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    (თავისუფალი სპორტული ბაზეთი   ფასი 40 კაპიკი 
  

  

    
  

    
  

_ ნომერშია: _ 
მიზემგზაგრებით 
ტურიმნს 

ეროვნული დროშით 
ევროპის ჩემპიონატზე 

თ 

306 რას 
ფიქრობს... 
რამდენიმე აზრი 

ერთ საკითხზე, 

  

რთდ- 

მო -– = · 

ამალას აართზი. 

  

    

   
  

  –. შეჯიბრებებში, “არ გამოდიან 
  

  

თქვენი გაზეთის. მეშვეობით 
გვინდა დიდი მადლობა ვუთხ- 
რათ იმ ორგანიზაცია-დაწესე- 

ბულებებსა და. კერძო პირებს, საქართველოს სპორტული თამაშების ჩატარების შესახებ“. 

რომელთა თანადგომის და ეს კომპლექსური ასპარეზობა სწორედ სეოკ-ისა და სპორტის დეპარტამენტის 

ნ რიბის შ ინიციატივით იმართება და მისი მიზანია გამოვლინდეს საქართველოს სპორტსმენთა 

ფა გარო დახმ ედეგად პოტენციური შესაძლებლობანი, გაიზარდოს სპორტული რეზერვის ოსტატობა და 

შესაძლებელი. გახდა გიგა 

რთველიაშვილის სამკურნა- 
დაკომპლექტდეს ეროვნული ნაკრე 

! „მერანის“ კეტბურთელებმა წარმატებით აიღეს სტარტი 

და საქარრველოს 8 გუნდის მონაწილეობით ტალინში გაიმართა, „მერანმა 
- კლუბი (10:4 და 11:9) და „ესტონიეცი“ (10:3 და 1 1:9) და ოთხი ქულით ლიდერობენ. 
ტუტის მატჩები 21-23 ივნისს ვილნიუსში “გაიმართება. „სარბიელის“ 

„თავისუფლების ლიგის“ გათამაშების 

შორის, ცხადია, უმთავრესი იქნებასრულ 
თამაშები, რომელიც სამ ეტაპად გაიმართ 

თაობაზე უკვე იმსჯელა საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობამ და მიიღო 

სპეციალური დადგენილება, რომელშიც კერძოდ ნათქვაშია, რომ „მოწონებული 

იქნეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის» და საქართველოს 

კის სპორტის დეპარტამენტის წინადადება 1991 წლის სრულიად 

საერთაშორისო შეჯიბრებებში გამოცლე 

  

„უკვე მესამე თვეა საქართველოს სპორტსმენები აღარ მონაწილეობენ საკავშირო 
საბჭოთა კავშირის ნაკრები გუნდების 

შემადგენლობაში: ვიდრე ქართული სპორტი რეალურ ავტორიტეტს მოიპოვებს და 

საერთაშორისო სარბიელზე დამოუკიდებლად გავა, მნიშვნელოვნად უწდა 

გადაზალისდეს რესპუბლიკურ შეჯიბრებათა კალენდარი, რათა ჩვენს სპორტსმენებს 

ოსტატობის შენარჩუნების საშუალება მიეცეს. წლეულს დაგეგმილ ასპარეზობათა 
იად საქართველოს 1991 წლის სბორტული 

ება და ოქტომბერში. დასრულდება. ამის 

ბი გუნდები, რომლებიც მომავალში 

ნ. თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტს 

„თავისუფლების ლიგის" პირველ გათამაშებაში. პირველ ტურში, რომელიც ლიტვის, ესტ. 

« ოთხივე შეხვედრა მოიგო. თბილისელებმა ზედიზედ ორჯერ დაამარცხეს ტალინის კეტბურთის 

ტურნირში მონაწილეობს ჩვენი დედაქალაქის კიდევ ერთი გუნდი -– „თბილისი“. მეორე 

უახლოეს ნომერში უფრო ვრცლად გიამბობთ „მერანის 
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ონეთისა 

“ შესახებ, რომელიც, სხვათა შორის, 

_ სტარრი - მაისში, ფინიში - ოქტომბერში 
'მოადგილე მ. ომანიძე. მისი მოადგილეები არიან საქართველოს სპორტის 

დეპარტამენტის გენერალური დირექტორი კ. ასათიანი, საქართველოს ეროვნული 
ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ნ. გაფრინდაშვილი და საქართველოს 

ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის წევრი ვ. კაჭარავა. 
სრულიად საქართველოს სპორტულ თამაშებში ერთად უკონკურსოდ 

მონაწილეობის უფლება აქვთ რესპუბლიკის ფარგლებს გარედან მოწვეულ 

სპორტსმენებსა და გუნდებს, როგორც უკვე ითქვა, თამაშები სამ ეტაპად 

ჩატარდება: რაიონული და საქალაქო შეჯიბრებები ივნისის ბოლომდე გასტანს, 

რეგიონალური ტურნირები 2 ივლისიდან 2 სექტემბრამდე გაიმართება, ფინალური : _ 

__ 20-30 ოქტომბერს. თამაშების პროგრამაში შეტანილია სპორტის 28 სახეობა: 

კრივი, ძალოსნობა, ველოსპორტი (ტრეკი, საგზეტკეცილო), ჭიდაობა (ბერძნულ- , · 

რომაული, თავისუფალი) ძიუდო, თანამედროვე ხუთჭიდი„ ცხენოსნობა, 

ფარიკაობა, სროლა (ტყვიის, სასტენდო), მშვილდოსნობა, ცურვა, წყალში ხტომა, | | 

სინქრონული ცურვა, ნიჩბოსნობა (აკადემიური, ბაიდარა და კანოე), აფროსნობა, ! _ 

მძლეოსნობა, ტანვარჯიში (სპორტული, მხატვრული), ჭადრაკი, ფეხბურთი, 2. 

კალათბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ბადმინტონი, ბალახის ჰოკეი, #_ 

კეტბურთი. ამას გარდა შეჯიბრებები გაიმართება სპორტის ეროვნულ სახეობებში ) 

–_ ქართულ ჭიდაობაში, ლელოში, ცხენოსნობაში (ცხენბურთი, ისინდი, მარულა). 

  

ჩვენ ტყლეფონით · დავუკავ- 
შირდით ამერიკას, , როგორც 
გვითხრეს, გიგას გულთბილი 

ისიი ტალინის საერთაშორისო 

” ტურნირზე მიიწვიეს, რომელიც ერთ- 
ერთი ფრანგული ფირმის სპონსო-       შეხვედრა მოუწყვეს აეროპორ– რობით მოეწყო. შეჯიბრებაში, ცხადია, 

“ტში, ჰპირდებიან, რომ მკურ- ფრანგი მსროლელებიც ” მონაწილე- 

რია თაფ C იქნება. ობდნენ, ასევე ფინელები და საბჭოთა . 

: კავშირის უძლიერესი მესტენდურები. 

მარ აარას საქართველოს მსროლელები მრგვალ 

ა გიგა რთველიაშვილის სტეპნდზე ასპარეზობდნენ. მათგან 

ოჯახი. საუკეთესო იყო თბილისელი ექიმი გია 

ქულით გაუსწრო, ვერცხლისა და 
ბრინჯაოს მედლების მფლობელებმა 

თითო-თითოთი. 

თამაზ იმნაი შვილი ამჯერად ფინალში 

ვერ მოხვდა, მაგრამ აქ ისიც უნდა 

გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი გუნდი 

მოუმზადებელი გაემგზავრა ტალინში. 
მისი წევრები კარგა ხანს სროლის ახალი. 

რესპუბლიკური ფედერაციის არჩევითა 
და სხვა საორგანიზაციო საკითხებით 

ლოდ გამგზავრება ამერი კის შე–- სათავეში უდგას საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პირველი 

ერთებულ შტატებში. მოჭი- ! 

„დავეთა შეჯიბრებაზე მიღებული 
ეროვნული 

,| მძიმე ტრავმის შემდეგგიგა ოთხი ექერთწც რომ ბაქტეხა... : 

წელიწადია ლოგინად არის 
ჩემპიონატი ( 

ჩავარდნილი და ახლა ამერიკაში, მას შემდეგ, რაც საქართველოს შენგელია რომელმაც ძირითად იყვნენ დაკავებულნი და ამ პერიოდში 1 „ეა ს. ა. 

სოლტ-ლეიკ-! იტ ის სამედი– |. სპორტმა საკუთარი დამოუკიდებლობა სერიებში 196 თეფში დააზიანა ვარჯიშისათვის ვეღარ მოიცალეს (ალ- XVI ტური. აი. 

აავფა : გამოაცხადა, ჩვენი მესტენდურები ფინალში –- კიდევ 23 და მე-4 ადგილი ბათ გახსოვთ, თამაზ იმნაიშვილი ფედე- 1 · : 

ცო ცენტრში მკურნ - პირველად გამოვიდნენ შეჯიბრებაში დაიკავა. გამარჯვებულმა მას ორი რაციის ვიცე-პრეზიდენტად აირჩიეს). ალაჯანი - სუღორი 01. 

      

სხვა მხრივ კი, ჩვენი მრგვალ სტენდზე 

მსროლელთა გუნდი პოტენციური 

შესაძლებლობიძთ ბევრად არ 

ჩამოუვარდება მსოფლიოს ნებისმიერ 

ქვეყნის ნაკრებს. მათ ეს ადრეც 

არაერთხელ დაამტკიცეს. მითუმეტეს, 

ისთ პირობებში როცა ვერ 

ხერხდებოდა საქართველოს გუნდის 

ხანგრძლივი მომზადება, როგორც ერთი · 

ეროვნული ნაკრებისა. 

· გორდა _- სამგურალი 50... 

“ კოლხეთი-13 -. სანავარდო 1:1 
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    „ისერია“ -- „შევარდენი-06' 92:0 

საქართველოს საგაზაფხულო ჩემპიონატში ჩატარდა 1 5 ტური (გამოტოვებულია 
მეათე ტური). სულ გატანილია 430 გოლი ანუ საშუალოდ 2,08 გოლი მატჩში. 
მასპინძლებმა მოიგეს 98 შეხვედრა, სტუმრებმა 23, ფრედ დამთავრდა 27. კიდევ ორ 

შეხვედრაში სტუმრებს ჩაეთვალათ მოგება. 
მასპინძლებმა გაიტანეს 309 გოლი (მათთვის ყველაზე იღბლიანი იყო ბოლო XVI 

ტური --– 41 გოლი), სტუმრებმა –- 121 (II, XII, XIII, XVI ტურებში -- 10-10 გოლი). 
დიდი ანგარიშით (სხვაობა 3 ბურთი და მეტი) დამთავრდა 36 შეხვედრა, გოლი არ 

გასულა 11.-მატჩში. 

ყველაზე უხვგოლიანი იყო მე–1 6 ტური (51 გოლი), ყველაზე ცოტა აარა გავიდა 
VII ტურში “-:19 გოლი. 

) გათამაშების ცხრილი · 
3 მდბომარეობა 4 ივნისისათვის · 

5” თრ %- ო ფ.ა35 
იბერია (თბილისი) 16. შვი გფ “რთი. 
ჯურია (ლანჩხუთი) 1Mნ უზ აარიასი1 
ბათუმი (ბათუმი) +..." წებოს: %- 
ოდიში (ზუგდიდი) ჩხ 8 წს თან. 
ცხუმი სოხუმი) · ან 828 3 ნ 
ქუთაისი (ჭუთაისი). # 8 წ იზ 
კოლხეთი-18 (ფოთი) (11. | 8 6 

მარგვეთი (ზესტაფონი) 266. წამიტია8 აია6- 
გორდა (რუსთავი) მნა 8 > .დ5%4%·ა8 

სამგურალი (წყალტუბო) ჩი ზ -3 აწ. 
ალაზანი (გურდრანი).· პს. წ. აამ. თ ავის 

_ შევარდენი-96 (თბილისი) მნ. :ნ. აზი ა 
დილა (გორი) 16-26, ი გასა ედშას 
მერცხალი (ოზურგეთი) 16. წ 1 ? 
მზიური (გალი) .” რ.ა. 
კოლხეთი (წობი) 16 დ. იაზე ოდ 8-3 

' სულორი (ვანი) ქნ” 8 V 
__ ამირანი (ოჩამჩირე) 16 -.8 «+. იან8"-. 

აIს აზ ეი 4 208 
ივერია (ხაშური) 16: 808 ვ 54 

  

ყველაფერს მსაჯებს 
ნუ ღააბრალებთ... 
ვინც ეროვნულ ჩემპიონატს თვალყურს ადევნებს, შეამჩნევდა, რომ მსაჯები 
აშკარად არასახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. იშვიათია შემთხვევა, 
როდესაც მატჩის ყველა მონაწილე კმაყოფილია მსაჯობით, მაგრამ 
უკმაყოფილების გამოხატვაც არის და გამოხატვაც... ამ და სხვა საკითხებზე 

ვესაუბრეთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაც იის მსაჯთა და მსაჯ– 
ინსპექტორთა განყოფილების უფროსს ბურამ ბვანცელაძეს. 

– ბატონო გურამ, ამბობენ მსაჯად , –- ალბათ, ადამიანს თავად უნდა სურდეს 
ჟოფილი ფეხბურთელი სჯობსო. : 

–– ასეც არის. ყოფილი ფეხბურთელი 
უკეთ ერკვევა თამაშის ნიუანსებში, 
ვიდრე „გარედან“ მოსული. ჩვენც ამ 

პრინციპით ვარჩევთ მსაჯებს, მაგა- 
ლითად: ანატოლი მილჩენკო, მალხაზ 
კობიაშვილი, ვლადიმერ შელია, ელგუჯა 
სილაგავა მერაბ ჭელიძე, თამაზ 
ლორთქიფანიძე, რევაზ ტალიაშვილი, 
ტრისტან ნიშნიანიძე.. ცხადია არის 
გამონაკლისიც. 

        

ქართველებმ 
ტერმნმი მიღმ0ან 

თბილისის ფალავანთა კლუბში უფრო. თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილის მოჭი- 
დავეები ვარჯიშობენ, მაგრამ ამ დღეებში აქ მათ კოლეგებს --- სამბისტებსაც, დაინახავთ. ფა- 
ლავანთა კლუბში ევროპის ალტერნატიულ ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად ემზადება 

საქართველოს სამბისტ,თა ნაკრები, რომელიც 21-24 ივნისს იტალიაში, ტურინში იასპარეზებს. 

–დარბაზში შესვლისთანავე, ათეულზე მეტ სახეს შორის ერთ-ერთი პირველი ქარელელი#ჯე- 

მალ მჭედლიშვილი ვიცანით, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი. 

–– როგორ გრძნობ თავს, ჯემალ? 

ყველაფერი ჩორმალურადაა. ვემზადე- 

ბით. საჭიროა, რაც შეიძლება უკეთესად გა- 

მოვიდეთ. ზომ იცით, პრესტიჟის საქმეა... 

ბიჭებიც შესანიშნავ განწყობაზე არიან. 

არო 2 

«ვიდრე მოთელვა გრძელდება, ვესაუბ- 
რებით სამბოს რესპუბლიკური ფედერაცი- 

ის ვიცე-პრეზიდენტს მურად მწარიაშვილს. 

– რამდენადაც შევიტყვეთ, ჩემპიონატში 

მონაწილეობის თანხმობა უკვე გამოთქვეს 

    

  2 ენტი თ იმართება: მ 

  

მსაჭობა. ბევრია მსურველი? 
–- სამწუხაროდ, ბოლო ხუთი წლის 

მანძილზე თბილისში მსაჯების მომ- 

ზადებას ჯეროვან ყურადღებას აღარ 
აქცევენ, არადა რესპუბლიკას სწორედ 

დედაქალაქი პირველობა აწვდიდა 
ახალ კადრებს. დღეს, ეროვნული 
ჩემპიონატის მსაჯთაგან ოთხმოცი პრო- 

ცენტი თბილისელია. ქუთაისში თორ- 
მეტი მსაჯია, სოხუმში, გორში და 
ზესტაფონში ხუთ-ხუთი, ლანჩხუთში 

    სამბო 

აპ, თეგვაში სა რაავ! 

     
   

ქალაქებსა და რაიონებში კი 
მსაჯიც არ მოიძებნება) 2 “შარშან. 

  

     

მევარეირ თს ირ ასრჭე ტს.” “ 
მიღება გამოვაცხადეთ. ორმოც 

  

კვალიფიკაცია? ქ 
–– საკმაოდ მაღალი. ხშირად გაისმის, 

ამა თუ იმ ქალაქში უკმაყოფილო მა- 
ყურებელმა თავი ვერ შეიკავაო. შოდა. ' 
პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, 
აარ მეინცელიე ირტებიჯანი 
ბრალი არ არის. წლების მანძილზე 
გულშემატკივარი შეაჩვიეს, რომ. მათი 
გუნდი შინ აუცილებლად იგებდა. დღეს 
სწორედ ამის ნაყოფს ვიმკით... · 

– "ზშირა.დ სტადიონებზე მართლაც 
უწესრიგობაა. მსაჯებს გული ხომ არ აუც- 
რუვდათ? 

–– რამდენიმემ საერთოდ დაანება თა– 
ვ% ზოგმა დასვენება ითხოვა. დაახლო– 
ებით თხუთმეტი წამყვანი მსაჯი ყოველ · 
ტურში მინდორზეა. ასეთ პირობებში 

ძალების აღდგენპ ძალზე ძნელია. 
–– ანაზღაურებაზე რას გვეტყვით? · 
–– უმაღლესი ჯგუფის ერთი შეხვედ- 

რის მომსახურებისათვი” ჰონორარი 
100 მანეთია. ადრე მსაჯებს 85 მანეთს 

უხდიდნენ... 
– ორიოდე სიტყვა მსაჯ-ინსპექტო- 

რებზეც გვითხარით. 
–– ინსპექტორთა უმრავლესობას ფე- 

„· დერაციის თანამშრომლები წარმოად- 
გენენ, მათ გარდა არიან ვეტერანი 

ფეხბურთელებს და. მსაჯები. შირშან · 
მეორე ჯგუფის ზოგ თამაშზე კომისარს 
ვერ ვაგზავნიდით. წელს თითოეული 

ტურის უკლებლივ ყველა, ორმოცდა- 
თორმეტივე მატჩს მსაჯი-ინსპექტორი 

ესწრება, რაც ინციდენტების 89519 
გამორიცხიმს. 

ილია ბაბუნაშვილი 

  

  

ესპანეთის, საფრანგეთის, 

ბულგარეთის, ლიტვის, 
ლატვიის, ესტონეთისა და 

რუსეთის სამბისტებმა. 

მაგრამ ორგანიზატორები 

იმედოვნებენ, რომ შეჯი- 

ბრება უფრო წარმომად- 

გეწლობითი იქნება. ჩვენი 

მოჭიღავეებისთვის ეს 

პირველი დამოუკიდებე; 
ლი გამოსვლა იქნება ოფ- 

იციალურ ტურნირში და 

ღირსეულად უნდა” წარ- 
ვუდგინოთ ჭიდაობის 

ქართული სკოლა. 
–- ამასთან ერთად,“ ეს 

იქნება შესანიშნავი საშუა- 
ლება დამკვიდრდეთ სამ- 
ბიტთV: საერთაშორისო 

საზოგადოებაში. ? 

ჩვენ ეს მომენტი 

მაქსიმალურად უნდა გა- 

მოვიყენოთ. ტურინში 

ხომ ევროპის და მსოფ- 

ლიოს ახალი ფედერაცი- 

ები შეიქმნება. ჩვენი 

ამოცანა საქართველოს 

წარმომადგენლობა ჰქონ-       დეს ამ ორჟანიზაციებში. 

„ამასობაში მოთელვა დამთავრდა, და 

უფროსი მწვრთნელის სპარტაკ ჯინორი- 

ძის ნიშანზე სამბისტები წყვილ-წყვილად 

გადიან ხალიჩაზე, იწყება სპარინგ-შეხვედ- 

რები. ვიდრე უფროსი მწვრთნელის თანაშ- 

ემწენი ოლეგ იაძე, ანზორ ზურ 

აბეხალომ წიკლაური მათს ჭიდაობას თვალ- 

ყურს ადევნებენ, 
ვესაუბრებით. 

შეკრებაზე 22 სპორტსმენი მოვიწვი 

ეთ. რამდენიზე დღე ფუნქციით „წალურ მომ 

ზადებას დავუთმეთ, ახლა კი ბიჭები ტექ 
ნიკის, ტაქტიკისა და ძალისმიერი მომზა 

დების სრულყოფაზე მუშაობენ. 

– როდის გჯაირკვევა 

შემადგენლობა? 

“რაქტიკუ ულად უკვე გარკვეულია. ტუ 
, · მოჭიდავე გ ტარასი 

ისაა, რი კ ნ, ემპიონატი ჟ 

ს, გ აბაული და 

ჩვენ ჯინორიძეს 

ნაკრების 

რინში      

      

'ო ძე 

  

ხით კატეგორია 

  

სარბჩელი 

§ მძღვანელებისა და 

ჯემალ მჭედლიშვილის გარდა (რომე+..“ 
ლიც ადრე 82კგ წონაში გამოდიოდა და ახ- 
ლა 90კგ წონით კატეგორიაში იასპარე- 

'სებს), იტაღრაშო გაემგზავრებიან თბილისე“. 
ლი მევლუდ მელაძე (52კგ), საგარეჯოელი 
გოჩა მეკოკიშვილი (57კგ), ახალგაზრდებს 
შორის მსოფლიო ჩემპიონი, ფოთელი მუ- 

რთაზ თურქია (ნ2კგ), ღუშელი გია ნაცვლი- 

შვილი (68ზკგ), ჭაბუკთა შორის მსოფლით: 
ჩემპიონი, საგარეჯოელი ნიკო გაგნიაშვი- 

ლი (74კგ), თბილისელი გურამ ქარჩაიძე 
(82კგ, საგარეჯოელი კობა კუპატაძე 
(100კგ) და ქარელელი ძმები მალხაზ (I 15კგ) 
და გელა ბერუაშვილები (I | 5კგ). მალხაზი, 
გეცოდინებათ, 1990 წლის მსოფლიო ჩემპი- 
ონია.., სხვათა შორის, იგი რამდენიმე თვის 

წინათ სპორტს გამოეთხოვა და შინაგან საქ- 

მეთა სამინისტროს ქარელის რაიგაწყოფი- 
_ ლებას ჩაუდგა სათავეში. მაგრამ ახლა გადა- 
წყვიტა „ახალეაზრდობა გაიხსენოს“ და 

გუნდს დაეხმაროს. : 
–– მომზადებაში რაიმე პრობლემა ხომ არ 

გაქვთ? – ვკითხეთ მურად მწარიაშვილს. 
– არა, სპორტის დეპარტამენტის ხელ- 

ჩვენი პრეზიდენტის 

ნოდარ ექვთიმიშვილის დახმარებით ყველა 
საკითხი მოგვარდა. თბილისიდან 19 ივნისს 

8. მოვფრინავთ. 

ფალვა ფალოლაფვილი 
  

  თ
ო
რ
ო
 

ჯი
ა 

ახ
ალ

აძ
ოს

. 

  

  

8 I4 “ივნისი, 1994



რეუფე ა  >„>„ჟ„>„ჟ„ბრძ–ლბოდღ––ან.–––.>»»იიი–_–––– 

  = მკლეოსნობა : 

  

„ზეფეფალეა“ ყველას დაასწრ 
იქნებ დელეგაციის გაგზავნა სჯობდეს? 

_ რესპუბლიკურ სპორტულ ფედე- 
რაციათა ახალი ფორმა, ახლა რომ 

ყალიბდება სხვადასხვა სახეობაში, 
ითქვას, ახალი არ არის 

მხოლოდ მძლეოსნებისთვის, და- 

ახლოებით 

_ მძლეოსნობის ფედერაციის ყრი- 

_ ლობის შემდეგ, რომელიც, უნდა ითქვას, 
მწვავე კამათში მიმდინარეობდა (ამაზე 

· მეტყველებს თუნდაც ფედერაციის 
პრეზიდენტის არჩევის ღია და ფარული 
კენჭისყ0რს მომხრეთა „დავა“, 
რომელშიც „მინიმალური ანგარიშით 
გაიმარჯვეს ღია კენჭისყრის 

მსურველებმა –- 43:38), უკვე ჩატარდა 
ფედერაციის გამგეობის პირველი 

სხდომა. მძლეოსნებმა აქაც დაიცვეს 
„' თავიანთი · პრიორიტეტი, ისინი 
თავისებურად გზის მაჩვენებელნი 

<__>>>>> ჩობბურთი 

გახდნენ სხვებისათვის: სწდრმის 

უმთავრესი საკითხი ფედერაციის მუშა 
ორგანოების –- და სექ- 

ვერ ვილაპარაკებთ, 

ერთზე კი მაინც უნდა ითქვას: 
საერთაშორისო ურთიერთობის 

კომისიას უხელმძღვანელებენ ოლიმ- 
პიური ჩემპიონები რობერტ შავლაყაძე 

და ვიქტორ სანეევი. გამგეობაზე მიიღეს 
მიმართვა მძლეოსნობის საერთა- 
შორისო ფედერაცის (იააფ) 
აერო პრიმო ნებიოლოსადმი 

მის შინაარს ალბათ იოლად მიხვდებით, 
მაგრამ მაინც ვიტყვით, რომ წერილში 

· გამოხატულია ჩვენი მისწრაფება ოფი- 
გვაღიარონ საერთაშორი- 

“სო ორგანიზაციებმა, კერძოდ, იააფ-მა, 
წერილის გაგზავნით არაფერი 

დაშავდება, მაგრამ არსებობს, ჩვენი 
აზრით, უკეთესი ვარიანტი. პრიმო 
ნებიოლო იტალიელია, ცხოვრობს 
რომში,სადაც 1960 წლის ავიმპბიცენ იი 

ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა 
რობერტ შავლაყაძემქ "ვიქტორ 

სანეევსაც ვინ არ იცნობს. მოკლედ, იმის 
თქმა გვინდა, რომ ურიგო არ იქნება ეს 
ორი სახელმოხვეჭილი მძლეოსანი 
რომში გაემგზავროს პრიმო 
ნებიოლოსთან მოსალაპარაკებლად. 

ყველაფერი 
მაგრამ მძლეოსნობაშიც გადაიდგმება 
პირველი სერიოზული ნაბიჯი იმ მიზ- 

ნისაკენ მიმავალ გზაზე, რომლისკენაც 
ყველანი მივისწრაფვით. მით უმეტეს, 
ბევრი ქვეყანა ვერ მოიწონებს თავს 
ასეთი დელეგაციით. იმასაც ვფიქრობთ, 
ასეთ საქმეზე ტიტულოვან 
სპორტსმენთა გაგზავნა სჯობს 
წვრილმან თანამდებობის პირთა 
ვოიაჟს, რომელთა სახელი და წოდებაც 
არაფერს ეუბნება საერთაშორისო 
სპორტის მესვეურებს. 

გიორბი ჩოჩიშვილი 

  

  

–– ამჟამად საქართველოს ნაკრებში 
საკმაოდ ბევრი პერსპექტიული ჩოგ- 

ლია, –- გვითხრა ახალმა უფ- 
როსმა მწვრთნელმა, 

მონდომებითაც ვარჯიშობენ. ყველა- 
ფერი ეს იმედს გვაძლევს, რომ უახლოეს 
მომავალში ზოგიერთი მაინც, ლელა 
მესხის მსგავსად, ღირსეულად გაიტანს 
ჩვენი რესპუბლიკის სახელს უცხოეთის 

ორივემ პირველი ადგილი დაიკავა. ისინი 
სპორტული ფორმითა და · 350 

დოლარით დაასაჩუქრეს. 
კონტრაქტის თანახმად, გერმანიის 

კლუბების · ღირსებას იცავენ მათზე 
უფროსი ასაკი ჩოგბურთელები: 

ვლადიმერ გაბრიჩიძე, დავით კაჭარავა, 
ალექსანდრე სიმონიანი გვინდა 
ახალგაზრდა მოთამაშეებიც გაეგზ- 

მსურველი ბევრი), 
ქრრზები პრ გ39M9ნჩს 
ელერდაშვილებს გვარი კარგად არის ცნობილი ჩოგბურთის 
მოყვარულებისთვის. ახლახან საქართველოს ნაკრების უფროს 

მწვრთნელად დაინიშნა ამ „საჩოგბურთო დინასტიის“ ერთ-ერთი 
წარმომადგენელი ნიკო ელერდაშვილი, რომელსაც ჩვენი ჩოგბურთის 
დღევანდელ პრობლემებზე ვესაუბრეთ. 
"სარბიელზე. · ავნოთ გერმანიასა · და. ჩეხეთ- 

<= დღევანდელ ვითარებაში, როცა ჩვენ“ სლოვაკეთში, რათა შემოწმება გაიარონ 
სპორტი ერთგვარ იზოლაციაში აღმოჩნდა, 
ჩოგბურთელებს ვისთან გაქვთ · წ 8 

– ჩვენ უფლებ გვაქვს 
მონაწილეობა მივიღოთ ყველა 
მოკავშირე. რესპუბლიკის ღია 
პირველობებში გარდა ამისა, 

დამოუკიდებლად გვიწეევენ ევროპის 
სხვადასხვ ქვეყანაში-ი მაგალითად, 
ჩვენმა ახალგაზრდა ჩოგბურთელებმა 
ნუნუ ლუარსაბიშვილმა და ლევან 
გელაშვილმა იტალიაში, საკლასი-   

შეიძლება იქაურმა კლუბებმა მათთა- 
ნაც გააფორმონ ხელშეკრულებები. 
ყველაზე საიმედო კანდიდატები არიან 
ნუნუ  ლუარსაბიშვლი, მაკა 
წიწუაშვილი, ირინე ბახტაძე, ლევან 
გელაშვილი, სოსო სიამაშვილი. 

გარდა ამისაა ამ ზაფხულს 

მონაწილეობას მივიღებთ ისრაელში, 
ჩეხეთსლოვაკეთში, საფრანგეთსა და 
იტალიაში დანიშნულ ტურნირებში. 
ასმათ პრობლემებზე რალს ატევით? 
–- ჩოგბურთში ვარჯიშის მსურველი 

ბევრია, მაგრამ კორტები არ გვყოფნის. 

საქართველოში სულ ააბმოლას 

დაათამდე კორტია, უცხოეთში კი 
ამდენი ქალაქის მარტო ერთ რაიონზე 
მოდის. მოდი და შეეჯიბრე! ინვენ- 

ტარიც მწვავე დეფიციტია. მინდა მად- 
ლობა ვუთხრა ლელა მესხს. რომელმაც 
52 გერმანული ჩოგანი ჩამოიტანა და 
ბავშვებს საჩუქრად გადასცა. ამ საქმე- 
ში სპორტის დეპარტამენტიც ძალიან 

გვიწყობს ხელს. გვაკლია , კვალი– 
ფიციური მწვრთნელები. ფიზკულტუ- 
რის ინსტიტუტის კურსდამთავრებუ- 
ლები რატომღაც ჩვენთან არ მოდიან 
სამუშაოდ. ამიტომ, ნორჩ 
ჩოგბურთელთან მომუშავე მწვრთნე- 

ლებიდან ზოგს ტექნიკური უნივერ- 
სიტეტის დიპლომი აქვს, ზოგს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტისა. ეს, ჩემი 
აზრით, არც ჩვენთვის არის ხელ- 
საყრელი, არც სახელმწიფოსათვის. 
მთავრი პრობლემა უკვე. 

გითხარით კორტები” უკმარო ბაა. 

ჩოგბურთის სასახლის სამ კორტზე 
ნაკრებთან ერთად „შევარდენის“ 
სპორტსმენებიც ვარჯიშობენ. გა- 
ნ»თლების სამინისტროს ვერის ბაღში 
ოთხი მოედანი აქვს, მაგრამ ეს ძალზე 
ცოტაა. კარგია, რომ სამედიცინო 
ესსტატუტში გაიხსნა კლუბი „გეიმი- 
90“, შენდება მოედნები. ასევე კარგი 

იქნება, თუ ფიზკულტურის ინსტიტუ- 
ტის ოთხი მოედანი ამოქმედდება. 

–– პერიფერიებში რა მდგომარეობაა? 

–- ძალიან ცუდი. საქართველოს 
ნაკრებში მხოლოდ თბილისელი 
სპორტსმენები არიან. რაიონებს დიდი 
დახმარება სჭირდებათ. ამისთვის სა- 
განგებო კომისიაც კი შეიქმნა, რომე- 
ლიც შეისწავლის მდგომარეობას და 
მისი გამოსწორების გზებსაც დასახავს. 

| გაზრდებში. 

  ესაუბრა ლალი ყელისა 
  

  

სციკაციო ტურნირში იასპარეზეს და 

რეპკორდებმა 
თუ უუველა 

მძლეოსნებისათვის, მრავალ ოფიციალურ ტურნირთან ერთად, იმართება „გრან პრის“ სერიით 
გათვალისწინებულ შეჯიბრებათა სერია, რომელიც მთელი სპორტული სეზონი გრძელდება და კარგად 
ავსებს ნებისმიერ „ნაპრალს“ სპორტულ შეჯბრებათა კალენდარში. 

ამ სერიის ერთ-ერთი ასპარეზობა, კერძოდ, ძმები ზნამენსკების მემორიალი, საბჭოთა კავშირში 
იმართება და არავის გაუკვირდება თუ ვიტყვით, რომ იგი „გამორჩეულია" ამ ტიპის ყველაზე უარეს 
ასპარეზობათა შორის. ეს განაცხადი აღნიშნული შეჯიბრების უნიადაგოდ გაქიაქების სურვილად რომ 
არ ჩაგვითვალოთ, გეტყვით: მემორიალს თითქმის არ ჰყავდა მაყურებელი, უცხოელ „ვარსკვლავთაგან“ 
არავინ ჩამოსულა მოსკოვში (ვის სჭირდება საბჭოთა მანეთები), ხოლო მთელ რიგ დისციალინაში 
გამარჯვებულ საბჭოთა მძლეოსანრა შედეგები ომის შემდგომი წლების მიღწევებს გაგახსენებდათ. 

ასეთ ვითარებაში შეჯიბრებას, რომელიც ძველად „ხმოვან“ სახელს („გრან-პრი“) ატარებს, ჰაერივით 
„სჭირდებოდა“ რეკორდები, რათა ცოტათი მაინც გადაერჩინა სახელი. საბჭოთა ნაკრებში კი ახლა 
„შტატიანი“ რეკორდსმენი სერგეი ბუბკა და მაინც ორგანიზატორებს იმედი ვერ გაუწბილა, ჭოკის 

“ ”ტომაში 608 სმ გადალახა, ეს იმისი რიგითი 26-ე რეკორდია. 

თუმცა ზნამენსკების მემორიალზე ასევე მსოფლიო რეკორდი დაამყარა კიეველმა ინესა კრავეცმაც, 
მაგრამ იგი ქალთა მძლეოსნობის ახალ სახეობაში --- სახტომში გამოდიოდა და მისი მიღწევა (14,95 მ) 
მაინცდამაინც განსაკუთრებულ მოქლენად ვერ აღიქმება. საერთოდ კი ძალისმიერმა სახეობებმა 
ქალებს მძლეოსნობაში გამოსდო კლანჭი: სამხტომის გარდა, ახლა ისინი უროსაც ისვრიან, 

«ძველი» 
ჩემპიონი 
ახალი 

სრატუსით 
ევროპის ორგზის ჩემპიონმა, I8 წლის 

თბილისელმა მ შვილდოსაწმა ნატო ნასარიძემ 

დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა სრულიად 

რუსეთის ღია ტურწირში, რომელშიც 

უცხოეთის წარმომადგენ-ლებიც 

ასპარეზობდნენ. შეჯიბრება ორიღოლში მოეწყო. 

ნატომ „ფიტა-ს დიდი წრის“ ფინალში 332 ქულა 
მოაგროვა და, როგორც უკვე ვთქვით, 

გამარჯვების იმედი გადაუწურა გაცილებით 

უფროს დაჯ გა ცლილ ბს. 

გარდა ამისა, ნატომ და მისმა თანაგუნდელმა 

მარიწე ბგრა- პვილმა მე-3 ადგილი დაიკავეს 
გუნდურ პირკელობაში, ისევე როგორც ჩვენმა 
ვაჟთა წყვილმა სერგო გათიკაევისა და დავით 
ლეკვეიშვილის შემადგენლობით. ამასთან 
ერთად, გათიკაევი პირად პირველობაში მე-4 

ადგილზე გავიდა. 
მალე ჩვენი მოისრები იქვე, ორიოლში, 

რუსეთის ლია ჩემპიონატში ჩაებმებიან 

= - ლ“: 3 

იი ვაეი უო უო 

40-50-იანი” წლების ერთ-ერთმა 
საუკეთესო ცენტრალურმა თავდამ- 
სხმელმა თავისი სპორტული კარიერა 
მძლეოსნობით დაიწყო, კარგა ხანს 

დაამყარა რამდენიმე რეკორდი. 
მძლეოსნობით იყვნენ გ. 
ძველი თაობის ფეხავოთელები, 

მოკრივეები ფრენ- –– 
ბურთელები, ტან- 
მოვარჯიშეები. ისინი 
ალღოთი გრძნობ- 
დნენ სპორტის ამ 
სახეობის განსაკუთ- 
რებულ მნიშვნელო- 
ბას და შეძლებისდა- 

გვარად ნერგავდნენ 
კიდეც მას ახალ- 

მძლეოსნობის 
ერთ-ერთი ასეთი 

თავგამოდებული ენ- 
თუზიასტი იყო გიორგი ჩიკვაიძე, 
თავის დროის საკმაოდ ცნობილი 
ძალოსანი, კარგი მოჭიდავე და, 
საერთოდ, მრავალმხრივი სპორტსმენი. 
ჩიკვაიძემ მძლეოსნობის განვითა- 
რებისა და პოპულარიზაციის საქმეს 
განუზომელი ამაგი დასდო. იგი დიდი 

გულმოდგინებით ეძებდა ქალაქად თუ 
სოფლად ნიჭიერ ახალგაზრდებს, 
აყვარებდა მათ მძლეოსნობას, 

ამზადებდა და შემდეგ პროპაგანდის 
მიზნით რაიონებში გზავნიდა მათ. 

ამ გზით 1918 წელს თელავში 
მძლეოსანთა ინტენსიურად მომეცა- 

დინე სექციაც კი შეიქმნა. ანალოგიური 

დიმიტრი იოსელიან რეკორდების 

მთელი სერი ეკუთვნოდა ადგილიდან 
ხტომებში (სიგრძე, სიმაღლე და სამხტომი). 
ჯგუფები ჩამოყალიბდა საქართველოს 
სხვის რაიონებშიც რომლებსაც 
მეტწილად „სოკოლში“ აღზრდილი 

სპეციალისტები თავკაცობდნენ. 
და მაინც, კარგა ხანს მძლეოსნობა 

ცალკეულ ენთუზიასტთა იმედად იყო 
დარჩენილი. სწორედ ამ პერიოდში 
კავკასიის არმიის რიგებში მძლეოსანთა 
რამდენიმე ჯგუფი ჩამოყალიბდა, 
რომლის წევრებმა 1922 წელს 
არმიული ოლიმპიადა მოაწყეს. ეს იყო 

  

საათს 

010/)))ე 0) 

ვაიძე (თავმჯდომარე), გ |გ22რმაჩე( ბე |, 
ნებიერიძე, ძმები ბ. და ვ. დიაჩკოვები, ა. 
სიქრაძე: ნ. ამბოკიძე რასამფშია. 

1924 წელი ქართული მძლეოსნობის 
ისტორიაში სხეა მხრივაც გამორ- 
ჩეულია. ამ წელს სსრკ ჩემპიონატში 
საქართველოს წარმომადგენლებმა 
რვა პირველი ადგილი დაიკავეს. 

ჩემპიონები გახდნენ თბილისელი მძლე– 
ოსნები ვლადიმერ დიაჩკოვი (110 

  

5 საი უყ «+ – წ დ 

1926 წელი. თბილისის პირველობა. შუბს ტყორცნის ცნობილი 
მძლეოსანი და კალათბურთელი თამარ გეგელაშვილი. 

მეტრზე თარჯრბენში, სიმაღლეზე, სიგ- 
რძეზე და ჭოკით ხტომაში), ბორის დი- 
აჩკოვი (სამხტომში), ივანე სერგეევი 
(ბადროს ტყორცნაში, ხუთჭიდსა და 
ათჭიდში). 

ოციან წლებში ჩვენ ბევრი სხვა 
გამორჩეული მძლეოსანიც გვყავდა. 
მათ შორის შეიძლება მოვიხსენიოთ 
თბილისელები გიორგი ნებიერიძე, 
გიორგი შზხვაცაბაია,ს დიმიტრი 
იოსელიანი დიმიტრი მიქაბერიძე, 
კონსტანტინე მალიშკოვი, ნიკოლოზ 
ბიაზი, სოხუმელი ვენიამინ სემიონი და 
სხვები საქართველო მძლეოსანთა 
მაღალი ოსტატობის მაჩვენებელი 
სხვასთან ერთად ისიც გახლდათ, რომ 
ბევრი მათგანი 

რეკორდების მფლობელი იყო. ივანე 
სერგეევს ეკუთვნოდა რეკორდი 
ბადროს ტყორცნაში (40 მ 65 სმ), 
ხუთჭიდსა (2 547 ქულა) და ათჭიდში 
(5112 ქულა); ვლადიმერ დიაჩკოვს –- 

110 მეტრზე თარჯრბენში (17,5). 
სიმაღლეზე (170,35 სმ) ღა ჭოკით 

(3,375 მ) ხტომაში. აქვე უნდა აღვნ- 

იშნოთ, რომ პირველი მძლეოსანი ქალი 
ჩვენი რესპუბლიკიდანსდ რომელმაც 
ოფიციალური შესწორება შეიტანა 
საკავშირო რეკორდების ცხრილში, ჰე- 
რტრუდა მაიერი გახლდათ (შემ- 
დგომში იგი საცხოვრებლად ყაზახეთ- 
ში გადავიდა). 1931 წელს მან ბირთვი 
9 მეტრსა და 76 სანტიმეტრზე ჰკრა. 
საქართველოს სპორტსმენებს ჯერ 

კიდევ მაშინ, როცა საბჭოთა კავშირი 

მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედე- 
რაციაში არ შედიოდა, ზოგიერთ 
სახეობაში მსოფლიო -რეკორდზე 

უკეთესი შედეგები აქვთ ნაჩვენები. ამ 
რეკორდების ოფიციალური რეგის- 
ტრაცია არ შეიძლებოდა სწორედ იმის 
გამო, რომ საერთაშორისო 

ფედერაციაში გაერთიანებული არ 
ვიყავით, მაგრამ სპეციალურ ლი- 
ტერატურაში ეს სპორტსმენები 
მსოფლიო რეკორდსმენებად მოიხსე- 
ნიებიან. 

1925 წლის 19 აგვისტოს მოსკოვში 

საკავშირო 

  

  

თბილისელმა ივანე 

სერგეევმა ხელ- 
ყუმბარა (ხელყუმ- 
ბარის ტყორცნა იმ 
დროს მძლეოსნობის 

აღიარებული სახე- 
ობა იყო) 75 მეტრსა 

და 80 სანტიმეტრზე 
ტყორცნა, რითაც 

ამერიკელი ჯ. ტომ- 

პსონის მიღწევა 28 
სანტიმეტრით გა- 

    

მძლეოსანთა პირველი მეტ-ნაკლებად 
შეჯიბრება 

თველოში. ორიოდე წლის შემდეგ 
ფიზკულტურის საბჭოსთან შეიქმნა 
მძლეოსნობის ზელმძღვანელთა სექცია, 
რომელშიც გაერთიანდნენ დარგის 

ცნობილი წარმომადგენლები: გ. ჩიკ- 

სრულყოფილი საქარ- 

თბილისს საუკეთესო სპრინტერები აპოლონ ოჩიჯავ: 

(მარცხნივ) და დიმიტრი მიქაბერიძე ფინიშთან. უკანა პლანზე, 

ჩემო დნით, მათი გულშემატკივარია, თავად მორბენალი. 

| აუმჯობესა. იმ 
პერიოდის მძლე- 

ოსნურ შეჯიბრებათა 

პროგრამაში ბევრი 

დღეს თითქმის 

მთლიანად მი- 

ვიწყებული სახეოგა 

შედიოდა. მა. 

გალითად, 20-30-იან წლებში 
მსოფლიოში საოცრად გავრცე- 

ლებული იყო ადგილიდან ხტომა 

სიგრძეზე, სიმაღლეზე, აგრეთვე 
სამხტომი. 

(გაგრძელება შემდეგ ნომერში) 

    
  

  რუბრიკას უძღვება ნოდარ ბუბუშვილი 
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ფიშერ.ზოლმსი. სსრკ-8ი, | 

გორც ცნობილია, ბოლო. დროს სერიოზუ- 

ლიც 19593 წლიდან მოყოლებული თითქმის 
მუდამ სათავეში ედგა არაოფიციალურ 
ჯუნდური ჩათვლაში ოლიმპიური თამაშების 
ცხრილებს, ალბერვილსა და ბარსელონაში 
მნიშვნელოვნად შესუსტებული შემადგენ- 
ლობით გამოვა კერძოდ, საბჭოთა 

მწვრთნელთა განკარგულებაშია აღარ =XL 
ბინ პოტენცური მედალოსნეა: 

რომელთაც ააბავე. 
დებლობა გამოაცხადეს. ბალტიისპირეთის 
სამ რესპუბლიკას –-- ლიტვას, ესტონეთსა და 
ლატვიას აშ რამდენიმე დლის წინ დაემატა 
საქართველო. პირველი შეკითხვით სწო- 

რედ საქართველოს წარმომადგენელს მინ- 
და მივმართო, დავით კაკაბაძე სქართველოს 
ოლიმპიური კომიტეტის წევრი და საზღვარ- 
ჯარეთთან ურთიერთობის კომისიის თავმ- 

#დომარეა: საქართველოს ოლიმპიური კო- 
მიტეტი, რამდენადაც ვიცი, ჯერ კიდევ და- 
მოუკიდებლობის გამო ცხადებამდე ჩამოყა- 
ლიბდა, რითაც, ასე ვთქვათ, მოვლენებს და- 
ასწრო. რით იყო გამოწვეული ასეთი 
გადაწყვეტილება? 

დავით კაკაბაძე: სეოკ-ი 

წელიწადნახევრის წინ შეიქმნა და 
როგორც პოლიტიკური პროცესების 

შემდგომმა განვითარებამ ცხადყო, ეს 

არ ყოფილა ნაჩქარევი გადაწყვეტილე- . 
ბა. მართალია, საერთაშორისო ოლიმ- 
პიური კომიტეტი ჯერ უარზეა თავის 
რიგებში ჩვენს მიღებაზე, რაც, ცხადია, 
ძალიან გვირთულებს მუშაობას, გვიძ- 
ნელებს საბოლოო მიზნისაკენ მიმავალ 
გზას, მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს, რომ 

სოკ-ი შეიცვლის პოზიციას და მაშინ 
ჩვენც შევძლებთ საუკეთესო სპორ- 
ტსმენთა გაგზავნას უმნიშვნელოვანეს 
საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. 
ფიშერ-ზოლმსი: პოლიტიკურ 

ცხოვრებში სპორტსმენების როლზე 
საუბარს კიდევ დავუბრუნდებით. ახლა 
ბატონ ბალოდისს მინდა მივმართო. ლატვიის 
დროებითი ოლიმპიური კომიტეტი, რო- 
გორც მას თავიდან ეწოდა, ჯერ კიდევ 1988 
წლის 19 ნოემბერს შეიქმნა. ესტონეთმა და 

„ ლიტვამ რამდენიმე ხნის შემდეგ ასეთივე 
ოლიმპიური კომიტეტები დააარსეს. ლატვია” 
1922 წელს მიილეს სოკ-ში. მისმა სპორ- 

ტსმენებმა ზამთრის სამ და ზაფხულის ოთხ 
ოლიმპიურ თამაშებში მიიღეს მოწაწი- 

ლეობა. 1%#0 წლამდე, ესე იგი საბჭოთა 
კავშირის მიერ ანექსიამდე, ლატვია სოკ-ის , 
წევრი იყო და იქიდან არც არასოდეს გაური- 
ცხავთ. როგორ უყურებთ ამ გარემოებას? 
იმან  ბალოდისი: დიახ, 

ბალტიისპირეთის ქვეყნები მართლაც 
განსხვავებულ მდგომარეობაში არიან 
კავშირში შემავალ სხვა ქვეყნებთან 
შედარებით. ახლა ჩვენ ყოველ ღონეს 
ვხმარობთ, რათა ოლიმპიურ 

თამაშებში მონაწილეობის უფლება 
მივიღოთ. თუ 1992 წელს ევერ 
შევძელით ბარსელონაში გამგზავრება, 

109-ე წლისათვის მაინც უნდა 
მოვახერხოთ ამის გაკეთება, აქვე მინდა 
დავძინო,დ რომ ის სპორტსმენები, 

რომლებიც სსრკ ნაკრების შემად- 
გენლობაში მოისურვებენ ოლიმპი- 
ადაზე გამგზავრებას, სრულიად 
თავისუფალნი არიან არჩევანში. 
ფიშერ-ზოლმსი: ეს მნიშვნე- 

ლოვანი მომენტი: ლატვიაში, როგორც 
თქვენ ბრძანეთ, სპორტსმენებს თავად 

შეუძლიათ არჩევანი გააკეთონ. საქარ- 

თველოში ამ მხრივ როგორ არის საქმე? თუ 

არ ვცდები, თქვენს სპორტსმენებს ამგვარი 
თავისუფლება არა აქვთ. 

დავით ჰპაჰკაბაძე: თქვენ, ალბათ, 

     

რო- 

კავ 
შეჯიბრებებში მონაწილეობისა ან 
საერთაშორისო ტურნირებში კავშირის 

სახელით გამოსვლისა, ამას ს Mა+ 
აუკრძალავს. მოწოდება ხომ სულაც არ 
ნიშნავს აკრძალვას. 
ფიშერ.ზოლმსი; ბატონო კაიმაკოვ, 

ფსიქოლოჯიურ დაწოლას განიცდიან 

ბორის კაიმაკოვი: როგორც 

გაზეთი „სოვეტსკ. სპორტის" ყოფილ 
კორესპონდენტს, როგორც კაცს, 
“რომელსაც მთელი საბჭოთა კავშირი- 

აქვს ძალიან აპაწუხებს 
შექმნილი ვითარება ერთის მხრივ, 
მშვენივრად მესმის რესპუბლიკების 

ლტოლვა დამოუკიდებლობისაკენ და 
სულითა და გულით ვუჭერ მხარს 
ეროვწულ მოძრაობებს. დარწმუნებული 
ვარ, რომ ცალკეული რესპუბლიკები 

საერთაშორისო სარბიელზეც . იტყვიან 
თავის” სიტყვას. მაგრამ, მეორეს მხრივ, 

როცა მორტილ დამოუკიდებლობის 

საკითხს უფრო ღრმად ვუფიქრდებით, 
დედით ზ. გარ აითაბიი ვაწყდებით. 
ის, რომ” პოლიტიკოსები ამტკიცებენ 
სპორტსმენები თავისუფალნი არიანო და 
ამავე დროს მოუწოდებენ მათ საბჭოთა 

კავშირის დროშის ქვეშ ნუ გამოხვალთ 

შემოვლილი 

_ შეჯიბრებებშიო, პოლიტიკურ თამაშს 
უფრო ჰგავს ეს მოწოდება ხომ 
აკრძალვის“ ტოლფასია. არადა, ძნელი 
წარმოსადგენი არ არის, რაოდენ დიდი 

ტრაგედიაა ნებისმიერი 
ტსმენისათვი“ საერთაშორისო სარბი- 
ელიდან სრული იზოლაცია. 
ფიშერ-ზოლმსი: ლატვიასსსV და 

საქართველოში როგორ · უყურებენ ამ 
ემას? | 

იმანს ბალოდისი: მე ვერზვითარ 

წინააღმდეგობას ვერ ვხედავ. ვიმეორებ, 
თითოეული სპორტსმენი უფლება- 
მოსილია'თავად გააკეთოს არჩევანი. განა 
ვინმე გაამტყუნებს, ვთქვათ, ჰოკეისტს, 
რომელსაც იანვარში სამხედროებმა 
მეგობარი მოუკლეს და აცხადებს სსრკ 
ნაკრებში აღარ ვითამაშებო?! მეორეს 

მხრივ, არც იმათ გამტყუნებას ვაპირებთ, 

ვინც, ყველაფრის მიუხედავად, ,მაინც 
მიიღებს სსრკ ნაკრების მიწვევას. 
ახალგაზრდა სპორტსმენისათვის მარ- 
თლაკ ტრაგედიაა საერთაშორისო 
ასპარეზიდან იზოლაცია. 

დავით კაკაბაძე: რა თქმა უნდა, ასეა, 
მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ 
დაგეთანხმებით. არც ისე დიდი ხნის 
წინათ სტუმრად გახლდით ცნობილ 

ლიტველ კალათბურთელთან, 

პიურ ჩემპიონთან რიმას 

ნაიტისთან, რომელიც ახლა 
„ჰაგენის“ ღირსებას იცავს. 
კურტინაიტის გკითხე, არ გიჭირთ 

უმაღლესი დონის მატჩებში რომ აღარ 
მონაწილეობთ-მეთქი? მან ასე მიპასუხა: 
„რა თქმა უნდა მიჭირს, ვიცი, რომ 

სხვებიც ამ დღეში არიან, ჩვენი თაობის 
სპორტსმენები მართლაც ევკარგავთ 

საუკეთესო წლებს, მაგრამ იანვარში 

ჩვენმათ თანამემამულეებმა ლიტვის 
თავისუფლებას სიცოცხლე შესწირეს, 
ამიტომ ჩემთვის და ჩემი სმ ქრილია- მე 

კურტი- 

გერმანიის 

უკან დასაბრუნებელი გზა მ „(რილია., მე 
ვეღარასოდეს ჩავიცვამ ”#აისურს იმ 
ქვეყნის გერბით, რომელსაც ჩემი“ ხალხი 

მიზანში ჰყავს ამოღებული“, 
ვფიქრობ, ამ სიტყვებს კომენტარი არ 

სჭირდება. 

ფიშერ-ზოლმსი: გეთანხმებით 

ბატონო კაკაბაძე, მაგრამ სხვა მაგალითებიც 

სპორ-:· 

ოლიმ-. 

ტსმენები და 
ირჩევდნენ მათთვის შესაფერის გზებს, 
მაგალითად, საქართველოს ფეხბურთის 
ფედერაცია ჯერ კიდევ 1990 წლის 
თებერვალში გამოეყო სსრკ 

ფედერაციას. ჩვენი ფეხბურთელების 
მაგალითს რამოდენიმე სხვა 
ფედერაციამ მიბაძა. მაგრამ ეს ყველამ 
როდი გააკეთა. 
ფიშერ-ზოლმსი: თქვენ რას იტყვით, 

ბატონო კიმაკოვ? 
ბორის კაიმაკოვი: მინდა და- 

ვუბრუნდე ცნობილი ლიტველი 
კალათბურთელის სიტყვებს, რომლებიც 
დავით კაკაბაძემ გაიხსენა. მათში ვხედავ 
სწრაფვას პრესაზე შთაბეჭდილების 
მოხდენისა, სულაც არ გამიკვირდება, 

თუ მას ხვალ ლიტვაში ეროვნულ 
გმირად შერაცხავენ. კურტინაიტისმა 
ფაქტიურად თქვა, რომ ლიტველი ან 
ლატვიელი სპორტსმენის · გამოსვლა 
საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში 

ერის ღალატის ტოლფასია. არადა, ჩემი 
ღრმა რწმენით, სწორედ სპორტი უნდა · 
იქცეს იმ ხიდად, რომელიც საბჭოთა 

' კავშირის ხალხებს კვლავ დააკავშირებს 
ერთმანეთთან.. ვერც ეკონომიკური, 

ვერც იდეოლოგიური, ვერც კულტუ- 
რული კავშირები ვერ მოახერხებენ იმას, 
რისი მოხერხებაც სპორტს ძალუძს. ამ- 
იტომ, ვფიქრობ, ვცდებით, როცა 
ცნობილი სპორტსმენების ამა თუ იმ 
გამონათქვამს პროპაგანდისტული მიზ- 
ნით ვიყენებთ. 
ფიშერ-ზოლმსი: სიტყვა ,,პროპაგან- 

დას" ხშირად მართლაც დაზკრავს ნეგატიური 

ჩემპიონატის დროს ცნობილმა ლატვიელმა 
სპორტსმენმა ზიკის ეკმანისმა განაცხადა: 
ლატვიელი ბობსლეისტები არ ვმონა- 
წილეობთ ამ შეჯიბრებაში, რადგან არ გვსურს” 

ასპარეზობაო. ეხეც პროპაგანდაა? 
ბორის კაიმაკოვი: ეს, რა თქმა 

უნდა, აღარ არის პროპაგანდა. ეს 
კონკრეტული სპორტსმენის გადაწყვე- 

ტილებაა. ის, რაც ბალტიისპირეთში 
მოხდა ტრაგედიაა და სულაც არ 

ვაპირებ გავამართლო იანვრის სისხლი- 
ანი მოვლენები. ეს რუსი ხალზისთვისაც 
ტრაგედია იყო. მაგრამ თუ ეკმანისს 
თავისი სიტყვებით რუსი ხალხის დამ- 
ცირება სურდა, თუ მას თავის თანატოლ 
რუს ბიჭებთან საქმის დაჭერა არ სურს, 
მაშინ ეს მისი პირადი ტრაგედიაა. ასეთ “ 
გამონათქვამებს, ჩემი აზრით, შოვი- 

ნისტური ელფერი დაჰკრავს. 
იმანს ბალოდისი: ღრმად მწამს, 

რომ ეკმანის აზრადაც არ ჰქონია 
თავისი ყოფილი თანაგუნდელების 

დამცირება. ჩვენი ბრძოლა მიმართულია 
არა რუსების ან რომელიმე სხვა ხალხის 

წინააღმდეგ, არამედ” სისტემის წინა- 
აღმდეგ. ამ სისტემამ ხომ მილიონობით 
ადამიანს მოუსპო სიცოცზლე და, გარდა 
ამისა, არაერთხელ ღაამტკიცა, რომ იგი 
არ არის არსებობის ღირსი. ამ ცოტა 

ხნის წინ გერმანიაში ჩამოსული იყო 
რიგის ტტტ-ს კალათბურთელ ქალთა 

მ 

ვის რა აწუხებს. 

დავით კაკაბაძე: ნება მომეცით არ 

თქვენს  სიტევებს ” «მის 
თაობაზე, თითქოს რუსი ერი საბჭოთა. 

სისტემის წარმომადგენელი იყოს. რუსი · 
ხალხი ისეთივე მსხვერპლია ამ 
სისტემისა, როგორც საბჭოთა კავშირში 

შემავალი სხვა ხალხი. არა მგონია, რუს 
ხალხს უკანასკნელი 70 წლის მანძილზე 
ნაკლები ტანჯვა გამოეცადოს, ვიდრე, 
ვთქვათ, ქართველებს ან სომხებს. ამ- 
იტომ რუსებსს ვერაფრით ვერ 

გავაიგივებ საბჭოთა სისტემასთან. 
ხოლო რაც შეეხება კონტაქტებს, 
ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ 

კონტაქტების წინააღმდეგი არცერთი 
ჰკუათმყოფელი ადამიანი არ შეიძლება 
იყოს. ამის დასტურად საქართველოს 
საფეხბურთო ჩემპიონატის მაგალითიც 
კმარა. შარშან, პირველ ეროვნულ 

ჩემპიონატში, ქართველებთან ერთად 
მონაწილეობდნენ რუსები, ლიტველები, 
სომხები და სხვა ეროვნების 

წარმომადგენლები. 
ფიშერ-ზოლმსი: თუ ნებას დამ- 

რთავთ, სპორტსმენთა იზოლაციის თემას 
მინდა დავუბრუნდე. საკუთარ „წვენში“ 
ხარშვა, ეტყობა, ბევრისათვის მართლაც აუ- 
ტანელი ხდება. ახლახანს დაირხა ხმები, 
თითქოს ვილნიუსის „ჟალგირისის“ ფეხბურ- 

ყვეტილებას 
დავით პკაპაბაძე:ე უპირველეს 

ყოვლისა, ამ გადაწყვეტილებაში ვხედავ 
კიდევ ერთ საბუთს იმისა,. რომ 

სპორტსმენები თავადვე წყვეტენ 
თავიანთ მომავალს, თავისუფალნი 
არიან არჩევანში. სავსებით გასაგებია 

ვილნიუსელთა ლტოლვა მიეცეთ მაღალ 
დონეზე თამაშის ”შესაძლებლობა. 
ლიტვაში, საქართველოსგან გან- 

სხეავებით, ფეხბურთი იმდენად არ არის 
განვითარებული, რომ შესაძლებელი 
იყოს სრულფასოვანი ეღფვხული 
ჩემპიონატის ჩატარება. 
ფიშერ-ზოლმსი: გერმანიაში 

ახსოვს თბილისის ,,დინამოს“ გამარჯვება 1981 
წლის თასების თასის გათამაშებაში. ბოლო 
დროს „დინამოზე“ აღარაფერი გვსმენია. 

დავით კაკაბაძე: პირველ ყოელისა, 
მინდა გითხრათ, რომ „დინამოს" ახლა 
„იბერია“ ჰქვია. ამ გუნდმა შარშან 

საქართველოს პირველ ეროვნულ ჩემ- 
პიონატში უძლიერესის სახელი მოიხვე- 
ჭა და ახლა მეორე ჩემპიონატში მონა- 
წილტობს. 

ფიშერ-ზილმსი: საბჭოთა სპორტის 

მესვეურები წლეულს საკავშირო  სპარ- 
ტაკიადის ჩატარებას აპირებენ. ბატონო კაიმა– 
კოვ, რამდენად აზრიანად გესახებათ ასეთი 
შემარელ მოწყობა დღევანდელ 

ბორის კაიმაკოვი: ჩვენი საუბრის 

მანძილზე რამოდენიმეჯერ ვახსენე 
სიტყვა ზიდი. აქედან გამომდინარე, სწო- 

რედ დღევანდელ ვითარებაში აუცი- 
ლებლად მიმაჩნია სპარტაკიადის გამარ- 
თვა, რაც ხალხთა შორის მეგობრობისა 

და კეთილგანწყობის შესანიშნავ დას- 

C2) I 

«” 

  

სახურს "დ კიდევ გააღრმა- 
ვებდნენ არსებულ კონტაქტებს... 

დავით კაკაბაძე: მაგრამ ეს 

პირველობებში იასპარე 
ბორის კაიმაკოვი: სხვათა შორის, 

ასეთივე პოზიცია უკავია საერ- 

პრეზიდენტს, ბატონ სამარანჩს. ცოტა. 
ხნის წინ მან კიდევ ერთხელ განაცხადა, 
რომ სანამ საბჭოთა კავშირში 
პოლიტიკური საკითხები არ 

გადაწყდება და ეს იურიდიულადაც არ 
დადასტურდება, რესპუბლიკების წარ- 
მომადგენლებს ოლიმპიურ „თამაშებში 
დამოუკიდებლად მონაწილეობის სა- 
შუალება არ ექნებათ. 
ფიშერ-ზოლმსი: მ გარემოების: 

გათვალისწინებით როგორ მომავალს 
უწინასწარმეტყველებთ საბჭოთა კავშირს 

ლის ოლიმპიური თამაშებზე? ; 
ბორის კაიმაკოვი: პირდაპირ, 

უნდა ითქვას –– წარსულს ჩაბარდა ის 
დრო, როცა საბჭოთა კავშირი 

უპირველეს სპორტულ იმპერიად ით- 
ვლებოდა. არა მხოლოდ ეროვ- 
ნებათაშორის ურთიერთობებში წა- 
მოჭრილი პრობლემების მიზეზით, 
არამედ –– ქვეყანაში შექმნილი საერთო 

ურთულესი მდგომარეობის გამო. ერთ–. 
ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია, 
მაგალითად, სპორტის დაფინანსება, 
რომლის გადაჭრაც დღეს უაღრესად 
პრობლემურად მესახება. 
დავით პაკაბაძე: სპორტის 

დაფინანსების საკითხ დღევანდელ 
პირობებში მეტად ძნელი 
გადასაჭრელია. იმედია, საქართველოს 
მთავრობა გამონახავს საჭირო თანხებს 
და მხარში ამოუდგება ქართულ 
სპორტს. ამ მხრივ ყველას შესანიშნავი 

მაგალითი უჩვენა ჩვენმა ჩოგბურთელმა 
ლელა მესხმა, რომელიც თავისი პონო- 
რარის საკმაოდ დიდ ნაწილს ქართული 
სპორტის განვითარებას ახმარს. : 
ფიშერ-ზოლმსი: ბატონო ბალოდის, 

თქვენი აზრით, როგორ განვითარდება 
ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის? სპორ- 

ტულ დამოუკიდებლობას ვგულისხმობ. 
იმანს ბალო დისი; თუ ამას ბრძოლა. 

შეიძლება ვუწოდოთ, მაშინ ამ ბრძოლას 
მანამ გავაგრძელებთ, სანამ 
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი 

თავის რიგებში არ მიგვიღებს. 
ფიშერ-ზოლმსი: თქვენი პროგნოზი 

როგორია, ბატონო კაკაბაძე? 
დავით კმკაბაძე: ჩვენი მიზანიც ეს 

არის. საქმის ვითარებას რეალისტურად 
თუ შევაფასებთ, უნდა ვაღიაროთ, რომ 
1992 წლნს ოლიმპიური მატარებელი 
ჩვენთვის წასულია, რაც შეეხება 1996. ; 

  

გულისხმობთ საქართველოს საზოგა  წომ არსებობს. ავიღოთ, თუნდაც, კურტი გუნდი, რომელშიც რამოდენიმე რუსი ტურად შეიძლება იქცეს. ქართველი წლის ოლიმპიადას, აქ მეც ვიზიარებ “ 
დოებრიობის მიმართვას ჩვენი ნაიტისის თანამემამულის, ბადროს გოგონაც თამაშობს. აზრა: დაც არავის სპორტსმე 2. არეს ლატვიელი თუ ბატონი ბალოდისის ოპტიმიზმს. 

ს დმი„ სადაც მათ მტყორცნელის რიმას უბარტასის მაგალითი. მან მოსდის მათი დამცირება ან გუხდიდ დან ლიტველი, რტაკიადაში მონა- ფიშერ-ზოლმსი: გიასურვეთ ამ 

მ ღარ დაიცვან საბჭოთა მონაწილეობა მიიღო კეთილი წების თამაშებშ, გაშევება.ტტტ ამ მხრივსულაც არარის წ დღეობით სინი მხოლოდ ამ კეთილ. იმედების განხორციელებას. დიდი მადლობა 
ების ღირსება. მაგრამ სიეტლიდან დაბრუნებისთანავე, სამშობლოში გამონაკ ჯლისი. შობილურ. სა ქმეს გაუწევდნენ სამ- საინტერესო საუბრისათვის. 

სარბიელი 4 ანახა, აბი



: 

რასების. ნაცხანიათძი  შეძა, 
სანესილურლ ღია ჩემპიონატის 

ყანანკნელა მატჩი ამ  საზვობის 
სპეციალისტთა  უმრავლესობისათვის 
მოულოდნელი შედეგით დამთავრდა: 

ოცი წლის ამერიკელმა სპორტსმენმა ჯიმ 
კურიემ, რომელსაც ასევე ამერიკელ 
ანდრე აგასისთან შეხვედრაში 

ფავორიტად არავინ მიიჩნევდა, 

პირდაპირ · ხელიდან გამოჰგლიჯა 

გამარჯვება მეტოქეს –- 3:6, 6:4, 2:6, 6:1, 
6:4. პარიზში იმ კვირა საღამოს ეს მწი- 

", თური ბიჭი უთუოდ მიხვდა, რომ თავის 
დროზე სწორად განსაჯა, როცა 

უწინდელ გატაცება -- ბეისბოლს, 
"საბოლოოდ, ჩოგბურთი ამჯობინა. 

“საფრანგეთის ჩემპიონატის საერთო 
საპრიზო ფონდიდან, რომელიც 6,6 

    

  

მო- 

ასევე. 
შეხვედრაშიც 

მაგრამ 

ფინალურ 

ნაწილეობდა, 

მოულოდნელად წააგო ეკვადორელ 
ანდრეს გომესთან. და აი, ამ ნიჭიერ. 
ჩოგბურთელს იხლაც მოეცარა ხელი. 

მეტოქეებს ერთმ-ნეთისაგან და- 

ფარული რაიმე „საჩოგბურთო 

საიდუმლო“ არ შეიძლებოდა ჰქონო- 
დათ, რადგან ორივე ცნობილი აერ- 
იკელი მწვრთნელის ნიკ ბოლეტიერის 
მოწაფეა და არაერთხელ შეხვედრიან 
ერთმანეთს მოედანზე, მათ შორის 
საწვრთნელ ვარჯიშზეც. ორივე ღირსი 

_ იყო საფრანგეთის ჩემპიონატის დაფნის 
გვირგვინისა, რაზეც მათი 

გამარჯვებებიც მეტყველებს: აგასიმ 
დაამარცხა მსოფლიოს მეორე ჩოგანი 
ბორის ბეკერი, კურიემ კი -- მსოფლიო 

    

  

  

მიქსალმება 
წჩემპიწნებს 

ამ გამარჯვებით მან მეორე კურდღელიც 
მოკლა -- შეინარჩუნა ქალთა შორის 
მსოფლიოს პირველი ჩოგნის წოდება, 
რომელიც მისი დამარცხების 

შემთხვევაში ისევ შტეფი 
დაუბრუნდებოდა. 
"მეტიც, წლევანდელ სეზონში 
სელეშმა უკვე ორი ბალი მიიღო „დიდი 
სლემის» გათამაშების ჩათვლაში 
(იანვარში მან ყველას აჯობა 

ავსტრალიის ჩემპიონატში). მართალია, 
მონიკას დიდი იმედი არა აქეს, რომ 

წლეულს მოიგეს კიდევ ორ 
ასპარეზობას -- უიმბლდონის და ამერ- 
იკს შეერთებული შტატების 

გრაფს 

– ჩემპიონატს. საქმე ის გახლავთ, რომ 

ორივე ტურნირი ბალახზე და სინთეზურ 

და მაინც, სელეშის თამაში „როლან 
გაროსი” სტადიონის ცენტრალურ 
კორტზე, მის ,ნელ“ ქვიშიან საფარზე, 
მაყურებელს დ«-დი სისწრაფითა და 

  
#იმ კურიე 

მძლავრი იერიშებითაც ხიბლავდა. 
დიდ ქებას იმსახურებს ცხრამეტი 

წლის სანჩესიც, რომელიც ორიე ე 

პარტიის მსვლელობისას ლიდერობდა. 

ფინალისტთა აზრით, გადამწყვეტი 
(დამსწრეთა შეფასებით კი -- შე- 

სანიშნავი სპორტული სანახაობა) იყო 

ღა“, 

მსოფლიოში _ 'მწართნილაი! 
ვთვლი”. “ 

კიეველმა ანდრეი მედ უედუვმა ბით ოი! 

საფრანგეთის” ლია წერე მლ, წ 

იუნიორთა შორის. გადამწყვეტ მატჩში 

მან დაამარცხა შვედი ჩოგბურთელი 
ტომას ენდკვისი –- 6:4, 7:6. 

ანდრეიმ, საბჭოთა კავშირის ერთ- 
ერთი უძლიერესი ჩოგბურთელი ქალის 

ნატალია მედვედევას 
ძმამ, გაიმეორა მოსკ- 

ოვეეი ვლადიმერ 
კოროტკოვის 

წარმატება, რომელმაც 
1 1966 წელს პარიზში 

იუნიორთა შორის 

გამარჯვება ზვდათ დღეს 
ისეთ გამოჩენილ 

· ოსტატებს როგორიც 
არიან ჯონ მაკინროუ, 

“ივან ლენდლი, მათს 

ვილანდერი, სტეფან 
ედბერგი და სხვები. 

ქალთა წყვილებში 
ყველას აჯობეს ჯიჯი 

ფერნანდეხმა (აშშ) და 

იანა ნოვოტნამ (ჩეხეთ- 

სლოვაკეთი). ფინალში 

მათ დაამარცხეს საბ- 

პოთა” ჩოგბურთელები 
ლარისა სავჩენკო და 

ნატალია ზვერევა 
6:4, 6:0. 

მინსკელი ანა სმაშნოვა, რომელიც ეს 

რვა თვეა 

ისრაელში გადავიდა საცხოვრებლად, 
საფრანგეთის ჩემპი.=5ს გახდა გოგონებს 

შორის. 14 წლის სპორტსმენმა, 

რომელიც ჰოლანდიელი მწვრთნელის 

მშობლებთან ერთად 

    

    
ისტორიაში 

ათლეტები, 

სპორტის 

ყოფილან 

რომლებიც ორ სახეობაში აღწევდნენ 

წარმატებას: მაგრამ მათ შორთაც „კი 

ამერიკის 
ადრეც · 

გამორჩეული “ადგილი უჭირავს 
შავკანიან · სუპერვარსკვლავს ბო 

ჯექსონს. აგი მართლაც უნიკალური 

სპორტსმენია -- ერთნაირად ძლიერად 

თამაშობს კეტბურთსაც და ამერიკულ 

ფეხბურთსაც. მისი ბრწყინვალე სპორ- 

ტული კარიერა ოთხი წელი შეუსვე- 

ნებლად გრძელდებოდა ორ გუნდში -- 

კაცი ორი ბგულით 
„კანზას-სიტი როიალსსა+“ და „ლოს- 

ანჯელეს რეიდერსში. ოქტომბერში 

კეტბურთელთა ჩემპიონატის დამთავ- 
რების შემდეგ იგი კანზასიდან ლოს- 
ანჯელესში გადადიოდა და იქ გაზაფ- 
ხულამდე ოვალურ ბურთს დასდევდა. 
ორივე კლუბთან მას მრავალმი- 

ლიონიანი კონტრაქტები აკავშირებდა. 
ჯერ კიდევ სტუდენტობის წლებში, 

ალაბამას შტატის ობისინის 
უნივერსიტეტში სწავლისას, გამოჩნდა 
ჯექსონის იშვიათი უნარი. იგი 

ერთდროულად სამ სახეობაში ცდიდა 

ძალას -- ფეხბურთში, კეტბურთსა და 
მძლეოსნობაში. ბევრი თვლიდა, რომ ბო 

ფეხბურთელის კარიერას აირჩევდა, 
რადგან სწორედ ამ სახეობაში ჰქონდა 

უკეთესი შედეგები. 
მაგრამ მან პირველ კონტრაქტს 1986 

წელს მოაწერა ხელი კანზასელ 

კეტბურთელებთან. იგი „როიალსის" 

ძირითად შემადგენლობაში დამკვიდ- 

რდა მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთ მატჩში 

ბრწყინვალედ დაარტყა „ჰოუმ რანი“ 

145 მეტრზე და ყველა ბაზა შემოირბინა 

–- თავისებური საპატიო წრე შეას- 

რულა. ასეთი ძლიერი დარტჟმა „კანზას 
სტედიუმზე" მანამდე არავის ენახა. 

იმავე წელს ჯექსონმა ლოს- 

ანჯელესეელ ფეხბურთელთა კლუბე- 
ბთანაც გააფორმა კონტრაქტი და 

იქიდან მოყოლებული, ბრწყინვალედ 
ასპარეზობდა ორ. ფრონტზე, რითაც 

ერთდროულად გაოცებასც და 
აღფრთოვანებასაც იწვევდა გულშე- 
მატკივრებში. 

ჯექსონს შესანიშნავი მაჩვენებლები 

ჰქონდა 1989 წელს. ერთ სეზონში მან 
32 „ჰოუმ რანი4 დაარტყა და ამ 

მაჩვენებლით ამერიკის” კეტბურთის 
ლიგაში მეოთხე ადგილი დაიკავა. 

შემდეგ ლოს-ანჯელესელთა შემადგე- 
ნლობაში ფეხბურთელთა ჩემპიონატის 

მატჩებში ბურთი წინ გაიტანა 869 

მეტრზე, რაც ასევე დიდი მიღწევაა. ამის 

წყალობით ჯექსონი 

ათეულში მოხვდა. 

ერთი სიტყვით ყველაფერი კარგ ად 

მიდიოდა. მაგრამ გასული საფეხბურთო 
სეზონის ერთ-ერთ ბოლო მატჩში მას 

ტრავმა 

აღმოჩნდ ა, 

საუკეთესო 

თემო დაუშავდა. იმდენად 

სერიოზული რომ 

მიუხედავად „ასეთი მწარე განაჩენისა, 
ლიგის ათამდე გუნდი არ კარგავდა 
იმედს, რომ ყველაფერი მოგვარდებოდა 

და სპორტსმენს თავის შემადგენლობაში 
იხილავდა. ყველას „ჩიკაგო უაიტ 

სოქსმა“ („ჩიკაგოელი თეთრი წინდები") 
აჯობა გუნდის ექიმ-ექსპერტებმა 
დაასკვნეს, რომ ტრავმის. მორჩენა, 
ჯექსონის მწყობრში 

დაბრუნება შესაძლებელია და 
ისიც მყისვე ჩაირიცხა 

ჩიკაგოელთა რიგებში. 

ახალი კონტრაქტის თანახ- 

მად, ჯექსონი წლევანდელ 
ჩემპიონატში მხოლოდ... 

700000 დოლარს მიიღებს. 

თუ იგი შეძლებს ჩვეული 
ძალით ითამაშოს კიდევ ორი 

სეზონი, მაშინ სამ წელიწადში 

მისი ჰონორარი 8 

მილიონამდე გაიზრდება. 

ახლა ყველაფერი 
სპორტსმენის ჯანმრთე- 

ლობაზეა დამოკიდებული. 

ყოველ შემთხვევაში, მას ვადა 

10 ივლისამდე მისცეს. თუ 

მანამდე აღიდგენს 

სპორტულ ფორმას და ვერც 

ძველებურად ირბენს, მაშინ 

მასს” „წინდებიც“ 
უვიდომიან. 

ვერ 

დაემ- 

ამზობენ, რომ რიქეიშიბი 
სე” ს” 

  _ 

14 ივნისი, 199) ყუ 
  

ე„ჟე-__----_- –. 

მილიონ დოლარს შეადგენდა, კურიემ · ჩოგბურთის ლიდერი სტეფან ედბერგ· საფარზე ტარდება, რაც მეტად დასკვნითი გეიმი, როცა ბრძოლის“ ჰანს ფელიუსის ხელმძღვანელობით 
შეუპოვრობის და ნებისყოფს შაბათს მაყურებელი ბრწყინვალე _„სწრაფი" და მოუხერხებელია მისთვი. დაძაბულობამ აპოგეას მიაღწია, ვარჯიშობს, გადამწყვეტი ბრძოლა 

სიმტკიცისათვის ჯილდოდ 45). 60 თამაშით ა. –” ქალთა „სამაგიეროდ, შემდეგში ესპანელმა ჩოგბურთელმა კი სამი მოუგო არგენტინელ ინეს გოროჩატეგის 

დოლარი მიიღო. ერთეულების ' ფინალური მატნის განზრახული მაქვ სერიოზულად მატჩბურთი აიღო, სანამ ეს 89-წუთიანი 2-6. 7:5. 6:1. 
ჯიმი პირველად გამოდიოდა „დიდი მონაწილეებმა მონიკა სელეშმა და მოვკიდო ზელი მიწოდებისა და ჰაერში გატალია დამთავრდებოდა. 

სლემის“ სერიის ტურნირის ფინალში არანტა სანჩესმ. 17 წლის შეუჩერებელი დარტყმის დახვეწას, -- „უნდა ვაღიარო, აქ ჩამოსელისას 

თუმცა მანამდეც მისი რეიტინგი იუგოსლავიელმა ჩოგბურთელმა მეო- ამბობს მონიკა. - უიმბლდონში უკე დარწმუნებული არ ვიყავი, რომ მეორედ 
საკმაოდ მაღალი იყო -- მე-9 ადგილი- რედ მოიპოვა ჩემპიონობა, როცა პირველივე მატჩიდა= ბადესთან გავალ მოვიპოვებდი ჩემპიონობას, -- ანდრეი ნოვიკოვი, 
აგასი შარშან სტადიონ „როლან ესპანელი მეტოქე "დაამარცხა დღეს კი ძალზე კმაკოფილი ვარ, რომ „გამოტყდა სელეში, -- მაგრამ რწმენა ხაკდესის მიმომხილველი. 

“ გაროსის“ მთავარ კორტზე გამრთულ ანგარიშით 6:3, 6:4 და 378.:500 იმედი გავუცრლე იმ ხალხს, ვინც ჩამინერგა მამაჩემმა რომელსაც სპეციალურად ,,სარბიელისათვოს““. 

· ყოველმხრივი სამედიცინო შემოწმების ისე სწრაფად ვეღარასოდეს ვირბენ, 
და .· ექიმთა კონსილიუმის დასკვნის როგორც ადრე, -- თქვა ჯექსონმა ერთ- 

ბო %ექსონი ა შემდეგ კანზასელთა ზელმძღვანელობამჩ ერთ ბოლო პრესკონფერენციაზე, ·-- 
' ჯექსონი გუნდიდან დაითხოვა მაგრამ მე თამაშისას” არასოდეს 

დამჭირვებია ჩემი შესაძლებლობების 
სრულად გამოვლენა. ახლა 

ყოველდღიურად 10 საათს ვვარჯიშობ 
და დარწმუნებული ვარ, ივლისისთვის 
სრულ მზადყოფნაში ვიქნები. 

ვნახოთ, 10 ივლისამდე არც ისე ბევრი 
დრო დარჩა. 

მოამზადა 

გია ახალაძემ,



„.ო.>___3 2-8.“  “ -.. 

  

  

1 -––სასტენდო სროლა _ 

1 პაოფლიო თასის გათამაშება. ქაირო. 
1 მრგვალი სტენდი. 1.ალბანო პერუ (ატალია) 

  

გ ხომ ფილხონ ონვობო ენის ა არხი რი 

ჭოკი. სერგეი ბუბკა (სსრკ) –– 6 მ. 116 მ 

1 თარჯრბენი. რეინალდო ნებემია –- 13.46. 
I «00 მ თარჯრბენი. დენი პარისი –-. 49.36. 
§ სზრძე. ლეველინ სტარსკი (ყველა –– აშშ) 
– 810 სმ. შუბი. იან ჟელეზნი 

1 რებეთლოვაკეთი) – - 9940 2. ქალები ხაგრძე, 
1 ჰაიკე დრექსლერი (გერმანია) –- #83 ხმ. 
| სიმაღლე. ინგა ბაბკოვა (სსრკ) –– 19 ხმ. 
| _ ხაერთაშორისო ტურნირი მადრიდი. 

ქალები. 200 მ. მერლინ ოტი (იამაიკა) --- 
1 +217.100 მ თარჩრბენი ნატალთ გრფორიუევა 
1 –– I2.84 400 თარჯრბენი. მარგარიტა 
ყ პონომარიოვა წირივე –- სსრკ) –- 6089. 

ყო მ. ანა ფიდელია კიროტი (კუბა). -- 
2:01,26. სიგრძე ჰაიკე დრექსლერი (გერმანია) 

§ ––7,28მ. ვაჟები. ჭოკი. სერგეიბუბკა 686 
( სმ. 110 მ თარჯრბენი. გრეგ ფოსტერი (ა9შ) 
§. 'M 

  

I / 
I ველოსპორტი _ 
წ 
I '_ მრავალდღიანი ველორბოლა „ჯირო. დ 
I იტალია“. მე-16 ეტაპი.მორბენიო –- აპრიკი 

“(183 კმ). 1. ფრანკო კიოჩოლი (იტალია) ––- 
1 4:01.634; 9-8. ჟან-ფრანსუა ბერნარი და ერიკ 
§ ბოიერი(ორივე -- საფრანგეით) -- 49236. 
' მე-16 ეტაპი. აპრიკი –- ვალ-დი-გარდენა 
(318 კმ). 1.მასიმილიანო ლელი –-– 6:6.49; 9. 

ჯანი ბუნიო -- 6:6.49; 8. კლაუდიო. კიაპუჩი 
I ყველა -- იტალია) -- 6.61. საერთო. 
| ჩათვლა 1. ფრანკო კიოჩოლი –- 788.1 

"8. მარინო ლეხარეტა –– 784487; კლაუდიო: 
კიაპუჩი (ყველა –- იტალია) –-- 78:6.28. 

  

რაბბი 
  

საერთაშორისო მატჩი დუნედინი (ახალი 
ზელანდია). „ოტაგო“ (დუნედინი) –- ხსრკ 
(ნაკრები) –– 87:11, 

  

ფეხბურთი 

1 „პრეზიდენტის თასის“ გათამაშება. სეული 
1 სამხრეთ კორეა. „ა“ #გუფი. მალტა- 

ინდონეზია #4, სამხრეთ კორეა-1 –– ეგვიპტე 
: –– 0:0.,,ბ“ ჯგუფი. ავსტრალია -- ხსრკ-2 --- 
I 9:1, სამხრეთ კორეა-2 –- აშშ -- 2:1, სსრკ- 

წ?- .შშ. 1:I, ავსტრალია –_ სამხრეთ 

I კორეა-8 -- 3:0. 

«გივე ცხენით ასპარეზობდაL ' 

  

  

მალმიო. იტალია დანია – – 94 (დამატებით 
დროში) L ივნისს შეხვდნენ სსრკ შვეცია. მ 
16 ივნისს გეტებორგში შესდგება მატჩი მეხმე , “ 
ადგილისათვის 16 ივნისს სტოკპოლმში 
გაიმართება ფინალი. ' 

  

    
მძლეოსანთა 

წლევანდელ 
მსოფლიო 

1 ჩემპიონატზე (იგი 
ზაფხულის 

( მიწურულს ტ ა 
გაიმართება, 

ერთი უპირველესი 
ფავორიტი, 

ასა ია 

    
  

ი77„”77. 22: „>: >_ #”-. #–. 

კრიტერიუმებით ახალ- 

რომელმაც 1940 წელს „ბ“ ჯგუფში 
VI ადგილი დაიკავა, უძლიერესთა 

უგ 
მოედანნი რინგს დაემსგავსა. 

ლენინგრადელმა ნიკოლაევმა სახეში 
ხჩასცო მოსკოველ 

ფეხბურთს, მოგეხსენებათ, ფრთიანი 
:§გელოზები არ თამაშობენ და მსგავსი 
ექსცესები საბჭოთა სტადიონებზე სხვა 
დროსაც 
ამ ისტორიაში იყო მხოლოდ სანქცი- 
ები, მათი დიაპაზონი და სიმკაცრე. იმ 

სასტიკ დროს, როცა ადამიანის 
სიცოცხლე დევალვირებული იყო, 
სპორტსმენებს, განსაკუთრებით ფეხ- 
ბურთელებს, შეიძლება ითქვას, ბედი 

| | სწყალობდათ. მათ უფრო ინდობდნენ, 
| | უფრთხილდებოდნენ, დარღვევებზე 

ხშირად თვალს ხუჭავდნენ, სასჯელს 
ზოგჯერ წმინდა სიმბოლური ხასიათი 

    

„ცუეუ»––3-- 

'ში გადაიყვანეს, III ადგილზე 
„სტროიტელი“ კი, 

_3ო-_- 

ადრე მსაჯმა მეორე 

თანომეტმეტრიანაც დანიშნა, მაგრამ 
ახალგამომცბვარი მეკარის. გმირობით 
დაშინებულმა ლენინგრადელმა 

ბესპალენკომ ბურთი კანს ააცდინა 
Cამასოზაში: თბილისელები, რომლებიც 

ბულ” ქტჩნისა · 
სიმტკიცეს 

“შემოიფარგლნენ და ერთ- 

ალო ფეი, ღნოლრიიეს ფიალა 

  

; თავდაცვთ აღარ 

გაიტანეს. 4:1 

ქ თბილისელებს. 
„ შემდგომ სამ მატჩში მათ ხუთი ქულა 
"დააგროვეს. ამგვარად, ასევე როგორც 
1940 წლის სეზონში, სატურნირო 
ცხრილის სათავეში ერთმანეთის 
გვერდით იდგა დინამოელთა ორი 
გუნდი -- თბილისისა და მოსკოვისა. 
ჩემპიონატის ორი უკანასკნელი მატჩი 
24 ივნისს, ომის მესამე დღეს ჩატარდა. 

ერთ-ერთი მატჩი თბილისში გაიმართა, 

სადაც მასპინძლები ლენინგრადის დი– 
ნამოელებს ხვდებოდნენ. მცი- 

რერიცხოვანი მაყურებელი მეტად 
საინტერსო და უაღრესად 

კორექტული, მეგობრული შეხვედრის 
მოწმე გახდა. მატჩის გმირი იყო 
თბილისი” „დინამოს საუკეთესო 
მოთამაშე ბორის პაიჭაძე, რომელმაც 
იმ დღეს სამი გოლი გაიტანა, შეხვედრა 
მასპინძლებმა მოიგეს –– 3:2. მსაჯის 

საფინალო სასტ,,ნის შემდეგ 

მაყურებლები ფეხზე ადგნენ და უხმოდ 
გააცილლის ორივე გუნდის 
ფეხბურთელები, რომლებიც ხელიხელ– 
გადახვეულნი გავიდნენ მოედნიდან. 
რაზე ფიქრობდა მაშინ ეს ხალხი? იქნებ 
იმაზე, ნეტავ კიდევ როდის მოვალთ 
ამ სტადიონზეო?”? შეიძლება 

თავისდაუნებურად იმასაც 

ფიქრობდნენ რომ იმდღევანდელ 
მატჩის მონაწილეთაგან ზოგიერთი 
ვეღარასოდეს გამოვიდოდა მწვანე 
მინდორზე. სამწუხაროდ, ასეთები 
მართლაც იყვნენ. და არა მხოლოდ 
თბილისში გამართული იმ მატჩის 
მონაწილეთა შორის. ომის დროს 

დაიღუპნენ ლენინგრადის „დინამოს“ |, 
მოთამაშეები პ. სიჩოვი, ა. ნიკოლაევი, 
ა. შაპკოვსკი„ ა. კუზმინსკი, ნ. 

სმოლნიკოვი ლენინგრადი სხვა 
გუნდების ფეხბურთელები ევგენი, 
ვალენტინ და ბორის შელაგინები, ა. 
„სიმანოვიჩი, ს. ბესპალენკო, ს. კოზინეცი, 
ნ. სალოსტინი, ა. ლარიონოვი, კიეველი 
ნ. ტრუსევიჩი, პ. კუზმენკო, ა. კლიმენ– 
კო, ა. კოროტკიხი; სტალინგრადელები 
გ- ივანოვი და ს. კოლესნიკოვი, 
„სტახანოვეცის“ ფეხბურთელები ი. 
უსტინოვი და ი. პუტიატოვი, მოსკ- 

ოვის სპარტაკელი ს. კუსტილკინი... 
ფეხბურთელთა ჩემპიონატმა · 

იძულებითი ტაიმ-აუტი აიღო მთელი 
ოთხი წლით, სატურნირო ცხრილში 
კი იმ დროსათვის აი, ასეთი 

  

გრძნობდნენ თავიანთი ზურგის მოგომავუნუბფრად იმასაც 

: _ ს “ა” ც ს 1: ს. ა. 
1-დიამო“მოსკოვ): 1 6 გე |! ” 80: . 
3ღნმორრბლის . , (0 8 გ |) „ს 32% 
1.,დონამო% 5 #6. ი სას დ I. · %II 

4, ტრაჭტო რი“ (სტალინგრადი) ” '/, გ. 'ს" 164 
§,სტაანოველ“ რტლნო) I 65 ი. ს” IM 
#6 წათელი არმია. „ „>? ””" ო" '' 
7-,ხპარტაკი“ (მოსკოვი) იმ? .ა გ ბ” III 
8 დინამო“ (კიევი) ი “ი იყ 1 · 14. 
მაბროფკავშირები-8 10 წ 4 § პის IIIM9 

18,სპარტაკი“ (ოდესა). ქი “ი.ი ზ. . I" 
11 ზენიტი“ (ლენინგრადი) 8. მითა 8 წ? "4 

18.,„, სპარტაკი (ლენინგრადი) წ იკა ა“. 8 816 
18.დინამო“ (მინსკი) (#9 10895 7 6 105! 
14.,სპარტაკი“ (ხარკოვი) წ? 1 1.5 ნ 749 
18 პროფკავშირები-1 ?- 19895 გ 4 1915     | 

|| ჰქონდა. ახლა კი მოულოდნელად ერთი 
ამბავი ატყდა. სასჯელი შეებო არა 

| 
მარტო იმათ, ვინც „თავი გამოიჩინა" 

ყველაზე შედეგიანი ფეხბურთელები იყვნენ ა. სოკოლოვი (მოსკოვის „სპარტაკი'ი და ვ. 
შატვეევი (სტალინგრადის „ტრაქტორი“) -- 8-8 ბურთი.     
  

  

  

| 

> 

ორგზის ოლიმპიური | მოედანზე„ არამედ სხვებსაც, თბილინის „დინამო“ 19841 წლის სეზონში ასეთი შემადგენლობით გამოდიოდა ა. კიკნაძე 

შეს) ჩემპიონი, მსოფლიო | –>_–__.... (10.6) ვ. ბერეჟნოი (19.2), მ. ბერძენიშვილი (10.2), >. ტყებუჩავა (9), ვ. 

ვ რეკორდსმენი, | გარიცხეს და ერთი წლით პანიუკოვი (89.6), >» ფებლევანიდი (8), ბ ფროლოვი (8), ვ. #ორბენაძე (8), თ. გავაშელი (8,8), ჯ. 

ამერიკელი როჯერ | დისკვალიფიკაცია მისცეს. ტარასოვს  #ეჩელავა (8.2), +. ხარბედია (6), გ. იოსელიანი (2), გ, ჭელიძე (3), დ. კინწურაშვილი (2), ტ. 
კინგდოში (სურათზე · დისკვალიფიკაცია მიეცა თვენახევრით;  მორჩიკო (1,1), ლ. სალდაძე (1L : 

მარცხნივ). | გუნდები“ კაპიტნებმა პოსტეი გუნდის მწვრთნელი იყო პ. პ. ფილიპოვი. 

– => 

სარბჩელი ნ 14 ივნისი, 199!



  
ტურით _ 
„ბენფიკამ“ 

„დაამარცხა და გაინაღდა ჩემპიონის 

„ტიტული 
სამაგიეროდ, „პორტუმ“ პორტუგა- 

ადრე გადაწყდა, როცა 
„პორტუ“ სტუმრად 

ლიის თასი მოიპოვა. „პორტუმ“ 

„ბენფიკა“ ჯერ კიდევ მეოთხედფინალში 
გამოთიშა, ხოლო ფინალში „ბეირა 

მარს“ შეხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ 
„ბეირა მარი“ ფინალში პირველად 

__ თამაშობდა, „პორტუს“ ძალზე გაუჭირ- 
“' და გამოუცდელი მეტოქის დამარცხება. 
მატჩში, რომელიც ლისაბონში გაიმარ– 
თა, ანგარიში მე-6 წუთზე „პორტუს“ 
ფეხბურთელმა დომინგუშმა გახსნა. 
„ბეირა მარმა. წონასწორობა ეგვიპბ- 

ბტელი ფეხბურთელის აბდელ  ღანის 
მეშვეობით აღადგინა. 1:L -. ასე 

„დამთავრდა ძირითადი დრო, დამატებით 
დროში კი „პორტუმ. ორი გოლი 

გაიტანა (კოსტადინოვი და ჟაიმე 
” მაგალიაეში) და გაიმარჯვა –- 3:1. 

ბელთა თასზე - „პორტუ“, ხოლო 
უეფა-ს თასზე ლისაბონის „სპორტინ- 
გი" და ქალაქ პორტუს ორი გუნდი -- 
„ბოავიშტა“ და „სალგეირუში". 

პირველ “ლიგაში გახსად 20-ის 

' წუთებში მასპინძლებმა თამაშში გარ ლიდაშეორე ადგილები „ალბასეტემ“ და 
დატეხა შეიტანეს და ორი გოლი გაიტა- დაიკავეს და პირველი 
ნეს (დერტისია --- პენალტით, კიკო). „კა ლიგის საგზურები მოიპოვეს. აღსანიშ- 
დისმა” მოიგო მატჩი (>) და ბოლოსწი- ნა«ია წარმატება: გუნდი 
ნა ადგილი „კასტელიონს“” „დაუთმო“. ორი სეზონის განმავლობაში მესამე 

“, რომელიც ოვიედოშიად- ლიგიდან პირველში გადავიდა. 
გილობრივ დამარცხდა (0:3, მომავალ ხეზონში ჩემპიონთა თასზე 
პირველი ლიგის დატოვება მოუწევს. იასპარეზებს, ხოლო 
პირველ ლიგას ერ- უეფა-ს თასზე -. მადრიდის გუნდები 

თად სევილიის დასტოვებს, „ატლეტიკო“ და „რეალი", პამპლონის 
ა „სარაგოსა“ და „კადისი” მეორე „ოსასუნა“ და ხიხონის „სპორტინგი“. 

ლიგაში შესამე და მეოთზე ადგილზე გა ჩემპიონატის 
რია მადრიდის 

შებს ჩაატარებენ. მეორე ლიგაში პირვე- ემილიო ბუტრაგენიო -- 19 გოლი. 
1990-91 სეზონის საბოლოო ცხრილი 

„ბარსელონა“ ჯგ § 7 გ ა 67 
„ატლეტიკო“ (მადრიდი) (ე 7 ” – ." 47 

__ „რეალი“ (მადრიდი) 88 ე “ “ "შ” 
„რსახუნა“ 8 § | 9. გ 48-# «9 
„სპორტინგი“ (ხიხონი) #8 · 1 ” (2-8) <4 
„ოვიედო“ 18 ჯ ” , #-#M 4 

| „ვალენსია“ §8 ა ” ” 44-45 4 

' „ხევლთ“....., გ ნ გინ 464 18 
“ი „ვალიადოლიდი“ #3 § " ი 4 _) 
„ლოგრონიესი“ .) : " “ს 21% 2 
„ბურგონი“ 88 · 7 # 33-37 7 

„ატლეტიკი“ (ბილბაო) . 6 6 ე «4-4 ”) 
„რეალი“ (ხან-ხებასტიანი) _ “”“ “ი ო. ჰი #6 
„ტენერიფე“ §8 4 1 ი 1745 §5 
„მალიო რკარ 88 » # ” 33.49 # 
„ესპანიოლი“ ჯგ ვ. აე  “ 1442 IM» 
„სარაგოსა“ #8 1 #" . -”” # 
„კადისი“ 18 1 15 '-. ჯ 
„კასტელიონირ 38 8 I) 8 37-48 # 
„ბეტისი“ 18 ს " კა 17% % 

მომავალ სეზონში ჩემპიონთა თასზე, ნაცვლა# 18 გუნდი გამოვა. ლიგა 
„ბენფიკა“ იასპარეზებს, თასების მფლო- დატოვეს „ტირსენსემ“, მარრიი 

„ეშტრელამ, „ბელენენსეშმა,» და 
„ნასიონალმა“. მათ ადგილებს დაიკა– 

ვებენ მეორე ლიგის ზონებში გამარ- 
ჯვებული გუნდები: „პასუში“, „ეშტო- 
რილი“ და „ტორეენსე“. 

1990-91 სეზონის საბოლოო ცხრილი 
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8 4 §8-9% წ 
" 195 68-46 4“ 
13 14 §3-48 M 
13 IM4 46-49 #8 
8 (LI 49-46 ”" 
1 14 46-68 #M 
IC ” 81-40 7 
IL) 16 17-48 #4 

§ (ა 46-47 8“ 

#8 I4 88-51 # 
14 ” 84-46 88 
I" 16 :1:-4! # 

19 #? #4-54 ა 
18 15 19-59 # 
15 I? ნ8-68 13 
14 1§ 37-46 32 

L 18 21-88 38 
1 კი. #14 37 

    აზარსელონას" მწვრონელი ითზან კრუთცი ეარრიშის დროს 

  

: : 

აირესის დატოვებას არ აპირებს. 

დაიწვო თავისი 

ათასი დოლარი). 

რამდენიმე საათით   

  

„ იტალიის თასის განმეორებითი 

- ფინალური მატჩი „სამპდორიასა“ და 

„რომას“ შორის დამთავრდა ფრედ (1:1). 

თასს „რომა“ დაეუფლა, რომელმაც 
პირველი მატჩი მოიგო ანგარიშით 3:1. 

დასასრულს უახლოვდება იტალიის 
მეორე ლიგის ჩემპიონატი. ბოლო 

გუნდის ვინაობა, რომელიც მომავალ 

სეზონში პირველ ლიგაში ითამაშებს: 

ესენია „ფოჯა“ და · ჯერონა", დარჩენილი 

  
  

  წ) 
კუვკუსიის 

ბაირუუ 

  

  

აქცეონექრებო, ღაწყეთ 
საბროკერო საქმიანოშბა – 
გამოჯყენეთ თქვენი 
უფლებები! 

საბროკერო საქმიანობა -- ლეგალიზებული შუამავლობა, ბიზნესის საფუძველია, მისი მამოძრავებელი ძალაა, საბრეკერო 
ფირმის გახსნით „კავკასიის ბირჟის" აქციონერები პირველ ნაბიჯს დგამენ რეალური კომერციისაკენ, ახლავე იმკვიდრებენ 

ადგილს სეზეის თავისუფალ ეკონომიკაში. 
| დღეისათვის „კავკასიის ბირჟაზე“ რე ეგისტრირე აბულია 400- ზემ მეტი საბრო ოკერო ო ფირმა, მათგა ი 

| ' დ. საწარმოებს ე ეკუთვნის, დანარჩენი -- 

  

განძი პირებს, რომლებმაჯ 

   

      

, – 
ჯ თავისი აქციები გბეოთ · ხეხულ ლ. 

„კავკასიის პირშჟა“ 

ვარსკვლავი ჰყ0დის მანქანებს... 
26 ივნისს მარადონას ნეაპოლში გაასამართლებენ, ოღონდ ––. დაუსწრებ- 

ლად: ბრალდებულის წარმომადგენელმა” განაცხადა, 
აპარებს მკითხველის მ შევახსენებთ, · სახელოვან 

ფეხბურთელს დოპინგის გამოყენებაში სდებენ ბრალს, ამასობაში მარადონამ 
ავტომობილების გაყიდვა, 

მილიონ დოლარს აღწევს. მათგან ყველაზე ძვირფასია „ფერარი – _იმ 

„ბომბარდირი პი ცოლს ირთავს 
იმ მრავალთაგან, რომელთაც ემილიო ბუტრაგენიოს ესპანეთის ჩემპიონატის 

ს საკვიქი ბომბადირის წოდება (19 გოლი) მიულოცა, ცოტამ.თუ იცოდა, რომ 
მადრიდის „რეალის“ ამ წამყვან მოთამაშეს საზეიმოდ უფრო დიდი მიზეზი ჰქო- 
ნდა. ჩემპიონატის დამთავრების შემდეგ მან თითქმის საიდუმლო ვითარებაში 
ჯვარი დაიწერა მომხიზვლელ სონია გონსალესზე. ჯვრისწერას სულ 30 ადამიანი 
ესწრებოდა, წო იყვნენ ახლო ნათესავები და მეგობრები, რომლებმაც სულ 

ადრე შეიტყვეს თუ რისთვის პატიჟებდნენ. 

ქულით უსწრებს 

    
4 საბა რეალი აკურთბა 6 ეტ ორია 25( 

  
სარეკლამო სააგენტო 

„მი - მ0- ნო“ . 

პაკეტში ( (10 აქცია), რაც მ ძათ საბრე, კერო ფირშის გაზს სნის უფლება! ს აძლევს. ისინი არ უფოთხ 

რისკს. უბრალო | აქციონერებიდან. სურთ გადაოქცმენ? მო მედ ბიზნე ესმენებად და აქციის დივ 

უცადონ, არამედ თვითონ შე ქმნან საბრო კერო ! მოგება. 

„კავკასიის ბირჟა" აუცილებელ საკონსულტ აზო უწევს. საბრო დირ ახსნი 

მსურველ აქციონერებს. : 8 | ! I 

უახლოეს” ზანებში გამოცხადდ 00% ეკე კურსებზე, რომლებიც უცზოელ ! ! 
პარტ იორებთან ერთობლივ. ი, _ 

საკონტაქტო ტელეფონი: 38-46-90 სააპციონერო საზობადოება | 
| 

| | 

რომ დიეგო ბუენოს- 

რომელთა საერთო ღირებულება 

  აგი 

"ორი საგზურის მფლობელს ბოლო 
ტური გაარკვევს, მესამე ადგილზე მყოფ 
„კრემონეზეს“ 42 ქულა აქვს და ერთი. 

„ასკოლის“ და 

„პადოვას"; 
ჩილეს „კოლო-კოლოს“ მიერ 

ლიბერტადორესის თასის მოპოვება თავისე- 

ბურად აღნიშნეს სანტიაგოელმა გულ შემატ- 

კივრებმა. გრანდიოზულ ზეიმში, რომელიც 
მატჩის შემდეგ გაიმართა, ცხრა კაცი დაიღუ- 
პა ხულიჯნები ამსხვრევდნენ მაღაზიების 
ვიტრინებს, აჟირავებდნენ მანქანებს და თავს 

ესხმოდნენ პოლიციელებს, რომლებმაც წეს- 
რიგის ორასამდე დამრღვევი დააპატიმრეს. 

გერმანიის ჩემპიონატის 33-ე ტურის 

წინ ლიდერს „კაიზერსლაუტერნს“ 

ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად 

ფრეც ჰყოფნიდა; მაგრამ „კაიზერ- 

სლაუტერნი“ შინ დამარცხდა მიონ- 

ხენგლადბახის „ბორუსიასთან“ (2:3). 

მიუნხენის „ბაიერწმა“ სტუმრად მოუგო 

„ნიურნბერგს“ 1:0. ბოლო ტურის წინ 

„ბაიერნი“ „კაიზერსლაუტერნს“ ორი 

სი სხვაობა აქეს. შაბათს ·„კაიზერ- 

სლაუტერნს! ძნელი მატჩი ელის 

„კიოლნთან", რომელიც უეფა-ს თასის 

საგზურის მოპოვების 

ხოლო „ბაიერნი“ ურდინგენის „ბაიერს" 

მასპინძლობს, 

იწბლისის ნაკრებისა და „ტოტენჰემ 
ზოთხპურის“ მოთამაშის პოლ გესქოინის ბე- 

დი საბოლოო დ გადაწყდა. ჯესქოინი 1992-98 

საფეხბურთო იტალიის 

„ლაციოში“ ითამაშებს, მანამდე კი ინგლისში 

დარჩება. „ლაციო“ გესქოინის. ყიდვას უკვე 
წელს აპირებდა, მაგჯრამ ინჯლისის თასის 

ფინალში მიღებული ტრავმის გამო ფეხბურ- 
თელი ვარჯიშს სვით გაისად აოამიი ებს. 

საფრანბეთ 

კანდიდატია, 

სეზონიდან 

ბს ჩაქაცონშ ს ჩე მ       

ერარ პასიმ წუთზე .. 

ჯოლანდიის 

ორივე ლიდერი 

88-, ყუ ჩემპიო ნატის 

ტურში 
„აიაქსმა“ სტუმრად წააჭო „სხიდამთან“ 01, 

„გრონინგენმა“ შინ გაანადგურა 

„ეინდჰოვენი“ 4:11. ზოლო ტურის წინ ,,ეინდ# 

ოვენსა“ და ,,აიაქსს“ ნ1-61 ქულა აქვთ, მაჭჯრამ 

„ეინდზოვენი“ ბურთების უკეთესი სხვაობით 

პირველ ადგილზეა. 

დამარც ხდა. 

ხოლო 

  
  

I4 ივნისი, 199! სარბიელი



  
  

  

  

VI ქტრაპი ი4 იჭნისი) 
მექსიკა 

1989 აირტონ სენა (ბრაზილია) 
1988. 

1987. _· ნაივჯელ მენსელი (დიდი 

ბრიტანეთი) 

მექსიკაში ფორმულა 1 რბოლისთვის 

ავტოდრომის აგება ტრაგიკულ ამბავ- 

თანაა დაკავშირებული. ქვეყანაში 

ერთ-ერთმა უმდიდრესმა კაცმა ერმანო 
როდრიგესმა · მეხიკოს გარეუბანში 

მოაწყო ჩქაროსნული ტრასა, რომე- 

ლიც თავისი ვაჟიშვილის რიკარდოს 

ხსოვნას მიეძღვნა. რიკარდო და მისი 

უმცროსი ძმა პედრო ფორმულის 

პილოტები იყვნენ. სამწუხაროდ, ორივე 

დაიღუპა --. რიკარდო 1962 წელს, 

ხოლო პედრო 9 წლის შემდეგ. 

ავტოდრომი ახლა ძმები როდრი- 
გესების სახელს ატარებს. 

ზღვის დონიდან თითქმის 2400 მეტრ 
სიმაღლეზე მდებარე ტრასაზე 1969 

წელს ჩატარებული პირველი რბოლა 

ახალზელანდიელმა დენის ჰალმმა მოი– 

გო, მომდევნო წელს კი ბელგიელმა ჯეკი 
ოქსმა გაიმარჯვა. 

ამის შემდეგ 15 

წული მექსიკის დი– 
დი პრიზი აღარ 

გათამაშებულა და 
მხოლოდ 1986 

წელს აღდგა ტრა- 
დიცია. 

4421 მეტრი სიგ– 

რძის ტრასა ჩქა- 

1990--. ალენ პროსტი (საფრანგეთი) 

ალენ პროსტი (საფრანგეთი) 

1986. გერჰარდ ბერბერი (ავსტრია) 

  

     

    

'MCXIC0 

  | 
როსნულს განეკუთენება ”შარშან- 

დელმა გამარჯვებულმა ფრანგმა ალენ 
პროსტმა 305 კმ-ის (69 წრე) გავლას 1 

32,5 წუთი მოანდომა და 

სარეკორდო საშუალო სიჩქარე 
განავითარა –-–- 197,66 კმ/სთ. ყველაზე 
სწრაფი წრეც მის „ფერარის“ ჰქონდა 

– 204,16 კმ/სთ. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ პროსტი 
ერთადერთი პილოტია, ვინც ორჯერ 

შესძლო მექსიკაში გამარჯვება. 
მეხიკოს გაიშვიათებული ჰაერი და 

40-გრადუსიანი სიცხე ურთულესი 
პრობლემების წინაშე აყენებს პილო– 
ტებსაც და მათ ტექნიკასაც ლიი 

საბურავები პირდაპირ დნება გავარ– 
ვარებულ ასფალტზე, ხოლო ძრავას 
დიდი.სიჩქარის მისაღწევად ზღვრული 
დატვირთვით, უხდება მუშაობა. · 

საინტერესო დე- 
ტალია: მეხიკოს” 
ტრასა ნავსიანად 

Cთალება, რადგან, 
# ოგორც წესი, ის 

პილოტი, ვინც 

მექსიკის დიდ პრიზს 
იგებს, იმ წელს 
მსოფლიო ჩემპიონი 

ვერ ხდება. 

საათი, 

    

  

ტრაბერწა გზატკეცილზე 
25 წლის ავსტრიელი სამთომოთხზილამურე რუდოლფ ნირლიხი საავტომობილო 

კატასტროფაში მოჰყვა და, ვიდრე ჰოსპიტალში მიიყვანდჩენ, გზაში გარდაიცვალა. 
ტრაგედია მოხდა ღამით, სამხრეთ ავსტრიაში, ნირლიხის მშობლიური ქალაქის სენტ- 
ვოლფგანგის ახლოს. ცნობილი სპორტსმენი დიდი სისწრაფით მიქროდა წვიმისაგან 
სველ გზაზე და საჭე გაექცა. ოპერატიულმა სარეანიმაც-ო მანქანამ განწირულს 

ვეღარაფერი უშველა... 
ნირლიხის დაღუპვა დიდი დანაკლისი იყო ავსტრიის გუნდისათვის. ალბერვილის 

1992 წლის ზამთრის ოლიმპიადაზე ყველაზე მეტად სწორედ მისი იმედი ჰქონდათ. 
ავსტრიელი სამთომოთხილამურის ვარსკვლავი 1989 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე 
გამობრწყინდა, როცა ასეთი რანგის ასპარეზობათა დებიუტანტმა ორი ოქროს 
მედალი „წაართვა“ თავის სახელგანთქმულ მეტოქეებს –- სპეციალურ და გიგანტურ 
სლალომში. მან თავი გამოიჩინა წლევანდელ სეზონშიც. სამთოსათხილამურო 
სპორტში ყველაზე ძვირფასი პრიზის -. მსოფლიო თასისთვის ბრძოლაში ნირლიხმა 
გუნდურ ჩათვლაში მესამე ადგილი დაიკავა, გიგანტურ სლალომში მეორე. იყო, 
სპეციალურში კი –– მესამე. 

განვლილ სეზონში უილი ნაკრებს ეს უკვე მეორედ დაატყდა თავს უბედფრება. 
ამ ზამთარს, ვეგენის ტრასაზე, მსოფლიო თასის გათამაშების ერთ-ერთ ეტაპზე 
დაიღუპა ავსტრიის ჩემპიონი სწრაფდაშეებაში, ოცი წლის გერნოტ რაინშტადლერი, 

  

ღა სხვები 
–– სახელგანთქმული ჰაიკე დრექს– 

ლერი ' უწინდებურად ჩვენი იმედია 

4X100 მეტრზე ესტაფეტაში შეიძლება   
(პაიკე დრექსლერი 

შეგირდები ტოკიოში უმაღლესი ადგი- 
ლისათვის იბრძოლებენ. მართლაც, 

. ა ულიეი (იენა), კერსტინ ბერენდტი 

       
  

გელერი ს ეონტირებნ საბინე. . 

(ლაიფციგი), ანდრეა ფილიპი ურნა 
და სხვები. „დასავლეთიდან“ მწვრთნე- 
ღმააყენიმი მიშვებს უდრიკე სანდი: 
რი და ანდრეა ტომასი (ზილდენფინგენი), 

12 ივნისს დუისბურგში ტილმა მოა- , 
წყო საცდელი შეჯიბრება. იგი აქ ნაჩ- 

კრები გუნდების მატჩ 
9. წინ ბოლო და ყელაზე სერი- 
'ზული რეპეტიცია მაინის ფრანკ- 
კენტი ექოძასთნისგათაპიშები 
იქნება. 

  

  

სპრორტსმენსა. და 

შაოლინი ჩვენი წელთაღრიცხვის > 
496 წელს დაარსდა. იგი ცნობილია, 
როგორც ჩინური ბუდიზმისა და კუნ- · 
ფუს ცენტრი, მაგრამ საყოველთაო .· 
აღიარება სწორედ სპორტულმა ში- · 
და მისი მიმდევრების · "წყალობით, 
რომლებმაც კინოსა და სპორტში 
არნახულ სისბიის ფოს 

ოცნებობენ =. თაჟიმნი/სახელგანთქ-. · 
· მულ წინამორბედს, ”გამოწენილ “ ი 

_ 

  

       

  

ააგებს 

რაციონი 
ჩემვპიონებისთვის 
პონ ხპაჟიბ მიბელეთა რექცია 

არიენ რორი ის 4 თ აი რეა 

დაიწყეს. ეს არც იყო გასაკვირი, რადგაწაც 
ს თა– 

და ისინიც იძულებული გახდნენ თავად ე' 
რუნათ საკუთარი თავის გამოკვებაზე. ხუთი 

დღის განმავლობაში თითოეული მათგანის 
წილად, ყოველდღიურად, თითო ქილა 
სტავრიდა და სამი გოგორა პური მოდიო- 
და სპორტის მესვეურთა „ჯინაზე“ 

ტოლიატელთა ნადავლი ხოლიდური იყო“ 

»მეგაპოლის–ექსპრესი« 

· „აძეთური; იქითუ: 764, 

= 

  
' აქეთური, იძითური../ 

საერთაშორისო ოლიმპიურ კოქ 
განზრახული აქვს 
ხილოს შვაიგერი არენი 

სპორტის ახალ სუერტა=1,) 800) 5ას. 
საკითხი ამასთან პირველ ყოვლისა 

გაითვალისწინებენ ამა თუ იმ დისციპლინის 
პოპულარობას მთელ მსოფლიოში. 

შეიძლება თამაშების პროგრამიდან იმავე 
მიზეზით ამოვარდეს სპორტის ზოგიერთი | „ 
„ძველი“ სახეობა, ხოლო ზაფხულის (C 
ოლიმპიადების მონაწილე სპორტსმენთა 
რიცხვი ათი ათასამდე შეიზღუდოს. ეს 
ჟველაფერი ფრანს პრესის სააგენტოს 
კორესპონდენტს აცნობა სოკ-ის პრეზი- 
დენტმა ხუან ანტონიო. სამარანჩმა. 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაი- 
წყო ბარსელონის 1მმვ წლის 

ოლიმპიადის ბილეთების გაყიდვა. მათი 
ფას 7,ნ-დან”. 600 დოლარამდე 
მერყეობს შეერთებულ შტატებში 
„ოლიმპიადა-92“-ის სავაჭრო წარმომად- 
გენლობის პროგნოზით, ამ ქვეყანაში დაგ- 
ეგმილია 136 ათასი ბილეთის გაყიდვა, რაც 
ნ პროცენტით აღემატება სეულის 
ოლიმპიადის შესაბამის მონაცემს. პირად 
შეჯიბრებათა უმეტესობაზე დასასწრები 
ბილეთები 16-86 დოლარი ღირს. ყველა- 
ზე იაფია წინასწარი და საშუალედო. შე- 
ჯიბრებების ბილეთები. მძლეოსანთა ფინა- 
ლურ შეჯიბრებებზე დასწრების მსურ- 
ველმა 90 დოლარი უნდა გადაიხადოს. 
ასპარეზობის გახსნის და დახურვის 
ცერემონიაზე, რაც ოლიმპიური პროგ- 
რამის ყველაზე სანახაობრივი ნაწილია, 
ბილეთების ფასი 100, 800 და 600 
დოლარს აღწევს (ადგილს გააჩნია). 

ჟ-
 

წინ ჩაუდგა სათავეში „ლეჩეს“ და შეძლო. 
გუნდი მეორე ლიგიდან უმაღლესში 
გადაეყვანა. მაგრამ წლეულს „ლეჩემ“ ვე- 
ღარ შეძლო უძლიერესთა ჯგუფში დარ- 
ჩენა და სატურნირო, ცხრილში ბოლო დან 
მეოთზე ადგილზე აღმოჩნდა. ეს იმას ნიშ- 
წავს, რომ მომავალ სეზონში გუნდს ისევ 
დაბალ ლიგაში მოუხდება ასპარეზობა.   

    

  

„სარბჩელის“ სპკონსორჩა ჰოოპერაგივი „ტრანსკჰავშირი“     

  

  

  
  

  
გამოდის გაზეთი აიწყო და დაკაადონდა V 
პარასკპეობით ფ”. ა ჩმენი მისამართი, კომპიუტერით ძსს გამოთვლით 

ცი ბ თბილისი 880060, ცაგერის ქ. #6, 8.6. ცენტრში. ტელეფონი 86-36-44 
გაზეთი იბეჭდება ოფსეტური წესით 

      
  

     
საგაზეთო კორპუსში 
ავივი ლ         

    
, (პასუხისმგებელი 
| შალვა შალოლაშვილი, ბიორგი ჩოჩიშვილი, | 

კომერციული.დირექტორი შოთა პულუხაძე. |“         
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