 

სარბნჩელი: 

1907 წელს ლევონ მანთაშოვის აშენებული საჯინიბო. 

ინსტიტუტი ყოველ- 
წლიურად აწყობს 

კვალიფიკაციი”“ ასა- 
მაღლებელ კურსებს, 
მაგრამ იქ წასვლა 

არავი არ უნდა... 

მეცხენეობა "შრომა- 

ტევადია, მაგრამ სარ- 
ფიანი საქმეა. ყოველ– 
წლიურად ორმოც- 

დაათამდე ცხენის გა– 
ყიდვა “შეგვიძლია, 

მაგრამ ბოლო“ დროს 

მუშტარი შემოგვა- 

კლდა. შარშან სულ 
თერთმეტი ცხენი გავ– 
ყიდეთ. საქართვე– 

ლოში ცხენზე მოთხოვნილება თითქმის 

არ არის, რესპუბლიკის ფარგლებს 

გარედან კი უკვე იშვიათად ჩამოდიან. 

ალბათ, პოლიტიკური სიტუაციის გამო“. 

  

    
ერთი საუკეთესო იყო. ბოლო ცამეტი 
წელიწადია ცხენსაშენის დირექტორად 
ვლადიმერ ფოტიადისი მუშაობს. 
ადგილზე არ დაგვხვდა -- ავად 
გამხდარა და ბიულეტენზე გასულა. 
დირექტორის მოადგილეს მამედ 
მამედოვს გავესაუბრეთ. ბატონმა 
მამედოვმა სინანულით თქვა: 

რესპუბლიკიდან ყურადღება გვაკლია, 

_ ცხენკპეთილო # 
% 

ბა ლომრსების 
საქმეა 

რეპორტაჟში 

ყელარის 

ცხენსაშენიდან 

   
ჩვენი ამბავი ასე იყო: მე ცხენზე და ცხენოსნობგაზე 

არასოდეს არაფერი დამიწერია, ფოტორეპორტიორ გია 

ახალაძეს ცხენი არასოდეს გადაულია, „სარბიელის“ 
კომერციული დირექტორი შოთა ვ3ულუხაძე კი ცხენზე 

არასოდეს მჯდარა. ამ დარგის „ექსპერტი«, უფრო · 
საპასუხისმგებლო საყმეებით დაკავებული რედაქციის 

პასუხისმბებელი ი“ი3ანი გიორგი ქორქია თბილისში 

დავტოვეთ და სწო“ ” 9? ჩმენ სამნი ბგავემბზავრეთ 

ყულარში. 
, საქართველოში ერთადერთი ცხენსაშენია __ ყულარისა. 
ყულარი ერთადერთი სოფელია სამართველო ჟი, სადაც 

ერთი ქართული ოჯაჯი ცხოვრობს. 

შარშან ჩვენი ორი ცხენი პოლანდიაში 
გაივიდა. ცხადია, ვალუტაზე. 
სტავროპოლის ცხენსაშენი გვშუა- 
მდგომლოზდა. სულ ცხრა ათასი მანეთი 
ავიღეთ, ვალუტა თვალით არ გვინა- 
ხავს საზღვარგარეთის კვეყნებთან 
პირდაპირი კონტაქტების დამყარება. · 
გვიპირს, მოუგვარებელია რეკლამის 
საქმეც. 

  

  

ცხენსაშენის მთავარი აგრონომი ვაჟა ჯაფარიძე და შთავარი ზოოტექნიკოხი მარინა 
- . როშანოვა. : 

ადრე აგრომრეწვი გვპატრონობდა, 
ახლა ეს ორგანიზაცია იშლება და ვერ 
გაგვირკვევია, საქმე ვისთან უნდა 
დავიჭიროთო. ცხენზე ბევრი ვერაფერი 
გვითხრა და ძრობებზე, ზორცისა და 

რძის გეგმაზე ჩამოაგდო სიტყვა. შარშან 
გეგმა გადაჭარბებით შეუსრულებიათ 
და ამის მეშვეობით საშეურნეო წელი 
მოგებით დაუმთავრებიათ 3 

დღეისთვი”“ ანგარიშზე 207 ათასი 

მანეთი აქვთ. ვულარის ცხენსაშენი 
სამეურნეო ანგარიშიანი” ორგანი- 

ზაციაა, აქ 150-მდე კაცი მუშაობს. 
ნაწილი ცხენებს უვლის, ნაწილი “-- 
დამხმარე მეურნეობას ცხენსაშენს 
საძოვარ-სათიბებიანად 600 ჰექტარი 

- უჭირავს. სულ 229 ცხენი ჰყავთ, ოთხი 
საწვრთნელი განყოფილება მუშაობს, 
მათ შორის ერთი - თბილისში. 
ფარიმან მამედოვი საექსპორტო 

განყოფილებას ხელმძღვანელობს, ცხე- 
ნებს გასაყიდად ამზადებს. 

–- ცხენის საშუალო ფასი ექვსი- 
შელი  ახანხრ უმანვეთრია ააა გველებს 

ფარიშანი რა ივნი უნდა ფხვნის 

ერთ დროს, როგორც ამბობენ, აქ 
საკმე საათივით ვოფილა აწვობილი. 
ცხენსაშენი 1907 წელს ცნობილ სომეხ 
მრეწვეე-ს ლევონ მანთაშოვს 

დაუფუძნებია უცხოელი სპეცი- 
ალისტები წამოუყვანია კლიმატი 
საგანგებოდ შეუსწავლიათ და ასე 
შეურჩევიათ ეს ადგილი. ცხენსაშენის 
ისტორიის ამსახველი საარქივო 

მასალები, სამწუხაროდ, ვერ გვაჩვენეს 
–- გვითხრეს, რაღაც საბუთები კი 
გვქონდა, მაგრამ დაიკარგაო. ძველი 
ამბები ვაჟა ჯაფარიძემ გაიხსენა. ბატონი 

190, წელს გადმოსახლებულა და, 
იქიდან შოვოლებული, ცხენსაშენში 

მუშაობს. ამჟამად მთავარი აგრონომია. 
–- მანთაშოვის დროინდელი სა- 

ჯინიბოები ისე მკვიდრადაა ნაგები, 
დღემდე ხელი არავის უხლია, რემონტი 
არ. დასჭირვებია. ამ სამი წლის წინ 
ცხენსაშენს კიდევ ერთი სათ-ნ-ა .- --ჯაი0ო 

მიემარ». შ.სრაგ. ჩვენი მშენებლების 

|- ამ ოჯახის უფროსი, თურმე, ცხენსაშენში მუშაობს... 

შევიკები რომ მოვიდნენ, მანთაშოვს 

გუდა-ნაბადი აუკრავს და საფრანგეთში 
წასულა. ავად თუ კარგად, ცხენსაშენი 
1958 წლამდე არსებობდა. 98. წელს, · · 
ხრუშჩოვის მითითებით გცხენსაშენი 
დაიხურა„ ცხენები კი თურმე 

ბაკურიანში წაიყვანეს და... მელიებს 
შეაჭამეს. ამაზე მეტი მავნებლობა რაღა 
იქნება 1962 წელს ცხენსაშენი 
ყულარის მევენახეობის საბჭოთა 

მეურნეობას შეუერთეს, ორი წლის 
შემდეგ კი ძველი სტატუსი დაუბრუნეს. 
იმ პერიოდში დირექტორად აკაკი 

· ხაჭაპურიძე მუშაობდა. საქმიანი კაცი 
იყო, ცხენსაშენი ფეხზე დააყენა. 

–- ცხენსაშენის სხვაგან გადატანის 
საკითხი თუ მდგარა? -- ვეკითხები 
ბატონ ვაჟას. : 

–– იყო ლაპარაკი, მაგრამ მერე გადა- 
იფიქრეს, ჩემი აზრით, გადატანა 

გაუმართლებელია, თანაც ამას დიდი 
თანხა დასჭირდება. უმჯობესია, რაც 
გვაქვს, იმას მივხედოთ, ქართველი 
სპეციალისტები მოვიზიდოთ. აქ კარგი 
ქართველი ბიჭები ჩამოდიოდნენ, 

მაგრამ რაიონის ხელმძღვანელობამ არ 
იზრუნა, პირობები არ შეუქმნა... 30 
წელია აქ ვმუშაობ და ახლა მომცეს 
მიწის ნაკვეთი. 

_. ბატონმა ვაჟამ სხვაც ბევრი გვიამბო. 
ადრე, თურმე თივა და კომბინირებული 
საკვები არ ჰყოფნიდათ, ცხენები 
სანახევროდ მშიერი ჰყოლიათ, "ახლა 

თივას თვითონ ამზადებენ და საკვების 
პრობლემა გადაჭრილი აქვთ... საუბარს 
რომ მოვრჩით, მასპინძლებმა გვითხრეს, 
ჩვენი ბედაურების უნახავად ხომ არ 
წახვლთო ღა საჯინიბოსკენ 
გაგვიძღვნენ. მარინა რომანოვა, თურმე, 

ყველა ცხენს სახეზე ცნობს და თუ 
დაინტერესდებით, თითოეულის „დოსი– 
ეს“ წვრილ-წვრილად მოგიყვებათ: –- ეს 
„გაბროვია“, „საიანისა“ და „ანკარის“ 
ნაშიერი -- ჭკვიანი, დინჯი ცხენია. აგერ 

„რომი“, „მეტაფორა“, „პეტრაპოლისი«. 

ამ თავლაში სულ ულაყები გვყავს. 
ბავშვებივით არიან; ერთს უნდა 

გაუჯაჭქრდე და დატუქსო, მეორეს –-– 
მოეფერო და დაუყვავო. გარეთ რომ 
გამოვედით, მაშინ გამოტყდა შოთა“ 

პჭულუზხაძე –– ოცდაშვიდი წლისა ვარ და 
ცხენზე. არ ვმჯდარიარ-,, ხატონი ვაჟა 

რათაო მოეშვა, ვიდრე ბედაურზე არ 

შესვა. გია ახალაძემ კი დრო იხელთა და 
ეს „ისტორიული“ მომენტი ფირზე 
აღბეჭდა. 

  

ამის მიუხედავად, როგორც-ვითხრეს, და უ–იენტს 2-ურნია. ახლა ფასი “შოვის დროს, აქ თურმე ინგლისელები ელგუჯა ბერიშვილი 

ყულარის ცზენსაშენი კვლავ ანარჩუნებს ჭველ“–ოს ემატება და ალბათ ცხენსც მუშაობდნენ. წელი ისე არ გავიდოდა, გია აზალაძის ფოტოები 
პირველობას ამიერკავკასიაში, რავის გაძვირდება. კარგი ცხენის გამოვვანა–ს ათი ცხენი მაინც რომ არ გაყიდულიყო „სარბიელის“ სპეციალური კორეს- 
დროზე კი კავშირის მა%- გათაც ერთ.  იმდე:ი შრომა და წვალება უნდა რომ. უცხოეთში. კვევნის სათავეში ბოღ პონდენტები ყულარი. 
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მორიგი. 
ფურორი 

  

  

  

ზუსტად ერთი წლის წინათ საქა- დების პროექტი, რომელიც, რა დასამა– გენერალ-მაიორი ილიუშინი 
თველოს რაგბის კავშირი (სრკ) საზოგა ლია და, თავად სპორტსახკოშის მიერ პრეზიდენტობიდან გადააყენებინა და 
დოებრიობის დასანახად „აუჯანყდა“ თარგზეა გამოჭრილი მის ნაცვლად პოლიტოლოგი, . 
სსრკ რაგბის ფედერაციას (სსრკრფ) და ეგაა მხოლოდ, რომ საბლის რუბი კარდინალების“ ავტორი 
თავისი „დამოუკიდებლობა“ აღიარ- თუ „შაშის“ ნაცვლად პროექტში კოკოშიი „გაამეფა.  გადე- 
ბინა. სამაგიეროდ, ოთხი ქართული გუნ–- ყველგან „რაგბი“ წერთა. სსრკრფ-ის 
დი, აგრეთვე სსრკ ნაკრებების მწვრთნ- კონფერენციაზე სრკ-ის დელეგაციამ შემადგენლობაც. სხვაფრივ 

დარჩნენ „ცენტრის“ ხელის შემყურედ. .· ბჭოთა რაგბი, ე.ი. საქართველო პლუს წმიდათაწმინდა საკლუბო წემპიო- 
მოსალოდნელიც იყო და როგორც კჰმიდჭ რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ლატვიადა ნატიანად, არა დაჰკლებია რა: ისიც ძვე–- 

დასჭირდა, „ცენტრმა“ ჩვენი რაგბს ლენინგრადი აუჯანჟა მოსკოვს. შეაფერხებს რესპუბ- 
„თარხანობის სიგელი“ ნაკუწებად აქცია არ გეგონოთ, რომ მეამბოხენი ლიკებში საშინაო ხარაგბო ცხოვრების 
და რაგბის საერთაშორისო საბჭო“ საბჭოთა რაგბის ერთიანობის ხელყო განვითარებას... . 
(ირბ) მოსთსო ეა, „საქართველო წევრად ფას აპირებდნენ. არა! მათი და შა0ლ5/ჯ ხრკ-; შცდელობამ, სსრკ- 

არ მიიღო". არბ დაყაბულდა, წევრად უფრო მოკრძალებული, მაგრამ სამეერ- ში „ბრიტანულ. მოდელი“ რომ 
საბჭოთა კავში-5ი სცნო, ჩვენს კავშირს გათელილი იყო. რესპუბლიკები დანერგოს, პირველ. 3-დეგი 
კი პასუხიც არ აღირსა. „. ითხოვდნენ, სსრკრფ-ს მათთვის ოფიც- რუსეთი, უკრაიხ- და ყაზახეთი 

ამასობაში „ყარაყორუმში“ შინაომი ალურად დაერთო ნება და ირბ-თვისც სიტვვიერად დათასხ?დნენ, რესპუბ- 
ატყდა: მოსკოველებს „ყაენის ხალათს“ რომ ლიკათა ეროვნულ 6: კრებთა შეჯიბრება 
რსფსრ შეეცილა. საქმის გარჩევა რამ–  ლიკებს მსოფლიო ასპარეზზე დამოუკი. რომ დაწესდეს. წვენი წარგზავნილების 
დენჯერმე გადაიდო. დებლად გასვლისა და სარაგბო გაერ- წინადადებით, „საბჭოთა ერთა“ პირველ 
22 თებერვალს მოეწყო „საკვშირო თიანებების” წევრობის ნება რომ ასეთ პირველობას საქართველომ უნდა 
კონფერენცია", რომელმაც განიხილა გ უმასპინძლოს. შეჯიბრების სავარაუდო 
სსრკ სპორტსახკომისგან „დამო- რესპუბლიკებმა გაიმარჯვეს. გაიმმარ. ვადა 1991 წლის ოქტომბერ-ნოემბერია. 
უკიდებელი“ რაგბის ფედერაციის წეს ჯვა რუსეთმაც; „ქართველთა , ზაალ გიგინეიშვილი 

ჩვენ თუმცა უკვე ვეჩვევით უცხოელ ჩანდა, ხოლო 

ბავშვივით გვიხარია, როცა შეგვაქებენ, შედგებოდა. დერეფანში 

შეგვიქბენ ქვეყანას, · სტუ- კედლებზე ეკიდა აპრილის ცნობილი 
მართმოყვარეობას, ადათ-წესებს, ფოტოები. 9 
პირად ღირსებებს.. დიდად ნა- აპრილს, პროსპექტზე 
სიამოვნები ვრჩებით იმის განუ- მთავრობის სახლის წინ. ოცი ადამიანი, 

პვრეტლად, გულწრფელი სიტყვები ძირითადად ქალები, 
მოვისმინეთ თუ არა. ასეთი ჩაკირკიტება ' მოგზაურობის დღე 
იქნებ მართლა არ შეეფერება ჩვენს ჩვეულებრივ თბილი და მზიანი გამოდგა. 
ხასიათს, მაგრამ ისიც მნიშვნელოვანია, ავტომანქანით გავემგზავრეთ კუს 
რა ამბავს წაიღებს სტუმარი აქედან ტბაზე, სადაც ტარღებოდა 5725 
თავის ქვეყანაში და რას იღონებს რომ მეტრიანი სახელწოდებით 
დაუსწრებლად „წარგვადგინოს“ თავის „მგლის მუხლი“. დაახლოებით 
თანამემამულეთა წინაშე. · მორბენალმა ქალმა თუ კაცმა, 
ეს წერილი ძირითადად იპოდრომზე მოზარდმა თუ პატარამ, ხუთჯერ 

მდებარე სპორტულ კოოპერატივს შემოურბინა ტბას · გარშემო. კროსის 

„ლელოს“ ეხება, რომელსაც მუდამ კარი ატმოსფერო იყო ფრიად 
აქვს ღია იმათთვის, ვინც საკუთარ თუ ლაღი და - ე 
თავისი ახლობლების ჯანმრთელობაზე იორგ უელში ამჯერად შეორედ ეწვია 
დაფიქრებულა და ზრუნვაც გა- თბილისს ჩვენი პარტნიორის, კლუბ 
დაუწყვეტია. „მგლის მუხლის“ · მოწვევით. იგი ივო 

ჩვენ აქ „VMი”Iძ ჩყიი9რ”5"-ში მთავარი ორგანიზატორი 1988 წლის 
დაბეჭდილი წერილიდან მხოლოდ ოქტომბერში მოწვობილი „მსოფლიოს 
ფრაგმენტები მოგვყავს. ეს ორგანი- შორბენლების>» პირველი მოგზა- 
ზაცია მსოფლიოში ჯანსაღი ცხოვრების ურობისა თბილისში. უნდა აღინიშნოს, 
წესს ქადაგებს და აგრეთვე იბრძვის რომ „ლელო“ 
შიმშილის წინააღმდეგ. ისინი მართლაც აერთიანებს არა მხოლოდ მორბენლებს, 
დააინტერესა მათთვის უჩვეულოდ 
ახალმა ქვეყანიმ -- საქართ; მ, და 

იმედია სპორტისა თუ უბრალოდ 
ვარჯიშის მოყვარულები გვაპატიებენ 
წერილის „არასპორტულ” ფრაგ- 

მენტებსაც. 
„თითქმის ორსაათნახევრიანი ფრენის 

შემდეგ მოსკოვიდან თბილისის 
ავროპორტში დავეშვით. აქ ამა- 

ღელვებელ,ს„ თბილი შეხვედრა 
მოგვიწყეს სპორტული კოოპერატივის 
„ლელოს“ წევრებმა პირველად აქ 
ვიგრძენით ცნობილი ქართული“ 
სტუმართმოყვარეობა, რომელიც მოგ- 
ზაურობის მანძილზე თან გვდევდა. 

ღამე მწვანეში ჩაფლული პატარა ხის 
კოტეჯებში გავათენეთ. მაღალი ღობით 
შემორაგული ტერიტორიის შმესას- 
ვლელზე იყო აბრა: „იოგასა და 
ნატუროპატიის სახალხო უნივერ- 

სიტეტი. აქვე მდებარეობდა 

იპოდრომის შენობები და 1800 მეტრის 
შემოწერილობის სარბენი ბილიკი, რო- 

მელსაც, როგორც ჩანდა, მორბენლები 
უფრო იყენებდნენ ვიდრე მხედრები. 

  

    
მტკიცედ აქვთო კულტურით. 

გადაწყვეტილი, აღიდგინონ ძალით 
წართმეული დამოუკიდებელი სახელ- 
მწიფოებრიობა. ადამიანები ძირი- 

  

აგრეთვე ფიზიკური და სულიერი 
გაკაჟების სხვადასხვა საშუალებას -- 
იოგას, კარატეს, ცურვას, მძლეოსნობას, 
ცხვნოსნობას, საუნას და სხვა. 

უელში თვლი! ”ომ ქართველი 
პარტნიორების წი შე დიდი პასუ- 
ხისმგებლობა კისრია. მათ 

სპირდებათ „ჩვენი, არდაჭვრი, რო" 
გორც მორალუ პექტში, ასევე 

მატერიალურ ით. ზსენებული 
გულისხმობს ორ » კონტაქტების 
განვითარებას, რ ბათი კავშირი 

დასავლეთთან ი, უფრო ლია და 
მუაროი ა” კოს ქართველთა 

სუფღესანაცში. ჯრაფვა. ს83არ- 

თველოში „მსოფლ ოს მორბენლებს“ 
ძირითადად იცხობენ როგორც 

მშვიდობის დესპანე'ს და არა როგორც 
ინიციატორებს მსოფლიოში შიმშილის 
საწინააღმდეგოდ შიმრთული პროეკ- 

გულშემატაჩვრჩს 

'ცაგრძელება) 

როგორც ამბობენ, არტამონოვის 
ველოსიპედი (თუ კი ის ნამდვილად 
ველოსიპედი იყო) 40 კილოგრამზე 
მეტს იწონიდა და ამის გამო სახმარად 
საკმაოდ უხერხული იყო. იქნებ ამი- 

არტამონოვს თავისი 

გონებისათვის პატენტი არ მიუღია. 
ვერსა ველოსიპედის რუსული 

წარმოშობის შესახებ არ მთავრდება: 
მერე.. შერე იწყება ეგრეთ 

წოდებული ოფიციალური ვერსია, 
რომელსაც მბარს უჭერს მთელი 
მსოფლიო. თანაც უნდა აღვნიშნოთ, 
რომ არტამონოვის გვარი არ არბს 

მოხსენიებული არც ერთ უცხოურ. 
ცნობარში, ენციკლოპედიაში, გამო- 
ცემაში. დასავლეთის ოფიციალური 
წყაროები ველოსიპედის გა- 

  

ცნშბარ! 

  

მურმა აჯობა, ერთი წლ“ თ.აღრე- კის, 
ინგლისში პირველი რბოლები გ გაიმარ- I", 
თა ტრეკზე. გერმანVაში ' "დარია 
ფუძნებელი ველორბოლა 1882 წელ 
მოეწყო, რუსეთში –– 1883 წელს, 

გასული საუკუნის თბილისის ერთ- 
ერთი ღირსშესანიშნაობა გახლდათ 

ტრეკი, რომელიც ყოფილი დიდი 
მთავრის ქუჩაზე (ამჟამად უზნაძის) 
მდებარეობდა. იზი თბილისელთა 

დასვენებასა და გართობის საყვარელი 
ადგილი იყო და ხალხიც ბლომად 
აწყდებოდა. ტერიტორია, რომელზეც 
ტრეკი გაშენდა, ერთ კერძო პირს 

ეკუთვნოდა. ადრე იქ მშვენიერი ბაღი 
ყოფილა ესტრადით, შადრევნებითა 
და საკმაოდ მოდური: რესტორნით. 

ტრეკის მშენებლებს თავდაპირველად 
200-მეტრიანი სავალი გზა გაუყვა- 
ნიათ, მაგრამ როცა ვირაჟების 
მონტაჟს შეუდგნენ, საჭირო გახდა 
შუაგულში მდებარე მინიატურული 

ტყის გაჩეხვა. ამის შემდეგ ტრეკმა 

  

სურათზე თავადი ვასილ #ორჯძე 
ველოსიპედისტებთან. : 

მომგონებლად მიიჩნევენ გერმანელ 
კ-ფონ დრეიზს, რომელსაც 1817 წელს 
ქალაქ მანჰეიმში თავისი გამო- 

გონებისთვის პატენტიც მიუღია. 
დაახლოებით იმავე პერიოდში 

დრეიზის კონსტრუქციას · აუმჯო- 
ბესებენ შოტლანდიაში (დალზელი), 

ინგლისში (ტრეფუ), საფრანგეთსა 
(ლამანი და მიშო) და იმავე გერმანიაში 

(ფიშერი), მაგრამ პატენტის მიღების 
პრეტენზია არც ერთ მათგანს, ცხადია, 
არ ჰქონია. 

1869 წელს ინგლისელმა ინჟინერმა 

სერჟანმა პირველად გამოიყენა ჯაჭვის 
გადამცემი, 1818 წელს კი 

შოტლა! დიელმა ექიმმა დენლოპმა 
პნევმატური საბურავები გამოიგონა. 
ეს ორი სიახლე ველოსიპედის 
წარმოებაშიდ„ რა თქმა უნდა, 

რევოლუციური მნიშვნელობისა იყო 
და ?»5 გარკვეულწილად ზელი შეუწყო 
ველოსიპედის შემდგომ გავრცელებას 
მთელს მსოფლიოში. თუმცა 
ველოსიპედის წარმოების ამა თუ იმ 

ეტაპბე სხვათ კონსტრუქციულ 

სიაბლეებსაც ჰჭონდა კონკრეტული 
მნიშვნელობა. მაგალითად, ლითონის 
ჩონჩხმა (იგი 1839 წელს გამოიგონეს) 

მანქანა მყარი და მდგრადი გახადა, 
მუხრუჭებმა (1855 წ.) კი ერთი ორად 

გაზარდა მანქანსს ტრანსპორ- 

ტაბელურობა. 
გელოსიპედი, ცხადია, ფუფუნების 

საგანი არ არის. იგი უფრო 

გადაადგილების საშუალებაა, თანაც, 
საკმაოდ სუფთა და ეფექტური. 
გაეროს მონაცემებით, კაცობრიობის 

_ მეათედი თამამად შეიძლება 

მტკიცებით, 

ყველაზე მეტი ველოსიპედი 
(დაახლოებით 200 მილიონამდე) ჩი– 
ნეოშია რეგისტრირებული. : 

დიახ, ველოსიპედი თავდაპირველად   
„აზნაურო გიმნაზიის -- შემდგომში 

(მარცხნივ) პეტერბურჯიდან ჩამოსულ 

მეტ-ნაკლებად სპორტული იერი 
თუმცა თბილისელები თურმე 

კიდევ დიდხანს მისტიროდნენ 

გაუქმებულ შადრევნებსა და რეს- 
ტორანს. 

ველოტრეკის მშენებლობის · ერთ- 
ერთი თაოსანი იყო სამხედრო 
ინჟინერი, თავადი ვასილ ჯორჯაძე 
C855:1957: წწე, „რომელსაც 
საკმაოდ დიდი თანხაც გაულია 
სხვათა შორის, ამ ბრწყინვალე 
პიროვნების სახელთან ბევრი საქველ- 

მოქმედო საქმეა დაკავშირებული. იგი 
გახლდათ თბილისის სათაეად- 

უნივერსიტეტის შენობის ერთ-ერთი 

მშენებელიც. 
„ თავადი ვასილ ჯორჯაჭე ჩინებული 

ველოსიპედისტი ყოფილა, რაც სხვა 

ცნობებთან ერთად, პეტერბურგის 
ჟურნალ „ველოწიპედის“ 1893 წლის 
სექტემბრის ნომერში დაბეჭდილი ერ- 

თი სტატიითაცკ დასტურდება. 
„.1893 წლის 22 აგვისტოს კვირა- 
აეს თბილისში დილიდანვე წვიმდა 
და საკმაოდ ძლიერი ქარიც ქროდა, 

მაგრამ ხალხის ინტერესი შეჯიბ- 
რებისადმი იმდენად დიდი აღმოჩნდა, 

ორგანიზატორებს მისი გადატანა მი–- 
ზანშეუწონლად მიუჩნევიათ... რბო- 
ლაში მონაწილეობის სურვილი ექვს- 

მა კაცმა გამოთქვა, მათ შორის თა- 

ვადმა ვ.ჯორჯაძემ, მ.ტრეტიაკოემა, 
ი.ბერმანმა,. ნ.გლაგოლევმა, ა.დიკიმ 

და ი.ზეიდელმანმა... შეჯიბრება მოი- 

გო თავადმა ჯორჯაძემ, რომელმაც მე- 
ორე ადგილზე გასული ბერმანი რამ- 

დენიმე ათეული მეტრით ჩა- 
მოიტოვა...“ 

ამ ცნობაში, რომელიც გასაგები 

მიზეზებით აქ მოკლედ მოვიყვანეთ, 
ორი რამ არის საგულისხმო: ჯერ ერთი 
ის, რომ ერთ-ერთი პირველი ვე- 

ლოსიპედისტი საქართველოში ვასილ 

    
  

  

იე : თადად შავგვრემანები არიან, მათ მუჭი ტისა. საჭიროა, კვ კ აღმოვუნინოთ მხოლოდ გადაადგილების საშუალებ ჯორჯაძე ყოფილა; მეორეც ის, რომ 
უნ ლებლობა მოგვეცა, მონაწილეობა ფერის თვალები აქვთ. ქალები უზვად მატერიალური ვმარება კოო- ივო სპორტული მნიშვნელობა მა” უკვე 1893 წელს თბილისში 
იგველო იოგას უნივერსიტეტის ზმარობენ „=სმეტიკას და მოსართავებს, პერატივს, რათა ი ახალგაზრდობ. მო: –იანებით შეიძინა, როცა ინგლისა არსებულა ტრეკი, სადაც სისტე- 
მეცადინეობაში. საინტერესო იყო ის ნაკლებად ლადიან ჯინსებით და კზაარონსათრტი-. => Lაფრანგეთში ველოსიპედის მატურად ეწყობოდა შეჯიბრებები და 
3-. აქ ბევრი მოზარდი და ბავში შარვლებიი . კუნამი ადამიანები მოვვარულთა პირველი შეჯიბრებები რეპორტაჟებს ამ შეჯიბრებათა 

ვი ლ 28 თავა ებია აღა 6.5... რამდენიმე ღღის წინ · | ჩატარდა. ეს მოხდა 1869 წელს. 120- შესახებ პეტერბურგის ჟურნალიც 
თბილიი მთაწმინდის ძირში უშუალონ ივვნენ, როგორც ჩვენი კოოპერატივ „ლელოს“ თავმჯდომარე | კილომეტრიან ტრასაზე პარიზსა და ბეჭდავდა. 

გაშენებული კოპწია და ლამაზი მასპინძლები ა„ლუბში. 2 1 რუანს შორის ყველას ინგლისელმა ჯონ ხლ სია3 თენგი–ს გელდიაშვილმა ამერიკელი ნ გლისელ (გაგრძელება შემდეგ წომერში) 
ქალაქია. იგი მდიდარია არქიტექტუ ჩვენ სიამოვნებით მივიღეთ მოწვევა გგ 
თული ძეგლებით  ეკლესი- თბილისის ერთ-ერთი სკოლიდან “ენის _. მთოდღო 
ონ არ. ვ“ პონასტრებით. ქართველებს გააჩნიათ დავესწარი: ინგლისური დ  მარიფოუდი წილი რიდლი რუბრიკას უძღვება ნოდარ ბუბუშვილი 
კუთარი ენა და რუსულისაგან გაკვეთილებს. სკოლის ასევე უმასპინძლა „–ვლომ“ : 

აა მარტი, 6) თოი ართი რთი რი რა დრა რი“ >“ თ რააარადთ თ თი თი ოა = რრ% 3-2 თა ალა თა ა“ თ. სევა დაილააარლეს აუვა აუფლეთ 

= სარბიელი:



  

  

” ხდება, ზოგჯერ დამარცხებულებსაც 
გმირებივით პცილებენ მოედნიდან. ასეთი 

პატივი მხოლოდ რჩეულთა ხვედრია, 

უთუოდ ამგვარ რჩეულთა რიცხვს ეკუთვნის 
თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე 

გამოჩენილი მოკრივე, : ამერიკელი რეი 

„შუგარ“ ლეონარდი. 

ნიუ-იორკის „მედისონ სკვერ- 

     
· 

L7 

შიმლია" 
გვე კ 
VC# 

8. 
(1 

რწ” 
ბარ”ნწს 

მსახურს ი 

I 
ამერიკულ ჟურნალ „500-15 1L Iს5L”8L6ძ“ 1982 წლის პირველი ნომრის გარეკანზე 

აღბეჭდილია 1981 წლის საუკეთესო სპორტსმენად აღიარებული „შუგარ“ რეი ლეონარდი. 

გარდენის“ რინგზე ცხრა თებერვალს 
გამართული ორთაბრძოლა ლეონარდის 

თაყვანისმცემლებისთვის დიდხანს დარჩება 
სევდიან მოგონებად. იმ სალამოს -მათმა 

კერამა,„ „სახელგანთქმულმა მოკრივემ, 

ბრძოლა. წააგო მსოფლიო ჩემპიონთან 

მეორე ქვესაშუალო წონაში, ასევე ამერ- 

იკელ სპორტსმენთან, 23 წლის ტერი 

ნორისთან და იქვე საჯაროდ გამოაცხადა, 
სპორტს ვემშვიდობებიო. რეი პირნათელი 

ტოვებდა სარბიელს. იგი თითქმის 

მეოთხედი საუკუნე ერთგულად ემსახურა 
კრივს და მკაფიო კვალიც დატოვა სპორტის 

ამ სახეობის ისტორიაში. 

ლეოწარდმა მართლაც განუმეორებელი 
გზა განვლო სპორტში. ჯერ სამოყვარულო, 

შემდეგ კი პროფესიულ რინგზე მას ბადალი 

არ ჰყავდა... ხუთ წონითს კატეგორიაში. 

ჩვიდმეტი წლისამ ამერიკის შეერთებული 

შტატების პირველი ხელთათმანის წოდება 

მოიპოვა უფროსებს შორის, ორი წლის 

შემდეგ კი მონრეალის ოლიმპიურ 

თამაშებზე ისე იასპარეზა, რომ მსოფლიო 

კრივის ამომავალი ვარსკვლავი უწოდეს. 

მონრეალის ოლიმპიური ტურნირით 

დამთავრდა რეის, როგორც მოყვარული 

მოკრივის კარიერა. იქვე, გასახდელში მან 

ხელი მოაწერა კონტრაქტს რომლის 

ძალითაც თავისი ბედი სამუდამოდ 

დაუკავშირა პროფესიულ კრივს, 1977 

წლის 5 თებერვალს კი, ზუსტად თოთხმეტი 
წლის წინათ, ღაიწყო ის ახალი გზა, 

ჭორჯ ფორმენს ეს სასხხარულო ცნობა 

მაშინ შეატყობინეს როდესაც ხვითქად 

გადასდიოდა ოფლი ტეხასის ერთ-ერთ 
სავარჯიშო დარბაზში. აბსოლუტურ წონაში 

მსოფლიოს ექს-ჩემპიონს იანვარში მეცხრე 

შვილი შეეძინა. ჯორჯ” ფორმენმა საზეიმოდ 

ზამოაცხადა რომ ახალშობილს ერქმევა 

ჯორჯ მეხუთე. 

აეე“ 
სტიმული იქნება ჩემთვის და დამეხმარება ჰო - 
ლიფილდთან შეხვედრისთვის მზადებაში. 

გამარჯვებას ჩემს უმცროს შვილს მივუძღვნი 

–– განაცხადა ჭორ# ფორმენმა. 

რა თქმა უნდა, ჩერჯერობით ძნელია იმის 
თქმა, რომ თუ როგორ დამთავრდება მატჩი 
მძიმე წონაში მსოფლიო ჩემპიონის 

ტიტულისთვის მაგრამ თუ თფორმენი 

გაიმარჯვებს, იგი გახდება ყველაზე ასაკოვანი 
ჩემპიონი ყველაზე პრესტიჟულ წონით 
კატეგორიაში. ამჟამად რეკორდი ეკუთვნის 
ჯერსი ჯო უოლკოტს, რომელმაც 88 წლის 

რომელმაც რეის დიღება და საყოველთაო 
აღიარება მოუტანა. 

პროფესთელ რინგზე რეი ლეოწარდმა, 
რომელსაც გულშემატკივრებმა „შუგარი“ 
(„შაქარი“) შეარქვეს, ნორისთან ბრძოლის 

წაგებამდე 38 მატჩი ჩაატარა. აქედან 28 

შეხვედრა მან ნოკაუტით მოიგო და 

მხოლოდ ერთში დამარცხდა. ლეოწარდმა 
მხოფლიო ჩემპიონის წოდება ჯერ თავის 
წონში – პირველ ქვესაშუალოში 

მოიპოვა, მერე კი მეორე ქვესაშუალოშიც 
გაიმარჯვა. იგი ოცნებობდა პირველ 

საშუალო წონაში გამარჯვებაზე, ხაღაც ათი 
წლის მანძილზე განუყოფლად ბატონობდა 
„დიღებული“ მარვინ ჰაგლერი. იმ 

დროისათვის სულ ჩატარებული 66 

ორთაბრძოლიდან ჰაგლირს 62 მოგებული 

ჰქონდა. მას მსოფლიო ჩემპიონად 

აღიარებდა სამივე გაერთიანება, რომლებიც, 
პროფესიულ კრივს უწევენ კონტროლს. 

რეი ჰაგლერთან შეხვედრაზე 

ოცნებობდა, მაგრამ ბედმა სხვაგვარად 
განსაჯა. ერთ-ერთი საწვრთნელი 

ვარჯიშის დროს სპორტსმენმა» მარცხენა 

თვალში მწვავე ტკივილი იგრძნო და 
იძულებული გახდა ექიმისათვის მიემართა. 

ბალტიმორის ჰოსპიტალში ლეონარდს 

მარცხენდ თვალის ბადურის ოპერაცია 

გაუკეთეს. ექიმების განაჩენი მკაცრი იყო: 
„კრივი უნდა ღაივიწყოთ!“ რეიმ პირველად 
მაშინ განაცხადა, სპორტს ვტოვებო და 

სარფიანი კონტრაქტიც ღადო ტელე-. 

ოთხი ჯორჯის მამა 
ასაკში მოიპოვა გამარჯვება. თავად ფორმენი 

17 წლის წინათ ფლობდა უმაღლეს ტიტულს 
და მხოლოდ მუჰამედ ალისთან დამარცხდა. 
ორი წლის შემდეგ ფორმენი შეეცადა 
ტიტულის დაბრუნებას, მაგრამ წააგო ჯიმი 
იანგთან. 1977 წლის შემდეგ ფორმენი წავიდა 

ბროფესიული კრივიდან და ლვთისმსაზუ - 
რებას მიჰყო ხელი. ამასთან, იგი ცდილობდა 
საკუთარი ცხოვრების აწყობას, მაგრამ ეს 
პრობლემა გადაუჭრელი აღმოჩნდა. წინა საში 
ქორწინებიდან მას ხუთი ქალიშვილი და საში 
ვაჟი ზყავდა. მერ თხე ცოლმა, #ოანმა, თავის #8 “ტიტულისთვ- ფლა. 

  

      

     
აღმოჩნდა. ახლა მარჯვენა თვალის 
ბაღურის ოპერაცია დასჭირდა. რთული 
ოპერაცია არ იყო, მაგრამ ექიმებმა მაინც, | 
ურჩიეს  დღროუბით ურეციშაბივან აივი უ 
შეეკავებინა. ჰოვარდთან მატჩი ო 

რაც უფრო ნაკლები დრო რჩება 19 

== ორა წლის თვრე 6 თედ რიცი. ს ააა. 

– ფიზიკურად საუცხოოღ ვიყავი | ტენდენტ ჯორჯ ფორმენის ჯან- 

საქრცვალით ვგრძნობღი, კიდევ | ( მდგომარეობით არ 

მძიმე 
წოდება შარშან 

მსოფლიოს ექსჩემპიონი ყოველი 
ღონით ცდილობს გაუქმდეს მოკრივეთა 

I საერთაშორისო კავშირის “ გადა–- 

| წყვეტილება ჰოლიფილდსა და ფორმენს 
შორის მატჩის გამართვის შესახებ, რაც 

დასი, 1987 წლის 6 აპრილს ლას-ვეგაზში, 
ოტელ „ცეზარ პალასის” ლღარბაზში, 

ორმა მას მიანიჭა აივიბირი ! | ში უნდა დაიცვას. 
ი მოკრი რ ვლ | –- რა შუაშია აქ ფორმენი? -- ლი მოკრივეა, რომელმაც მსოფლიო ჩემპი- შა ვინ გ 

ონობა მოიპოვა ხამ წონითს კატეგორიაში: | კითხულობს მაიკი. –- მიანი, : 
პირველ ქვესაშუალოში, მეორე | ჯენ მ . უფლებები 

ქვესამუალოში ლ პირუვლ ზმუალიში. | ყლ დუგლას, გაგულინოს--და | ჩემპიონს მერე შეხედეს. ი 
კიღევ ერთხელ კრივთან |) ტაისონისეული არითმეტიკა 
ამირა მაგრამ. კიდევ ერთხელ | კონფლიქტის ყველაზე 

C უკეთეს გზად მიაჩნია მაგრამ 
| მოკრივეთ« შე მსევარს კრივილა ჩემს ცხოვრებაში 

მას ვერაფერი შეცვლის. ვიცოდი, აღრე თუ 

საერთაშორისო კავშირი 
I ყველას ნათლად აგრძნობინებს, რომ არ 

გვიან უნდა გამოვეთხოვებოდი რინგს. და აი, 
დადგა ღრო, მეც გაღავდგი ეს ნაბიჯი. | 

| აპირებს მიღებული გადაწყვეტილების 

„სადავო“ 
მხოლოდ იმას ვნანობ, რომ ბოლომლე | აზრი მან ჯერ კიდევ ჰო 

მატჩის შეხაბებ. თავისი 
და 

მაინც ვერ ვიჯერე კრივით გული, ვერ | დუგლასის წინ 
მოვასწარი. მაგრამ რას იზამ, შენს ხვედრს I 

ვერსად გაექცევი. მთავარია ცხოვრება იზე I ტაისონმა არხული 

ტკოვილს ეფენებლ მეტოქეებს --საბუშაო, | მაგრამ დრო გადის, საქმით კი არაფერი 
მჭონდა ახეთი. მაგრამ სიავე გულში | 9ცვლება. თუმცა, ასეა თუ ისე, მაიკი 

%, 5 უკან დახევას არ აპირებს. იგი 

არაზოდებ გარარარებია, შხვიბი ცელი | ს არგული გვირგვინის უკან დაბ- 
არახოდეს გარრარებია, – თქვა რეიმ | „ წეგაზე . ოცნებობს. დუგლასთან 
ნორისთან ს.'ველრის დამთავრების | დამარცხების შემდე, ტაისონმა 

უკანასკნელმა თავისი წოდება 
ტაისონთან ბრძოლა 

შეხვედრის 

ხუმრობდა. მენყ თავდაუზოგავად 
ვარიშობდაღ 3 კილოგრამიდან 118-ზე 
ჩამოვიდა. მსV რჯვებებმა ჯერი კუნთან, 
ვალტერმაერ ”ტერიანდერხონთან და 
სხვ ძლიერ რივეებთან ყველაზე 
სკეპტიკურად გ. ,'ყობილნიც აიძულა მთელი 
სერიოზულობით სოქცეოდნენ მივიწყებულ 
ექს-ჩემპიონს. ფო იმენმა თავის გამარჯვებებს 
კიდევ რამდენიმე შემატა 7 
ორთაბრძოლიდან 69 გამარჯვება იგი 

ამტკიცებს, «-ი შეუძლია. უმაღლესი 

    

მაიკ ტაისონი 

80ნ არმს ზწიდმეტი? 
რი ტიანთან და ალექს სტიუარტთან. 
მაიკმა ორივე შეხვედრა ძალიან იოლად 
მოიგო და ორივე მეტოქესთან ბრძოლას 
საბოლოო ანგარიშით სულ .. ერთი 

რაუნდი მოანდომა. ახლაზან. ბრესაში 
გამოჩნდა ცნობა, რომ: ტაისონი 

სპორტული ფორმის შესანარჩუნებლად. 
მარტში შეხედები ნაკლებ გამოჩენილ 
მოკრივეს დონოვან რუდაკს. 

„ რაც შეეხება ჰოლიფილდს, მან 

გადაწყვიტი არ ჩაებას ამ · შეზლა- 
შემოხლაში და ტაისონთან კამათით 
ნერვები არ.აიშალოს. მოკრივემ მთელი 
ყურადღება ფორმენთან ორთაბრძო- 

ლისათვის მომზადებაზე გადაიტანა. ამ 
შეხვედრამ მას 20 მილიონი დოლარი 

უნდა მისცეს. 20 თებერვალს ევანდერი 
აპირებს თავის ამალასთან ერთად პჰპი- 

უსტონში გადავიდეს, სადაც ვარჯიშს 
რვა კვირის განმავლობაში გა- 

აგრძელებს. ლონდონის მატჩზე იგი 12 
აპრილამდე არ გაფრინდება. 
როგორც მასთან “ დაახლოებული 

ილდის 
მდგომარეობა ოპტიმალურ მიუ- 
ახლოვდა. მოკრივე 98 კილოგრამს 
იწონის და მისთვის ძნელი არ იქნება 
ორთაბრძოლამდე დარჩენილ დროში 

ზედმეტი 4 კილოგრამის დაკლება 
(დუგლასთან შეხვედრისას ჰოლიფილდი 
ი კილოგრამს იწონიდა). სხვათა 
შორის, იმ შევედრამდე ცოტა ხნით 

ადრე ევანდერის გუნდშძ ახალი წევრი 
გამოჩნდა –– სუსტი სქესის ერთადერთი 
წარმომადგენელი. ეს გახლავთ 70 წლის 
მარია კენეტი, ხუთი შვილის დედა, 
წარსულში .. საბალეტო დასის 
მასაჟისტი. იგი ამბობს, რომ ევანდერი 
პირველად ტელევიზორის ეკრანზე ნახა 
და გააოცა მისმა უზადო კუნთებმა: 
„მაგრამ, –– დასძენს ქალბატონი კენეტი, 
–- შევნიშნე, რომ მოქნილობა აკლდა. 
მერე გავიგე, რომ თურმე ვერაფრით 

ხელისგულებით იატაკს ვერ სწვდებოდა. 
პირველივე მეცადინეობის შემდეგ მან 
შეძლო ამ ვარჯიშის შესრულება. თანაც 
ამ ბიჭს დიდი მოთმინების უნარი აქვს. 
ჩემი მასაჟი ძალზე მტკივნეულია, მაგრამ 
სამაგიეროდ “შესანიშნავ ”შედეგები 
მოაქვს. დუგლასთან მატჩის წინ ჩემი და 

ევანდერის სეანსი ერთ საათსა და თხუთმეტ 
წუთს გრძელდებოდა". 

რა შედეგები მოჰყვა ამას, ყველასთვის 

ცნობილია. ევანდერი მზად არის 
-ფორმანთან შეხვედრის წინაც მარიას 
„ჯადოსნურ ხელებში“ აღმოჩნდეს“ 

  

: = > _ აღ >. 

ჩემპიონი პროფესიული “კრივის 

"ისტორიაში უილფრედ ბენიტესია. პირველ 
ქვესაშუალო. წონით კატეგორიაში როცა 
გაიმარჯვა, იგი 17 წლისა იყო. ყველაზე. 
ასაკოვან ჩემპიონად არჩი მური რჩება შან. 
ქვემძიმე წონაში «8 წლისამ გაიმარჯვა. · 

"წონის მოკრივეთა შორის 1906 წლის § 
სექტემბერს ჩატარდა. ამერიკელმა ჯო ჰა- 
ნსმა დანიელი ოსკარ ნელხენი 43-ე რა- 
აჭა სსს. 

        

  

სარბჩელი 

წლის მეუღლეს მეოთხე ვაჟიშვილი აჩუქა და –-მე გშია რ, როგორც ზოგიერთხ > 
მას მამის და უფროსი ძმების სახედ.» დაარქვა მგონია, მე რეა. გი ვარ. ამისათვის მე აეეე ლერანიბი ხია» 

ჯორჯ ფორმენის რინგზე («აბოწებ” ღონეც მყოფნის და ცოდნაც, არც იმის თქმის ს ინამნლამდი 26. MI წლიდან 

ამბავმა კრივის მთელი სამყარო აალაპარაკ. მრცხვენია, რომ ფულის მოვნაზეც ვფიჰ- X22 ოი სამჯე “ შობი ით უუღლიV თლებ! 
შის ასაკში ასეთი ნაბიჯი არავის გადაუდგამ. რობ, ბავშვებს ხომ მზრუნველობა ხჭირდე- გიბულ. „ს _  _ _ 

ამას გარდა, ფორმენი აცხადებდა, რომ თავად ბათ. ფული მე ახალგაზრდული რელიგიური დააა 
ტაისონთან აპირებს შეზვედშის. 1988 წის  _ პროგრამების განვითარებისთვისაც მჭირდება. გავს > 
ოლიმპიური ჩემპიონის საქციელი ნათელი ახეთ შემთხვევაში ჯორჯ ფორმენის ფალვა შალოლაფვილვა, 
დადასტურება იყო იმის, რომ იგი არ შემართება პატივისცემასაც იმსახურებს. ? 
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რარომ 

მიგეჯდა 

  
მორელონი 

სან-სებასტიანი.. ომარ ფხაკაძე. მ„აოფლიო ჩემპიონი. ყველა ეს სიტყვა 
პართველი ბულშემატკივრის ცნობიერებაში ერთ უწყვეტ ჯავვად არის 
დაკავშირებული და ალნიშნავს ჩვენს სპორტში მომხდარ ერთ-ერთ 

სპრინტში. მას შემდებ 30 წელზე ცოტა (ეტი ხანი გავიდა, მაბრამ ამ 
ბრწყინვალე გამარვბვების ხიბლი ხა=სზის მეხსიერებაში არ გახუნებულა. 

ეს ჩანს თუნდაც ამ ინტერვიუს ფრაგმენტიდანაც, რომელიც რამდენიმე 
დღის წინ ჩამოვართვით ჩვენს სახელოვან მრბოლს. 

_- ბატონო ომარ, რამდენიმე დლის წინ 
თქვენ” მეგობარს ლევან თედიაშვილს 
ველაპარაკე და ეს ინტერვიუ დაიბეპდა 
კიდეც, მან განსაკკუთრებით გაუსვა ხაზი იმ 

პერიოდის სირთულეს, როცა სპორტსმენი 
სარბიელზე გამოსვლას წყვეტს და ხელახლა 
დგება ცხოვრებისეული არჩევანის წინაშე . 

=ჟყს გარდამავალი პერიოდი 
მართლაც განსა, ზოგი 

'' ვერ უძლებს, ლოთდება, ყველაფერზე 
მანქნეს ხოლშე ხელს. ხობი ს სწორ 
გზაზე დგება. ეს თვით პიროვნებაზეა 
დამოკიდებული... როცა სპოტსმენი ხარ, 
ყველას ჭირდები: მწვრთნელს, სპორ- 
ტკომიტეტს, საქართველოსა და თუ§- 
დაც საბჭოთა კავშირს. გაწვევენ 

პრივილეგიებს, გაწყობენ ინსტიტუტში, 
შენს მაგიერ წყვეტენ სხვადასვა 
საკითხებს. ამით ახალგაზრდა ადამიანი" 
ფსიქიკა დუნდება. «გი მხოლოდ 

მეტოქესთან ბრძოლას ეჩვევა, ცხოვ- 
რებასთან ბრძოლას კი, რომელიც 
უფრო რთულია, ვეღარ ახერხებს... მე 

ერიოდი · 
ცინაც კი უნდა ჩაერიოს, რადგან ეს 
ალი ფსიქოლოგიის სფეროსაც 

ეხება, 

–- მაშინ იქნებ საქმი“ დმ» წმინდა პრო- 
ფესიული მიდგომა »/ობდეს.- აი,  იხე, 
კაპიტალისტურ ქვეყნებში რომ იციან. 

–– მეც პროფესიონალი არ ვიყავი? ეგ 
ყო, ცოტას მაძლევდნენ. მსოფლიო 
ხემპიონი რომ გავხდი, 1300 მანეთი 
მომცეს. სემახი ეთლვვ მამაყირინჭონდა: 
ეს ფულიც თბილის-მოსკოვის გზაზე 
მეხარჯებოდა. 

– არასდროს დაგბადებიათ აზრი, რომ 
ცოტას გაძლევდნენ? 

“+ სულით სპორტსმენი ვიყავი, და 
დიდი ფულის ნაცვლად დიდი ენთუ- 
ზიაზმი მქონდა. 

–– იქნებ ეს იმ ოჯახური გარემოსგამო იყო, 
რომელშიც გაიზარდეთ? ზოგი გაჭირვებას 
ეჩვევა, ზოგი –– ფუფუნებას. 

“- შეძლებული ოჯახიდან ძალიან 

მიაღწიო რამეს, მამა 15 წლისას 
მომიკვდა და დედა ოთხ შვილთან დარჩა 
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მარტო. მაშინ უკვე ვვარჯიშობდი 
ველოსპორტში თბილისში წამო- 

მიყვანეს, ღამის სკოლაში დავდიოდი. 
მაშინ მივხვდი, არ ვიცი ქვეშეცნეულად 
თუ ცხადლივ, მარტო ჩემი თავის იმედი 
უნდა მქონოდა. თან ტრეკზე, 
ველოსიპედზე რომ დამაყენეს, ჩემში 
რაღაც იდუმალი ძალა. ვიგრძენი, 

შევატყე, სპრინტერის ნიჭი უნდა მქო- 
ნოდა. ქუთაისში მხოლოდ საგზატ- 
კეცილო ველორბოლა იყო, ხან კარგად 
გამოვდიოდი, ხან -- ცუდად. ფინიშამდე 
თუკი გავძლებდი, უეჭველად ვიგებდი. 
თბილისში კი ჩემი თავი ვიპოვე- 

–- პატონო ომარ, ისევ პირველ კითხვას 
ვუბრუნდები თქვენ თუ გაგიჭირდათ 
სპორტიდან წასვლის შემდეგ? 

–– მე ამას ვერ ვიტყვი. მაშინ კი არა, 

ახლაც, ამდენი ხნის შემდეგ; სადაც არ 
უნდა მივიდე, ნაცნობ-უცნობი ისეთი 
პატივისცემით მეპყრობა! არც სპორ- 
ტკომიტეტის მხრიდან მიგრძვნია 

სიცივე, მაშინვე უფროსი მწვრთნელის 
პოსტი შემომთავაზეს. წვრილმანები კი 
აქ მოსატანიც არ არის... როცა სპორტს 
თავს ანებებ, ჯერ კიდევ · დიდების 
ზენიტში ხარ, აღარ იცი რა გააკეთო, 
ამდენი აკრძალვების შემდეგ ათასი რამ 
„გინდა ერთხანს სმასაც მივეძალე, 

მაგრამ მალე მოვეგე გონს, თან 
ორგანიზმმაც მაგრძნობინა. ვარჯიშის. · 

ხელახლა დაწყებაც მომიხდა. ფიზკულ- 
ტურას ვგულისხმობ, რასაკვირველია. 

სპორტსმენმა თანდათან უნდა დაანე- 
ბოს ვარჯიშს თავი. 

–- თქვენ ბრძანეთ, ხალხი ახლაც დიდი 

ხწორი გამოდგა». 
– ასე სდებ ვერ “ვიტყვი. 

ყო. ვიდრე ახალგაზრდა 
ხარ, ვერ ზომავ დ და შეცდომები მოგდის. 
მერეღა ამჩნევ ამას. 

წვრილმანიც კმაროდა. მსხვილმანი კი... 
იმ ქუთაისელისა არ იყოს, მიზეზი 

მქონოდაო.. მდინარე. რომ ქვემოთ 
დაიწმინდება ხოლმე, მეც ასე მომივიდა. 
–– შრომისმოყვარე თუ იყავით. 
–– მაშინ მეგონა რომ არ ვიყავი. ახლა 

ვხვდები რომ ასეც არ იყო საქმე. 1968 

წელს მეხიკოს ოლიმპიადაზე მეოთხე 
ადგილი დავიკავე და ამის გამო 
საკავშირო ნაკრებიდან გამომაგდეს. 

სამი თვე მარტო ვივარჯიშე, საბჭოთა 

კავშირის ჩემპიონატზე ორმოც-ორმო- 

ცი მეტრი მოვუგე ყველას. მსოფლიო 
ჩემპიონატზე კი, ბრნოში, მხოლოდ 
ფოტოფინიშით წავაგე ფინალში და- 
ნიელ მორელონთა#. · 

ხასიათის სიბრაზე სპორტშიც მქონ- 

და, რომელიც გამომადგა კიდეც. 
შემეძლო ცუდი ამბავიც კი ჩემს 
სასარგებლოდ გამომეყენებინა, 
გორც მაშინ, 1968 წელს. იცით რა არის 

ტრეკზე .დაცემა -- მთელ გვერდს 
ჩამოიტყავებს ხოლმე კაცი. ვეცემოდი, 
ავდგებოდი და .კვლავ რბოლაზე 

ვფიქრობდი, სხვებს კი ადგომაც 
უჭირდათ... ალბათ იცით, ჩემი ბიჭიც 
ველოსიპედისტია. ახლა მოსკოვში, 

შეჯიბრებაზე არ გავუშვი -- ინსტი- 
ტუტში ცუდად აქვს საქმე. ვუთხარი, ეს 
მომენტი უნდა გამოიყენო, კარგად 
ივარჯიშო სრულყოფაზე იზრუნო- 
მეთქი.. ასე შეიძლება ვარჯიშსაც 
დავანებო. თავიო, –– მითხრა, თუ ამ 
თვისებას არ გამოიმუშავებს, რომელ– 
ზეც გელაპარაკეთ, კარგი სპორტსმენი 
არ გამოვა. 

–- თქვენ ფრანგი მორელონი ახსენეთ, 
თქვენი ჟოფილი მთავარი მეტოქე, რომელიც 
უფრო ტიტულოვანი წავიდა სპორტიდან. თი 
ორჯერ გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი. 

– ახლა, როცა ჩემს სპორტულ 
ბიოგრაფიას ვუყურებ, ვხვდები, რაში 
იყო საქმე. მორელონი ნამდვილი პრო– 

ფესიონალი იყო. ის მსოფლიო ჩემ- 

პიონსაც და პირველთანრიგოსანსაც 

იმდენს მოუგებდა, რამდენიც საჭირო · 
იყო. ზედმეტ ენერგიას არ დახარჯავდა. 
მე კი ენერგიას არაფერში ვზოგავდი, 
სადაც გინდა ყოფილიყო სიარულში, 
ვარჯიშში, შეჯიბრებებზე. ყველაფერში 
უანგარიშოდ ვიხარჯებოდი. მორელონი 
ამით იყო ჩემზე ძლიერი. იგი ჩამო- 

„ ყალიბებული მრბოლი იყო. მაშინაც და 
ახლაც ჭკვიანი კეთილშობილი და 
თავაზიანი კაცია ერთ შედარებას 

ვიტყვი: ბოთლი რომ გაევსო, იგი 

ვედროდან ნელა ასხავდა წყალს, მე კი –– 
ერთბაშად. , 

მე 1963 წლიდან 1974 წლამდე 

თერთმეტჯერ მოვიგე საბჭოთა. კავ- 
შირის ჩემპიონატი, მარტო ერთი წელი 

გამიცდა (ეს ალბათ რეკორდია –– გ.ნ.), 
ალბათ ამდენჯერ უნდა ვყოფილიყავი · 
მსოფლიო ჩემპიონი, შემეძლო... მაგრამ 

ასეთი ყოფილა ჩემი ბედი. 
– მეხისოს ოლიმპიადაზეც მორე- 

ლონთან დამარცხდით. მგონი იქ რალაც 
ინციდენტიც მოხდა. 

–– მეხიკოში ან მე უნდა მომეგო, ან 
მორელონს, წილისყრამ ნახევარფი- 
ნალში შეგვახვედრა ერთმანეთს. პირ- 
ველ ცდაზე მორელონს ზედ მოსახ- 
ვევთან მკვეთრად გავცდი. ხელით დამ- 
ქაჩა უკან და წინ არ გამიშვა... 
–“ მორელონმა?. 

– შე მისი მესმის. იმ წელს შან ყველა 
შეჯიბრება მოიგო და რომ გავუსწარი, 

მოულოდნელობისგან, უნებურად გაა- 
კეთა ეს. წესის აშკარა დარღვევა, სხვათა 
შორის, ფრანგმა მსაჯმა დააფიქსირა, და 

მე ერთი მოგება მომეკუთვნა. შეორე 

რბოლაში კი, რომ მეგონა, მეტოქეს 
გავექეციო, წამომეწია და ფოტო- 
ფინიშმა ის მიიჩნია გამარჯვებულად. 

მორელონმა გადამწყვეტი ცდაც მო- 
მიგო. ფინალში კი, რომ იტყვიან, ცალი 

ფეხით გაიმარჯვა მე კი მესამე 

ადგილისთვის ბრძოლის დროს მეხიკოს 
ხის ტრეკზე დავეცი და ხიწვებით სავსემ 
ბრინჯაოს მედალიც ვერ ავიღე. 

საერთოდ, წაგებისას დიდი დარდი არ 
ვიცოდი ხოლმე. მაშინ კი ძალიან 
დამწყდა გული. ისევე როგორც 1967 
წელს ამსტერდამში, მსოფლიო ჩემ- 
პიონატზე. იმ წელს, მორელონის არ 
იყოს, ყველა ტურნირი მოვიგე. თან 

ა 

სპორტსმენისათვის მეტად მავნე ჩვევას, 
სიგარეტის წევასაც მაშინ დავანებე 

თავი და დაღლაც აღარ ვიცოდი. 
მორელონი რომ მიყურებდა, ვხვდე– 

ბოდი, აშკარად ეშინოდა ჩემი. მაგრამ 

ერთ-ერთი წინასწარი რბოლის დროს 

ვიღაც წაიქცა, მე დამეჯახა და ორივე 

დავეცით. ისე ავიტკეჩე ლავიწის ძვალი, 
ტანჯვთ დავამთავრე შეჯიბრება. 

არადა, ჩემპიონის ოქროს მედალი 

ნამდვილად ჩემი უნდა ყოფილიყო... 
–- როდის გადაწყვიტეთ, რომ დადგა 

დრო, სპორტს” გამომშვიდობებო დით? 
– 1974 წელს დავანებე თავი. 

ფიზიკური ძალა იმდენი მქონდა, ერთ ათ 

წელს კიდევ მეყოფოდა. მორალურად 
გავტყდი, ბზარი შემეპარა ბოლო 

წლებში ძალიან მინდოდა გამარჯვებები 
და ამან მორალურად გამომფიტა, 

საერთოდ, სპორტსმენს უფრო ფსიქო- 

ლოგიური დაღლა ფიტავს, ვიდრე 
გონებრივი. 

_- ბატონო ომარ, ჩვენ, „სარბიელის“ 
რედაქციას წინასწარ არ გვიფიქრია, მაგრამ ისე 

გამოვიდა, რომ ზედიზედ მეორე ინტერვიუს 
„ ვიღებთ ფილმ „ხარება და გოგიას“ მთავარი 
როლები” შემსრულებლებთან. უჟველა 
თვლის, რომ ფილმში მონაწილე სპორ- 
ტხმენებმა და მათ შორის თქვენც, კარგად 
გაართვით თავი ამ ახალ ამპლუასაც, მართლა 
არ გაგიჭირდათ? 

–- მარტო რომ მივეწვიე კინოში, 

„ალბათ გამიჭირდებოდა, მაგრამ ამდენი 
' სპორტსმენი ვიყავით: ლევანი, მიშა, 

ავთო... სახალისოც კი იყო. ლევანს 

მანამდეც ვიცნობდი, მაგრამ გადაღების 
დროს ძალიან დავმეგობრდით, ძმებივით 

გავხდით. ისე გაგიკეთებს სიკეთეს, არც 
ფიქრობს, რომ რაღაცაში დაგეხმარა... 

–- ვისი პური ყოფილა უფრო მწარე, 
მსახიობსა თუ სპორტსმენია. ან 

- პწვრთნელისა? 
-. ნესტად ვენ გუტევი. წვმის აბრათ 

– სპორტსმენისა, მაგრამ პროფე- 
სიონალ მსახიობებს ალბათ სხვაგვარად 

უჭირთ. მე ჩემს თავს ვთამაშობდი 

კინოში და იქნებ ამიტომ მსახიობობაში 

გაჭირვება და სიძნელე ვერ დავინახე. 
ხარება მე ხასიათით მგავს. აი, მე და 

ლევან როლები რომ გაგვეცვალა, 
მაშინ გამოჩნდებოდა რა მსახიობებიცა 

თან უმაღლესი დო- 
ნის რეჟისორთან ვმუ- 

შაობდით. გიორგი 

შენგელაია მუდამ 

კამერასთან იდგა და 

ისე, გვიჩვენებდა მი- 

მიკებსა და მოძ- 

რაობებს, ბრიყვი უნ- 

და ყოფილიყავი, რომ 
ვერ გაგემეორებინა. 
საოცარი კაცია ჩეენი 

რეჟისორი, იგი შენს 

თავზე . გამაღლებს, 

გიჩვენებს, გიმტკი– 

ცებს, რომ რაღაცას 
წარმოადგენ, რაღაცა 
შეგიძლია. ჩვენც ისე 
მობილიზებულნი ვი- 
ყავით, როგორე 

გამოვდიოდით. თს წელიწადნახევარი 
ჩემს ცხოვრებაშ- დიდი, საინტერესო 

სიახლე იყო. 

– იმ კინოროლმა თუ მოგიმატათ 

რისპუდიარიბამ 
– უფრო პიეტარა ბავშვებში, 

რომელთაც არ უნაზავთ ჩემი გამოსვლა 

ტრეკზე, ან არ გაღგონიათ. 

< აქტიური სპორტიდან წახელის შემდეგ 
სულ სპორტში მუშაობთ მწვრთნელად ან 
ხელმძღვანელად. შასსოვს ლაპარაკი იყო: 
ომარ ფხაკაძე ავტოინხბექციაში გადავიდა ან 

უნდა გადავიდესო. 
–- მაშინ უსიამოვნება მქონდა 

სპორტკომიტეტის ხელმძღვანელთან. 
თან, ავტოინსპექციაში მიმიპატიჟეს. 
დავიწყებდი კიდეც იქ მუშაობას, მაგრამ 

კინოში მიპატიჟებამ გადამარჩინა. 
კიდევ კარგი ასე მოხდა, თორემ 

ინსპექციაში ბუშაობა ღიდი შეცდომა 
იქნებოდა წემთვის მატერიალურად 
უკეთესად ვიქნებოდი, მაგრამ მო- 
რალურად? ახლა მე ნამდვილად ჩემს 
ადგილზე 3 ობ, ველოსპორტის 

ახალი, რესპუბლიკური ფედერაციის 

>. .>„>ჟ== 

სურათზე: ომარ ფხაკაძე და მისი მოწაფე, ოთარ მჭედლიშვილი. 
ეს ფოტო მაშინაა გადაღებული, როდესაც ოთარს მისი პირველი 
მწვრთნელი ავარჯიშებდა. 

ადრე, სპორტში რომ. 

პრეზიდენტი ვარ. ჩვენი საახასრ6, 
საკმაო წარმატებით გამოდიან. არი | ა- 

' ცობაო, ახლა რომ ლაპარაკი /ბენ, (წეზის.. ; 
აზრით ის უნდა იყოს,, რომ. ბელის): 

გააკეთო საქმე, შენ რომ გაბარია. მ ეასე” უნდ. 

შესმის, სამ ინსტიტუტში ი აააოზდი, 

მაგრამ რომელიც არ უნდა დამემ- 

თავრებინა, მაინც სპორტში ვიქნებოდი. 

დიპლომიც სპორტის სპეციალისტისა 

მაქვს. 

– ბატონო ომარ, რაც თქვენ აქტიურ 

· სპორტს დაანებეთ თავი, თხუთმეტ წელზე 
მეტი გავიდა, მაგრამ საქართველოში ახალი 
ომარ ფხაკაძე აღარ გამოჩენილა. ამ ხნის 

განმავლობაში თქვენ მწვრთნელიც იყავით 
და სპორტის ამ თქვენი სფეროს 

ხელმძღვანელიც, ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ 

როგორც მწვრთნელმა, დიდი წარმატება 
ველარ მოიპოვეთ. აიი თუნდაც ოთარ 

მჭედლიშვილი ავიღოთ, რომელიც თქვენ- 

თანაც ვარჯიშობდა. მასზე დიდ იმედებს 
ამყარებდნენ. მაგრამ იმას ვერ მიაღწია, რასაც 
ელოდნენ. 

–– რაც შეეხება მჭედლიშვილს, იგი 17 

წლისა მოვიდა ჩემთან და იმ წელს 

მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. მერე 

ხელიდან ხელში გადასვლა –-- 

მწვრთნელების გამოცვლა დაიწყო, რაც 
მის შედეგებსაც დაეტყო. საერთოდ კი... 
ველოსპორტი განსაკუთრებული სახეო- 

ბაა. ამის ნიჭიც, ეტყობა, განსა- 

კუთრებულია და დაბადებიდანვე უნდა 
ჰქონდეს ადამიანს... 

მე ველოსპორტის ფედერაციას 

ვხელმძღვანელობ, მაგრამ კაბინეტში 

ჯდომა არ შემიძლია. მწვრთნელობა ჩემი 

ჰობია და ხშირად თვითონ ვავარჯიშებ 

სპორტსმენებს, ყველას არ ესმის, 

რამდენად საპასუხისმგებლოა ეს პრო- 

ფესია და ყველა ვერ გამოდგება 
მწვრთნელად. როგორ "სწავლობენ 
მომავალ. მწვრთნელები ინსტიტუტში, 

ესეც ცალკე პრობლემაა. ბავშვი 

გახსნილი პიროვნებაა, ყველაფერში 

გენდობა მამასავით ანდა უფროს 

ძმასავით, გაფასებს, უყვარხარ. თუ 

მუშამ ქარხანაში წუნიანი დეტალი 

გამოჩარხა, არაფერი, მერე გამოას- 

წორებს, ჩვენს საქმეში კი შეცდომის 
დაშვება არ შეიძლება, ვცდილობთ,: 

მწვრთნელებს დავეხმარრთ, ექსტრა- 

    
სუნსიც კი მოვიპატიჟეთ, ჩემი მეგობარი 

თამაზ ჭეიშვილი. გეცოდინებათ, კარგი 

ჟურნალისტიცაა.. თუ სპორტსმენი 

დიდი ჩემპიონი ვერ გახდა, ჯანმრთელი 

ღა ჩამოყალიბებული ახალგაზრდა 

მაინც უნდა იყოს. ჩემი შვილიც იმიტომ 

მოვიყვანე აქ. 

–- როგორც ვიცი, ორი შვილი გყავთ. 

-–- და ერთი შვილიშვილი. ივიკო უკვე 

ყველაზე კარგი 
ისა ყოფილა, ბაბუა რომ ხარ. ყოველ 

დღე მასთან გავრბივარ შუადღით, 

ვიღრე დაიძინებდეს. 

ეტყობა ეს ასაკის ბრალიცაა. ჩემი 

შვილები ისე გაიზარდნენ, რომ... შე- 

ჯიბრებიდან ჩამოვალ -– უკვე ამხელები 

არიან, ჩამოვალ --- კიდევ გაზრდილან. 

როცა ახალგაზრდა ხარ, მუდამ რაღაცა 

გამოძრავებს, მუდამ რაღაცას ცდილობ, 
გინდა ვიღაცას მოუგო ან ფული იშოვო. 
ირგელივ ბევრს ვერაფერს ამჩნევ. მერე, 

როცა ასაკი გემატება და მშვიდდები, 

მერეღა ამჩნევ და აფასებ ყველაფერს. 

წლისა და ოთხი თვისაა. 

ესაუბრა 
გიორბი ჩოჩიშვილი. 

სარბიელი 

”
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ფეხბურთი 

  

  

72, 
  

  

იდო 
“ა 

== 

  

    

    

      

  

  
  

    
  

  

  

- 

1 
' 

: გ 

= იი232% ე ლიი > 

: იატლონი 

-%# თ 
ლაჭტი (ფინეთი. 

; 
” 

მემაბია 

Iკ ცებერვალი. გ: 
თალოი |) (ლ)–- „მოს 

ხიხრარპრადნარ 
აარ“ 

სრუ– 

ააღულ თლილ I 5 ი ქრMნს 

მ სტრბო ი თირაა, სრაეუ ოში ხელბურთი 
. მატჩების რაოღენობა 

- სსრ კავშირის 
III ჩემპი 

ჰა კ ვ ე%C 

| ატილდუმი,იულეკლ 
«თა რასაა თაა ლელე 

მითორრთ 
რაოდენობა -- 224 

–– 72; გოლების 

ონატი 
აყელეივ““!. 

1:01.14,2(6); 
იეღფაააეფს ა-ა 

ორი აში თახი. ვაჟები. 1 ჯ 
(საშუალოდ 3.11 

შეხვედრის ანგარიშიც 
7 

თბილელი” 
1. 

> 
1 სსრკ (C 

«“ (ასტრახანი, 
#ი 

» ჩემპიონატში 
ერთ ერთი დლის 

მოწმობს 

ი..." 

ედვედცევი, 
ს აუდანოვიბი, “ი 

ოტ შეეცო 
სო) წ მოლე 

მონაწი- 
შესვენების 

აა ხათადარიგო. 
I 

II 
ს.ტარასოვი, ს 

ჩეპიკოვი) 
ირი“ 

იმ888 

ფეხბურთელი. 
ჯუნდი, რომელმაც, 

შებდეგ თბილისის 
ბოთამაშე 

| 

141,8(8) 15 კმ. ქალები 
– _ (თურქეთი 

ლოი კოა წ ||, გვ 
არც ცნობილ 

ცხადია, 
ისე ითამაშა, 

და მატჩის ბოლომდე 
 , 

( ეგოლოვინა, აალა 
სუელი 

ს საღაიბრ 
ე აა სრო 

საშემოდგომო 
I'93 წლის გმირ ოქრათათენილი 

ალ ა ხელიარავის შეუშლია. 
როგორ L1 

| '998.1(3» 3. ბულგარ სადის. 
აიესოხლფიბი 

დაან პრლიტერ“ 
| მიხედვით ცდლკა-მ 

ღატო 
–– „სპარტაკს“ შეხვდა 

და წააგო. შეგოჭე 
ავ აბები ალია #« 

რინოდოია 
მოი 944 „I (რუმინეთი) 

კ. 21% 
„“ 

ი2 ტურნეს დახხრულს 
ხ; ანგარიშით 

56 მაუურებლებს, 
' 

 აავევბნე რმწვაკეურილსასნე 
სევნით 38:14. „პარსელონა“ 

12 ადვილი მიმკოვა. ამავლერები 7 სექტემბერს 
ჩვენი, სურათი განშეორდ» 

ჩემს თავზე ვერ ვიღებ. 
ამის ახსნას 

69.6 ნი, ჭფოსენი, ».კრისტიანსენი) 

რეიმ 
ელებმა „ბ“ ჯგუფში იაფ ღააა 18 სექტემბერს 

სექტემბერს –– ცდკას. 
ბუტუხსოვ მხოლოდ 

–_–” 

შ ხვბეუმი. მტიყიბი 
ლოი 

.– 
ვინდსერ 

'I ნაატარეს ღა სწორედ ამ მატი იქნა, თბილისშიც, 

დამთავრების შემდეგ 
შეხვედრის 

1 არკ (ეპელოვაეგოლო. 
ქალები. 1. 

ფინბი 
მოულოდნელად პრესაში 

ღრო, 
ჩაატარეს პირველი 

ეშმაკობა, როცა 'შენიშC მოხკოველთა 

(ათთა. რაღერილღლოთ 
„ სამორი მოფლიო 

(-) „ფაკალტურიზა ლა დ ურა ელი მალევე არარი 
ფიასარერტაავთ ტოვებდნენ შენიშთ 

=> მინდორს 

1 2 გერრრი 
დი ტიანსენი) -- 

1: 
ანო 

ვაჟები. ექვსი 
1 აგვისტოს 

კომიტეტის 
1937 

2 რულთათვის 
აამტოარანების 

მოდი: 
შილსვბოიი4 

ი ოქმშიც 

; ტა მადურიცანესილია 
1:26.62(0), 

'ზდრინი (ხსრკ); 3. მიგირხი 
გ : დადგენილებით 

ცდ შლა 4 ვუნღ შიათ 
წელს და რომელმა 

შოსკოველებზე, 
რომ 2. იმოქმედა 

I (რგრობი, რთა აული 
იოი 1 ემარტუსთ 3. ქ მირონი Lანოხდრრ, წ არევას 

უბე ოI> ალოე ბორ წონაა. 
მევე 

იაიდეუელ 

I სააარერეთი 
რებელ ირი, 

გქეთიეცთი შაია I 
ვვლობითა ეკთაშაშების 

“მოდით, აარსლდებაიბი 
პირიქით, ამ მატჩმა 

თბილისელებს კი, 

1 ნორვეგია 
(გეინანგი, 

–– 1:16.01,8(0); 
8. 

ფეხბურ 

–“ 
„სპარტაკი“ 

(19), 

| ბფეწე) –– 16 ეკვლფოსი იტილდუმი, 
=-. 

1 

მარრეირიდითიიბი” 

ფ. –- 1:86.09,8. 16 
იცვამ 

მდგომარეობის 
> 

1 ხარრ  არარხხრენიეთ 
L Mაი ჩემპიონატი. 

1 

გამოსწორება მაინც 
არ არსებ.» ! 

I ( აე სიაა ვეი 
მდგომარეობა დღეისათვის. 

სატურნირო ( 

რა ზდუბდა ამ ხნის 
მოხერხდა. 

გელა გას რპაანემებეები 

V Xჯ2 
” 

დააბული, შეუპოვარი 
აიფეიე 

| მკირპნერი (გერმანია) –- L ვაჟები. 1. 
| 

უფი. .. I 

მატსპლვ არ ღაპმცხრ აა უკანასკნელ ! 

აპოპოვი (სსრკ) –-. 1 
იჯინუც) ა შელხი 

დამთავრებამდე 
ზრალა. პირველობის 

1 რორ 
983820) #. ეკვლფოს 

ლშ 
3900 

Vვლ რაღაც ორი 

ვეგია) –- 1.:08.88,3(0). · ' 
მააია იი 4 +. 

აღრვ ლიდერი იყო 
ა ტურით | 

: 
გერმანია. 

§ 0 1 43< 23I 

დაო 
აია 

: ციბურებით 
რბეCა ლუქებბურია 8 თო ნ8აბ 

ლნმოებ ბოლოს 
სკოვისა და კიევის 

მააცლან მერ ! ამზანცური მატჩი. იზმირი 28 

8 თილ წელი.” 

1 მრავალჭიდი. იად 
არა 

ე თლოში 
ამირია თერევირ - : 

თქლა „დინამომ“ კი მოიგო 

ვაა 
23-54 თ 

| 

- თავიანთი 
და ლიდერს | 

I ქალები. §00 მ.1. ებერვალი. 

მოყლეაბა 
ბოლო მატჩი | 

4070; კაფტინკი (ჰო. 

I 

ცდკა» 
დინა- 

! 9. ეკიაობო 
'ლანდია) --– 

ღღეს 
შოუგეს. ტურნირის 

(ჩინეთი) –-–- 40.8 
ფრენ 

I 

„სპარტაკი“ 

ბოლო 

1 ღერების 
გერბი) “ . 

შეხელრიდ, რარვერვლითრ 
! 

ა (0 მ. 1. 

ნით 

| | გლობ.“ 
(პაპის აიტი» 

56% 
ჩემპიონთა 

თასი. ქალები. 

: 

რაელვვევეის 

აღრე 

I ინმ ნ პკარარენტი რისა, როდ პრთირათ არსელალებ 
სირა რეო 

იღიილ აპლევდ ხელ. 
ი 48) 

I; 4; 3. ბბლეირი (:შშ) 
_ _ ეკიობო 164). 

სსრკ) –– 3 (16:12, 161 

ჩემპიონატის 
აზრს, რომ | 

1. მგარბრეჭტი 
40.38. 1000 

4. ( 

ჰაერი 
მიწურულს ერთ 

გუნდს ქუ. 
ვ. | 

ქ ლანლა –- ს პ9V. #.. ტმიმო- 
ტრამალ 

I 

არავითარი 
: 

კი ამას | 

მათი 
( #. არაუვინ 

მნაშნელობ 
| 

1 მრ» ურგი (გერმანია) 
-- 

- 
ინიდან 

ხტომა 

მატნის 
2 არა აქვს, 

ასეთი 

| 3ჩავალმიდი. 1 
139, მხო 

I 

შეეგი „ულიღები ხი 

: ეკიაბი: 
8 გარბრეჭტი –- 16 

1 ფლიო თასის 
ეტაპი. 

I 

გამოიცნო. 
იზუსტით“ 

აბებით 
რელე ვიეიბლლევებეი 

ხღება, 1937 წლის 
მაგრამ ასე. დღეს 

1 ვაჟები ნ 
–-16879. 

ტრამპლინი. 

937 სეზონის ასე. 

I 36.9; 90 მ.,1. უ.-იმაი (გერმანია) ბორგაჰერი (ავსტრია) 
–– 868 ქუ, 1 სტეფან წ 

_“. 
ბელი რცლის 

08 სცეთები 

__ 186მს2. 
8368 ც8. 

ცლკა იხეთი 

ეზოვსკი (სსრკ) –-- 
რალფ გებსტედტი 

გულა (181 და წ 

გმოვილ მიწღორზე, 

დჯენსენი (:შშ) 
ჯ.კ (177 

(გერმანია) 

შედეგ) 
თითქოს ამ 

„გ იჟელეზ 
=> 8228 1908. 9. და 186 მჯ 8. ჰაინც კუტინა 

--#M4 1 

სხე ივო ღამოკიღებული 
ა 

1 თაპონია) - სქხატი- 
ბაბინა ტახი I  M8 VIნელა 183 ოლეინა 

I 

: 
არშრტი 

L- IM45+ (ტას 1 აპაბვალოთ 
ხარ) ი–. ფელდერი (ავსტრია) ჩათვლა: 1. 

თვით. 
არო მდგომარეობა, 

არამედ 

მ აქებთ ხონ ს ვებ 
ტომა (გერმანია) -- 1 

21 

მამსყნეევის 

შა, –- 8678; 8. 
ვ ნიკოლა (ფინეთი) –- 

39; 8. არი-პეკ» წ 

უტევდა ლა მატჩის 
განუწყვეტლივ 

I 8 2. 1000 მ.1. 
ეზო. იჟელეზოვსკი 

113. 

წუთ 
42 პირველი ნახევრის 

ბ "! 

I გველი. 
1.14,87; 8. საგრეტბროიი 

მძლეოსნობა 

1: 

პარა -- 0-I. 
მეორ კონტრიერიში 

გამოე- | 

I 8 5ა- / გაღორუთ: 
: ლი 

ს ხერიამი 

შ 

შია რველ 
გაბია თიბიათა ათნი 25% 

I 
; მ ტკუროივა. 

ს არიაზორიბო ტვრირთენიი 
I 

უკიდურესი 
გაიტან. 

და 800 მ. ლინფო: 
(ბელგიაL 

სპარტაკელებმა 
ფასად 

: ბობსლეი 
856 და 90.69 8000 არდ არრტისრობი 

-- , 

მერ რეიიიიძეი> 
! 

I მსო 

შ 
–- 7.49.27; 9. 

ჭმუ ბუტაიბი 
(მაროკო) 

L 

ღრო თამაში, 
მთელი 

| 

ფლიო ჩემპიონატი. 

749,869; 
გიდეონ ჩირჩირი (კენია) 

შეიძლება ითქვას, 

1 კარანი ოთხადგილიანი 
იორი თ ნანამ რა რელ პულით 264 | 

ირ ლელეი 
მილი 

| 

I აუვები 
ბ დაიაილ. 

იიი ონათიაბ -- 7,18. რათ (ბაჯამის : 

ჩემპიონატში შეცვლილა. 
=. 

| ბგერბერი ორო ბიც 
ირიოი ბრუნო რიგა რიფი ტურწირი. 

! 

ააარეირლლითიუთრი, 

I 

ს აოფობა- რნ ებლეი 
რატია რატარან ან 

ფრიმნიბქ ყ | პღიპოვა მათშორის 

აავვავვლირეოსათ 
| 

8.46,66; 8. 
–- 646; 

068995084 
ნდელ 

„სპარტაკთან, 

ლრუმიანცევშა. 

| 

846,867. 

' გერმანია-I1 
3 

| 8. ჩადი 25 
წლიხაა) 

I 
ჩემპიონთან 

“8. 
მაში- 

ხაში 

ბპაიჭიძემ 
(თბილისის. 

წ 

მფაიმალთ 
ს ილააოვფეეთ 

შემდეგ (ჩემპიონატი 
ცხრა ტურის 

გოლი გაიტანა. სხვათა 
შორის, 

წემმიონ „დინმორ –- 8-8 

; 

1 წყკ-M5.-- წ 6.29. 60 მ თარჩრბენი. წ იორ წრედ პირვვლად ტარდებოდა 
თბილიხის „დინამოს'' 

პირვე ესუო დიოდ» მერა მეაფექნიიბიორი- 

წექალეგ 
- 

(ორივე –– 
:,65; 2. როზერ 

„მეტალურგი“ 
2 

ხაკავშირო. 

„პეთ-თრიკი“ 

ეელახეევი 
(18 

გამო- 

' 
ურთი 

აშშ) –- 886. 
კონდომი მ უსწრებდა უახლოეს 

პქელთ მ ჩემპიონატებში. 
მატი, გოლის 

შატჩი), სალინი (LI 

საბჭოთა 
აარა 

იაეეღლლღ 
შღევრებს. 

კათხველი უკვე შენი 
05# ბოკუშინი 064) ანენნაშოვი 

კავშირის 
; 

§00მ.1.წუ4 
მ 

ამ მდევართა- 
წლის 

'მნავდა, რომ 
ეფოკი 8 

1 პალა98 აამ 
ჩემპიონატი. უმაღლესი 

აე. ია – > ურედინ მორსელი 
ივო წინა პირველობის, 

შორის არ გააპარა ანაა 
საგონათო 

I: შარიოვი (13)8, 
ვხმირნოვი (1431 

აპონო. 

1 კიევი) –– უვ ოუუროა– 
აქანმის შდდი ი სავიმაბები 

საუკეთესო : ამალის „ადინიშისი აი 
შეა» ს ააგონააარ ბატ ნ რადარი ბრთნბრ ღორბოითნსნსალოთ 

'88 (18, 3:1, 12, 3: ოლგოგრალი) 
–-- =- 9.17; 8.ერვ 

2 ნ» კიბეტი (კენია) 
სათვის ლიდერს 

7 - რომელიც იმ 
დროი- დინამ. „მეტალურგისა“ 

_ ეთი ტერინი (9), 
სემიზისტნი (11,7) 

ვტერ · 

; (2 არარი 2 2:2). „დინამო“ 
„იმავე 

#.89,96. 
ვე ფილიპო. საფრანგეთი) 

--- წ თბილისელებმა 
ტურნირია 

ჩამორჩებოდა. 
შოსკო 

ურს 
აარავვითდ 

ოებელეით 
პკოროტკოვი 

2:1, 4:4) 
თისი) -- 16:9 (6:I, 6: აშშ-ის ღია ჩემ. 

დაიწყეს. 

წარუმატებლად 

თავდამსხმელს 
ტაიმში 

CI) თ შჩერბაკოვი 

ს „უნ + „ლოკომოტივი“ 
(ზარ, ,94, ანდრეს სიმ ენონატი ნიუ 

არ წ მოძვ სტარტხე 
ორ ფრეს ორი 

მინდვრიდან 
გა: > ზაიცევი ააღსიაა–აა. 

02 

„უნივერსიტეტი“ (მოს კოტა 2. ვირო ირბა ოვვილ 
ათე. შემდეგ გამარჯვება, 

მარცხი ცხმუოფელი გააძევეს მხარს შეურია საკუთარ კარში ორ-ორ (I)1მდიომინი (1). 

( 3ა. 34, 1-4) ლვოვი. არილი 
პუღაიი რი რვა ხლ თი 4 + 8 ოვა 2<=>>>>>... 

რათაპპრათევ თნარტეაბი თი პულის ი ანმავეაბრი 
> 

ოვი) მეიოზის 
” 

თო“ (მოსკ. 
ურედ 

=> სე => 

L 

ლა 

2 

! 

1 დინამოში : სვიჩი“ 6რ(62,>ი, # 
წი მარკუს ო. სალივენ ხლეარო -- 86980; 2. 

გურებელი ანგარი 
შეძლო გამანად- 

_–_- რურფლელი. 
გროში 

25 

(მოს 

4:11 
L 

იივენი –– 8.68, 

შით დაემარც 

- 

«ცი ვიდუბინინი. 
გუნდის 

I (სევასტოპოლი) “იეს 
1-2 ფერერი ები? 

აიC უაით 1L სენგნელაპენურებურთ 
თაია ელმ. 

_. 
_ 3. 

„დინამო 
| 3 

ვ ს 8:2, 8: 44) 
951401 აასააარელისე 

IX 27 

კუთხურით 

გი 
3 

ე 

: 
ვთ 

ჯ ო2ი სხვრებ - თა ხი რია 
ია. –- 9,61,79. როეიოი: წყველა --– ირლინდი) 

1 ს აღნამესიცრეთ 
გაიტანა ესივო 

პირ- > აბრტაულ რიბყოვი 
ზ. იგ. ა 2 4--) | 

თ ი, 0:8, 8:8, 1:6). 28 ს «ძეხვი 
089) –– 744. გორში 

გრეგ ფოსტერი 
' რაძევვივვბლეი 

2 ადრმორ 
ვი 

გ 2. 2 “ოი ჯ-. | | 

' აყ „სპარტაკი“ –– 
„უნი + აა ი (კუბა) –- 280 ადგხდიოგრ 

მირი 
ერთგვარად. 

გუნდის წარუმატებლობა 
_ 4. „დინამო“ 

(თბილისი) 

? 
გაა 

%IVL%. 
– I) 

91 
ვე! ; 

ბირთ 
! 

კალენდრის 

+ 

6 
87 | 

1 „დინმო“ ხოთიწს ურიელი 
ენეს 'M. ბირთვი. რონალდ ბუქსი საა ავდდ–----. 

§5. „მეტალურგი“ (მოსკოვი 
„ავ "-. >. 

აღხბო 0 “ ი 02 სიხ 4. მე ორიონ თრაშლრი 
|| არტლალ სღლველ 

 (=აილი-ი 
თ: 7 20 =95=) 

I (8:8,“"1:8, 
8:8, ა გეულემიი, 

ლი ჯი. 5ი 406 მ. დიანა 
ლილო 

წ გარწმუნებთ, 
ახლანდელებ 

გაისშის, შაგრაშ 
დ ადრბორლლეთტრდი 

: თხე ნ % : 2 - 
== | 

ადინამო“ (8) 29 ლვოვი. ცსკ : ერიდიტ, რეინი ( – 6918. 800 8. წ ლოზები არიან 
იმათთან პირდაპირ ანგე- 

„კრასნაია ზარია“ 
3 9 

_ 1829. 
' 

რთ. 
სსფ -- 

(ორივე –– 

· 
(ლენინგრადა) 

: ) 
ყ. 

3 „მოსკვიჩი 
+ ს ორ (9:8, 4:4, 4-4, 4.1) == სიუზენ ფეივ. > 

ს ლვით 
990890? : 1917 წლის ლ 

იო 
ვინც 

ცდკა 
CC. 

4 ჯ-. ს _ 9:% 
2 | 

ვე /“-- სკ +. ლილი 
000 მ. 1. ” დ3. 

: შეგიძლიათ 

შაობდა. 

25. 
იავ ლ აა20C5 

17. : | 

I ი ბორდი 
ე · თის = 92, ი ტეაძლა3 == 

კესეგი ჰესი. 
წ. | | რომელიმე 

გ. –_” რომ რდ 
სარაელ ფებბურილეიბევბ- 

2 ' 13 => 5 = | | 

' ალმააატა, LM. XI, 41 % თებერვალი ადლი აიიი 
თა. ყ | 2ატ% პეტოკეთა ი მოგონებ 

წრის ყველა. თბილისის ოთ, რა მოზდება. 
ჯგუფში გადადიან 

ნუთუ გუნდს 
-”- I 

1 ოთ გაფრთიბიი 
თ“, > სეავვნ ერა 

ბუხ ხოლბრტად 
ს თბილისელებს კი (თანაც ზე ჩაატარა? ართმევენ 

ი ურ: იღ. ა «Mნძიის 
ისევ იხსნის ვინმე? 

ნუ · ! 

გეხიარარე ბითი ებბუვინიატე 
რები აირ აუ“სათდეე– 

«ი ეთი ( | ასეთი „კალენდრის შებდგენლებ 
V. ცააა3 აგული ნიი 

ვ (1651 თ. გავაშელი (164 
| 

| „დინამო“ (კ) 
–-- 

, 8:ჯ, 6:0, 2:11 
გუნდური 

სხრკ. 
„სიურპრიზი“ 

შესთავა' 
ორედ 

სომოვი (1,4), 
ბერძენიშვილი 

ჯ ჭუმბურიძე 

22, 8, 42) „დინამო“(ა-ა) –- 
913 ზერმანელებმა ---ჯ გელოპა - მოგეს წ დერთი შემთხვევაა 

აზეს. ეს ერთა- ნიკოლა” 
გ. გაგუა (II), 2. (142), 2. მინაევი (18.1), 

(5) ვ. ჯორბენაძე 
|. 

I 
> ადინა. (თ4 ისინი პირველობ 

9 გულა. ცლკე მალებშიც, 1 ნატების ისტორია» 
სსრ კავშირი ჩემბიო 

"შვილი (8) გ. აფრიდონიძე ახლამაზოვი 
(941 + კიკნაძე ვ. ბერპენაშვილი 

(122). 

წი => 
იფ- 

ობდნენ “- 69 
% 

ში. მაგალითად, 
- ს საკუთარკარშითითო 

(01 · ფროლოვი 
(6, ლ. 

== 

იტალიელ 
ჭულა, ვაჟებ' თბილისელები 

18 გვიტოს "ლენინგრადის 
გოლი 

თ) : ლოლაძე (5), 

––-______ 
უარს. 

ში წ | ბოდნენ. ამ 
ამინსოგბ დენრირიბდ 

როლ ველაებახაა ხრა 
ნანობ დბა 

8.) 

წჰრ 

= ა ით თი ==. = 
IL |  პორალური 

დიდი ფიზიკური ი (ვოაბბ ი უღბპლი 
ობახრლრატლალლლარი 

“ს” | 

რბ 

ასა 
2 პაბალის. 

არ ლეიბვბ 
ჯო“ 

ლი 

აითდ 
რასაც თუნდაც ც?ფრები აპიტიმ 

სხვა ცნობარებშ. 

' 

8 = 

აღებული მაქვს 
ლირის 

ვთვლი ავღნიშნო, არხული. 
! 

: 

= 
2 წაულით გაღარჩენილი 

ყვანილი ! 

ნ ოასოარრი 

ოქმებიდან. | 

- 
- 

- გ - : 

წ 

თ ლ 3იმთ აქნაბი ი 
:  



    

   

       

  

ს დალგლი 
5 აწყვეტილებამ ცხარე კამათი 
ოიწვია: ინგლისის ბევრთ გუნდის 
„რთნელი ფიქრობს, რომ დალგლიშს 
ოფესიონალიზმი აკლია. -- გუნდის 
სოვება ასეთ დროს, როცა წინ 

    

  

   

ნგარიში 

სტრიომბერგი), მაგრამ ჯერ სტრინ- 
სარამ გაარარიბრა ანტებირი მახია » 
გერმანელმა უ”ღოლი ა აიღო 

2 

22 

9 

5 5 

· გაიმართა იტალიის თასის მეო- 

თხ მატჩები. 
„ნ ; პირველი თამაში 

გოლი არ გაუშვია უკვე 1050 წუთის 

ახ
ყხ
ლხ
 

  

დალგლიშის წახვლა „ლივერპულს“ 

სხვა ანგარიშები: „კოვენტრი“ 
0-0, „ევერტონი“ 

„ თუნაიტედი>” 1:2, „დერბი 

შეხვედრა მოგებული ჰქონდა (1:0). 
ნახევარფინალში _ერთმანეთს შეხ- 

ვდებიან: „სამპდორია“ - „ნაპოლი“, 

„მილანი“ _ „რომა”. 

განმავლობაში. 
ჩხწოლოს მიერ გატანილმა გოლმა 

„ოსასუნა“ დამარცხებას 
შეხვედრაში _- 1:1. „ბურგოსთან“ 

“ სხვა ანგარიშებთ „ატლეტიკი“ -- 

ნან უგო სანჩესი (მადრიდის „რეალი") და 
ურბანი („ოსასუნა“) -- 12-12 გოლი. 

7 ნ1-28 

” 33-16 

11 30-18 

” 37-21 

MI 27-24 .
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–––_ ჩნევპიონარი" 

V ჯგუფი 

ბელბია -  ლუქსემბურბი 3:0 
ნაკრების გამარჯვებაში არავის ეპარებოდა ექვი, მით უმეტეს, რომ 

  

   ფეხბურთელები გამოთყვანა. 

ლექსემბურგელებს ზუთი ძირითალი მოთამაშე ა, ფეხბურთელების 

ნაცვლად ლუქსემბურგის ნაკრების პწვრთნელმა მოვღანზე გამოუცდვლი 
სკლდათ. დაშავებული 
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  ი ადგილი ბაზრის სტრუქტურაში. 

მი სასაქონლო-სანედლეულო და საფონდო ბირჟებზე. 
ადგილისა. და დროის შესახებ შეგიძლიათ შეიტყოთ 

ომიტეტში. მისამართი: ქ.თბილისი, ქეთევან წამებულის 

#-35-49, 74-42-99, 74-62–-66. 

    

' რეგიონალური კომერციული. დირექტორი იტალიაში 
რეგმონალური პომერციული დირექტორი თურქეთში 

-.. ' თავისუფალია სააქციო საზოგადოება 

აკავანოს ბირჟაში“. 

თუ. თქვენ ენერგიული, ნიჭიერი, პატივმოყვარე მუშაკი ხართ, ეს სამუშაო 

„სათქვენოაL. 

კომედეთელ. შშ9შ9შ99::-– გამჭრიახობა, ენების ცოდნა; 

შერჩევა -- კონკურსის საფუძველზე. 
· თჭვენთვის საინტერესო ცნობებს მიიღებთ ტელეფონით: 74-42-99. 

>C ქლსი. სპეციალისტებს -- მაღალი ანაზღაურება! 

"სააძციო საზოგადოება „საავმპასიის ბირჟა“ 

“ სარე კლამო სააგენტო „მი-მი-ნო“ 
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რა ქმნა 

ოოცდაათვა 

წუეფთმა 

    

სალონიკში, 1988 წლის 26 

ნოემბერს, გახურებული ოლიმპია– 

დის დროს, საჭადრაკო სამყაროს 
ყურადღება მიიპყრო სენსაციურმა 
ცნობამ: აშშ-ს ნაკრების კაპიტანმა 
ჯონ დონალდსონმა და საბჭოთა 
მოჭადრაკემ ელენა ახმილოვსკაიამ 
კანონიერად იქორწინეს და არ 
დაელოდნენ რა შეჯიბრების და- 
სასრულს, დასტოვეს საბერძნეთი. 
იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდა 

ყოველივე და როგორ ცხოვრობს 
ახლა ამერიკაში ახმილოვსკაიამ 

უამბო ჟურნალ „შახმატი ვ სსსრ“-ის 
კორესპონდენტს. აი, ეს ინტერვიუ 
შემოკლებით. 

–- მაინც რა მოხდა ოლიმპიადის 

მიწურულს? 
სალონიკში წარმატებით 

ვთამაშობდი (8,5 ქულა 9-დან) და 

განზრახული მქონდა ბოლომდე და-   

ვარსკვლავები 
ამერიკულმა ჟურნალმა 

სწორედ მათ დაიკავეს პირველი სამი 

ცხლბეკზე“ უმაღლეს აა : 
დუგლასთან ტოკიოში 

ლაც ვოვ 

ტული ოლ 
ტაისონს 

კურენტი და : 
მანის ახალი მ ჩნე    

  

მ10IM64ბი 
“ როგორ აქვს საქმე ელენა ახმილოვსპკაიას 

მიმეღო უძნელესი გადაწყვეტილება. 
ძალზე განვიცდიდი, შოკში ვიყავი, 
მაგრამ ვფიქრობ სხვა გამოსავალი არ 
მქონდა. 

–-– ჩვენთან კი წერდნენ, რომ ზელს არავინ 
არ შეგიშლიდათ და ქორწილხაც გადა- 
გიხდიდნენ, იქვე, ხალონიკში, ოლიმპიადის 
დამთავრების შემდეგ, 

– ახლაც ძალზე მეეჭვება. თუმცა 
ამის რაღაც ალბათობა შესაძლოა 

არსებობდა კიდევაც. ერთი კია, არ 
მსურდა იღბალთან მეთამაშა. 

–– კავშირში თქვენ ქალიშვილი დაგრჩათ... 
–– მის წასაყვანად მე გასული წლის 

მაისში ჩამოვედი „ ვისარგებლე რა 
დიდოსტატთა ასოციაციის ასამბლეის 

მიწვევით მოსკოვში. მაფრთხილებდნენ, 
რომ ჩამოსვლა საშიში იქნებოდა, 

მაგრამ ამჯერად გავრისკე. ჩემი ქალიშ- 
ვილი სიძნელეების გარეშე ჩავიბარე. 

<– რა ხნისაა იგი? 

„ფორბსმა“ 
სპორტული ვარსკვლავის თავისებური „საჰონორარო უწვისი“. 
მსოფლიოში სახელგანთქმულ იმ ათ სპორტსმენს შორის, 

ვინც შარშან ყველაზე მეტი ფული მიიღო, ოთხი მ 

-35 მილიონი ი მისთვის ზღვარი კი 

არაა, „უზრუნველყოფილი ცხოვრების“ დასაწყისი იქნება. 
არანაკლებ ოღბლიანია რინგზე რეი ლეონარდი, მეტსახელად 

„შუგარ“ -- „შაქრისსა", თუმცა მისი პერსონალური ბიუჯეტი ჯ 

გამოაქვეყნა 30 

მიჩანჩალებს ველოსიპედისტი 
გრეგ ლემონდი -- მისი 4,2 მილიონი 26-ე ადგილს შეესაბამება. 
ათეულში ვერ მოხვდა ვერც ერთი სპორტსმენი ქალი. ელიტი- 

საკენ ორად-ორმა ქალმა გაიკვლია გზა და ორივე მათგანი 
ჩოგბურთელია -– შტეფი გრაფი (6,1 მილიონი) და გაბრიელა. 

   

          

     

     

   

    

|, საბატინი (4,5 მილიონი). 

–- სად ცხოვრობთ? 
+ <= სიეტლში. წყნარი ოკეანის სანა– 
პიროზე, კეთილი ნების თამაშების 

ქალაქში. ჩემი მეუღლე ჟურნალ 
„ინსა დ ჩისშის მუშაობს. მე მას 

გებმარები, ათ ვივხხელ ჭადრაკს... 

– ვიცოდი, რომ ამერიკაში ჩა- 
მოსვლის შემდეგ პროფესიის გამოცვლა 
მომიწევდა და მზად ვიყავი ამისთვის. ეს 
მე ვიცოდი ჩემი მეგობრების ანა 
ახშარუმოვასა და ასია ეპშტაინის მაგა– 

სიათებელია. ეს არის ქვეყანა, სადაც 
ყველა რაღაცას სწავლობს. მე გადავ– 
წყვიტე შემესწავლა კომპიუტერზე მუ- 
შაობა, მოვეწყე კოლეჯში, მომავალში 

” უნივერსიტეტში გადასვლა შემეძლება. 
ცხადია იოლი არაა ჭადრაკისთვის   მეცვა გუნდის ღირსება. უეცრდ -- ცხრა წლისაა. ამერიკაში თავიდან თავის დანებება. წესაძლებლობის ფარ- 

შეიქმნა ჩვენი ქორწინების გახ– გაუძნელდა, მაგრამ ახლა უკვე შეეჩვია გლებში, შევეცდები ვითამაშო. 

მაურები საშიშროება მე იძუ აქაურობას, ლაპარკობს ინგლისურად, 
ლებული გავხდი სულ რაღაც სიამოვნებით დადის სკოლაში. შეიძ- მოამზადა 
აახალო: საათის განმავლობაში ლება ითქვას, მას აქ მოსწონს. დავით მასარეოი 
  

ქვექრტი: 
+1 ჯილღო 

ამერიკი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 
ჯორჯ ბუშმა ფლო ჰიუმენის პრიზი „სპორტში მიღწევე– 

ბისათვის“ გადასცა 34 წლის ჩოგბურთის ვარსკვლავს 
კრის ევერტს. პრიზი, რომელიც 1986 წელს მოუ- 

ლოდნელად გარდაცვლილი ფრენბურთელის სახელს 
ატარებს, კრისს ქალთა სპორტის ფონდმა მიანიჭა. 

ჯილდოს გადაცემისას, პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ 
ევერტი არა მხოლოდ თავის საყვარელ სპოტის სახეობას 
- ჩოგბურთს წარმოადგენდა, არამედ თავის 
ქვეყანასაც. 

თავის მხრივ „დიდი მუზარადის“ ტურნირების 18- 

გზი გამარჯვებულმა ისარგებლა დაჯილდოების 
ცერემონიალით და მოუწოდა ჯორჯ ბუშს, იზრუნოს 

ამერიკულ სკოლებში ფიზიკური აღზრდის მდგო- 
მარეობის გასაუმჯობესებლად. 

მართალია, ახლა ევერტი ერთობ იშვიათად გამოდის 

კორტზე, მაგრამ მას ჯერ არ მიუტოვებია დიდი სპორტი. 
ჩოგბურთელის მთავარი მრჩეველი და მწვრთნელი 

კვლავინდებურადვე მისი მამაა, რომელიც, სხვათა 
შორის, ნიჭიერი ბავშვების საჩოგბურთო სკოლის 
პატრონიცაა. სპორტსმენია კრის ევერტის ახლანდელი 
ქმარიც -–-- ენდი მილი, წარსულში “ცნოხლა 
სამთომოთხილამურე.   

  
სპორტის ბევრი ახალი სახეობა 

ამერიკელების გამოგონილია. მათგან 
გავრცელდა აერობიკაც, შეიპინგიც 
(საკუთარი სხეულის ფორმაზე ზრუნვა), 
ჯოგინგიც (ძუნძულით სირბილი) და 
ბევრ% სხვაც. _ 

აი, ახლა კი სტეპ-კლაიმინგი იწყებს 
გავრცელებას მსოფლიოს სხვადასხვა 
ქვეყნებში. მაინც რა არის სტეპ- 
კლაიმინგი? არაფერი განსაკუთრებული 
–- უბრალოდ, კიბეზე ფეხით ასვლა- 
ჩამოსვლა, ანუ საუკეთესო ვარჯიში 

სტიმულაციისა ღა ჭარბი წონის 

დაკლებისთვისაც. 
თითჭოს ამაში ახალი არაფერია, 

მაგრამ ამერიკელებს „ს იშვიათად 
ვარჯიშის სახეობის 

გამოყენება. ჯერ ერთი, იმიტომ, რომ, 
როგორც ცნობილია, ამერიკა ძი- 
რითადად „ერთსართლოლიანია“ 

„ამითუორს, ცვითარი სურის, 

ისტორიაში შევა როგორც უეფა-ს მიერ 
დისკვალიფიცირებული პირველი ფეხ- 
ბურთელი ქალი. იგი იძულებულია გა- 
მოტოვოს ერთი თამაში, შვეციის 

ვინდსერფინგის საუკეთესო სპეცია- 
ლისტმა ქალმა, ინგლიხელმა პენი უეიმ 
ორწლიანი კონტრაქტი გააფორმა. 
სპონსორთან დადებული ამ ხელ- 

შეკრულებით გათვალისწინებული თანხა 
34000 გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. 
სპორტსმენი ვარაუდობს, რომ ეს ფული 
საშუალებას მისცეს სრულფასოვნად 
მოემზადოს 1992 წლის ბარსელონის 

    
    
  

  „სარბჩელის“ სპონსორია კოოპერაზბივი „ზრანსპავშირი“ · 
  

  

“““ 
  
  

გამოდის 

პარასკეობით 

ზათ 
ინდექსი 66441     

  

ჩვენი მისამართი: 

თბილისი 880077, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 48. 
გაზეთ „სარბიელის“ რედაქცია. 

ტელეფონი: 89-18-87. 
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