
  

    

  

  

  

      

  

  _ ნრმერშია: _     

მოდით, 
ოპტიმისტები 
ვიყოთ · 
საუბარი 

ნოდარ _ 

ზიზანიშვილთან 

: მე-2 გვერდი 
8>   

ნრდარ ახალკაცი. 

შარჭქოფს 

რა მოხდა 

11 წლის წინ 

  

ბობსლეი 

გაჟკაცების. 
სპორტია 

ედვინ მოზესი... 
„გამქანებელი“ 
    
  

  საქართველოს მენეჯერთა პავშირი , 
  

  

” ოლივპიალისპენ ოლივპიის გავლით -, 

    

1991 წლის 26 მაისს პირდაპირი ფარული კენ- 
8ისქრით საქართველოს რესპუბლიპის პრე%ზ- 
იდენტად აირჩიეს ბატონი ზვიად გამსახურდია 

(ეს ფოტო 1989 წლის 26მაისსთბილისის უნი- 
ვერსიტეტის ეზო მია ბგადაღებგული).   

მხართაჭძრა 
„სარბიელის“ 16 მაისის ნომერში მკითხველებს ვაუწყეთ გაზეთ 

„სარბიელის“ რედაქციის; საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა 
ასოციაციისა და ასოციაცია „ფალავნის“ ინიციატივის თაობაზე. გაისად, 

„მაისში განზრახული გვაქვს მოვაწყოთ ჟურნალისტურ-სპორტული 

ავტოექსპედიცია მარშრუტით: თბილისი-ოლიმპია. ცხადია, იდეა 
ცარიელ ნიადაგზე არ აღმოცენებულა, მინიშნებულია კონკრეტული 
გეგმა და მისი რეალიზაციის გზები, მაგრამ, დაგვეთანხმებით, ამგვარი 

წარმომადგენლობითი ექსპედიციის ორგანიზაცია მრავალ სირთ- 
ულესთან არის დაკავშირებული და ·მათი მოგვარება ფართო 
მხარდაჭერით თუ მოხერხდება. 

გამოხმაურებამ რომელიც პირველივე პუბლიკაციას მოჰყვა, 
იმედიანად განგვაწყო: ჩვენს ინიციატივას მოწონებით შეხვდა 
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს სპორტისა და ტურიზმის 

ქვეკომისია.ა  ექსპედიციასთან დაკავშირებით ახლო მომავალში 

სპეციალურად იმსჯელებენ სამთავრობო დონეზე; 
მხარშიამოგვიდგა საქართველოს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღ- 

ვანელობა –-. გვპირდებიან მატერიალურ –- ფინანსურ დახმარებას; 

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კა,წიტეტის აღმასკომის 22 

მაისის სხდომაზე ასევე მოიწონეს ექსბედიციის მოწყობის იდეა. 

აღინიშნა, რომ ეს ღონისძიება ხელს შეუწყობს ოლიმპიური იდეალების 

პროპაგანდას, საერთაშორისო სპორტული კონტაქტების გაფარ- 

თოებას, ქართული სპორტის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას; 
ექსპედიციის წარმატებით განხორციელებაში მხარდაჭერას 

გვპირდება საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი კავშირი, 
ეროვნული სპორტული საზოგადოება „შევარდენი, აგრეთვე 
პონტოელი ბერძნების საზოგადოება. : 

საინიციატივო მაია   
სა 730 ასპარეზობა 
ვო მასობრი3ვ0 გარბენი, 

ამო პიდეალოანს. აღდგე. 

  

  

    
მაშშ ასე, ახალი იდეა –-- 

საერთაშორისო ტურნირი ფეხბურთში! 

ჩვენ, რა თქმა უნდა ვიცით, რომ 
ფიფა-2 თავის წევრებს აუკრძალა 
საქართველოს გუნდებთან კონტაქტები. 
ამით იზოლაციაში მოვექეცით და 
საერთაშორისო მასშტაბის ნებისმიერი 
ღონისძიება ჩვენთვის მით უფრო დიდ 

რადღებასაც მიიქცევს, რაც ამ ეტაპზე 
არანაკლებ მნიშვნელოვანია. თუ 

პირველ ცდაზე შეიძლება შედარებით 

ნაკლები ავტორიტეტის მქონე კლუბებს 
დავჯერდეთ, შემდეგში არც პირ- 

ველხარისხოვანი გუნდების ჩამოყვანაა 
არარეალური. 

  

  

_ მე-6 გვერდი თავისი ზანმოკლე ბიოგრაფიის 
8> არის მიუხედავად, „სარბიელმა”“ უკვე 
ყველა გედლე მოასწრო არაერთი წამოწყების 

ს დაა ინიციატორი გამხდარიყო. მათგან 
პჯაჯვალერი 5ა ყველაზე მნიშვნელოვანი„ უდავოდ, 

ლი თბილისიდან ოლიმპიამდე ავტოექ- 

7 სპედიციის მოწყობის წინადადებაა. ამ 
მთელი ცხოვრება იდეის ხორცშესხმას „სარბიელი“ 

>. ა საქართველოს სპორტულ ჟურნალის- 

კ ს ხდე ა! ტთა ასოციაციასთან (რომელიც ასევე 
წევს „ააა _ „სარბიელის“ ინიციატივით შმეიქმნა) 

თ. ერთად აპირებს, ამ ექსპედიციის 

ორგანიზება დიდ დროს, სახსრებსა და 
წ- ჩემპიონთა თასი ანარაიას მოიოზოვნ- წვენი ესაწმავნაგ. 

ფინალი 1 რად გვესმის და ამიტომ, როცა 
რედაქციაში ახალი იდეა გაჩნდა, 

«ცრვენა ჯვეჯდა> გულმოდგინედ ვიმსჯელეთ, ღირდა მისი 

„მარსელი“ გამოქვეყნება თუ არა. ჯერ ხომ უკვე 
წამოწყებული საქმე არ მიგვიყვანია 

0:0 ბოლომდე მიუხედავად ' ამისა, 

პენალტებით საბოლოოდ იმ დასკვნამდე მივედით, 

      

მნიშვნელობას იძენს. ასეთ პირობებში 
საერთაშორისო ტურნირის ჩატარების 
თვით ფაქტია მეტად მნიშვნელოვანი. 
ტურნირი კი აბსოლუტურად კა- 

ნონიერი იქნება რადგან მასში 
მონაწილეობას მიიღებენ მხოლოდ 
უცხოეთის კლუბები! საქმე ისაა, რომ 
ფიფა-მ აკრძალა საქართველოს გუნ- 

დებთან თამაში და არა საქართველოში 
ფეხბურთის თამაში. აი, რა უნდა 

გამოვიყენოთ! 
ასეთი ტურნირი არა მარტო ჩვენში 

გამოაცოცხლებს ფეხბურთისადმი ინ- 
ტერესს, არამედ უცხოელთა ყუ- 

ამ იდეის გადაუდებლად გამოქვეყნება 
იმიტომ გადავწყვიტეთ, რომ იგი 

მოიწონეს კომპეტენტურმა სპე- 
ციალისტებმა და, ვინაიდან ტურნირი 
ზაფხულში, სეზონებს“ შორის შეს- 
ვენებისას უნდა ჩატარდეს, დაყოვნების 

დროც აღარაა. 

„სარბიელის“ ვარიანტი: , ტურნირი 

ოთხი გუნდის მონაწილეობით (ქვე- 
ყნები: ისრაელი, თურქეთი, პოლონეთი, 

შვეცია ან სომხეთი). პირველ დღეს 

გაიმართება ნახევარფინალები, მეორე 

(ან მესამე) დღეს კი –-– ფინალი და 
მატჩი მესამე ადგილისთვის.   

ბა: 
- 

ე



      
96.მაისს, ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე გაიმართა ორი საინტერესო. 

შეხვედრა. პირველ მატჩში ერთმანეთის პირისპირ წარსდგნენ საქართველოს კლუბების 
ნაკრები და თბილისის „იბერია“. გაიმარჯვა ნაკრებმა –- 8:0. მეორე მატჩში ერთმანეთს · 
შეხვდნენ თბილისელი და კიეველი ვეტერანები. ეს საინტერესო შეხვედრა დამთავრდა 
თბილისელთა გამარჯვებით 8-1. ამ ფოტოებზე სწორედ 86 მაისის მატჩების მომენტებია 
აღბეჭდილი. 

  

ფეხბურფწის ფულღერაცსციაში 
ფედერაციის პრეზიდიუმმა იმსჯელა მიწისძვრით დაზარალებული რაიონების 

საფეხბურთო კლუბების მდგომარეობის შესახებ, რომელთაც, გასაგებ მიზეზთა 
გამო, აღარ ძალუძთ ჩემპიონატის გაგრძელება. 

გადაწყდა, რომ საჩხერის „ჩიხურას“ და ჭიათურის „მაღაროელს" მესამე 
ჩემპიონატისათვის ”შეუნარჩუნდებთ ადგილი პირველ ჯგუფში. ამასთან 
დაკავშირებით, მეორე ჯგუფის გამარჯვებულებთან გადასასვლელ შეხვედრებს 
ჩაატარებენ არა პირველ ჯგუფში ბოლო მეჩვიდმეტე-მეოცე ადგილებზე გასული 
გუნდები, არამედ ისინი, ვინც მეთხუთმეტე-მეთვრამეტე ადგილებს დაიკავებენ. 

ამბროლაურის „რაჭას“ და ონის „მამისონს“ შეუნარჩუნდებათ ადგილი მესამე 

ჯგუფში, ცაგერის „ხვამლს“ და ჭიათურის „მშენებელს“ -- მეხუთე ჯგუფში. 
პრეზიდიუმის , გადაწყვეტილებით, აღნიშნულ ექვსივე გუნდს, მიუხედავად 

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობისა, შედეგები გაუუქმდათ. კლუბებს 
გაეწევათ ფინანსური დახმარება. 

  

მროვნული 

ჩემპიონატი შერაბ გოგოხია ოჩამწირეს „ამირანს“ 
გაიმართა მეორე და მეცხრე ტურის წელს ჩაუდგა სათავეში. „ამირანის“ 

გამოტოვებული შეხვედრები. შარშანდელი გასაჭირი ყველას კარგად 

მოეხსენება. გუნდი წლევანდელ სეზონ- 

შიც სახიფათო ზონაში ტრიალებს. 

–_ ბატონო მერაბ, რითი ახსნით გუნდის 
წარუმატებლობას? 

–– საწვრთნელი ბაზა ჩვენ არა გვაქვს, 
სტადიონზე რემონტია. შეხვედრებს, 

რომლებშიც მასპინძლები უნდა ვიყოთ, 

გალში, ნეიტრალურ მინდორში ვმარ- 

თავთ. 

__ ბაზა და სტადიონი რომ გქონდეთ? 
– უკეთესი შედეგი გვექნებოდა. 

ცუდი გუნდი ნამდვილად არ გვყავს. 
გასვლით თამაშებს კარგად ვატარებთ. 

ოჩამჩირელ 

დილა -.. მარბვეთი C1 

სულორი -- ქუთაისი 5:1. 

პრიზები 

ბავშვებს 
დამთავრდა მერაბ კოსტავას 

სახელობის ტურნირი ფეხბურთში 1976 
წელს დაბადებულ ბავშვებს შორის. 
პირველ ადგილზე გავიდა და მთავარი 

პრიზი მოიპოვა თბილისის 35-ე 
საფეხბურთო სკოლის გუნდმა, მეორე უმაგრებენ. გამოცდილი ფეხბურთელე- 
იყო „ავაზა“, მესამე –- „მერანი“. ბი დოჩია, გაბისონია, ყოფილი მინსკის 

ყველაზე კორექტული გუნდის პრიხი დინამოელები --- შიროკი და გომონოვი. 
გადაეცათ ხობელებს, · ყველაზე –- თქვენ ბრძანებთ, რომ ოჩამჩირეში 

რაინდულ გუნდად აღიარეს „მერან“. თამაში არ გიწევთ. გულშემატკივრის 

  სუბ” 
სპორტულ ფედერაციებში. 

ამ დღეებში გაიმართა საქართველოს სარსაავსის. მპოსისნრბას- ხახისა /' 
| ზერძნულ-რომაული ჭიდაობის ფედერაციების დამცუძნებგლი კონფერენციები. · 
ფენერაციეი პრეზიდენტებად აირჩიეს: # , 

რიკაობა -- საქართველოს. ჟურნალისტთა სამოფ იდებელი კავშირის. 
მეანი, გაზეთ „დრონის“ რედაქტორი, ყოფილი“ მრერერე ელი ს 
მძლეოსნობა _. ამ ფედერაციის ყოფილი სივართველის | 

ექსრეკორდსმენი თამაზ მდინარაძე, 13 · 
აერძნულ რომაული ზიდაობა . სპორტული · “ ექსპერი- | 

მენტული ფაბრიკის დირექტორი, ოლიმპიური ჩემპიონი რომან “რურუა. · 

–- საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი, პამოთიბვი | 
ია მსაჯი უა მერი შვილი. ასრ წიე ე.ი. 

  

   
    

    

  
  

  

  

  

ახალგაზრდებს გვერდს “ 

      

წოდარ 
ს0%ანიშვილი: 

გვაქვს 
Mპტიმ0%მის 
საფუძველი 

დავიწყოთ იმით, თუ რა აქვს კარგი 
ეროვნულ ჩემპიონატს. თვალში საცემია 
საქართველოს ყველა რეგიონში ფდეხ- 
ბურთით დიდი დაინტერესება. ზოგნი 

უკვე „წყალწაღებულად“ გვთვლიან, 
არადა, თუნდაც .წინათ საქართველოს 
ნაკრებსა და „იბერიას“ შორის გამარ- 

თულმა შეხვედრამ დაადასტურა, რომ 
ჩვენს ფეხბურთს მართლაც დიდი 
რეზერვი აქვს. უარყოფით მხარეზეც 
უნდა ვთქვათ: სამწუხაროდ, ხშირია 
მსაჯებს შეურაცხყოფა, მარტო 

ფეხბურთელები და გულშემატკივრები 
კი არა, ხანდახან მილიციელებიც ჩადიან 
უღირს საქციელს. ეტყობა, ეროვნულ 
ჩემპიონატს ფეხბურთელები და გულ- 
შემატკივრები მომზადებული ვერ 
შეხვდნენ გამოცდილი თბილისელი 
გულშემატკივარი შედარებით კორექ- 
ტულია, რაიონებში კი, მეტადრე „ცხელ 

წერტილებში“, ყალბი ვნებათაღელვა 
ჭარბობს. საქმე იქამდე მიდის, რომ 
შესაძლოა ზოგიერთი გუნდი საერთოდ 

მოხსნან გათამაშებიდან მოედნის 
შემოღობვამაც კი ვერ გამოასწორა 
მდგომარეობა, სანქციებიც საკმაოდ 
მკაცრია მაგრამ.. ერთი სიტყვით, 
გულშემატკივართა თვითშეგნება უნდა 
გაიზარდოს. 

ახლა გუნდებზეც ვთქვათ ონითდ 
სიტყვა. საგანგებოდ მინდა აღვნიშნო, 
რომ „იბერია“ წელს უფრო ძლიერი 

გუნდია, ვიდრე შარშან. ოსტატობის _ 
დონეც აიმაღლეს და მონდომებაც მეტი 
აქვთ. თუ გახსოვთ, შარშან ფოთის 
„კოლხეთთან“ პირველ თამაშში გუნდი 

ზედმეტად თავდაჯერებული იყო, 
სეზონიც არათანაბრად ჩაატარა. დღეს ” 
კი სულ სხვა რამის მოწმენი ვართ. 
ძალიან მომწონს ლანჩხუთის „გურია“, 
სოხუმის „ცხუმი“. მართალია, სოხუ- 

მელთა გუნდი, საქართველოს ყველა. 
დროს ერთერთმა საუკეთესო 
მწერთნელმა გიგა ნორაკიძემ დატოვა, 
მაგრამ აფხაზეთში იმდენი ტალანტია, 

ცუდი” პმრჟბები რყმ არა 
არყოლას ხომ არ განიცდით? : 

-- არა. ჩვენ ერთგული 'ულშე- 

მატკივარი გვყავს, რომელიც გპსვლით 

შეხვედრებზეც დაგვყვება. სხვათა შო- 
რის, მათ გამო ერთხელაც არ მომხდარა 
ინციდენტი. 

–– დღეს ყველა მსაჯობას უჩივის. 
– წყალტუბოსა და სამტრედიის 

მატჩებს თუ არ ჩავთვლით, მსაჯობით _ 
კმაყოფილი ვარ. 

–- შარშან უმაღლესი ლიგის რეფორმამ 
იხსნა გუნდი. წელს ალბათ ამის იმედი აღარ 
უნდა გვქონდეთ. 

– რასაკვირველია. ჩვენ ყოველ 

ღონეს ვიხმართ, რათა უმაღლეს ჯგუფ- 
ში ადგილი შევინარჩუნოთ. როგორც 

ცნობილია, ბოლო ადგილზე გასული 
გუნდი გადასასვლელ მატჩს გამართავს _ 

პირველი ჯგუფის გამარჯვებულთან. 
ვფიქრობ, აქამდე არ მივიყვანთ საქმეს. 

ილია ბაბუნაშვილი · 

–_>__>–>>>”-.-.უუუუუუუღუღუღუღღუღუღ–-–+ ჩოგპურთი 

· საინტერესო გუნდია 

მაგან ხიზანიშვილი ” 

რომ „ცხუმს", 
ჩავარდნა 

წესით, სერიოზული 
არ უნდა ჰქონდეს. 

ზუგდიდის 
„ოდიში. ყველაზე პერსპექტიული 
ახალგაზრდა მწვრთნელის პრიზი რომ 
არსებობდეს ოთარ გაბელიას მივა- 

კუთვნებდი. იგი გუნდს გადაყოლილი და 
ფეხბურთზე უზომოდ შეყვარებული 
კაცია. რაც შეეხება „გორდას“, ჩემის 
აზრით რუსთაველები აქცენტს 
საშემოდგომო ჩემპიონატზე აკეთებენ, 
ახლა კი ერთგვარ ექსპერიმენტს 
ატარებენ, „ეძებენ“ თამაშს. ლიდერთა 

ჯგუფის გუნდებიც კარგ შთაბეჭ- 
დილებას ტოვებენ. მე არ ვიზიარებ იმ 
აზრს, თითქოს საქართველოში სუსტი 

მწვრთნელები გვყავს. რასაკვირველია, 
ცალკეულ გუნდებში არის შემთხვევითი 
ხალხი, მაგრამ ძირითადი ბირთვი 
კარგია. ჩვენ, სამწუხაროდ, მოკლე- 
ბულნი ვართ ისეთ შესაძლებლობებს, 
როგორიც, მაგალითად, კიევის 

„დინამოს“ აქვს. ლობანოვსკისათვის ხომ 

მთელი 
კიევში თუ ასეა, ხომ წარმოგიდგენიათ 
უცხოეთში როგორ იქნება. ალბათ, 
ჩვენთანაც დადგება ასეთი დრო. ზემოთ 
ვთქვი, კარგი რეზერვი გვყავს-მეთქი, 

ზუგდიდელ დავით ყიზილაშვილზე 
შემიძლია ვთქვა, რომ მე ასეთი 
ფორვარდი კარგა ხანია არ მინახავს... 
თემურ ქეცბაია „დინამოში“ ჯერ კიდევ 
ჩემს დროს მოიყვანეს, მას უდიდესი 
პოტენციალი აქვს. 
“ მტკივნეული საკითხია მსაჯობის 
დონე. არიან გამოცდილი, მაღალი 
კვალიფიკაციის მსაჯები, ახალგაზ- 
რდებმა მათგან უნდა ისწავლონ, თორემ 

ხანდახან; უნებლიეთ, ისეთ ელემენ- 
ტარულ შეცდომას უშვებენ, რომ 
გაოცდებით. ჩვენს დროს მსაჯებს 
მაღალი ავტორიტეტი ჰქონდათ. 
ყოფილა, შეცდომა რომ მოსვლიათ, 

  

უხვ მეი "ისეთი დარ. 

ინსტიტუტები მუშაობდნენ.. 

რაგბი 

  

ლიი. ბვქონდი, 24 ივი. 
ილად არ ვეკამათე თი (| (( 
ახლა ეროვნული ნეკნების სსაშსრგ 

შევეხოთ. ნაკრები, მოგეხსენებათ, ამა 
თუ იმ ქვეყნის ფეხბურთის სახეა. ერთია, 
როცა ფეხბურთელი კლუბის შემად- 
გენლობაში გამოდის მინდორზე და სულ 
სხვაა ეროვნული ნაკრების მაისურით 
თამაში, ამდენად, სასიამოვნოა, რომ 
ჩვენში ნაკრები გუნდის მომზადებას 

სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა. 
ამასთან ერთგვარი კავშირი აქვს 
ფეხბურთელების „ექსპორტის“ საკი- 
თხსაც, მაგალითად დანია ავიღოთ. 
არცთუ ისე დიდი ხნის წინათ ყოველი 
მეორე დანიელი ფეხბურთელი 
საზღვარგარეთის კლუბში თამაშობდა. 
"შემდეგ ისინი ნაკრებში მიიწვიეს, შე- 
სანიშნავი გუნდი "შეკრეს დამოუ- 

კიდებლობას რომ მივაღწევთ და ჩვენი 
ნაკრებთ წარვდგებბძთ მსოფლიოს 

წინაშე, ჩვენც შემოვიკრებთ საზღვარ- 
გარეთ მოთამაშე ქართველ ფეხბურ- 
თელებს. ასე რომ, უცხოეთში წასული 

კაცი საქართველოსთვის დაკარგულად 
არ უნდა ჩავთვალოთ. დიდ როლს 
თამაშობს ანაზღაურების საკითხიც. 
განა ადამიანს, რომელსაც ქართული 
ფეხბურთის წინაშე დამსახურება 
მიუძღვის, არ ეკუთვნის წასვლა და 

მატერიალურად ცოტათი მაინც წელში 
გამართვა?! 

დღემდე გრძელდება კამათი იმაზე, _ 

თუ რამდენად მართებულია უმაღლეს 
ჯგუფში ოცი გუნდის თავმოყრა. ჩემის 
აზრით, ამაში ცუდი არაფერია. ჯერ 
ერთი საქართველოს სხვადასხვა 
კუთხეში ფეხბურთის პოპულარობა 
იზრდება, რაც იმავე ნაკრებისათვის 
ფეხბურთელთა მეტ არჩევანს მოგვცემს. 
მეორეც, სანამ საერთაშორისო სარ- 
ბიელისაგანნ იზოლირებულნი , ვართ, 
გვჭირდება თამტშების მეტი რაო- 
დენობა. ჩვენში სეზონის მანძილზე 
საშუალოდ ორმოცი მატჩი ტარდება, _ 
საზღვარგარეთ კი ოთხმოცამდე. ასე 
რომ, რაც უფრო მეტს ითამაშებენ 

ფეხბურთელები, მით უკეთესი იქნება. 
ჩემის აზრით, მისასალმებელია მომა- 
ვალი სეზონიდან ”შემოდგომა-გაზა- 
ფხულის სისტემაზე გადასვლაც. 

საბოლოოდ ვიტყვი, რომ მიუხედავად 
სირთულეებისა, ოპტიმიზმის საფუძვე- 
ლი გვაქვს. რაც “შეეხება მიმდინარე 
ჩემპიონატი პროგნოზს, „იბერიას“ 
ჩემპიონობას ვეღარავინ შეეცილება. .· 

ჩაიწერა 
ილია ბაბუნაშვილმა. 

  

_ მსულშდ  სასელწწღება დატწა 
აააიენ ამბები ამ ტურში მოედნების 

ნაცვლად ფიზკულტურის ინსტიტუტის 
სხდომათა დარბაზში მოხდა, სადაც გაიმარ- 

თა რაგბის ფედერაციის დამფუძნებელი 
ყრილობა. ისე, საკვირველიც კი არის, რომ 
უკვე არსებული რაგბის კავშირის სანაც- 
ვლოდ ყრილობის ინიციატორებმა ფედე- 

· რაციის შექმნის იდვა წაზოაყენეს. თუმცა ვს 
საკითხი უკვე არსებული სახელწოდების 

ბით, თითქმის მთლიანად შეიცვალა. 

საქმე ისაა, რომ თუ ძველი წესდებით 
ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტისას ხმა ' 
მხოლოდ  კლებებს ჰქონდათ ლ ისიც 

სიტყვით კლუბების კავშირი რაგბის 
მესვეურთა კავშირად იქცა, ხოლო მის 

სასარგებლოდ გადაწყდა, სხვა დანარჩენი პრეზიდენტად აირჩიეს საქართველოს 
დებულებები, განსაკუთრებით კი კავშირის სპორტსახკომის ყოფილი თავმჯდომარე, 
წესდება, ორგანიზატორთა დიდი მცდლელო- ყოფილი მორაგბე ნუგზარ ენდელაძე. 

ეროვნული ლიგა 
1. აია 6 6! 0 0 125:20 24 
2. გელათი 6 4 1 1 78:45 19 

3, ვესტა 5 4 0 0 235:14 16 
4, მიმინ. 5 ყი სათაჭ § 

–-–         

    

პირველი რურნირის პირზელი. ფედეგები 
საჩოგბურთო კლუბ „მუხის ფოთო- 

ლის“ ვაჟთა ტურნირი, კოკისპირული 
წვიმის გამო ერთი დღის დაგვიანებით, 
29 „მაისს გაიხსნა. უამინდობის გამო 

შეჯიბრების დღის გადადება ჩოგბურთ- 
ში მიღებულია. გადადებულა შეხვედ- 
რები „უიმბლდონზე“, „როლან გაროს- 
ზე“. თბილისის ტურნირის მოთავეები 
თვლიან, რომ ეს მათი პირველი „ნათე- 
საობაა" ამ დიდ შეჯიბრებებთან. 

– ტურნირის შესახებ ორი-სამი 

თვით ადრე რომ გამოცხადებულიყო, 
დღეს რვის ნაცვლად ოცდაათამდე მო- 
ნაწილე იქნებოდა, თუმცა ორგანიზა- 
ტორთა მიმართ საყვედური არ გვეთქ- 
მის, საკმაოდ ძლიერმა შემადგენლობამ 
მოიყარა თავი, ჯერ პირველი ნაბიჯებია. 

ვფიქრობ, ეს ტურნირი პრესტიჟულ შე- 
ჯიბრებად ჩამოყალიბდება, –- გვითხრა 
ქრთ-ერთმა ფავორიტმა, სსრკ ნაკრების 

ყოფილმა წევრმა გია კუპრეიშვილმა.. 
გაიმართა პირველი შეხვედრები 

ერთეულებში. გია კუპრეიშვილმა სძლია 
ნიკა გულიშვილს (6:2, 6:3), დავით 
ისლამოვმა მიხეილ გაბრიჩიძეს (3:6, 6:0, 
6:3), მიხეილ კუპრავამ ნიკა იმნაძეს (7:6, 

7:6), ხოლო ლევან რაზმაძემ ირაკლი 
გაგოიძეს (6:1, 6:1). გამარჯვებული ოთხ- _ 

ეული წრიული სისტემით გააგრძელებს 
ბრძოლას პირველი ადგილისათვის. 

შეგახსენებთ,დ რომ 

კომერციულია. : 
ილია სურგულაძე. 
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ტურნირი 

·



  

_ დაუსწრებელი ჰამათი ბესკოვთან 

  

წოდარ ახალკაცი 

საქართველოს სპორტულ ჟურ- 
ნალისტთა ასოციაციამ მორიგი 

პრესკონფერენცია მოაწყო. ამჯერად 
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 
პრეზიდენტთან ნოდარ ახალკაცთან. 
სხვათა შორის, ინიციატივა თვითონ 
ბატონ ნოდარს ეკუთვნოდა და ამის 
მიზეზზე ქვემოთ ვილაპარაკებთ. 

ახლახან გამოქვეყნდა. ფეხბურთის 
ცნობილი სპეციალისტის კონსტანტინ 

-· ბესკოვის წიგნი „ჩემი ცხოვრება 
ფეხბურთში". სხვა ამბებთან ერთად იგი 
იხსენებს ესპანეთის მსოფლიო 
ჩემპიონატს და ძალზე მუქ ფერებში 
ხატავს ნოდარ ახალკაცისა და ვალერი 
ლოზბანოვსკის როლს საბჭოთა ნაკრების 
მომზადებაში „ რომლის მთავარი 
მწვრთნელი იმ დროისათვის სწორედ 
ბესკოვი გახლდათ. კერძოდ, მათ 
გუნდში მიწვევის ძირითად მიზეზად 
იმას ასახელებს, რომ ნაკრების წევრ 

თბილისისა და კიევის ·/დინამოელებს 
დისციპლინა არ დაერღვიათ. მოკლედ, 
ორივე ადმინისტრატორის როლში · 
გამოჰყავს, შემდეგ ეტაპზე, ე.ი. 
ჩემპიონატამდე დარჩენილ ბოლო თეეში 
ამ მწვრთნელთა ყოფნა გუნდში აღარ 

    

იყო საჭირო, მაგრამ საკავშირო 
სპორტკომიტეტის თავმჯდომარის 

მოადგილის სიჩის წყალობით თავს 
მომახვიესო. და ბესკოვს იქვე მოჰყავს 
„მაგალითები“, როგორ უცერემონიოდ 
ერეოდა ეს სამეული მის საქმეში და სხვა. 
ნოდარ ახალკაცმა შეხვედრაზე 

დაწვრილებით ილაპარაკა თუ 
სინამდვილეში რა მიზეზი ედო 
საფუძვლად მათ ნაკრებ გუნდში 
მიწვევას, ბესკოვმა იმის პირობაც ვერ 
დადო, რომ გუნდს ჩემპიონატის 

ფინალურ ეტაპზე გაიყვანდა. ამიტომ 
გახდა საჭირო თბილისისა და კიევის 
დინამოელთა უფროსი მწვრთნელების 
დახმარება, რადგან ამ გუნდებიდან 
თითოეულში 5-6 მაღალი კლასის 
ფეხბურთელი ირიცხებოდა. ხოლო 
ბესკოვს ძირითადად სპარტაკელების 
იმედი ჰქონდა და ამ იმედის 

უსაფუძვლობას ყველა ხედავდა. 
ნოდარ ახალკაცმა ისიც გაიხსენა, თუ 

როგორ ჩატარდა მისი ·დაჟინებული 
თხოვნით შესარჩევი ტურნირის ორი 

გადამწყვეტი მატჩი (ჩეხოსლოვაკიის და 
უელსის გუნდებთან) თბილისში და 
ორივე სსრკ ნაკრებმა მოიგო. იმაზეც 
ილაპარაკა მზადების როგორი 
არასწორი ფორსირებული მეთოდი 
აირჩია ბესკოვმა რომელმაც ბევრი 
ფეხბურთელი გამოიყვანა მწყობრიდან. 
აგრეთვე უფროსი მწვრთნელის სხვა 
უამრავ შეცდომაზე რომელიც 
შემდგომში ბესკოვსაც უღიარებია 
შინაურ საუბარში. გაიხსენა, თუ 
როგორი დაჰაბული სიტუაცია იყო 

გუნდში, როძ ფეხბურთელები შიშის 
ქვეშ იყვნენ და სხვა მიზეზები, 
რომელმაც უცილობელ მარცხამდე 
მიიყვანა საკავშირო ნაკრები. 

22 ჩვენთვის მსოფლიო 

ჩემპიონატისათვის მზადებას ხელი რომ 

არ შეეშალა, - თქვა დინამოელთა 
ყოფილმა უფროსმა მწვრთნელმა --- 
ალბათ მეორედ შევძლებდით ევროპის 

თასის აღებას. მაშინ, 

ჭადრაპი 

გახსოვთ, 

„სტანდარტთან“ ნახევარფინალში 
დავმარცხდით. მაგრამ არც ბელგიელთა _ 

გუნდის თამაშის გაცნობის საშუალება 
მოგვცეს და ჩვენი გუნდის ექვსი წევრი 
კერძოდდ დარასელია, ყიფიანი, 

ხიზანიშვილი, ჩივაძე, სულაქველიძე და 
შენგელია ზედ თამაშის წინ გამოუშვეს 
ნაკრებიდან. არც მე მივდიოდი ხალისით 
ნაკრებში, რადგან „დინამოს“ ეს მაშინვე 

დაეტყობოდა ხოლმე... 
პრესკონფერენციაზე საუბარი, 

ცხადია,ა ქართული ფეხბურთის 

დღევანდელ მდგომარეობას შეეხო და 
ნოდარ ახალკაცმა ამ თემაზე ბევრ 
კითხვას გასცა: პასუხი. «მაში, რომ 
საქართველოს ჩემპიონატში - ძალზე 
ხშირია ჩხუბი და აყალ-მაყალი, მან, 

პირველ რიგში, კლუბე: ის 

ხელმძღვანელები მწვრთნელები და 
ფეხბურთელები დაადანაშაულა. 
მსაჯებიც ხშირად ტერორის ქვეშ სჯიან 
მატჩებს რო. აღნიშნა მილიციის 

უმოქმედობაც, და ისიც, რომ ჯერ 
არცერთი საფეხბურთო · ხულიგანი, 
თუნდაც მას მსაჯისათვის ფიზიკური 
შეურაცხყოფა მიეყენებინა არ 

დასჯილა. იმედად კი მიიჩნია გაზრდილი, 
აჟიოტაჟამდე მისული ინტერესი 
ფეხბურთისადმი რაიონებში და ბევრი 
ახალგაზრდა ფეხბურთელის გამოჩენა. 
ნოდარ ახალკაცმა "ილაპარაკა 

საფეხბურთო სიახლეებზეც. მათ შორის 

ჟურნალისტებს ისიც აცნობა, რომ 2 
ივლის მოლდოვას რესპუბლიკის 

ფეხბურთის ფედერაციის ინიციატივით 
გაიმართება საქველმოქმედო მატჩი 

მოლდოვაა და საქართველოს 

ეროვნულ ნაკრებებს შორის და მატჩის 

მთელი შემოსავალი გადაეცემა 

მიწისძვრისაგან დაზარალებულ 

საქართველოს რაიონების მოსახ-. 

ლეობას, 

    

_ ამჯერად მხოლოდ ციფრები 
ქართველი მააატეივაა ყოველთვის მოიწონებს თავს ნონა გაფრინდაშვილის საიუბილეო ტურნირით. იგი სამუდამოდ 

დარჩება ჭადრაკის ისტორიაში, როგორც უნიკალური შეჯიბრება, რომელშიც პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს დიდოსტატი 

ქალები და ვაჟები. 
_ გთავაზობთ'ამ ტურნირის შედეგებნს ცხრილს: 

/.გია გიოჩვაძე 

2,.ზუჩაბ სფუჩუა 

8, მაია ჩიგუჩიანიშე 

ყ.იეაშა ჯანჯღავა 

5, ძეთევან აჩაჩამია 

, ნ.იგოჩ ეთიმოვი 

”.შეთეჟან კახიანი 

§8.გენაძ0ი ზაიჩიკი 

' 9,ბუხუცი 

//,ნანა იოსელიანი 

ამ შესანიშნავი ტურნირის სპორტულ 
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(გაგრძელება) 

რბენა, სიარული, ხტომა 

ტყორცნა სხვადასხვა 
თითქმის ყველა ფიზიკური ვარჯიშის 
საფუძველია მძლეოსნობის დამ- 
სახურება ის არის, რომ მან თავი 
მოუყარა ამ ვარჯიშებს და სარა 
ერთიანი, მწყობრი სისტემა. მაგრამ 

ყოველ მძლეოსნურ ვარჯიშს, ამავე 
დროს, აქვს თავისი, ავტონომიური 
ისტორია. 

ძველი ბერძნებისა და 

დამოუკიდებელი სახეობა გახლდათ. 
სწორედ ამიტომ 
მანძილებზე რბენა ანტიკური 
ოლიმპიადები“ პროგრამის წამყვან 
ნაწილს წარმოადგენდა წლების 

განმავლობაში იცვლებოდა რბენის 
ტექნიკა, იცვლებოდა მანძილი და 
პირობები, მაგრამ არსი მისი მუდამ 

უცვლელი რჩებოდა. 
ფიზიკოსები იტყვიან; ხმელეთზე 

სწრაფი გადაადგილება იგივეა, რაც 
დედამიწი მიზიდულობის ძალის 

დაძლევაო. ეს იოლი საქმე არ არის და 
ადამიანისაგან სათანადო „გარჯას“, 

გარკვულ ფიზიკურ დატეირთვას 
მოითხოვს მაგრამ ასეა თუ ისე, 

ჩვეულებრივად სირბილს ყველა 
ახერხებს, სხვა საქმეა სპორტული 
რბენა. აქ ბევრი რამ დამოკიდებულია 
იმაზე, თუ ვინ როგორი წარმატებით 
სძლევს დედამიწის მიზიდულობის 
ძალას. 

ერთი შეხედვით, რბენა მოსაწყენი 
„გართობა“ უნდა იყოს. მაგრამ ეს 

მხოლოდ ერთი შეხედვით. მოკლე 
მანძილებზე რბენას (სპრინტს), 

მაგალითად, უმეტესწილად „აფე- 
თქებას“ "ადარებენ, სადაც საკმაოდ 

ეფექტურად შეიძლება "შემოწმდეს 
ადამიანის ტემპერამენტი. გრძელ 
მანძილებზე რბენა (სტაიერულ 
დისტანციებზე) უფრო ხასიათის (და 

კიდევ მოთმინების) გამოცდა. რბენაში 
მუდმივი ვარჯიშით ადამიანს შეუძლია 
ჩემპიონიც გახდეს, თუ, რა თქმა უნდა, 

ასეთ ამოცანას ისახავს მიზნად. მაგრამ 
რბენა უფრო „მიწიერი“ მიზნებითაც 
შეიძლება, ვთქვათ, იმისთვის, რომ შე- 

იგრძნო საკუთარი უნარი, 

შესაძლებლობა, ძალა. _ ცხოვრების 
ნებისმიერ ეტაპზე რბენა ადამიანს 
აძლევს ამას, რისი მიღებაც მას 

და 

სპორტისგან სურდა. 
XV ' საუკუნის ერთ-ერთი 

პოპულარული სანახაობა იყო 
„ფეხმარდი შიკრიკების“ "შეჯიბრება 
რბენაში ერთი საუკუნის შემდეგ 
მეღაში შემოვიდა უფრო სოლიდური 

აღღუუთ 

მოკლე მანძილებზე რბენა ერთი 
შეხედვით თითქოს მარტივი საქმეა, 
მაგრამ ეს მოჩვენებითი სიმარტივე 

კოლოსალურ ფიზიკურ დატვირთვასა 
და ნერვულ დაძაბულობას 

გულისხმობს. საშუალო და გრძელ 
·| დისტანციებზე რბენას, სპრინტისგან 
განსხვავებით უფრო ხშირად 
თეატრალურ სანახაობას ადარებენ, 
სადაც „დეკორაციის“ ხშირი ცელა 
სიუჟეტის დრამატიზმს განსაზღვრავს. 

ნებისმიერ დისტანციაზე რბენას 

თავისით ისტორიულად _ სარწმუნო 

გმირები ჰყავს, თუმცა ლეგენდად 
პცულ სახელებსსც საკმაოდ 

გუელშე უუოთ 17 

სხვადასხვა. _ 

  

სულმოუთქმელად გაირბინა 

  

” 169 მეტრზე რბენის მონაწილენი სტარტზე. 
შეჯიბრება -- რბენა ზეგრძელ კილომეტრი და 195 მეტრი -- მანძილი 

დისტანციებზე მამაკაცთა ფიზიკურ მარათონიდან ათენამდე, წარმოთქვა 
შესაძლებლობების გამოცდის მიზნით ერთადერთი სიტყვა „ნენიკამენ“ (ჩვენ 
1777 წელს ინგლისელი პოუელი გავიმარჯვეთ) და სული დალია. 
რბენიძთ ჩავიდა ლონდონიდან სხვათა შორის, ამ ფაქტთან 

კენტერბერიში. ამ 180-კილომეტრიან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია 

„სიამოვნებას“ ზუსტად ერთი დღე არსებობს ერთ-ერთი ვერსიის 

ღამე დასჭირდა. თანახმად, · მანძიოი მარათონიდან 

   შეა) 
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მოიIე | 
შ 1 / 

ას წელი _ ჩენს (447 „490 წელი 

დახმარებას აგვიანებს დრო არ 

ითმენს. ყოველ წუთს მოსალოდნელია 

რანმედმბაჟ აბას პირველი ოლიმ- 
პიურ თამაშებს მარათონელთა 

შეჯიბრებაში გამარჯვებული ბერძენი 
ფოსტალიონი სპიროს (სპირიდონ) ლუისი. 

ტრაგიკული ფინალი. და აი, მილ- 

ტიადმაც, ალყაშემორტყმულ ბერ- 
ძენთა მთავარსარდალმა, გადა- 
წყვეტილება ძაიდო: სამკვდრო- 
სასიცოცხლო შეტაკება სპარ- 
სელებთან მარათონის ვიწროებში 
უნდა გაიმართოს. მტრის ჭარბ ძალას 
აქ ნაკლები მანევრირების საშუალება 

ექნება. 
„.ბრძოლა,„ როგორც ისტო- 

რიკოსები მოგვითხრობენ, სასტიკი და 
დაუნდობელი ყოფილა. მამულის 
დაცვის“ სურვილით ანთებულმა 
ბერძნებმა გატეხეს მტრის საბრძოლო 
სული და მარათონის ვიწროებში 

სასტიკი მარცხი აგემებს სპარსელებს. 
მტრის მცირერიცხოვანმა რაზმმა 

ბრძოლის ველიდან გაქცევით უშველა 
თავს მილტიადმა სასიხარულო 

ცნობით ათენს ჯარისკაცი აფრინა. ეს 
გახლდათ ბრძოლით მოღლილი 
მეომარი ფილიპიდი, რომელმაც 

42 

ათენამდე ორმოცდაორს კი არა, 

ოცდაჩვიდმეტ კილომეტრს შეად- 
გენდა. რაც ”შეეხებ ფართოდ 

გავრცელებულ და პოპულარულ 42 
კილომეტრსა და 195 მეტრს, იგი 

თითქოს, 1948 წლის ლონდონის 
ოლიმპიადაზე დააწესეს ვინაიდან 
ინგლისის დედოფალმა მარათონელთა 
შეჯიბრების” ფინიშის ნახვა ვინძორის 

სასახლიდან გამოუსვლელად ისურვა 
და დისტანციაც ამის გამო 

დააგრძელეს. 

(გაგრძე._ ესა შემდეგ ნომერში) 

    რუბრიკას უძღვება ნოდარ გუბუშვილი   
  

  

3I მაისი, 199! სარბიელი



დინ მთელი 

ყწყელეშეისალია 
„ამოირჩიეთ: ძალიან ძვირი ან ძალიან 0აფ0 

  
გარბენის და კროსის მეტი რა 

გვინახავს მაგრამ წლევანდელი 
აშკარად. განსხვავდებოდა წინამორ- 
ბედისაგან, და რადგანაც ეს აღვნიშნეთ, 

თანაც წერილის დასაწყისში, მოვალენი 
ვართ ისიც ვთქვათ, მაინც რაში იყო 
განსხვავება. 

“ მთავარი,რასაც ხაზი უნდა გაესვას, ის 
იყო, რომ ხალხი ამჯერად ძალით კი არ 
„გამოურეკიათ”“ სტარტზე, როგორც 
ადრე ხდებოდა ხოლმე „მასობრიობის 

  

ეფექტი“ მისაღწევად ასეთი 
„მობილიზაცია“ ნებისმიერ შეჯიბრებას 

აცლის ყველაზე საჭირო თვისებას –- 
ხალას ენთუზიაზმს და, მონაწილეთა 
სიმრავლის მიუხედავად უინტ- 
ერესოსაც ხდის. ახლა კი გარბენმა 
მართლაც ზღვა ენთუზიაზმი დაიტია, და 

თუკი იყო კიდევ ძველი „წესით“ 
მონაწილეთა გამოყვანის რამდენიმე 
შემთხვევა, ისიც ამ ზღვაში „ჩაიკარგა", . 

ცხადია, ინტერესს ალვივებდა 

M· 

„მიხედვით 

საკმაოდ კარგი რეკლამა და, რაც 
მთავარია, ისეთი პრიზები, როგორიც 
ჩვენში არც ერთ მსგავს,ასპარეზობის. · 
მონაწილეებს არ ჰღირსებიათ. მსუბუქი 
ავტომობილი, იაპონური მაგნიტოფო- 

ნები და სხვა ჯილდოები დიდი ცდუნება 
იყო ი დაულის. და ალბათ დიდი 

თავი გ : ეცადათ 
სერკილიამებბიას დისტანციაზე (მეტი “ 
სიზუსტისათვს ვიტყვით რომ 
საასპარეზო მანძილი დაახლოებით 4,5 
კილომეტრი იყო). საიდან არ ჩამოვიდა 
ხალხი გარბენში - მონაწილეობის 

მისაღებად. ზოგმა, ასეთი შემთხვევებიც 
ვიცი, გაზეთში პირველი განცხადების 
წაკითხვის შემდეგ დაიწყო ვარჯიში. 
ადვილი წარმოსადგენია, რა იქნება · 

გაისად! გასულ შაბათს კი შეჯიბრებამ 
800-მდე მონაწილეს მოუყარა თავი. 

უნდა ითქვას, უცხოეთშიც, ასეთი 
ასპარეზობის მოსაწყობად თვეობით 
ემზადებიან, მით უმეტეს თუ შეჯიბრება 
პირველად ტარდება. ამჯერად კი ამდენი 
დრო არ იყო. სულ მოკლე ვადაში 
უდიდესი სამუშაო გასწიეს სპორტის 
დეპარტამენტის საორგანიზაციო ჯგუფ- 
მა და მსაჯთა კოლეგიამ, რომელსაც 
მამია ტუღუში ედგა სათავეში. ხშირი 
მასობრივი მანიფესტაციების გამო უკვე 
კარგად გავარჯიშებულმა ავტოინ- 

სპექციამაც საიმედოდ გადაკეტა მთელი 
ტრას თავისუფლების მოედნიდან 
ეროვნულ სტადიონამდე.. მართლაც 
სასიამოვნო სანახავი ყოფილა 
მძლეოსანთა შეჯიბრებას მთლიანად 
„გაწმენდილ“ ქუჩებში. მართალია, 
თვითონ ეროვნულ სტადიონზე, სადაც 
ერთბაშად ორი საფეხბურთო მატჩი 
გაიმართა, უფრო რთული ვითარება იყო 
და ბილიკებზე გარეშე ხალხი ირეოდა 
(მსაჯებმა მხოლოდ ორი საათით ადრზ 
შეიტყვეს, რომ კროსის ორგანიზაციაში 

ეროვნული გვარდია ვერ მიიღებდა 
მონაწილეობას. არადა, მისი იმედიც 
ჰქონდათ.) შეჯიბრებამ, კიდევ ვიმე- 
ორებ, მართლაც კარგი შთაბეჭდილება 
დატოვა, თანაც გაითვალისწინეთ, ეს 
პირველი გარბენი იყო. 
მონაწილეები როგორც 

ვწერდით, ასაკობრივი ჯგუფების 
იყვნეინ განაწილებული. 

ყველაზე დიდი ინტერესი, ცხადია, 
გამოიწვია უძლიერეს მძლეოსანთა და 
ვეტერანთა გამოსვლამ, რომელთა 
შორის გამარჯვებულსაც6 „ჟიგულის“ 

ადრე 

  წშრმე 

ამ თვალუწვდენელ იმპერიაში სადაც 
არ უნდა წახვიდეთ, რა შეჯიბრებაც“არ 
უნდა ნახოთ, ასპარეზობაზე მოფუ- 
სფუსე ·ფსპეციალისტებში ადვილად 
გამოარჩევთ დაბალჩინოწანთა თავი- 
სებურ კასტას. ეს არიL' “ ავის საქმესთან 
ეჭვიანობამდე მისული სიყვარულით 
დაკავშირებული, მისი ძირისძირობამდე 

მცოდნე და ერთგული ხალხა, ვისთვისაც 
არ არსებობს სხვა ავტორიტეტი, 
სპორტსმენებისა და მათსავით საქმეში 

„ჩამწვარი“ კოლეგების გარდა. თუკი 
გსურთ რომელიმე სახეობას ღრმად 
ჩასწვდეთ, ასეთ ხალხთან საუბარი 
ბევრს რამეს შეგძენთ და ბევრ რამეზე 

აგიხელთ თვალს, მით უმეტეს, რომ 
ისინი ხალისიანად და მეფური, 

შემწყნარებლური დიდსულოვნებით 
გაგიზიარებენ ცოდნას. 

ამ სპეციალისტებს გარეგნულადაც 
გამოარჩევთ უბრალო სამოსითა და 

ჩაწითლებული თვალებით, ანდა 
ასეთივე ფჭრის ცხვირით. სულო 

ცოდვილო, ამქვეყნიურ სიამეთაგან 
ერთადერთი სასმელია· მათთვის, 

რომელსაც ისევე ვერ ღალატობენ, 
ირაოს საქმეს. 

ერთმა ასეთმა სპეციალისტმა შეც 
| გამიწია სამსახური 

საკავშირო სპარტაკიადაზე. ახალგაზ- 
რდა ჟურნალისტს 
სამჭიდში გამართული შეჯიბრების 

გაშუქება, მომანდეს, მე კი თვით ასეთი 
პირველად ამ 

დავალების მიღებისას გავიგე. რა მექნა? 
    % ენანი? 

სარბიელი 

მოსკოვში, 

ვუსხედით და ყურადღებით ვუსმენდი 
გახალისებული ცხენოსნის სამსაათიან 
მონოლოგს. მერე, „განათლებულმა“, 
შედეგების“ ცხრილი შევათვალიერე, 

საქართველოს მწვრთნელებთან მივედი 

და თითქმის პროფესიული საუბარი გა– 

ვუმართე. მოკლედ, ჩვენი უსიტყვო 
გარიგებითა და ჩვენ-ჩვენი „საქონლის“ 

გაცვლით მეც კმაყოფილი დავრჩი და 
მსაჯიც. ის კიდევ უფრო. ” 

მაგრამ ორი დღის შემდეგ კიდევ ერთ 
წითელცხვირა მსაჯთან გარიგება, 

რომელსაც ფიქტობრივად სახელშეკ- 
რულებო სახე ჰქონდა, ასეთი ბედნიერი 
ფინალით კი არა, დიდი, გრანდიოზული 

სკანდალით დამთავრდა. 
სამჭიდის ბოლო სახეობის, 

ცხენოსნური კროსის წინ ერთ-ერთი 
ჩვენი მეზობელი რესპუბლიკის გუნდი 
მსაჯს მოურიგდა, რამდენ „ზაკიდკას“ 
გვაპატიებ, იმდენ ას გრამ კონიაკს 
მიიღებო. ეს „ზაკიდკა“ ცხენის 
შეყოქნება, ბარიერთან გაჩერებაა, 
რისთვისაც მხედარი საჯარიმო 
ჭულებით ისჯება. 
არბიტრი კი ბიტცის ტყეში ყველაზე 
რთულ წინაღობასთან იდგა -- დიდ 
ორმოს მაღალი ბარიერი მოჰყვებოდა. 

ეტყობა, იმ გუნდს ტყუილად არ 
უნდოდა მსაჯის მოსყიდვა –- მათმა 
ცხენებმა „ზაკიდკა“ ბლომად გააკეთეს 

და კმაყოფილი სპეციალისტი გუნებაში 
ითვლიდა „შემოსავალს“, „შეჯიბრება 
რომ დამთავრდა, ანგარიშის გასწორება 

მოხდა ჯენტლმენურად – იქვე, 
ადგილზე. ცუდი ის იყო, რომ ჯილდომ 

მსუნაგობი გამო 

„ზაკუსკამდე" ვერ” მიაღწია და მყისვე . 
იქნა რეალიზებული. ნაქებმა კონიაკმა 
მშიერსა და დამაშვრალ მსაჯს მალე მო– 
ჰკვეთა მუხლები, მან ბილიკს გადაუხვია 
და იქვე, ბუჩქებში შეუდგა „კულტუ- 

მოქრთამული: 

უცებ არ გამოსწორლეს! _ 
შეცდომა 100 გრამ კონიაკად 

„მედლებით დააჯილდოვეს 

რულ დასვენებას“, ესე იგი –- ძილს.|. 

„ ამასთან მს ამ ვითარების 
თვალსაზრისით „მავნე“ ჩვევაც აღმო- 
აჩნდა: თურმე ხვრინვა არ სჩვეოდა და 
უკვე ჩამოწოლილ სიბნელეში მთლად I 
უჩინარი გახდა. 

“ წარმოიდგინეთ რა დღეში ჩაც- 
ვივდებოდნენ მიძინებულის ბობოლა 
კოლეგები, –– მათ ხომ ცხენ-მხედართა 
საბოლოო შედეგები უნდა 
შეეჯამებინათ და პრიზიორები დაესა– 
ხელებინათ, მაგრამ ერთი პუნქტის 
მონაცემები აკლდათ. ბიტცის ტყეში 
ტოტალური ძებნა გამოცხადდა, მაგრამ 
ჩირგვში მძინარე მექრთამე მსაჯის პოვნა 
ეგრე იოლად არ მოხერხდა. თან იგი, 
როგორც ჭეშმარიტი მხედარი, პატარა 

ტანისა გახლდათ, რაც კიდევ უფრო 
უძნელებდა საქმეს ზხელფარნიან ხალხს. 

მეც, სხვებთან ერთად, გვიანობამდე 
ველოდი სამაშველო ექსპედიციის 

დაბრუნებას, რადგან მწვრთნელებმა 
მითხრეს: ჩვენი ანგარიშით, 
საქართველოს გუნდმა მეორე ადგილი 

დავიკავეთო. 
ღამის პირველი საათი იყო 

დაწყებული, როცა დაკარგული მსაჯი 
მოიყვანეს თუ მოიტანეს. ის ჯერ კიდევ 
კონიაკით იყო გაბრუებული და ნათელი 
პატაკ ვერ ჩააბბრა უფროსობას, 
მაგრამ თან წიგნაკ– აღმოაჩნდა, 
რომელშიც ყველა მონაცემი ჰქონდა 
შეტანილი „ი ცხადია, , კონიაკში 

გაყიდული დარღვევების გარდა. ისინი 
საერთო ჯამში შეიტანეს და მეორე დღეს 
ჩვენი გუნდი მართლაც ვერცხლის 

–- რით დასჯით ამ რთ მსაჯს? –- 
ვკითხე მის ჩინოსან კოლეგას. 

თორემ, 

გამოსწოზიდეს. –- მიპასუხა მან. 

“ ოლეგ ხარაზიშვილი, 

„+ 

  გიორბი –-–-. 

# 

მარკის ავტომობილი“ უნდა მიეღოთ. · 
· 20-3– წლის სპორტსმენთა შორის 
რის თბილისელმა ოლეგ 

ემა და ეს მოსალოდნ 
ორია შორის ფავორიტი, 40 წლის 

კარგა ხანს 

„კვალში ედგა“ მთავარ მეტოქეს, თანა 
ტოლ ვალერი გედევანიშვილს (ორივე . 
–– თბილისელია), სტადიონის სიახლო- 
ვეს კი უცებ ტემპს უმატა და ასიოდე 
მეტრით ჩამოიტოვა იგი. გამარჯვებაში 

უკვე დარწმუნებული . ხარაზიშვილი 
ფინიშისაკენ პირდაპირ მიფრინავდა და 
“კინაღამ ხოხლოვსაც გაუსწრო, 
რომელსაც, ბოლოს, სულ რამდენიმე 
მეტრით ჩამორჩა, ფინიშთან ბედნიერ 

„გამარჯვებულს გახარებული ახლობლე- 
ბი დახვდნენ. ცხადია, . იქვე იყო ' მისი 

ჯილდოც -- ცინცხალი „ჟიგული“. 
შთამბეჭდავი სანახავი იყო გარბენის 

ფინიში ეროვნულ სტადიონზე. ზედიზედ 
ს აპიავრეზდნ ენ "დისტანციას ბავშვები, 
ახალგაზრდები, ხანში 
რამდენიმე ათასი მაყურებელი ტაშით 
შეეგება ინვალიდების“ გამოჩენას 
ფინიშხე (გარბენის ტექნიკური 

შედეგები იხილეთ მე-6 გვერდზე)... 
ზოგი ამბობს, ახლა ისეთი დრო 

“ დადგა, სავარჯიშოდ ვის სცალიაო. 
წმინდა წყლის დემაგოგიაა! გაიხსენეთ 
რამდენი მტერი ჰყავს დღეს ადამიანის 
ორგანიზმს, შხამქიმიკატების მთელი 
„მენიუ, ფსიქოლოგიური სტრესები, 
საკვების ღარიბი არჩევანი, მეტისმეტად 
ინერტული ყოფა.. ყველაფერ ამას 

გავარჯიშებული, ჯანმრთელი ორგა- 

ნიზმი გაცილებით უკეთ უმკლავდება –- 
ჰკითხეთ თუნდაც სპეციალისტებს. 
არადა, საავადმყოფოები პაციენტებს 
ვეღარ იტევს, თანაც, რა დასამალია, ეს 
მეტად ძვირადღირებული „სიამოვნე- 
ბაა“ ბევრი, ძალიან ბევრი ჩვენი 
თანამემამულის” და მთლიანად რესბუბ- 

ლიკისათვის. ვარჯიში კი გაცილებით 
იაფი ჯდება, საამისოდ საკმარისია 

ადამიანმა ერთხელ ·ჭსძლიოს საკუთარ 
თავს... უცხოეთში ჩასულები მხოლოდ 
მაღაზიებსა და გასართობებს რომ 

ვაკვირდებით, ბარემ გავიცნოთ იმათი 
ცხოვრების წესიც, დავინახოთ, რარიგ 
აქვთ შეგნებული ჯანმრთელობის 
მნიშვნელობა და რას აკეთებენ სამი- 
სოდ, რომ ჯანმრთელნი იყვნენ. ათეულ ; 

  

ელიც იყო.” , 

შესულები. · · 

  

პირველობაში აბსოლუტურ 

გამარჯვებული ოლეგ ხოხლოვი. მ 
მილიონობით ამერიკელი · მოქალაქე 
სისტემატიურად ვარჯიშობს, ყკოველ- 
დღიურად დარბის ან საგანგებოდ და- 
დის, ეს მათ უსაქმურობით როდი მოს- 

დით. იქაურ ეკონომიკურ მოდელს თუ 

ცალკეულ სტრუქტურებს ჩვენ, ვინ 
იცის, როდის გადმოვიღებთ, მაგრამ სა- 

კუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (რაც 

მთლად ეგოისტური ჩვევა არ უნდა 
იყოს, ხომ შეგვიძლია ახლავე. 
ვისწავლოთ... , +.C 

სპორტის დეპარტამენტის დი- 

რექტორმა · ბატონმა კახი ასათიანმა 

გამოაცხადა, რომ ამიერიდან თბილისის 
გარბენი ტრადიციული იქნება (იგი 

შესაძლებელია მალე საერთაშორისო 

შეჯიბრებადაც იქცეს). ასე რომ, წინ 

მთელი წელიწადია. ივარჯიშეთ, 

ივარჯიშეთ, მით ''უმეტეს, როგორც 

"გამოცხადდა, პრიზები კიდევ უფრო , 
მრავალფეროვანი უფრო დხფერენ- 

· ცირებული · იქნება განსაკუთრებით... 
უფროსებისათვის, ერთი სიტყვით, · 

ივარჯიშეთ! 

ბიორბი ბალხბდიილი 
/ 

: ააააიოლუიი 

აფერუმ, ეროვნულო 
ჩემკპიონადო?! 

ამა წლის იანვარში, როგორც უკვე 

იცით, დაიწყო პირველი ეროვნული 
ჩემპიონატი ხელბურთში, მაგრამ უნდა 

- გითხრათ,რომ ასეთი უსუსური და არა- 

ორგანიზებული შეჯიბრება იშვიათად 
"მინახავს. 

არავითარი რეკლამა მსაჯთა 
ნაკლებობის გამო მატჩებს ხშირად სხვა 
გუნდის მწვრთნელები და მოთამაშეები 
სჯიან. თამაშებს ხშირად არ ესწრება 
კომისარი, მოიკოჭლებს სამედიცინო 

მომსახურება... 
გარდა ამისა, 

რესპუბლიკი“ ჩემპიონატი 
ერთი ლიგით რატომ შემოისაზღვრა? 

იქნებ მას უმაღლესი ლიგა ან „ა“ ჯგუფი 
დავარქვათ. მაგრამ უფრო დაბალი 
რანგის ჯგუფები ან ზონები ხომ უნდა 
იყოს. საინტერესოა ბოლო ადგილზე 

სასული გუნდები დატოვებენ 
ჩემპიონატს თუ არა? თუ დატოვებენ, 
ჩემპიონატი შევსებას საიდან მიიღებს? 
ამ კითხვაზე ზსუხის გაცემა იქნებ 
სხვებმა ითავონ, ჩვენ კი თვალი 
მივადევნოთ იმას, რაც ამ ერთადერთ 
„ლიგაში“ ხდება: 

ჩატარდა მე-5, ბოლოს წინა ტური, 
ერთპიროვნულ ლიდერად მოგვევლინა 
საქართევლოს ტექნიკური უნი- 

ვერსიტეტის საღბურთელთა გუნდი, 
| მაც ჯერ ფოთის „ოქროს ვერში“ 

” დაამარცხა ორ შეხვედრაში (33: :25. და 

(30:29), შემდეგ კი ჩემპიონატის ერთ- 
ერთი ფავორიტი –– ვეტერანთა გუნდი 
(33227 და 31:27) ამ ბოლო 
შეხვედრებზე განსაკუთრებით მინდა 
გავამახვილო თქვენი ყურადღება, 
რადგანაც პირველი თამაში კი დაიწყო, 

ოღონდ აღარ დამთავრებულა: 22-ე 
წუთზე მსაჯმა თამაში მიატოვა. ამის 

მიზეზი იყო დავა ვეტერანთა და მსაჯს” 
შორის. ეს საკითხი უნდა განიხილოს 
საქართველოს ' 
ფედერაციამ და სადისციპლინო 

· 

საინტერესოა 

მხოლოდ” 

კომისიამ (ჩაშლილი მატხი ი 
„ განმეორებით“ გაიმართა და, როგორც . 
ზემოთ აღვნიშნეთ, სტუდენტთა 
გამარჯვებით დამთავრდა –- 31:27). 

საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ 
ჩეპიონატს: თავს არიდებენ მონაწილე 
გუნდები. IV ტურში სათამაშოდ არ 
გამოცხადნენ ქუთაისელები, ხოლო V 
ტურში - ჩემპიონატის ერთ-ერთი 
ლიდერი თელავის გუნდი (ორივეს 
წაგება ჩაეთვალა, ანგარიშით –- 0:10). 
ამ საკითხის მოგვარებაც აუცილებელია, 
თორემ, ჩემის” აზრით, ჩემპიონატს 
ეროვნული კი არა, თბილისის 

ჩემპიონატი დაერქმევა. 2) 
ამ ტურში მინდა კაამთვყო 

მეიფარიანის, შენგელიას, მჟავანაძის, 
ბოყოჩაძის, მინდელისჯუგულავასXსტუ), 
ალექსანდრე ანპილოგოვის, ვახტან» 
ბერიაშვილის (ვეტერანები), ჟუკის, 
სევოპლიასოვის („ოქროს ვერძი"), გოჩა 
დემეტრაშვილის, მერაბ როგავას 
(სსფკი” კარგი, გააზრებული და 
"შედეგიანი თამაში. მათ გვერდში ალბათ 
მალე სხვები ამხზუდგებიან და 
ერთმანეთთან სპორტულ ბრძოლაში 
გაიზრდებიან ისეთი ხელბურთელები, 
როგორებიც არც ადრე აკლდა 

საქართველოს, და შემდეგშიც დიდ 
სახელს მოუტანენ ქართულ ხელბურთს. 

ზვიად შათირიშვილი 
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' რეკორდია 

· გულშემატკივარი 
“2. 

“თ. 

- „ბობს“ 

ამერიკელი კალათბურთის მოყვა- 
რულებხსთვის მარტის ბოლო უიკ-ენდი, · 
შეიძლება ითქვას, დასვენების დღეები 
არ ყოფილა. თვის დამლევს მათ დიდი · 
ემოციური სტრესის · გადატანა 

მოუხდათ, თუმცა ეს დღეები ალბათ 
მაინც სასიამოვნო მოგონებად დარ- 
ჩებათ. მართალია, როგორც სპორტული 
ასპარეზობის წესია, ახლაც ზოგმა 
მოიგო, ზოგმა წააგო და იმედი გაუცრუა 
გულშემატკივრებს, მაგრამ იმას   ვერავინ უარყოფდა, რომ ჩემპიონატი · 
ნამდვილ ზეიმად იქცა და ეს ზეიმი 
კალათბურთის ყველა მოყვარულისთვის 

იყო განკუთვნილი. 
აშშ-ის სტუდენტთა ჩემპიონატის 

დასკვნითი მატჩები ინდიანაპოლისში –– 
ქვეყნის ყველაზე „საკალათბურთო“ 
შტატის დედაქალაქში ჩატარდა. რატომ 
არის - ინ ყველაზე „საკალათ- 
ბურთო“ შტატი? იმიტომ, რომ აქ თვით 

. კოლეჯების მატჩებსაც კი ზხუთი-ათი 
ათასი მაყურებელი ესწრება. ერთი წლის 
წინ შტატის ნორჩ კალათბურთელთა 
პირველობის ფინალურ შეხვედრას 40 
ათასი კაცი დაესწრო! ეს მსოფლიო 

მოსწავლე კალათბურ- 
თელთა შეჯიბრებებისთვის, ”შარშან- 

დელი მატჩი ფეხბურთის დაზურული 
სტადიონის -- „ხუზიერ დოუმის“ 
სარბიელზე ჩატარდა. და აი,. ახლაც 
ამერიკელ კალათბურთის მოყვარულთა 

“ ყურადღების, ცენტრში ეს მოედანი 
აღმოჩნდა. „დიდი ოთხეულის“ მატჩებზე 
ბილეთები კარგა ხნით ადრე გაიყიდა, 
მაგრამ მაყურებელთა რაოდენობის 
რეკორდი ამჯერად არ გაუმჯო- 

ბესებულა,„ რადგან სტუდენტთა 
შეხვედრებს ზოგჯერ ბევრად მეტი 

ესწრება. არც 

რეკორდი დამყარებულა. 
9მ-- შემთხვევაში მოხდებოდა, თუ 

სატელევიზიო 

' გამონაკლისიც: 

ფინალში (არარ. და ანდიძნის 

უნივერსიტეტების სტუდენტები გავი. 
დოდნენ. ახლა კი სარეკორდოდ 

„ ითვლება ისევ 1979 წლის ფინალური 
მატტის ტელერეპორტაჟი, როცა 
ერთმანეთს შეხედნენ მიჩიგანის გუნდი” 
და ინდიანის შტატის უნივერსიტეტის 
“წრ აგერიოთ ინდიანისს უნი- 

ვერსიტეტშიე კალათბურთელები, 
რომე-ლთა რიგებში შესაბამისად” 
თამაშობდნენ დღევანდელი პროფე- 
სიული კალათბურთის „ვარსკვლავები“ 
ირვინ ჯონსონი და ლარი ბერდი. 

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 
კალათბურთის საღამოების კარგად 
მოფიქრებული სცენარი. აქ გათ- 
ვალისწინებული იყო თვით უმცირესი 
დეტალებიკც6 კი, რაც მატჩებს 
განსაკუთრებულ, საზეიმო ელფერს 

აძლევდა. ამ დღეებში ტრიბუნებზე 
ნახავდით უმაღლეს სახელმწიფო 

მოხელეებსაც და კალათბურთით 

გატაცებულ ბიჭუნებსაც. აქ ყველა 
თანაბარია. მართალია, ხდება 

„ხუზიერ დოუმს“ 

აღტაცების გუგუნი გადაუვლის, როცა 
-დარბაზში შემოდიან საპატიო სტუმ- 

რები, ლეგენდარული კალათბურთე- 
ლები უილტ ჩემბერლენი, ბილ რასელი, 

ოსკარ რობერტსონი, ქარიმ „აბდულ- 
ჯაბარი ი ლარი ბერდი თუ სხვა 
სახელგანთქმული ვარსკვლავები. 

„დიდი ოთხეულის წლევანდელ 
შემადგენლობას მიმომხილველებმა 
„ერთი პლუს სამი" . უწოდეს: ერთი 
გუნდი მართლაც ყურადღების ღირსია, 
დანარჩენები კი მხოლოდ კერძისთვის 
აუცილებელ გარნირად შეიძლება 

ჩაითვალონო. სი-ბი-ეს-ის ტელეკომენ- 
ტატორმა ბილი პარკერმა რეპორტაჟში · 
თქვა: სამი გუნდი ინდიან. პოლისში 
ჩამოსვლითაც გახარებულია, მეოთხეს · 
კი სიხარულს მხოლოდ ჩემპიონობა 
მოუტანსო. ძნელი მისახვედრი არ არის, 
რომ ამ მეოთხეში იგი გულისხმობდა 
ნევადის გუნდს, რომელსაც ბევრი 

  

. შეძლებდა 

„, შეძლო შეენარჩუნებინა 

· ნაკრების სიმბოლურ 

== = მპლეოსნობა 

  

შამამსილველა ჩემპიონატში შერ 
მატებას უწინასწარმეტყველებდა. 
საერთოდ, პროგნოზის მიხედვით, 
ამჯერად ფინალში დასავლეთის ორი 

წარმომადგენელი უნდა შეხვედროდა 
ერთმანეთს,ს ფიქრობდნენ რომ 

ჩრდილოეთ კაროლინის გუნდი ვერ 
„თავხედი”“ კანზასელი 

სტუდენტების სენსაციური წინსვლის 
შეჩერებას, ნევადა კი, რომელიც 
შარშანდელ ფინალში “ ადვილად 
გაუსწორდა დიუკს, ამჯერადაც არ 
გაუშვებდა ხელიდან ჩემპიონობის 
მობოვების შანსს. საინტერესოა, რომ 

1973 წლიდან ეს შეჯიბრება ზედიზედ 

' ორჯერარც ერთ სტუდენტურ გუნდს არ 
მოუგია. ასე რომ მომხდარიყო, „ლას- 
ვეგასის სტუდენტები გაიმეორებ-დნენ 

ბობი ნაიტის გუნდის თხუთმეტი წლის 
წინანდელ რეკორდს -- მთელ სეზონს 

დაუმარცხებლად გაივლიდნენ. 
ნახევარფინალამდე ჯერი –ტარ- 

კანიანის გუნდს 34 შეხვედრაში 34 
გამარჯვება ჰქონდა მოპოეებული. 
ამასთან, ნევადა მხოლოდ ერთ მატჩში 
ჩამორჩა ანგარიშში პირველი ტაიმის 
შემდეგ, დანარჩენ შეხვედრებში კი 
უპირატესობა თავიდან ბოლომდე მის 

მხარეს იყო. დიუკელ „ვიცე-ჩემპიონებს“ 
ოცდაათი მატჩი მოგებული ჰქონდათ, 
შვიდი კი –– წაგებული. ამასთან, გუნდმა 

თავისი 
„საჩემპიონო შემატგენლობა, ლარი 
ჯონსონი და სტეისი ოგმანა კი აშშ-ის 

სასტარტო 
ხუთეულში შეიყვანეს. მათ გარდა ნბა-ს 

კლუბების მიწვევებგ „ჯიბეში ედოთ“ 
გრეგ დიტონს და “ანდრეს ჰაიტის. . 
ნევადას გუნდის წევრთა საშუალო ასაკი 
ოცდაორი წელი იყო, დიუკელი 

კალათბურთელებისა კი, რომლებსაც 
შარშანდელს შემდეგ სასტარტო 
შემადგენლობის სამი მოთამაშე 

გამოაკლდათ -- ცხრამეტი. სამაგიე- 
როდ, როგორც ყველამ აღნიშნა, დავაჟ- 
კაცებულან გამთამაშებელი ბომ პარლი 

=საალათბურთ ი ======– 

„ცისფერი ეშმაჰების“ ტრჩემშ! · 
და თავდამსხმელი ქრისტიან ლეტნერი. 

სწორედ ამ ბიჭების იმედი ჰქონდა 

დიუკელ სტუდენტრა მწვრთნელს მაიკ. 
კშიშევსკის. ნახევარფინალურ მატჩში 
ლას-ვეგახის გუნდთან მან აქცენტი ამ 

წყვილზე გადაიტანა მოთამაშეებმა 
გაამართლეს მწვრთნელისა და გულშე- 
მატკივრების იმედი. ლგაზრდობა 
შეუპოვრად იბრძოდა მთელ მოედანზე 
და ტოლს არაფერში უდებდა 
გამოცდილ მეტოქეებს. ხან ერთი გუნდი 
დაწინაურდებოდა, ხან შეორე. შაბი 

დამთავრებამდე 14 წამით 
ადრე ანგარიში თანაბარი 
იყო -- 77:77, აჭ სწორედ 
ლეტნერმ გამოიჩინა” შე- 
საშური სიმტკიცე და ორი 
ზუსტი საჯარიმო სროლით 

მატჩის ბედი გადაწყვიტა –- 
79:77. ეს წლევანდელი 
ტურნირის ყველაზე დიდი 

სენსაცია იყო. 
მაიკ კშიშევსკისა და მის 

ბიჭებს ღირსეულად. L 
მოპოვებულ გამარჯვებას 
ულოცავდნენ. ამ დროს მათ 

უკვე იცოდნენ, რომ ფინალში 
კანზასის. გუნდს უნდა 
შეხვედროდნენ, რომელმაც 
ჩრდილოეთ კაროლინას 

სტუდენტებს მოუგო 
79:73. სხვათა. შორის, 

წარმატებას ულოცავდნენ ჩემპიონატის 
ყველაზე უიღბლო მონაწილის 

ინდიანის გუნდის მწვრთნელ ბობ 
ნაიტსაც. მისმა გუნდმა კიდევ ერთი 
წლით შეინარჩუნა დაუმარცხებლობის 
რეკორდი, 

ფინალური შეხვედრის დაწყებამდე 
უმეტესობა ფიქრობდა, რომ ნევადას 
გუნდთან გამარჯვებით ფრთაშესხმული 

დიუკელები ' ' კანხასელ კალათ- 
ბურთელებსაც · დაამარცხებდნენ. 
ვარაუდი სარწმუნო ჩანდა იმიტომაც, 

რომ კანზასის გუნდი ჩვეულებრივზე 
სუსტად გამოვიდა ნახევარფინალში, 

ეს. 

თუმცა მოიგო მატჩი.» 2 
წოდების მოსაბოვებლად ფინალში მა 
ისე უნდა ეთამაშა, როგორც! 1ინდისნის ! 
გუნდთან მოგებულ :მატ#9ი.ა) მაგრან. 
მწვრთნელ როი უილიამსის 
შეგირდებმა, როგორც იტყვიან, 

შეუძლებელი ვერ შეძლეს. დიუკელები 
თითქმის ' მთელი მატჩის მანძილზე 

პირველობდნენ. ისევ გამოიჩინა თავი 
· ჰარლი-ლეტნერის წყვილმა. პირეელი 
ვირტუოზული პასებით წარმართავდა 
პარტნიორთა თამაშს, მეორე უნაკლოდ 
თამაშობდა ფარქეეშ,და თავის გუნდს 
18 ქულაც მოუტანა. ლეტნერი „დიდი 

ოთხეულის"-. საუკეთესო მოთამაშედ 
დაასახელეს. მისმა გუნდმა, რომელსაც 

  

დიუკის უნივერსიტეტის გუნდის უფროსი მწვრთნელი 
მაიკ კშიშევსკი ავტოგრფებს არიგებს. 

„ბლუ დევილზს“ („ცისფერი ეშმაკები“) 

უწოდებე, შეხვედრა მოიგო 
ანგარიშით 72:65 და ამერიკის სტუდ- 
ენტური კალათბურთის ისტორიაში 
პირველად მოიპოვა ქვეყნის 

ჩემპიონობა. ქ 

ამგვარად, მორიგი რაუნდი აღმოსავ- 
ლეთსა და დასავლეთს შორის აღმოსაე- 

ლეთის გამარჯვებით დასრულდა. 

„ · სოსო დათიკაშვილი, 
„სარბიელის“ კორესპოდენტი აშშ-ში. · 

წიუ-იორკი. 

  

  

” თარჯმრბენი,რ რომელსაც მფრინავის გული პქვს. 
ლეიკ-პლესიდში, ამერიკელ _ბობ- 

სლეისტთა საწვრთნელ ბანაკში, 

“მსოფლიო სარბიელზე... 
– მძლეოსნობის საქმე როგორღა 

ჩვეულებრივი სამუშაო დღე იყო. იქნება? 

უჩვეულო გახლდათ მხოლოდ ის, რომ 
ერთ-ერთი ეკიპაჟის შემადგენლობაში 

მართავდა... ედვინ მოზესი, 
ოლიმპიური ჩემპიონი 400 მეტრზე 

თარჯრბენში, ჟურნალისტები ჯერ კიდევ 
შარშან შემოდგომიდან ელოდნენ 
ჩემპიონთან შეხვედრას. ახალ ამპლუ- 
აში, როცა გამოჩენილმა მორბენალმა 
გადაწყვიტა ზასთრის სახეობაში ეცადა 
ძალა, მას ინტერვიუ არავისათვაის 
მიუცია. მოზესი ამ ხნის მანძილზე თავს 
არიდებდა პრესის წარმომადგენლებთან 
საუბარს, მთელი გულისყური ვანოშზე 
ჰქონდა გადატანილი. 

– ჩემი ნადაწყვეტილებ ბევრმა ” 
ჩვეულებრივ სარეკლამო ტრიუკად 
მიიჩნია, მე კი ამ საქმეს ძალიან 
სერიოზულად ვუყურებდი, ჩემს 
სიმართლეში დასარწმუნებლად დრო 
იყო საჭირო. აი, ახლა უკვე მჯერა, რომ 
არ შევმცდარვარ, –- ამბობს 35 წლის 
ედვინ მოზესი, რომელიც თითქმის ათ 

წელიწადს განუყოფლად ბატონობდა 

    

–- მძლეოსნობის მიტოვება არც 

მიფიქრია. დღესაც უწინდებურად 
ვვარჯიშობ ჩემს ძირითად სახეობაში. 
მართალია დატვირთვა, 
შევამცირე, მაგრამ „დანაკარგს“ 

ბობსლეისტთა გუნდში ვარჯიშით 
ვინაზღაურებ. · 

–- მაინცდამაინც ბობსლეი რატომ 
აირჩიეთ? 

–- მე წარმოშობით ოჰაიოდან ვარ. იქ 
თოვლი არ არის და ზამთრის 
სახეობებში ვარჯიშის საშუალებაც 
არასოდეს მქონია. თხილამურებზეც კი 
ვერ ვდგები. მაგრამ ' ბობსლეისტების 
შეჯიბრებების „კქერა ბავშვობიდანვე 
გაგიჟებით მიყვარდა, ძალიან მიყვარდა 
ციცაბო დაღმართზე თვითნაკეთი 
გორგოლაქებიანი ციგით სრიალიც. 

–– და ახლა, ამდენი წლის მერე, ისევ 
გადაწყვიტეთ ბავშვობას დაბრუ- 

ნებოდით? 
–– ყველა მოწიფული ადამიანიგულის 

„სიღრმეში ცოტითი მაინც ბავშვი რწება 

ველოსპორტი   
  

კუნძულ სარდინიაზე (იტალია) დაიწყო სახელგანთქმული , „ჯირო დ”იტალია”, 

ცოტა · 

IM. ხვიათა სიახლისკენ, შე- 
უცნობლისკენ · მიისწრაფვის ერთ 
მშვენიერ დღეს ახალი ემოციები, ახალი 
შთაბეჭდილებები მომენატრა. მეც 
ავდექი და „ბობი“ ამოვარჩიე. 

პირველი შთაბეჭდილებები. 
როგორი იყო? 

–- ო, ბობსლეიმ თავიდანვე უდიდესი 
სიამოვნება მომანიჭ4. 

–_ ზოგიერთი ამბობს, ხალხი უნდა 
აალაპარაკოს და ბობსლეიში ვარჯიში. 

იმიტომ დაიწყოო... 
–– ამისათვის სხვა, უფრო უხიფათო 

ხერხებიც არსებობს მოსახვევებში 
„ბობი“ | ზოგჯერ საათში 120 
კილომეტრზე მეტ სიჩქარეს ავითარებს. 
ამ დროს მის დასამორჩილებლად მარტო 
ოსტატობა არ კმარა -- „ცივი გონება“ 
და ნებისყოფა გჭირდება. ბობსლეი 
ნერვებსუსტი ხალხის სპორტი არ არის, 

–– პირველად სად დაიწყეთ ვარჯიში? 

–– ლეიკ-პლესიდის ბობსლეის სკო- 
ლაში, სადაც ამ ვაჟკაცური სახეობის 
საიდუმლოებებს მაზიარეს.. უკვე 
პილოტის დიპლომი მაქვს, თუმცა, უნდა 

გამოვტყდე, მოსახვევებში ჯერ კიდევ 

  

  
  

  

CI80 6 I#-LI# 

თუნდაც ამერიკელი გრეგ ლემონდი ან ესპანელი პედრო 
ვინაობას 

რომელიც „ტურ დე ფრანს“-თან ერთად მიჩნეულია, მსოფლიოს 
შიც მსოფლიოს 20 საუკეთესო გუნდის 180 ზრბოლი მიიღებს 

დელგადო დავასახელოთ... 
(გრაფაში სადაურობა არ უწერიათ მხოლოდ იტალიელ მრბოლებს). 

| 
| 

უდიდეს” რომელ | 
მონაწილეობას, თითოეული გუნდიდან 9-9. პირველი ნომერი მიეკუთვნა შარშანდელ რბოლაში გამარჯვებულს, იტალიელ ჯანი ბუნიოს. ბევრი სხვა | 

; ძალისაა, 

: | 
>. 

  31 მაისი, 199! 

197“ 

1956 ჩარლი გაული შე 
ნენჩინი 

1959 ჩარლი გაული (შვეიცარია) > 
; საფრანგეთ) “ლში, 

1970 ედი მერქსი (ბელგია). 
გოსტა პეტერსონი (შვეცია) 

1972 ედი მერქსი (ბელგია) 
1973 ედი მერქსი (ბელგია) 
1974 ედი მერქსი (ბელგია) 

1975 ფაუსტო ბერტოლიო 
1976 ფელიჩე ჯიმონდი 
197 “ მძმელ პოლენტიერი I 

1908 იოპან დე მუიწკი (ბელგია) | 
1979 ჯუზეპე სარონი 
1980 -ბერნარ ინო“ (საფრანგეთი) | 
1981 ჯოვანი ბატალინი ... I 
1982 ბერნარ ინო (საფრანგეთი) 
1981 ჯუზეპე ხირონი ... 
1984 ფრანჩესკო მოზერი 
1985 ბერნარ ინო (საფრანგეთი) 

1987 სტივე როუჩი (ირლანდია) 
1988 ლორან პინიონი (საფრანგეთი) 
1989 გრეგ ლემონდი (აშშ) 
1990 ჯანი ბუწიო 

C 

„ რბენაზე 

'|, ნიდი, ახლა –- 83-ს. მე · 

I 
I 

1986 რობერტო ვიზენტინი I 

| 
იის I 

| 

ვგრძნობ ხოლმე შიშს. მაგრამ მიყვარს 
საკუთარ თავთან შეჯიბრება, საკუთარი 
თავს დაძლევა. “მე მგონი, 
მძლეოსნობაშიც ასე: იყო. სპორტული 
კარიერა 110 მეტრზე თარჯრბენით 
დავიწყე, მაგრამ ერთხელ 
მწვრთნელებმა თქვეს, რომ 
მძლეოსნობაში 400 მეტრზე თარჯბენით 

რთული 
დისტანცია არ არსე- 

ბობსრო, და სწორედ 

მაშინ გავაკეთე 
საბოლოო არჩევანი 

უფრო, გრძელ 
დისტანციებზე და- 

' ვიწყე რბენა. 
–- როგორ მი; იღეს 

ბობსლეისტთა «”ჯახ- 
ში? 

კარგად. ჩემი 
ახალი მეგობრები 
გრძნობენ, რომ საქმეს 

სერიოზულად ვეკი- 
დები და ყოველმხრივ 
მეხმარებიან. 

: გუნდში რა 
ფუნქციებს ასრუ- 

“ლებთ? : 
–- მწვრთნელები 

ჩემი სისწრაფის გათ- 
ვალისწინებით ხში- 
რად „გამქანებლის“ 
როლს, მაკისრებენ. 
ამისთვს წონაში 

მომატებაც კი დამ- 
ჭირდა. ადრე 77 
კილოგრამს ვიწო- 

თვითონ უფრო „ორიანი“ ან 
„ოთზიანის“ პილოტობა მინდა. მაგრამ, 
ვფიქრობ ოლიმპიადაზე უფრო 

სწორედ „გამქანებლად“ გამოვალ. აქ 
უფრო ძლიერი ვარ.  · 

–- იმედი გაქვთ, რომ ალბერვირის 

ზამთრის თამაშებში მიიღებთ 

მოწაწილეობას? 
– ისე რა აზრი აქვს დროის 

დაკარგვას? 
_" ბარსელონის ზაფხულის 

  

ოლიმპიადა? 

–– ბარსელონაში ქააავ 400 მეტრზე 

თარჯბენში გამოვალ. ( 

–– მომავალში რჯ გეგმები გაქვთ? “ 

მერე მძლეოსნობას დავემ- 

შვიდობები. რაც შეეხება ბობსლეის, 
ვფიქრობ, 1994 წლის თრამაშებშიც 

ედვინ მოზესი 

გამოვალ. მერე კი... წლეულს საწარმოს 

ხელმძღვანელის დიპლომი მივიღე, მაქვს 
ფიზიკოსისა მათემატიკოსის · 

”' ბიზნესს 
ალბათ უფრო 

და. 
დიპლომებიც. „შემიძლია 

მოვკიდო ხელი, 

სპორტულს. თუმცა, პოლიტიკაც 

, ძალიან მაინტერესებს. დ9%ა 

მოამზადა 

, შალვა ფალოლაფვილვა. 

სარბიელი.



დ == == თე შმედებები 

  

საქართველოს ჩემპიონატი. 96-97 მაისი. 
"ლიგა: „ვესტა“ 66 (28) (19ლ, 

ჭ 

: რაგბი · 

I ეროვნული 
წ 78 1ა)––. „იმერეთი“ (ჭიათურა) 8 (4) (ლ), 
' „გელათი“ 11 (4) (3ლ, 1ა) –– „შევარდენი“ “ 
I 9; „რაში“ 16 (7) (1ლ, ზს, 1ა) –– „მიმინო“ 40 

(92) (ლ, 48X „აკადემია“ ,,იას“ ვერ ეწვია, 
: რისთვისაც წაგება ჩაეთვალა და ქულაც არ 

| აშერისლიგა:„ივერია“4 (0)(1ლ) –- სსფი 
გ „მარიხი“ 14 (0) (ზლ, 1გ,,მეორე აკადემია“ 

14 (6) (ზ8ლ, 18) –– „სამედიცინო“ 81 (18) 
ს (6ლ, 4გ, 1ა „უნივერსიტეტი“ 19 (18) (ზლ, 
წ 1ა) –– ,,რუსთავი-1996“ §0 (18) (ჭლ, 1, 

პსL 
1. იმერის ლიგა: (19.V „ლილე“ (ლენტეხი) 9 

1 _ _,,ეტ““ (ქუთაისის უნივერსიტეტი) 20); 

წ. 30 „სათაფლია“ (წყალტუბო) 19 (7) («ლ, 
კ 'M9-- თიეტ“ 110) ლი. 

საერთაშო რისო შეხვედრები: კანადა 24 

1 __ შოტლანდიას 19, ნელსონის ყურე ხალი 
§. ზელანდია) 84 - - სსრკ 86. : 

  

ხელბურთი 

თასების მფლობელთა თასი. ვაჟები ფინალი, 
„მილბერტსჰოფენი“ (გერმანია) -- 
„ელბჯორიაკი“ (ესპანეთი) 94:16, 16:90. 

  

ძალოსნობა 

ევროპის ჩემპიონატი. ვლადისლავოვი 
(პოლონეთი) ნ?კგ; 1. ტჩიხარიანი (რუმინეთი) 
– (116+149); 2. სმინჩევი (ხულჯარეთი) 
წ –_ 2595 (110+149,5) 8. სმუტლუ (თურქეთი) 
წ –– 340 (106+1851 66კგ; 1. სხსულეიმანოღლუ 

(თურქეი) –– 379,6 (196+147,ნს 9. კსინიაკი 
I (სსრკ –– 970 (196+146» 8. იივაწოვი 
წ (ბულჯარეთი) –- 266 (L16+1601 60კჯ; 1. 
1 ნპეშალოვი (ბულჯარეთის –- 802,§ 
I (887,6+166); 9. ი სარქისიანი (სსრკ) –– 390 

(180+160); 8. აჩაპკა (რუმინეთი) –– 287,6 
ჭ (180+167,5) 67,ნკჯ; 1. იიოტოვი (ბულჯარეთი) 
§ –- 340(166+186ს 8. იმილიტოსიანი (სსრკ) 
: –-887,6 (163,6+486) ". აბემი (გერმანია) –-- 

| 817,6 (187,6+180). 

  

: კალათბურთი 

1 მსოფლიო „სუპერთასის“ გათამაშება. 
1 დორტმუნდი. ვაჟები. მესამე ტური: სსრკ 
| –- საფრანგეთი 121:78, იუჭოსლავია -- 

იტალია 88:73. მეოთხე ტურთ იუჯო სლავია 
: -–– გერმანია 7 6:71, იტალია –- საფრანგეთი 

1065817?. მეხუთე ტური იუგოსლავია -- 

(_ სსრკ 75:69, გერმანია -– იტალია 99:76. 

I შედეგი 1. იუგოსლავიჯ 2. სხრკ 8. გერმანი» · 
|ეექბი“ 

1 ფეხბურთი 
  

I სერსთენლი როუზის თასი. ლონდონი. 
I ინგლისი –- სსრკ 8:1, სსრკ –– არგენტინა 

1:1, ინგლისი –– არგენტინა 2:2. 

9 

8 

1 1 „
.
.
.
+
.
.
-
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მძლეოსნობა 

საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აღდგენის დლისადმი მიძღვნილი მახობრივი 

სერეთთ- > ეროვნული სტადიონი). 
გოგონები. 1. მზია წოწინაშვილი; 2. მაკა 

I სტურუ:; 8. ია ელიაშვილი. ბიჭები. 1. ლევან 
1. რაზმაძე; 9. ლევან შიშინაშვილი; 8. ირაკლი 
| ლომთე. მთავარი გარბენი (თავისუფლბის 

მოედანი -- ეროვნული სტადიონი). 16- 
1. გოგონები. 1. ეკა თევზაძე (ყველა 
I თბილისი) –- 17.96,2; 8. ეკა კობალაძე 

8 რავიი ეი სვხოი> 

(თბილისი) –-– 19.38,8. ჭაბუკები. 1. ანდრეი 
I წაუმოვი (რუსთავი) –-– 18.36,88. 2; ზურაბ 
: გმილითსართრია იარა ფოი 

მასანოვი (თბილისი) –- 14.96,0. 30-89წ. 

ქალები. 1. ლამზირა კაპანაძე (ახალციზე) +– 
1 17.16,0; 8. ლიზა ბურნაძე –- 18.%,0; 8. 

ლიუდმილა უშაკოვა –-- 19.62,0. ვაჟები. 1. · 
წ ოლეგ ხოხლოვი –- 18.08.92; 3. სერგეი 
1 არტამონოვი (ყველა თბილისი) –-- 18.16,9; 

” 8. დიმიტრი ცომარტოვი (რუსთავი) -- 
18488 ვეტერანები (§9 წლის ზევით). ქალები. 

1 ;.რო%ა პოღოსოვა (თბილისი) –– 98.18,0; 
1 3. ლალი მორჩილაძე (გორი) –– 38.67,0; 8. 
I ულიანა სვეტლიჩნაია –- 36.08,გ. ვაჟები. 1. 

ქნიპ ური 

“ დისტანცია გაირბინა ლიანა გოგიტიძემ. 

გედეუანშყილ ცველა თბილსა – II-ს 1 
8. ჯემალ გაბიტაშვილი (სარდაშანი) –- 1630,08. 
ინვალიდები. (თავისუფლების მოედანი –– წ 
ეროვნული სტადიონი) 1. დავით შაკიაშვილი; 1 
3. აეღიცის მიშალაძე: 8. დივით მათითა შვილი. 
გმრთა მოგლრი –- ეროენელ სალონს ს 
1, პაატა გერმანიშვილი; 9. გიო რგი კოხრეიძე; 
% ლევან ჯაშიაშვილი. თავისუფლების მოედნ- (1 
იდან ეროვნულ სტადიონამდე მთელი ( 

  

ძიუდო 

ევროპის ჩემპიონატი. პრალა. 16-18 მაისი. ყ 
60 კგ; 1.ფ. პრადეროლი (საფრანგეთი); 2. '! 
ჭკამროვსკი (პოლონეთი) 8. მ.კატედრა 

(იტალია) და ჟ. ვაგნერი (უნგრეთი). 65 კგ: 1. 
ებორნი (შვეიცარია) 3. ჟ ჩაკი (უნგრეთი) 8. ( 
მ. შმიდტი (გერმანია) და იფრიმენი (დიდი ! 
ბრიტანეთი). 71 კგ; 1, შ.დოტი (გერმანია); 9. 
პარვა. წემაათთიააააონ ს. ხისა ს; 

(სსრკ) და კ. გალიანო (საფრანგეთი). 78 კგ; I. წ 
ავურტი(მოლანდია)2. ი. ლაატრსი (ბელგია), 
სბერეიმობე დიკ არმი მიდიდიო ქ 
86 კ»; 1. ალობენშტაინი (გერმანია) 2. დ.ვისმარა 
(იტალია; მ. ლ.ვილარი (ესპანეთი) და წ 
აკროტორუ (რუმინეთი). კჯ; L. ტმეირი წ 
(მოლანდია; 2. გგაურგაშვილი (სსრკ 8. I 
სტრეზო (საფრანგეთი) და დ.კნორეკი 

(ცერმანია). 96. კგ; 1. Lშტორი (გერმანია) 3. მ. 
სკოსოროტოვი (სსრკX.ჭ. რ. კუბაცკი წ 
(პოლონეთი) და დ.დულიე (საფრანგეთი), § 

სბოლეტაროააგელოითბ ს აპარიშიეთ ე 
(სსრკ, 2. ბფონ აიტცენი (გერმანია; 8. 
სვენტურელი (იტალია) და პ.რონი 1 

(საფრანგეთი). I 
ქალები. 48 კგ; 1. ს. ნოვაკი (საფრანგეთიჯ § 

8, კბრიგსი (დიდი ბრიტანეთი) 3. /7ტორტორა 
(იტალია) და თსოლერი (ესპანეთი). 68 კჯ; L. 8 
იგალი (ზოლანდია; 2. ლ.კუსაკი (დიდი § 

ბრიტანეთი! 8. » ჩიუნჯი (იტალია) და ფბოფინი § 
საფრდეთი 66 კა მბლოიკომეუხეთა | 
9. გმარსმანი (ზოლანდია; 8. კ. არნუ 
(საფრანგეთი) და გჰაუში (გერმანია). 61 კგ; 
1,ჟნაგი (უნგრეთი) 9. ფაისმოფი (გერმანია); 

8. სპროფანტერი (ავსტრია) და ი. არადი ” 
(ისრაელი). 66 კგ; 1. იბიურო (საფრანგეთის 

8. კმაუვეი (დიდი ბრიტანეთი); 8. შანი (ზო... წ 
ლანდია) და ეპიერანტოზა (იტალია). 79 კგ: 

  

ველოსპორტი 

პროფესიონალთა 46-ე მრავალდლიანი 
ველორბოლა „ვუელტა“ ესპანეთი. 1. 
მელჩორმაური პრატი –- 89:48.07; 9.მიგელ 

  

მძლეოსნობა. 

სამხრეთ აფრიკა. საერთაშორისო. 

ტურნირები. ქალები 800 მ. ზელდა 
პრეტორიუსი –- 1.68,86 (სამხრეთ აფრიკის 
რეკორდი). 1 მილი (1609 მ). ზოლა ბად- 
პიტერსი –- 428,88. 100 და200მ.ევეტე დე 
კლერკი –-. 1128 და 22, 99. 400 მ თარჯრბენი. ! 

8.40,73 (მსოფლიოს საუკეთესო შედეგი ამ 8 

სეზონში). ვაჟები. შუბი. ტომ პეტრანოფი I 
(აშშ) –_ 87,40 მ. 1600 მ. იოჭან ლანდსმანი 
(სამხრეთ აფრიკა) –-– 8.88,96. I 

ოსტინ. საერთაშორისო ტურნირი. 
სიგრძეზე ხტომა 1.გორდონმაკი–- 836 ხმ, წ 
9. წერი ბარისი –- 8,17; 8. ქარიმ ტომპსონი 
(ყველა –- აშშ) –- 8,09. 4 

ბორდოს საერთაშორისო მარათონი წ 
(პრიზი გამარჯვებულისთვის -- 10 ათასი 
დოლარი) ქალები. 1, კარინ მაკლეოდი ” 
(ინგლისი) –– 3:88.06; 3. კრისტინ კენედი 
(ირლანდია) – – 9:88.66; 8. სილვიანა ჟეფრეი. 11 
(საფრანგეთი) –– ვაჟები. 1. პაპულუ 
კატარინუ –- 31681 0ტიერი § 
ვატრიკი (საფრანგეთი) 1 9:16.96; 8. ვ»ცლავ 
პერშკე (პოლონეთი) 1 9:16.20. 

  

  

  

დასრულებელი ქრ 1940. 
96-17.11 

„ა“ ჯბუფი, 

ჩემპიონატში მონაწილეობდა 969 
ფეხბურთელი. · 

1940 წლის პირველობა ჩვეულებრივად 
დაიწყო. წინა წლებისგან განსხვავებით, 
ასპარეზობის მსვლელობის მანძილზე 

ტურწირსარც ერთი გუნდი არ შემატებია. 
ერთწლიანი შესვენების . შემდეგ 

19399 წლის სეზონის ვერცხლის 
პრიზიორმა -- თბილისის „დინამომ“, ისევე 
როგორც ერთი წლის წინ, პირველი ექვსი 
მატჩი თავის მოედანზე ჩაატარა და თუმცა 

შედარებით 

მთავარი პრეტენდენტი იყო. 
წარმატებული სტარტის შემდეგ გუნდს 
Mჭუმრად უნდა ჩაეტარებინა მატჩების სერია, 
რომელიც ამჯერად ადრინდელზე მოკლე 
იყო – სულ ოთხ შეხვედრას მოიცავდა. 
პირველსავე მატჩში მოსკოვის 

„ლოკომოტივთან“ გუნდმა წააგო – 0:I. 
ნუთუ ისევ შეორდება წინა სეზონის 

სურათი? ნუთუ ისევ უღალატებს გუნდს 
სხვისი მინდვრის „კომპლექსი“? შემდგომმა 
მოვლენებმა ცხადყო, რომ ასე არ იყო. 

უკვე კიევში გამართულ შემდეგ მატჩში 
თბილისელებმა დამაჯერებლად დაამარცხეს 
მასპინძლები – “ 8:8. მოსკოვში 

დაბრუწებული დინამოელები ცდკა-ს უნდა 
შეხვედროდნენ, რომელსაც წინა სეზონში 
მეორე ადგილისთვის გამართული მეტად 
დაძაბული ბრძოლა მოუგეს. ცხადია, 
არმიელებს რევანშის აღება სწყუროდათ. 

გარდა ამისა, გუნდებ სატურწირო 
ცხრილში მეზობლები იყვნენ და 
ლიდერობისთვის იბრძოდნენ. ასე რომ, 

მატჩი ორგზის პრინციპული იყო. შეხვედრა 
სანახაობრივადაც მეტად საინტერესო 
გამოდგა. მატჩის მე-6 წუთზხე გ, ფედოტოვმა 

ჯორჯიკიას ღა პაიქაძის დარტყმ, 
შემდეგ უკვე თბილისელები დაწინაურდნენ 
– 3:2. გახსოვთ, ვინ გაიტანა უკანასკნელი 
გოლი 193? წლის საშემოდგომო 

ჩემპიონატში? დიახ -- გაიოზ ჯეჯელავამ 
გოლი გაიტანა და გუნდს მეტად 
მნიშვნელოვანი ქულა მოუტანა. , 

, „მეტალურგთან“ 

თბილისის” გუნდს უფრო სერიოზული 
გამოცდა ელოდა. შეხვედრის დამთავრებას 
12 წუთი რომ აკლდა, თბილისელები 
აგებდნენ 0:2. მაგრამ აი, მ. ბერძენიშვილის 
გოლი და, ანგარიში I:2 გახდა. 5 წუთის 
შემდეგ ბ. პაიჭაძემ გაათაწაბრა, 
მატჩის დამთავრებამდე სამი წუთით ადრე 
კი ვ. პანიუკოვმა კიდევ ერთი ბურთით 
წერტილი დაუსვა ბრძოლას – 3:2. 
გამარჯვება! მაგრამ სიხარული ნაადრევი 
გამოდგა. „მეტალურგმა“ შეხვედრა 

გააპროტესტა, პენალტი სწორად არ იყო 
დანიშნულიო. პროტესტი დააკმაყოფილეს. 
თბილისელებმ. ეს ამბავი შინ, 

„ტრაქტორთან“ სათამაშოდ გასვლის წინ 

გაიგეს. ცხადია, ამან იმოქმედა მათს 

ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე და 
პირველი ტაიმი წააგეს კიდეც -- 0:2. მაგრამ 
მტკიცე ხასიათმა და ბრძოლის ჟინმა 

თბილისის გუნდს ახლაც უშველა. 

პანიუკოვისსდ” და ბერეჟნოის ზუსტი 
დარტყმების შემდეგ ქულა გადარჩა. შემდეგ 
იხევ დაიწყო გასვლითი შეხვედრების სერია 
– ოთხი მატჩი. თბილისის ფეხბურთელებმა 
დაამარცხეს „ზენიტი“ · ანგარიშით 4:3. 
შემდეგი შეხვედრა ლენინგრადში 

ერთპიროვნულ ლიდერთან -– ადგილობრივ 
„დინამოსთან“ ჰქონდათ. პირველი ტაიმი 

დაამარც ვი“ 
(10) და „ტორპედო“ (3:2). 7 ქულა 8 
შესაძლებლიდან სტუმრად. ეს უკვე 
წამდვილი თამაში იყო! შინ დაბრუწებულმა 
დინამოელებმა დასანანი ქულა დაკარგეს 
მოსკოვის „ლოკომოტივთან“, მაგრამ     სშემდებ შეხვედრაში პირდაპირ 

ანგარიში გახსნა, მაგრამ პირველსავე ტაიმში ” 

  ფეხბურთი = 

სსრ პავშირის VI ჩემპიონატი 

გაანადგურეს კიეველები –- 6:I. დადგა ყველაზე 
საპასუხისმგებლო ეტაპი; უკანასკნელი 
გასვლითი სერიის ოთხი მატჩი. ამ სერიაში 

წარმატება თბილისელებს პირველ ადგილს 
მოუტანდა. თავიდან შესანიშნავად დაიწყეს. 
სტალიწნოში აჯობეს „სტახანოვეცს“ 2:0 და 

მოსკოვში გაემგზავრნენ „სპარტაკთან“ 
შესახვედრად. ბედმა კვლავ იწება 

ხასიათის სპორტული გამოცდა. 
შეხვედრის დამთავრებამდე 18 წუთით ადრე 
წინ იყო „სპარტაკი“ – I:0, მაგრამ 72-ე 

წუთზე გ. ჯეჯელავამ საპასუხო გოლი გაიტანა. 
„დიწამომ“ შეტევები განაგრძო და სბოლოოდ 

– 2. წინ იყო ყველაზე 
მნიშვნელოვანი მატჩი, 

შეიძლებოდა უკვე დაე 
ჩემპიონი – შეხვედრა მოსკოვის . 

„დინამოსთანს”. ამ შეხვედრის წინ, რომელიც 
2იმ ოქტომბერს მოსკოვში უნდა 
გამართულიყო: თბილისელებმ. იმ 

თავიანთ მთავარ კოწკურენტებს, 
მოსკოვის თანაკლუბელებს გაუსწრეს ორი 
ქულით (დაკარგული ქულებით). ასე რომ, ამ 
მატჩში გამარჯვებით 
"ფაქტობრივად მიუწვდომელი ხდებოდა, 

ცენტრალური სპორტული 
გაზეთი „კრასნი სპორტ“ იუწყებოდა, რომ 
პროფკავშირების საკავშირო ცე ნტრალურმა 
საბჭომ გადაწყვიტა „ა“ ჯგუფში სსრ კავშირის: 
პირველობიდან მოეხსნა თბილისის 

„ლოკომოტივი“. ფიზკულტურის საკავშირო 
კომიტეტის თავმჯდომარემ სნეგოვმა 

კავშირის თხოვნა გათამაშებიდან გუნდის 
მოხსნის შესახებ დაბალი 

შედეგების გამო“. თურმე, მშრომელ- 
რკინიგზელებს არ მოეწონათ თავიანთი 

კლუბის სპორტული მაჩვენებლები და ეს 
საკმარისი აღმოჩნდა ჩემპიონატიდან გუნდის 
მოსახსნწელად.. მართალის, თბილისის 

„ლოკომოტივი“ წარუმატებლად ჟამოდიოდა, 
სატურწირო ცხრილში ბოლო ადგილიც 
ეკავა, მაგრამ წინ ხომ კიდევ ექვსი მატჩი 
იყო. ძირითად კონკურენტებს კი, 

2ეტღერბ“ და სასიაცაველი 
გუნდი მხოლოდ დაკარგული ქულით 
ჩამორჩებოდა. თანაც თბილისელებმაბოლო 
მატი სწორედ „მეტალურგს“ მოუგეს 
აწგარიშით 3:| და უნდა შეხვედროდნენ · 
„სტაზანოვეცს“, რომლის დამარცხებაც 
სხვაობას კიდევ ორი ქულით შეამცირებდა. 

უიმედო ყოფილიყო, განა მდგომარეობა 
ამისთვი–“ შეიძლებოდა გუნდისთვის , 

ტურწირის ბოლომდე თა„ჯშის უფლების 

ჩამორთმევა?..ასეა თუ ისე, თბილისის 

„ლოკომოტივთან“ ნათამაშევი ყველა მატჩის 
შედეგები გაუქმდა და ბევრმა გუნდმა ქულებიც 
დაკარგა (თბილისის „დიწამოს“ ამგვარად 3 
ქულა წაართვეს, რამაც სატურწირო 
ცხრილის ყველა სართულზე ცვლილებები 
გამოიწვია. ამგვარად, ჩემპიონატში პირველად 
მოხდა, რომ გუნდების რაოდენობა ფინიშზე 
უფრო ნაკლები იყო, ვიდრე სტარტზე. 

ახლა კი მეორე ამბავი გავიზსენოთ. მოსკ- · 

    

     

· მარცხისგან თავის დაღწევა. ამ მატჩში 
” მათი რამდენიმე მოთამაშე დაშავდა. შემდეგი 

რომელსაც . 

__ თქვა დინამოელებთან თამაშზე. მაშინ |. 

„მიწურულს 

“ 

(68 რიკას 
ძ. 

თბილელი 

შეხვედრის ბოლო წუთზე შეძლეს 

შეხვედრა 4 ოქტომბერს ჰქონდათ 

„ზენიტთან“, მაგრამ დაშავებულებმა ამ) 
დღისთვის ვერ შეძლეს მწყობრში ჩადგომა. 
მოსკოვის „დიწამო“ ლიდერთა ჯგუფში | 
იყო და ლენინგრადელებთან მატჩს! | 

შეიძლებოდა გავლენა მოეხდინა მათს 
პირველობისთვის ბრძოლაშთ: და აი, აქ 
კვლავ გამოჩნდნენ სარბიელზე „უმაღლესი“ 
ძალები, რომელთა გადაწყვეტილებითაც! 

გამოიჩინა და პროტესტის. ნიშნად, უარი 

მოსკოველებს მატჩის ჩაუტარებლად 
ჩაუთვალეს ორი ქულა. “ 

ვუბრუნდები რა ჩემპიონატის! |. 

ოროლა ვშევავიიიდეი 
დიწამოელებს შორის, სულაც არ ვაპირებ 
თბილისის გუნდის მარცხი ზემოთ 

რაც შეეხება სტალინგრადში გამართულ 
შემდგომ შეხვედრას... მე აქ არ მოვყვები 
ამ დრამატული მატჩის დაწვრილებით 
აღწერას. დინამოელები დაწინაურდწენ და! |. 
დიდხანს იწარჩუწებდნენ ანგარიშში 

უპირატესობას, მაგრამ თითქმის შეხვედრის 
აშკარად თამაშგარე 

მდგომარეობიდან გადამწყვეტი გოლი 
გაუშვეს და წააგეს. მართალია, ჩვეწმა გუნდმა 
მაშინვე შეიტანა პროტესტი არაობიექტური 
მსაჯობის გამო, მაგრამ ამ პროტესტისთვი+ 
ყურადღება არავის მიუქცევია. ასე დაკარგეს! 
თბილისელებმა ორ ტურში მთელი!) 

ტურნირის მოწაპოვარი. დარჩენილი სამი 

შეხვედრა „დინამომ“ მოიგო, მაგრამ ბოლოს 

მაინც მეორე ადგილზე დარჩა. მოსკოვის 
„დინამოს“ სამხრეთელებთან გამარჯვების 

შემდეგ გამართულ ხუთ მატჩში არც ერთი| 
ქულა არ დაუკარგავს და მესამედ მოიპოვა > 
ჩემპიონობა. მან სულ 2, ქულით გაუსწრო 

მოსკოვის „დინამოს“ შემადგენლობა: ა. 
ჩერნიშოვი (38), ს. სოლოვიოვი (28.21), დ. 

ილინი (33.9), ვ. რადიკორსკი (289), ი სტანკევიჩი 
69), 6 დემენტიქვი (0.19)2 სემიჩასტნი (19.13), 

წ. პალისკა (16,1),მ. იაკუ შინი (16,7), ე. ფოკინი 
(16), ა ლაპშინი (LI), L კაჩალინი (9), ვ. 

ბლინკოვი (8), ე. ელისეევი (7,1), ნ. ბიჩკოვი 
(8), ნ. პოსტავნინი (6), ა. ნაზაროვი (6), ვ. 
ბეხტენევი (6,1) ვ. ტროფიმოვი (4), წ. ი. 
მედვედევი (8), ა. პონომარიოვი (9,9), ნ. ს. 

მედვედევი (1). ერთი გოლი საკუთარ კარში 
გაიტანა ვ, გრებერმა (ციევის „დინამო“. გუნდს 
წვრთნიდა ბ. არკადიევი, 

ჩემპიონატის ყველაზე შედეგიან 

მოთამაშედ აღიარეს ს. სოლოვიოვი (მოსკ- 
ოვის „დიწამო“) –- 81... : 

ამგვარად, ექვს ომამდელ ჩემპიონატში 
იმარჯვებდნენ მხოლოდ მოსკოვის გუნდები 
„დინამო“ და „სპარტაკი“, ისინი სამ-სამჭერ“ 

  

  

   

      

                

   

  

  
  

ბუტუსოვი. 

თბილისის „დინამო“ 1940 წლის სეზონში ასეთი შემადგენლობით თამაშობდა: ბ. პაიჭაძე 
(34.13), ვ. ბერეჟნოი (84,18) ა. კიკნაძე (24), ბ. ფროლოვი (94), ა. ტყებუჩავა (28), ვ. პანიუკოვი 
(22.ზ), გ. #ე”ელავა (21.18), გ. გაგუა (30,1), მ. ბერძენიშვილი (18,8), შ. შავგულიძე (16), ვ. | 
ჩორბენაძე (11), ა. ფეხლევანიდი (8), ტ. ”ო.რჯიკია (8,3), ა. ხარბედია (8,8), გ. ჭელიძე (7), თ. 

გავაშელი (41), ი. ჩერედნიჩენკო (8), + დიაჩენკო (3), რ. კავსაძე (3). მწვრთნელი –- მ. 
    
     

    
  

  

! ოლეგ ზარაზიშვილი –- 18.11,8; 3. ვალერი უელსი 09:60. “ 

––იიიიიი.ი..იიი:.:...:–.-.-.---_---ა__=_-_ჟ-__..... 
' 

ნ 31 მაისი, 1991 სარბიელი



    

არიას” კარში. ამის “შემდეგ 
1 სტუმრები გააქტიურდნენ და ზედიზედ 
სამი ბურთის შეგდება. შესძლეს 

ტურნირის საგზურის გარეშე. 
_ სხვა | 25 

საფრანგეთი 

გაიმართა ჩემპიონატის ბო- 

“ 1:1,' „ჩეზენა“ -- „ფიორენტინა“ 0:4, 

„ლეჩე“ –__ „ინტერი“ 0:2, „მილანი“ –“ 
„პარმა" 0:0, „ნაპოლი" _.. „ბოლონია, 

312, „პიზა" --. „რომა“ 0:1,,„,ტორინო" 

„ატალანტა“ 0:0. 
მომავალ სეზონში ევროპის ჩემპიონ- 

თა თასზე იასპარვზებს „სამპდორია“, 
თასების ა. „რომა“, რომელიც 

იტალიის თასის ფინალში შეხვდება 
„სამპდორიას“. უეფას თასზე ითამაშე- 
ბენ „ინტერი“, „ჯენოა“, „ტორინო“ და 
„პარმა“. ჩემპიონატში მეორე ადგილზე 

_ გასულ „მილანს“ უეფა-მ ერთი წლით 

აუკრძალა ევროპის საკლუბო ტურნი- 
რებში მონაწილეობა. 

პირველ ლიგას დასტოვებენ: „ლეჩე“, 
„პიზა“, „ჩეზენა“, „ბოლონია“, 16 ივნისს, 
როცა მეორე ლიგის ჩემპიონატი 

დასრულდება, გაირკვევა, თუ ვინ 
შეცვლის ამ გუნდებს. ჯერჯერობით 
მეორე ლიგის სატურნირო ცხრილს 
სათავეში „ფოჯა“ უდგას. 

ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარ- 
დირი გახდა „სამპდორიის“ თავდამ- 

სხმელი ჯანლუკა ვიალი, რომელმაც 19 
გოლი გაიტანა. 

1990-91 სეზონის საბოლოო ცხრილი 
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კაანი ხავესსემხიბ ღაც გადაწყბე- 
ტილებით მე თე ადგილიდან მეოცე ად– 

' + გილზე გადა( ნაცვლებს და გაისად მეო- 
რე ლიგაში იასპარეზებს. პირველ ლიგა– 
ში გადავიდნენ „ნიმი“ და „ლე ავრი", 
ხოლო კიდევ ერთი საგზურის ბედი 
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ჯ 
„ლანსა“ და „ტულუზას“ შორის გადა- 
სასვლელი მატჩის შემდეგ გადაწყდება. 

ჩემპიონატის საუკეთე- 
სო ბომბარდირი 23 გოლით გახდა 
„მარსელის“ თავდამსხმელი ჟან-პიერ 

1990-91 სეზონის საბოლოო ცხრილი 
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ჯგუფში კვლავინდებურად ლიდერობს 
ჭულა არ დაუკარგავს. ფრანგებს სერიოზულ კონკურენციას მხოლოდ ჩებეთ- 
სლოვაკეთის ნაკრები უწევს. 5 ივნისს ისლანდიის ნაკრები ჩეხეთ-სლო, 
გუნდს უმასპინძლებს. 

ი
ი
.
 
.
.
.
 

სსრკ –- კვიპროსი 4:0 

«მციცბი, საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა ადვილად 

ადერიდა ნმსცეში მოვვცასატფრნირრცბრილსიანვარიში მოსტოვოიმ გახს– 
ნა, შემდეგ მიხაილიჩენკომ მეორე გოლი გაიტანა, მატჩის მიწურულს კი კორნეევ- 

ალგანეთი –– ისლანდია 1:0 

ტირანაში ერთმანეთს ჯგუფის აუტსაიდერები შეხვდნენ. ამ გუნდების პირველი 
მატჩ ისლანდიის ნაკრების გამარჯვებით დამთავრდა. 
ალბანელებმა შეძლეს რევანშის აღება და სატურნირო 
მოგება ჩაიწერეს. ერთადერთი გოლი მატჩის 55-ე წუთზე გაიტანა აბაზიმ. 

12227 

თII9“ 

L ჯგუფი 

თავის მოედანზე 
ცხრილში პირველი 

საფრანგეთის ნაკრები, რომელსაც ჯერ 
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დაამარცხა ჯგუფის აუტ- 

  
  

  

  

- 89 მაისი. ბარი. 

  

ნასის ახალი მისამარწი 

  

  

მა და ალეინიკოვმა კიდევ შეარხიეს ნაკრების კარის ბადე. 
საბჭოთა კავშირის ნაკრებს ჯერჯერობით არცერთი გოლი არ გაუშვია და 

ჯგუფში გამარჯვების შესაძლებლობა აქვს. 5 ნორვეგიის 
ნაკრები იტალიის ნაკრებს უმასპინძლებს. 

ხხრკ ი სხა მ წია იწ 9 
არდის. 4 L) 8 · 8- 9 

უნგრეთი წავ ო რი იზი 89. 8 
ნორვეტია» 4 3 1 I 6-3 6 

L- კვიპროხი ) ი ი ი 6 სო ი (9 

„დერბი ქაუნთისა· და ინგლისის 
ნაკრების მცველმა მარკ რაითმა უარყო 

პრესის ცნობ;"· იმის შესახებ, რომ მან 
უკვე მოაწერა ხელი ხელშეკრულებას 
„ლივერპულთან". მსგავსი განცხადება 

მწვრთნელმა 

კვლავ 9 ქულათ უსწრებს „ბაიერნს“. 81-ე 

ტურში ორივე ლიდერმა დიდი ანგარიშით 
გაიმარჯვა. „კიაზერხლაუტერნმა“ შინ მოუგო. 
„ბოსუმს“ (41), ხოლო „ბაიერნშა“ დაამარცხა 
ბერლინის „პირდა“ (78) „კაიზერხლაუტ- 
ერნს“ 44 ჭუდა აქვს, ხოლო „ბაიერნს“ --- 48. 
ჩემპიო წობისათვინ 

ბის „დანდის“ ხელმძღვანელობამ განა– 
, ცხადა, რომ „დანდი“ მომავალ სეზონში 
გაერთიანდება ჰმავე სახელწოდების 
ქალაქი“ მეორე გუნდთან „დანდი 

  

„„ცრვგენა ზვეზდა" _ · · „მარსელი« 0:0, პენალტებით 5:8. ანააქემა რა იქნ უნდაპერრკვული., მეორე ტაიმში „მარსელმა“ ორიოდე ) იუნაიტედთან", სელი პირველ 

„ცრვენა ზვეზდა», სტოიანოვიზი, იუგოვიზა, მაროვიზი, შაბანაოვიზი, ბელოდედიზი, უნდობლობა შეიტანა ფეხბურთელების სახიფათო მომენტი შექმნა სტოია- ლამი პიარბინ 
ნაიდოვსკი, პროსინეჩკი, მიზაილოვიჩი, პანჩევი, სავიჩევიჩი (სტო შიჩი, 84), ბინიჩი. ურთიერთობაში და გუნდს მონოლი- ნოვიჩის კართან. და ონდა იუნაიტედის“ 
„მარსელი“ ოლმეტა, ამორო, დი მეკო (სტოიკოვიზი, 118) ბოლი, მოზერი, ჟერმენი, ერობა დააკარგვინა. 76-ე წუთზე უოდლის სახიფათო ხორღანაბ შედეგად ჩამოყალიბდე- 

კაზონი, უოდლი, პაბენი, პელე, ფურნიე (ვერკრუისი, 76). უნდა ითქვას რომ მატჩმა ვეი დარტყმა მცირე მანძილით აცდა) ბა, მატჩებს „დანდი იუნაიტედის“ 
'მსა%0: ლანეზე (იტა გაამართლა მაყურებელთა მოლოდინი. „ცრვენა ზვეზდას“ კარს. მატჩის ბოლო | სტადიონზე ჩაატარებს, ხოლო „დანდის“ 
გააფრთხილეს; ბოლი, ბინიზი, მიხაილოვიზი, მაროვიჩი. შეხვედრა საკმაოდ დუნედ, უსიცოც- წუთზე ისევ უოდლს შეეძლო გოლის | სტადიონი გ და 

ვ დარტყმები გამოივენეს: ბინიზმა, კაზონიმ, ბელოდედიზმა, პაბენშა, საბაბად აბინაავ დეეე ათთა დართო გორი შარი ესროდა თანბა მაღ გუნდს მოხმარდება: 
ფათო მომენტი ?;-12 წუთზე შეი ყალობდა. ჩემპიონატის 83-ე ტურში მიხაილოვიჩმა, მოზერმა, პანჩევმა. ვერ გამოიფენა ამორომ. უის 

ოთხშაბათს, „მარსელსა“ და ამავე აზრისა იყვნენ საფ „ცრვენა ზვეზდას“ მცველებმა შეცდომა გოდ „ეანდბოვენმა“ შინ დაამარცხა 
„ცრვენა ზვეზდას“ შორის გამართული რანგეთის კლუბის ხელმძღვან დაუშვეს და პაპენი მარტო დატოვეს, ბით დროშიც უტევდა, მაგრამ ყოლის | (84 ზოლო „აიაქსმა“ სტუმრად მოუგო. 
შეხვედრით დამთავრდა ფრანც ბეკენბაუერის აზრ მაგრამ „მარსელის" თავდამსხმელმა ვერ გატანა ვერ შეძლო. (82) ჩემპიონატის დამთავრე- 
საკლუბო 1990. 91 , ოთხი თვეა გამოიყენა გოლის გატანის შესაძლებ- მიაღწია, როცა 120) ზამდე 8 ტურით ადრე „ეინდპოვენა“ და 
წლის გათამაშება. არ შევცდებით,თუ დამარცხება არ უწვნევია, გამარჯვების ლობა: ბურთი კარს მცირე მანძილით წუთის თამაშის შემდეგ თერთმეტ- | „ათაქსს“ 61-61 ქულა აქვთ, თუმცა ბურთების 
ვიტყვით, რომ მთელი ევროპა მოუთ- მეტი ჰქონდა. აცდა. „ცრვენა ზვეზდამ“ მაშინვე ელვი– სერია დაი-) ჩხვაობა „ეინდბოვენს“ უკეთესი აქვს. ჩემპი- 
მენლად ელოდა ჩემპიონთა თასს „იუგ სწორედ ისეთით სებური კონტრშეტევით უპასუბა და ნიშნა ფრანგმა ფეხბურთელებმა ) ონობისათვის ბრძოლას საბოლოოდ გამოე- 
ფინალს. გუშინწინდელ მატჩს უნდა ფეხბურთს თამაშობენ, რომე. ბინიჩის უძლიერესი დარტყმა გარედან გააფუჭეს ს თაშა „გრონინგენი“, რომელიც „მაასტრისტ- 
გამოერკვია, უინ დაისაკუთრებდა ლიც ჩვენთვის არის ხელსაყრელი", თქვა მოხვდა კარის ბადეს. ამოროს დარტყმა. მეკარე სტოია-) თან“ დამარცხდა (%1) „გრონინგენი“ „აიაქ- 
ევროპის უძლიერესი საკლუბო გუნდის მატჩის წინ ბეკენბაუერმა.. "ორივე გუნდის თა ნოვიჩმა მოიგერია. „ცრვენა ზვეზდას" | ხხა“ და „ეინდპოვენს“ 7 ქულით ჩამორჩება. 
წოდებას. ინტერესს ფინალის მიმართ ასე რომ, შეხვედრა უდიდეს ინტერეს მჭიდროდ მეურვეობდნენ მეტოქე გუნ- ფეხბურთელები კი არც ა) ბშუშინწინ, ესის თახის 
ისიც ზრდიდა, რომ „მარსელმაც“ და იწვევდა ღა იტალიის სამხრეთით დის მცველები და ვერც შემცდარან და გაი- ს გათამაშების ფინალურ მატჩში ერთმა-.. 
„ცრვენა ზვეზდამაცC- წარმატებთ მდებარე ქალაქ ბარის „სან-ნიკოლას»  ზვეზდას“, ვერც „მარსელის“ წინა ხაზს ტანეს ხუთივე ნეთს შეხვდნენ პარაგვაის „ოლიმპია“ და 
დაასრულეს საკუთარი ეროვნული ებზე ტევა არ იყო. ახერხებდნენ მოწინ- „ცრვენა ზვეზდა“ პირველად გახდა | ჩილეს „კოლო-კოლო”. მატჩი დამთავრ- 
პირველობები და ვადამდე ადრე გაი– მატჩს 57 ათასი მაყურებელი დაესწ აღმდეგის კართან ჩემპიონთა და ფრედ ააოაღე –_ 
ნაღდეს თავიანთი ქვეყნების ჩემპიონის” მათ შორის ბევრი იუგოსლავიელი და იუგოსლავიელმა ფეხბურთელებმა მატჩის შემდეგ ბელგრადის თითკმის 'შუალებები აღნი 
წოდება. ამის გარდა, ევროპის ჩემ ფრანგი გულშემატკივარი. წ დაუთმეს მთელი მოსახლეობა გამოეფინა ქუჩებ- | ვენ, უფრო მეტი 
პიონთა თასის მატჩებში ორივე გუნდმა ზვეზდას" ბანაკში ნაკლებად „მარსელს“ და მხოლოდ იშვიათ ში. ზეიმი, რომელიც დილამდე გაგრ- | ესწრებოდა, ვიდრე მაყურებელი. პარა– 
შემტევი, სანახაობრივი ფეხბურთიუჩ–. ოპტიმისტური განწყობილება სუფევდა. ტრშეტევებს ახორციელებდნენ. თითქ. ძელდა, საბოლოოდ პოლიტიკურ |) გვაის ზელისუფლებმა ქვეყნის პოლი– 

,| ვენა მაყურებელს და გზა ფინალისკენ გუნდი დაშლის პირას არის მისული მის მთელი მატჩის განმავლობაში დემონსტრაციაში გადაიზარდა,ხოლო | ციის უდიდესი ნაწილი გადაისროლეს 
“4 დაძაბულ ბრძოლაში” გაიკაფა. "ები: პროსი– საფრანგეთის გუნდის „ცრვენა ზვეზდას“ გამარჯვებამ, გხღეოში, თა 

ნეჩკი, სავიჩევიჩი, პანჩევი უცზხოეთის მეტოქის დაცვის გარღ ბელგრადელთა აზრით, კიდევ ერთხელ | ზათ 
ქ „მარსელს და „ცრვენა ზეეზდა” კლუბებში აპირებენ გ და ვევას, მაგრამ „ცრვენა ზვეზდას“ დიბვოს «რთ სივადრდა 

ლაური ხიროლი ელე. -.. იასა უავლუ ილ) ააისტიბალოთ ამ L _ - სთუმცა ფავორიტად მაინც ბენ გ ნ. იუგ. ა) ხერრბალრ 

უვ 7 სარბიელი 

ში...



  

  

V ერაპი თ ივნისი 
მონრეალი 

1990 –– აირტონ სენა (ბრაზილია) 
1989 -_ ტერი ბუტსენი (ბელბია) 

1988 -_ აირტონ სენა (ბრაზილია) 
1987 
1986 _ ნაივზელ მენსელი (დიდი 

ბრიტანეთი) 

  /. 

დიდი პრიზის გათამაშება მონრეალში 
1978 წლიდან ტარდება (გარდა 1987 

წლისა), ავტოდრომი მოწყობილია 

წმინდა ლავრენტის მდინარეზე 
ხელოვნურად შექმნილ კუნძულ ნორტ 
დამზე სწორედ აქ, მშობლიურ 

ტრასაზე მოიგო თავისი პირველი დიდი 
პრიზი ცნობილმა კანადელმა პილოტმა 
ჟილ ვილნწევმა. 1982 წელს იგი 

ბელგიაში რბოლის წინა დღეს, 
ვარჯიშისას დაიღუპა. მისი ხსოვნის 
პატივსაცემად ავტოდრომს ვილნევის 
სახელი ეწოდა. 

რბოლის დროს 

პილოტები 60-ჯერ 
უვლიან გარს 4390 
მ სიგრძის წრეს. ეს 

ჯამში 307,3 კმ-ს 
შეადგენს. ტრასის 
პროფილი საკმაოდ 
რთულია და ამი- 
ტომ ჩქაროსნფლ-   

ფორმულა I ავტორბოლაში კანადის . 

  

  

C#M#04#, 

      

თა რიგს არ განეკუთვნება –- შარშან- 
დელმა გამარჯვებულმა აირტონ სენამ, 
თავისი „მაკლარენით,, დისტანცბა 
179,114 კმ/სთ საშუალო სიჩქარით 

გაიარა, ამ რბოლაში კიდევ ერთი რე- 
კორდი დამყარდა –-– ერთი წრე ყველა- 
ზე სწრაფად გაიქროლა სენას თანა- 
გუნდელმა ავსტრიელმა გერჰარდ ბერ- 
გერმა –- საათში 192,55 კმ სიჩქარით. 

აღსანიშნავია, რომ მონრეალის 

ტრასაზე ყოველ წელს იცვლებიან 
გამარჯვებულები. ზედიზედ ორჯერ აქ 
ვერავინ შეძლო "პირველობა. 
საინტერესოა ისიც, რომ ფორმულაში 

ასპარეზობის” 10 
წლის მანძილზე 
მსოფლიოს სამგზის 
ჩემპიონმა ალენ 
პროსტმა ვერც 

ერთხელ ვერ 
მოახერხა კანადის 
დიდი პრიზის 

მოგება.     

„რუსული 
გულუხვრბა“ 
ამერიკის მძლეოსნობის სამყაროში 

კიდევ ერთი სკანდალი მოხდა. ბევრი 

წინა შემთხვევისაგან განსხვავებით, იგი 
მრავალმხრივ უჩვეულო აღმოჩნდა. 
საქმე ის გახლავთ, რომ ბრალი ედება 
ერთდროულად ორ ადამიან” -- 

სპორტსმენს და მის მწვრთნელს. მაგრამ, 
თუ პირველს კიდევ შეიძლება ჰქონდეს 
რეაბილიტაციის იმედი, მწვრთნელის 
მდგომარეობა ბევრად უფრო რთულია. 

წლეულს იანვარში აშშ-ის ათლე- 
ტიკურმა კონგრესმა ორი წლით 

დისკვალიფიკაცია მისცა 100 მეტრზე 
თარჯრბენი ერთ-ერთ საუკეთესო 
ოსტატს ლავონა _მარტინს. ქვეყნის 
ჩემპიონი და 1990 წ წლი პს კეთილი ნების 

თამაშების მესამე პრიზიორი დოპინგ– 
კონტროლმა „ამხილა 
ანალიზში აკოძალუდ ული 

ა“. სპორტსმენის 

   
რეპარატის 52 

ფუროსემიდის კვალ 

მარტინმა აპ ელა( 

პინგო 

ანალიზის ჩატარება მო ითხოვა. შე - 

სისწორე 

კომი შნ. და · ხელაზალი 

  

მებამ პირველი ანალ.%ას 

დაადასტურა. მაშინ მარტინმა ათლე- 
ტიკურ კონგრესში გაგზავნა განცხა- 

დება და საქმეს სხვა ელფერი 
«აფი 

... 

  

გ ქ 
ხელახალი გამოკვლევის 

  ფაქტები გამოვლინდა და კომისიამ 

მარტინი „უდანაშაულო მსხ. რპლად“ 

მიიჩნია. როგორც გამობტრკეა, სპორ- 

ტსმენმა რომელიც თავს უქეიფოდ 
გრძნობდა, მწვრთნ; სსრ 

კავშირის ყოფილ მოქალაქეს ტატიანა 

ზელენცოვას მიმარიი: ამ უკაწას, 

„რუსული გულუხვობა“ გამოიჩინა და 
თავი” შეგირდს აბი მისცა, «ს კი 

დაუმალა, რომ პრეპარატი ესდნიშევ- 

მიდს შეიცავდა. მოგვიანებით, როცა 
ვითარებას სკანდალური ხასიათი მიეცა, 

ზელენცოვა გამოტყდა ამაში, თუმცა 

თავიდან ყველაფერს კატეგორიულად 
უარს ცდა. 

ასლა ლავონა მარტინი აპირებს 
გაასაჩივროს თავდაპირველი გადაწყვე–- 

ტილება მისი დისკვალიფიკაციის შესა– 
ხებ, რის გამოც 1992 წელს ბარსელონის 
ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის 

უფლებას კარგავს. ფიქრობენ, რომ 
აშშ-ის ათლეტური კონგრესი ლმო- 
ბიერებას გამოიჩენს და დისკვალი- 
ფიკაციის ვადას შეამცირებს, რა ზომებს 

მიიღებენ ზელენცოვას მიმართ, 
უახლოეს ხანში შევიტყობთ. 

" 

თავის 

   

    

5 თვე -–   
  

თუ პაცი მოინდომებს 
მიუფვდომელი არაფერია! 

ჩვენი ინდეჟსია 66441 
1 თვე –– 1 მან. 73 კაპ. 3 თვე –– 5 მან, 19. კაპ. 

10 მან. 32 კაპ. 12 თვე –– 20 მან. 76 კაპ, 

ბამოჩნწერეს" 

ჩნგემარ სტენმარპი 

  

გათამაშებებზე მოპოვე- 

ბული მედლები. ლეგენ– 
დარულმა სკან დინავიე– 
ლმა თოვლიან ტრასებ- 
ზე. ეს გამარჯვებები 

მეტწილად იუგოსლა- 
ვიის კონცერნ „ელანის“ 
თხილამურებით მოიპო- 

ფა. 
სტენმარკმა რამდენი- 

მე წელია აქტიურ 
სპორტს თავი დაანება, 

_ მაგრამ ერთგული დარ- 
ხა ფირმისა, რომლის 
პროდუქცია დიდი ავ- 
ტორიტეტით სარგებ- 
ლობს მაღალი კლასის 
სამთომოთხილამურეთა 
თუ მოყვარულთა შო- 
რის. სტენმარკმა ახლა- 

  

ახა” ამაღ მაშ”. 
სახელგანთქმულმა შვედმა სამთომო- 

თხილამურემ ინგემარ სტენმარკმა სპო- 
რტში ყველა მწვერვალი დაიპყრო, თანაც 

არაერთხელ. მის კოლექციას ამშვენებს 
ოლიმპიურ თამაშებზე, მსოფლიო ჩემპი– 

  
  

ხანს „ელანთან“ ახალი 
თანამშრომლობის კონ- 
ტაქტს მოაწერა ხელი 
და ფირმის საერთა- 
შორისო მენეჯერად 

დაინიშნა. 
როგორც. ჩანს, სტენმარკი. ახალ 

ამპლუაში თავს მშვენივრად გრძნობს. 
ამაში დარწმუნდა ყველა, ვინც 
»ელანის“ ახალი თანამშრომლის პრე- 
ზენტაციაზე მოვიდა, ამჯერად ინგემარი 

ჟურნალისტთა წინაშე წარსდგა არა 
ჩვეული სპორტული ფორმით, არამედ 
ნაცრისფერი პიჯაკით, თეთრი პერან- 
გითა და პალსტუხით. ისე, როგორც 
მაღალი კლასის მენეჯერს' შეეფერება. 

„ელანმა“ მნიშვნელოვანი , წვლილი 
შეიტანა ჩემს წარმატებებში, -- განა– 
ცხადა სტენმარკმა, -– იუგოსლავიელი 
კოლეგები ყოველთვის მხარში მედგნენ 
და ითვალისწინებდნენ ჩემს სურვილს. 
ამავე დროს, ვფიქრობ, „ელანის“ 

თხილამურების ასეთ პოპულარობაში 
ჩემი წვლილიც არის. ასე რომ, ჩვენი 
თანამშრომლობა ორმხრივ სასარგებ- 
ლო იყო. იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც 
ასვე იქნება. 

ამ პრეს-კოფერენციაზე ჟურნალის- 

ტებს წარმოუდგინეს კიდევ ორი მექ- 
„ სიკელი „სუპერვარსკვლავი" -- არმინ 
ბიტნერი და ოლე-კრისტიან ფურუ- 
რეტი, რომლებიც საკმაოდ დამაჯე- 
რებლად ასპარეზობენ საერთაშორისო 

სარბიელზე და ისევე, როგორც თავის 

დროზე სტენმარკი, ფირმა „„ელანის“ 
თხილამურებით გამოდიან. 

გიორგი ქორქია 

პრე%ზMრენგჩს 
ქატაუდე 

საერთაშორისო ოლიმპიური კომი- 

  

ტეტის პრეზიდენტი ხუ.2 ანტონიო . 
,„  სამარანჩმა ატლანტაში გამართულ 

პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, რომ 

იგი არ გამორიცხავს 1992 წლის 

ზაფხულის ოლიმპიადაზე ერაყის 

სპორტსმენების მონაწილეობას. „იმედი 

გვაქვს, რომ თამაშებამდე დარჩენილ 

დროში ამ სახელმწიფოში ვითარება 

” სტაბილური გახდება და ადგილობრივ 
ათლეტებს, რომლებიც განდევნილი 
იყვნენ საერთაშორისო სპორტულ 

მოძრაობიდან მას შემდეგ, რაც ერაყის 

ჯარებმა დაიპყრეს ქუვეითი, მიეცემათ 
საშუალება მოემზადონ მიმდინარე 
ოთხწლედის უდიდესი შეჯიბრები- 

სათვის“, –– განაცხადა მან, 

ამავე დროს, სამარანჩმა მაღალი 

შეფასება მისცა ოლიმპიადა -- 96 
ორგკომიტეტის ოფიციალური ოფისის 
არქიტექტურულ შესრულებას, რომ- 
ლის გახსნის ცერემონიალს იგი 

ატლანტაში ჩასვლისას დაესწრო. 

  

· / აძეთური, 0ძითური. 

ონატებსა და თასის 

'| მოსი, რომელიც თავის დროზე 

    

ოლე) 

მოთბალამურე კრისტინ სადამე) _ ” 
სპორტსმენს დაზიანებული ჰქო ნდა თავის 
ქალა, მარცხენა ყური და წარბისზედა 
ძვალი, მოტეხილი ჰქონდა მარცხენა 
ლავიწი. ამჟამად გედინას #ნწმრთელობა 

იმისათვის რომ დაიცვან ცხენები, > 

შეჯიბრება სირილ. უფრო გრილ, 

პარკში. 

მსოფლიოს ჩემპიონი ველოსპორტში, | 
ფრანგი ჟანი ლონგო თავისი უცნაური 
საქციელით საგონებელში აგდებს მეზობ- 
ლებს. ცნობილი სპორტსმენი გატაცებუ- 
ლია ბატების მოშენებით და ახლაც, შინ, 
"გრენობლი გარეუბანში რამდენიმე 
ათეული ფრთა ჰყავს. თავის გატაცებას 
ჟანი იმით ხსნის, რომ ბატები მოდარაზე 
ნაგაზების მაგივრობას უწევენ. უცხო 
ადამიანს თვალს მოჭკრავენ თუ არა, 
სპორტსმენს ფრთოსან მეგობრები 
მოჭოხეთურ გწიასს ტეხენ. ასე რომ, ჟანის 
კოტეჯს მართლაც საიმედოდ არის 
დაცული. : 

ი.=.ია 

ცწობილი ამერიკელი ინჟინერი უილიამ 

ფლორიდაში უოლტ დისნეისათვის 

მალაიზიის მთავრობამ ფულადი | · ' 

ჯილდოები დააწეს ამ პვეჟხის 
სპორტსმენებისათვის, რომლებიც 1992 
წელს ბარსელონის ოლიმპიადაზე თავს 

გამოიჩენენ. ოლიმპიური ოქროს მედლი» 
მფლობელი 74 ათასი დოლარის ჩევს 

მიიღებს. 

ნხლ-ის კლუბ „ლოს-ანჯელეს კინგზის“' 
ხელმძღვანელებმა გადაწყვიტეს ააღორ- 
ძინონ ჩრდილოამერიკული ჰოკეის ერთ- 

ერთი ყველაზე "შედეგიან ტანდემი. 
ლაპარაკია მარჯვენა გარემარბ იარი კურისა 
და ცენტრალურ თავდამსხმელ უეინ 
გრეცკიზე, რომლებიც თავის დროზე 
მართლაც ბრწყინავდნენ „ედმონტონ 
ოილერსში“. ეს წყვილი 1988 წელს 
დაიშალა, როცა გრეცკი „ლოს-ანჯელეს 
კინგზში“ გადავიდა. ერთი წლის შემდეგ 
ჯუნდი დატოვა კურიმაც რომელმაც 
იტალიის კლუბ ,„მილან დევილზთან“ 
დადო კონტრაქტი. 31 წლის ფინელი 
სპორტსმენი თანახმაა კვლავ შეუერთდეს 
გრეცკის და მასთან ერთად ითამაშოს 

ლოს-ანჯელესის კლუბში. 

(ინესა წებ : ამ მვექნი 

მძლეოსწობი ფედერაციმ ორივე 
სპორტსმენ 9-2 წლით მისცა 

არიი     
'აძმთური, იქითური..7 

    

  2 

„სარბწელის“ სპონსორია პოოპერატივი „ზრანსკჰავშირი“     

  

  

  

  
  

            

     

    

  

      საგაზეთო კორპუსში | 
. „თბილისი, ხოშარაულის ქ. 39 / 

  

   
          

   

    

  

ჩვენი მისამართი; კომპიუტერით ძსს გამოთვლით შინებირიაშრაბმოასირრში # 

თბილისი 850060, ცაგერის ქ. #66, ბ.80. | _ ცენტრში. ტელეფონი 86-26-44 | | | | სარედაქციო კოლეგი» ელგუჯა ბერი”შვილი (რედაქტო-| - 
|| გაზეთი იბეჭდება ოფსეტური წესით | | | | რისმოადგილესბიორბი ქორშია . 

      

შალვა შალოლაშვილი, ბიორბი ჩოჩიშვილი, |. 
კომერციული დირექტორი შოთა 3 ულუხაძე. /. 
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