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როგორ გიპითხოთ 

სინიორ ფალკაო? 

ანუ არგენტინის 

წ ნაკრების გამარჯვება 

· 32 წლის შემდეგ 

  

-Cრ 

M9IL, ჯილდოები 

ბრეტი... 

„გვარზე ხტის“ 

  

  

· გ რედაქცია. 

   
საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასი ციაციისა და 

წყალმო თხილამურეთა ევროპის ჩემპიონატის პრესცენტრის ბანცხადება 

ა წინასწარი განაცხადები მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა წყალმოთხილამურეთა ევროპის ჩემპიონატზე 
გ ჟურნალისტთა აკრედიტაციისათვის უნდა წარმოადგინონ 1 აგვისტომდე. 

ითთთთთთთთთთთთითხითთიითაიითაათათთიხაითთიაიაათითითითათაიი - 

  
  

  

  

  

თბილისი–ოლივპია 
თუ გზურთ თქვენი საწარმოს, დაწესებულების, ორგანიზაციის, ფირმის, კოოპერატივის 

რეკლამა, დაუკავშირდით ჟურნალისტურ-სპორტული ავტოექნპედიციის საორგანიზაციო 

წუ გადადებთ გადაწყვეტილების მიღებას, ნუ გაუშვებთ ხელიდან რეკლამის ჩინებულ შანსს. 
გაითვალისწიწეთ – ავტოექსპედიცია მოძრავი რეკლამაა. ამასთან, ზაქმეზაც შეეწევით -- 
თქვენს წვლილს შეიტანთ ქართული სპორტის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში. 

სპორტის პროპაგანდას, 

ათენი – ოლიმპია. 
თაოსნები: საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასაოცია ჯზეთ „სარბიელის“ 

რედაქცია, ასოციაცია „ფალავანი“, 
მნარდდმგერები ავრროდულოს რენა ლიათ უმქტეთ ბაგის შაორტიბა და ტერიით 

'ზმის სამინისტრო, საქართველოს 

ბერძნების 'ზოგადოება. 
ექსპედიცია დაგეგმილია 1992, წლის ზაფხულისათვის და დაახლოებით 18-20 დღეს გასტანს. 

ტრანსპორტი – მსუბუქი ავტომანქანები. ექსპედიციის შამადგენლობაში შევლენ სპორტული 
ოეე "Iლითლოთეოოს"""'-.. 

კაცი 

ისტორიულ ! აკადემიას. 
ავტოექსპედიციასთან დაკავშირებით განზრახულია წიგნის გამოცემა, ტელესერიალის 

მომზადება. 
თუ სპონსორობას და ექსპედიციის წარმატებით განხორციელებაში თქვენი წვლილის 

შეტანას მოისურვებთ, დაგვიკავშირდით ტელეფონით 38-39-93. 
LL. საორგანიზაციო კომიტეტი 7     

_-________–______-_____________–____........_–. 

2 წყალმოთხილამურეთა ევროპის ჩემპიონატი. 
2 სორტულ უურნალისტთა ასოციაციის ყურადლების ცენტრშია 

ნელი ნაწილი გახლავთ პრესცენტრის დაბინავების მათთვის ბაღია 
ნორმალური პირობების შექმნის გამართული მუშაობა. საქართველოს 

სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცის საკითხები. პრეზიდიუმმა ფოთში 
პრეზიდიუმმა ეს საკითხი ფერით, წყალმოთხილამურეთა ევროპის ჩემ- 

მისამართი: თბილისი, კოსტავას 14, „ლელოს“ 

(ჟურნალისტურ-სპორტული ავტოეჭქსპედიციაა . 
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ოპრიეალური 

    
   

  

იარმანტის 
ძნებამი 

საუბარი საქართველოს ფეხბურთის 

ფედერაციის გენერალურ მდივანთან 

დავით კვინიპაძვსთან 

“დამთავრდა საქართველოს ·მეორე, ' 
ჩემპიონატი, რომელიც ხაკმაო დ სპეციფიური 
იჟო. რამდენად გაამართლა საგაზაფხულო. 
ჩემპიონატმა თქვენი მოლოდინი? .· 

–– საგაზაფხულო ჩემპიონატის ერთ 
წრედ ჩატარება იმან განაპირობა, რომ 

გადაწყდა საქართველოს ჩემპიონატები ' 
,„ ევროპის ქვეყნებში მიღებუდ- შემოდ– 

შემოდგომიდან რომ დაგვეწყო, ფეხ- 
ბურთელებისათვის საკმაოდ ზანგრძლი- 
ვი „ვაკუუმი“ წარმოიშობოდა, რაც, 
ცხადია, უარყოფითად იმოქმედებდა 
სპორტსმენთა მომზადების დონეზე, 
სათამაშო პრაქტიკაზე. ამიტომაც ჩავა- 

ტარეთ შეჯიბრება ერთ წრედ, თუმცა 
ვიცოდით, რომ ამას გარკვეული 

სიძნელეები მოჰყვებოდა, თუნდაც მხო- 
ლოდ კალენდრის შედგენა ავიღოთ, მით 

არულ სიტუ- 
სამწუხაროდ, 

ჩვენი ფედერაცია აღმოჩნდა. 
– „არაორდინარულ სიტუაციაში“ რას 

გულისხმობთ? . 

– თუ გნებავთ პოლიტიკურ- 

ეკონომიკურ ვითარებასაც და /წმინდა- 
საფეხბურთოსაც. ამ თემას თქვენ 

ალბათ შეეხებოდით და შემიძლია 

” ზოგ სტადიონზე (მინდა ხაზი გავუსვა, 
რომ ასეთი ბევრი არ იყო) ორ ბანაკად 
გაყოფილი მაყურებლები, ერთმანეთს 
ლანძღვა–გინებაში ეჯიბრებოდნენ. საქ- 
მე იქამდე მივიდა, რომ მსაჯები 
პირდაპირ აღმოჩ- 
ნდნენ. ზოგან მსაჯთა ოთახსაც კი 
დაესხნენ. ასეთ პირობებში მნაყობი 
ძალიან ძნელია, მით უმეტეს, რომ · 
ფეხბურთში მსაჯობის სპეციფიკა 

განსხვავდება, ვთ 
გან, სადაც შეგიძლია გადაწყვეტილება 

ფოტოფინიშას ნახვის შემდეგ მიიღო. 

წლეულს, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა 
სტადიონზე სათამაშო მინდორი შემოი- 

ღობა, ანალოგიური პრობლემები მაინც 
· იყო. ცხადია, ვცოდავდით ჩვენც –-- 
ფედერაცია. შეიძლება ვთქვათ, ოღლი 
მსაჯი არ იყო სწორად დანიშნული. ამას 
თავისი ობიექტურ-სუბიექტური მიზე- 

ზები ჰქონდა, მაგრამ ეს ხალხს არ 
აინტერესებს და არც უნდა აინტე- 
რესებდეს. ფეხბურთელებიც სცოდავ- 
დნენ. ფედერაცია მათ მიმართ იყენებდა 
არა მარტო სპორტულ (დისკვალიფი– 

კაცია), არამედ მატერიალურ (ფულადი 
ჯარიმა) სანქციებსაც, მაგრამ არაფერმა 
გაჭრა. გარკვეული ანალიზის მერე იმ 
დასკენამდე მივედით, როშ მაინც 

ლმობიერებას ვიჩენდით წესრიგის დამ- 
რღვევთა მიმართ. ეს ყველაფერი ერთი” 
მხარეა, მეორეა -- ადგილებზე 

მუშაობა. ბევრია გასაკეთებელი თვი- 
თონ კლუბებში, ასევე რაიონებსა. და 

ქალაქებში –– ადგილობრივი ხელმძღვა– 
ნელობის მზრიდან. ვფიქრობ, ყველგანაა 

საჭირო გულშემატკივართა კლუბების 
შექმნა, რომლებიც აიყოლიებენ მოზარ- 
დთა ჯგუფებს, შეძლებენ ამა თუ იმ 
გუნდის ქომაგთა ორგანიზებას და ამით 
ხელს შეუწყობენ სტადიონებზე 
ნორმალური სათამაშო პირობების ._ 
შექმნას მიუხედავად იმისა, რომ 
ქართველი კაცისათვის ფეხბურთი 
მარტო .· ბურთაობა არ არის, 

დღესდღეობით, ერისათვის” უფრო 
მნიშვნელოვანი საკითხებია გადასაწყ- 
ვეტი. ამითაც აიხსნება ის, რომ აღნიშ- 
ნული აროხლეირი მოგვარებაში
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თუმცა ამა თუ იმ მოვლენას 

ყოველთვის აქვს ოფიციალური და 
არაოფიციალური მხარე, რასაც 

მაღლა მდგომი ჩინოვნიკური აპარატი 

შეუძლებლად სთვლის, ის შეიძლება 
მოხერხდეს უფრო დაბალ რგოლე- 
ბთან კავშირით, სხვადასხვა ურთიერ- 
თხელსაყრელი გარიგებითა და, ბო- 
ლოს და ბოლოს, ნაცნობობით, 
ახლანდელ გარემოებათა 

სწორედ ამ მეორე „სახალხო“ გზას 

მიმართა ბევრმა ჩვენმა სპორტის 

სპეციალისტმა და მათ შორის 
მესტენდურეებმაც. მაგრამ მატერია- 

ლური უზრუნვეყოფა პრობლემათა 
მხოლოდ ერთი ნაწილია, თუმცა კი 
ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი... 

საქართველოს მესტენდურთა ჩემპიო- 

ნატში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ 
დამთავრდა თბილისში, ვარკეთილის 
სასროლეთზე, მონაწილეთა შედეგები 
მაღალი არ ყოფილა, ამას მრავალი 
მიზეზი ჰქონდა... 

_ მიზეზი მართლაც ბევრია. –– გვი– 

თხრა საქართველოს სროლის ფედე- 
რაციის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა 
თამაზ იმნიაშვილმა, –- მაგალითად, 
ძალიან გვიან დავიწყეთ ვარჯიში. 

ზოგიერთი მსროლელისათვის ეს პირ- 
ველი ასპარეზობა გახლდათ, მაშინ, 
როცა ამ დროს სპორტული სეზონი 
თითქმის მილეული უნდა გვქონდეს. 

მოგეხსენებათ, რა სიტუაციაა დღეს, 
თან სპორტში ყველაფრის რეორგანი- 

ზაცია მიმდინარეობს. თავიდან იმა- 
საც ვერ გაიგებდი, ვის უნდა გაეღო 

შეჯიბრებებისა თუ საწვრთნელი შეკ- 

რებების ხარჯები. ახლა კი თანდათან 

ყველაფერი მოვაწესრიგეთ, სპეციალ- 
ისტთა შტატიც თითქმის დადგინდა... 

–- გყოფნით თქვენთვის გამოჟოფილი 
სახსრები? 

–– სპორტისა და ტურიზმის სამინის- 
ტრო საკმაო თანხას გვაძლევს. ზოგს 
ჩვენ თვითონ ვშოულობთ, სპონ- 

სორები ' გვეხმარებიან. ფედერაციის 
გამგეობაში გარეშე ხალხი არ აგვირ- 

ჩევია, ყველა მათგანს ადრეც ჰქონდა 
სროლასთან კავშირი, მაგალითად, 
ლომბარდის დირექტორი ელგუჯა 

ძიძიგური და რკინა-ბეტონის ქარხნის 
დირექტორი გიზო გიორგაძე წარ- 

სულში მსროლელები იყვნენ... მოკ- 

ლედ, სახსრები არ გვიჭირს, 
–– ვაზნები, თოფები? 

ჯერჯერობით ვიზოგავთ იმას, 
რაც ჩვენი სპორტის საკავშირო 

სსტრუქტურებიდან გამოყოფამდე ვი- 
  
  

ჩოხატაურში | 
წუ... ლონდონში? 
საქართველოს ჩემპიონატში ერთი მატჩიღა დარჩა ჩასატა- 

უკვე განაწილდა: 
„აკადემიაზე“ იმდენად უარესი ბურთების სხვაობა აღმოაჩნდა, რომ 

ეროვნულ ლიგაში დასარჩენად ჭიათურის „იმერეთი“ 127 ქულით 

რებელი, მაგრამ ყველა ადგილი 

უნდა დაამარცხოს. 

„იმერეთისა“ და 

სცოდნიათ, თბილისელებს კი –- 

ნაკლებად მიუძღვით ბრალი... 

„რაშს“ ბოლო ტურში მაინც ჰქონდა ეროვნულ ლიგაში დარჩენის 

შანსი, თუკი „აკადემიას“ მოუგებდა და მერე ჭიათურაში არ 

დამარცხდებოდა. თავიდან იგებდა კიდეც –– 12:0, მაგრამ შემდეგ 

მოვლენები ისე დატრიალდა, რომ საბოლოოდ მხოლოდ ბოლო 

18:15. 

ბოლო შეხვედრა 

წუთებზე გაათანაბრა ანგარიში --- 

ადგილი ადრევე გაინაღდეს და 

„მიმინოსთან“ -.. 7:22. 

მკითხველმა უკვე იცის, რომ მომდევნო სეზონში, რომელიც 

სექტემბერში დაიწყება და ზაფხულამდე გასტანს, ეროვნულ 
ლიგაში „რუსთავი“ და ჩოხატაურის „ჯანი“ ითამაშებენ. იმერის 

გამო” 

„რაშის, შეხვედრა 

მებრძოლი გუნდები ტურნირის ბოლოსწინა ტურში უნდა 

გამართულიყო, მაგრამ ჭიათურელებს მატჩის თარიღად 16 ივლისი 

17, რაშიც, ამ გუნდებს ყველაზე 

  

  

  

რ). ქპარზ 
წMჟ-/არული 

საქართველოს სპორტი, მთლიანად, 
დიდი პრობლემების წინაშე დგას. 

ამასთან, თითოეულ სახეობაში, ცალკე, · 

თავისი სპეციფიკური სიძნელეებია. 
სტენდზე მსროლელთათვის ეს - · 

ბირველ რიგში, არის თოფ-იარაღის 
ნაკლებობა, რომელიც ბოლო ხანს 

უფრო ძნელად საშოვი გახდა. 
მოგეხსნებათ, „ურჩი რესპუბლიკები- 
სათვის“ საკავშირო სპორტკომიტეტი 

ახლა აღარაფერს იმეტებს.       

შოვეთ. უკვე გამოვნახეთ მარაგის 
შევსების გზაც. ახლა ერთ-ერთ 
რესპუბლიკასთან გეაქვ მოლაპა- 
რაკება. ისინი ვაზნებს ზედმეტი 
ფასნადებით მოგვყიდიან, 20 პროცენტს 

ითხოვენ 5 პროცენტი გაყიდვის 
გადასახადია ცალკე ტრანსპორტის 
ხარჯები.. ტყვია წამალის ამხელა 
მანძილზე წამოღება დიდ სირთულეებ- 
თან არის დაკავშირებული, თანაც ასეთ 
დროს... თუმცა, ჩვენ ამაზეც ყაბულს 

ვართ, ოღონდ სპორტსმენებს ვაზნები 

არ მოაკლდეთ. 
–– უცხოეთთან ამ საკითხზე არ გიცდიათ 

დაკავშირება? იქნებ თქვენმა სახელმა გაჭრას 

და იქიდანაც მიიღოთ დახმარება. 
–– მე და ფედერაციის მეორე ვიცე- 

პრეზიდენტი თამაზ ლეკიშვილი სწო- 
რედ პმ საქმეზე გახლდით კვიპროსში. 
იქაური ფირმა „ვიქტორი“ თანახმაა 
თბილისში გახსნას მსროლელთა ამუნი- 
ციის საწარმო. ამ ფირმის წარმომად- 

გენლებთან ერთად დღე დღეზე ველით 
იტალიელებსაც, რომლებიც თბილისში 
იგივე მიზნით ჩამოდიან. ჩვენი 
კავშირები მარტო კომერციულ ურთი- 

ერთობას არ მოიცავს. აგვისტოს ბოლოს 
მესტენდურები და ტყვიის მსროლელები 

სირიაში მივემგზავრებით საერთა- 

შორისო ტურნირზე, სექტემბერში 
ისრაელის გუნდი ჩამოდის აქ, ჩვენს 

მშვილდოსნებს თურქეთში ელიან... 

–- ბატონო თამაზ, საქართველოს 

ჩემპიონატში პრიზიორთა სიაში ისევ ნაცნობ 
ბვარებს ვხედავთ. დღევანდელი სიტუაცია 
ცუდად ხომ არ მოქმედებს ახალგაზრდების 
დაოსტატებაზე? 

მოქმედებს. ახალგაზრდებისათ- 
ვის ახალი ჯგუფები რომ გაიხსნას და 
ოსტატობის გარკვეულ საფეხურამდე 

მიიყვანოთ ისინი, ძალიან ბევრი ტყვია- 

=– რაგბი 

წამალი უნდა გქონდეს. ჩვენ კი, აკი 
გითხარით, ამ მხრივ გაჭირვება გვაქვს. 
თუმცა, რაღაცას მაინც ვცდილობთ. ამ 
საკითხხბხე უკეთეს პასუხს თამაზ 

ლეკიშვილი გაგცემთ. 
–- მასაც შევეკითხები ოღონდ ჯერ 

თქვენ მინდა გკითხოთ. ხომ არ ვკარგავთ 

მსროლელ თამა– იმნაიშვილს ვიცე- 

პრეზიდენტ თამაზ იმნაიშვილის გამა(3 
–– არა. მე, მართალია, ბევრი საქმე 

მაქვს, მაგრამ ისევ ვვარჯიშობ. ალბათ, 
იცით, საქართველოს «ჩემპიონატში 

მესამე ადგილი დავიკავე: ვეცდები 
უკეთესად მოვემზადო სრულიად 
საქართველოს სპორტული თამაშები- 
სათვის, ძალიან გვსურს, რომ იგი 
მაღლ დონეზე ჩავატაროთ და 
ვემზადებით კიდეც ამისათვის... 

თამზ– ლეკიშვილი რაც შეეხება 
ახალგაზრდების დაოსტატებას, „ჩვენ 
ყველა მწვრთნელს პირობა ჩამოვარ- 
თვით, რათა მათ მომავალი წლის 
შეჯიბრებებში „ძველებთან“ ერთად 

ახალბედა მსროლელებიც გამოიყვა– 
ნონ. ტყვია-წამალს კი ვიშოვით, უკვე 
გამოჩნდა საშუალება. ძველი, „ადამია– 
ნური“ კავშირები ისევ ჭრის. მაგალი– 
თად, ახლახანს მოსკოვში ვიყავი, იქ 

ნაცნობმა სპეციალისტებმა ·ჩინეთის 
შესაბამისი უწყების მისამართი მომ–- 

ცეს, ისინი პარტნიორებს ეძებენ და 
თქვენთვის მათი წინადადება ხელსაყ- 
რელი უნდა იყოსო. როცა ეს 
საქართველოს სპორტისა და ტურიზ- 
მის სამინისტროს ხელმძღვანელობას 
ვაცნობე, მაშინვე მომცეს წინადადება 
ჩინეთში წავსულიყავით და ეს საქმე 
მოგვეგვარებინა.ა ასეთი მიდგომით 
ბევრ რამეს · გააკეთებს კაცი. ჩვენს 
მსროლელებთან კავშირი ბევრს სურს, 
უბრალოდ, დროა, საჭირო, რომ 

ურთიერთობები დავამყაროთ. 

კიდევ ვიმეორებ, მართალია, ახლა 
სპორტის საკავშირო უწყებამ ჩვენ- 
თვის ყველაფრის მოწოდება აყრძალა, 
მაგრამ სპეციალისტთა შორის ურთი- 
ერთობა სხვაგვარია, ახლახანს, მოსკო– 
ვიდან, იმპორტული მშვილ-ისარი 

მივიღეთ, რაც ძალიან სჭირდებოდათ 

ჩვენს შესანიშნავ მსროლელ გოგოებს. 
მოკლედ, ახლა, ასეთ ძნელ პირობებში 
უფრო მობილიზებულნი ვართ და მეტი 

სტიმულიც გაგვიჩნდა. 

(საქართველოს მესტენდურთ. ჩემ- 
პიონატის ტექნიკური შედეგები იხ. მე-6 
ზვერდზე). 

ესაუბრა 
გიორბი პავლიაშვილი /   
  

  

„რაშს“ 

V-IX ადგილებისთვის 

„ყოჩებმა+“ მეხუთე 

წააგეს   
  

“და დათესა თარბა. 9> 

  

  

6:I, 62... 

თბილისის სპორტის სასახლეში 
დასრულდა შოთა იამანიძის სახელო- 

ბის ტურნირი მინიფეხბურთში. 

ტურნირის ორგანიზატორისა და 
სპონსორის, საქველმოქმედო კომერ-. 
ციული ცენტრის „ცინას! გუნდმა 

ნახევარფინალში სძლია რუსთავის 
„გორდას“ -- 2:0, ხოლო მოლდოვას 

„აგროინტექსმა" პენალტების სერიაში 
წააგო რუსთავის მ,არე გუნდ 

„რუსთავთან“ -– 3:4 (ძირითადი დრო 

0:0). ფინალში ერთმანეთის პირისპირ 

წარსდგნენ „ცინა" და „რუსთავი". ამ 
მეტად დაძაბული და ნერვიული 

შეხვედრის ძირითადი დრო დამ- 

თავრდა ფრედ 2:2, დამატებით დროში 
კი იმძლავრა „ცინამ“ და გაიმარჯვა –- 

რომელმაც დაამარცხა მოლდოველთა 

გუნდი -- 1:0. პირველ ადგილზე 
გასულმა გუნდმა მიიღო 60 000 

მანეთი, მეორემ 25 080,” მესამემ 15 

000. ტურნირის საუკეთესო მეკარედ 
დაასახელეს ზაზა ნატროშვილი, 
ულამაზესი გოლის ავტორად ზაალ.   

სინამ“. ბაწმირჯმა _ 

  

წ შეტევაზეა გამარჯვებული გუნდის მოთამაშე წიკა დოლიძე 

4:3. მესამე ადგილზე გავიდა „გორდა". . 

     
'ფესბურთი ა_ 

ქოჩლაძე, საუკეთესო მოთამაშედ 
მერაბ ჟორდანია, საუკეთესო ახალ- 
გაზრდა მწერთნელად ნიკოლოზ 

თხელიძე (ყველანი „ცინა“), ყველაზე 
კორექტულ გუნდად მოლდოვას 
„აგროინტექსი“, 1 6 გატანილი გოლით 

საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 

ვარლამ კილასონია („რუსთავი“). “ 
ტურნირი“ შესახებ კომენტარი 

ვთხოვეთ შის მთავარ მსაჯს გურამ 

გვანცელაძეს. 

– კარგი შთაბეჭდილება დატოვა 
რუსთავის „რუსთავმა“, რომელსაც მე 

კილასონიების გუნდს დავარქმევდი. 
ძმებმა ყველა შეხვედრაში შესაშური 
აქტიურობა გამოიჩინეს და ჯამში 24 
გოლი გაიტანეს. კარგად ითამაშა წით- 

ელხევის „ბაღდათმა“, თუმც პირველი 
ოთხეულის მიღმა დარჩა. რაც შეეხება 
„ცინას“, ის კარგად შეთამაშებული 

გუნდია, რომლის ფეხბურთელებიდან 

ნიკა დოლიძეს გამოვყოფდი. ნიშან- 
დობლივია, რომ დიდ მოედანს შეჩ– 
ვეული მოთამაშეების უმრავლესობამ 
მინიფეხბურთში თავი ვერ გამოიჩინა,     

  

ლიგაში კარგახანს წყალტუბოს „სათაფლია" ლიდერობდა, მაგრამ ამერის ლიგა იმერის ლიგა 

; პრინციპული შეხვედრა წააგო „ჯანთან" (8:17), სადაც ორმოც » ჭ. საბოლოო ცხტილი საბოლოო ცხრილი 

წელს მიტანებული ყოფილი თბილისელი თუ ქუთაისელი ნუგზარ ძაგნიძე არუნთავთ 108 1 1 35 „ჯანი 10 9 0 1 37 

მორაგბეები -–- ოლეგ ლიპარტელიანი, მიხეილ ხარშილაძე, - „მარიხი" I0C 2 9 1 33. სათაფლია" 16 8. 1-1 ვუ 

ალექსანდრე ნაჭყებია, ბესარიონ ლილუაშვილი, ალექსანდრე გრიგალავა და თბილისელი მორაგბე მსაჯმა მხოლოდ „ივერია“ 0 5 2.3“ 95. „აიეტი (6-9 ი #4 

ავთანდილ გიორგაძე თამაშობდნენ. „აიას უფროსი მწერთნელის, დუგლას დატუქსა მოედნიდან კი აღარ „სამედიცინო“ 10 3 1 6 20 _ „გელათისსკოლა“ 10.3 0 719 

„კევთელაშვილის თქმით, ჩოხატაურში თენგის ტურძელაძის, ზვიდ გაუძევებია. „უნივერსიტეტ“ 10 3 0 7 I „ლილე“ 103.0 719 
ლიპარტელიანისა და ნუგზარ ძაგნიძის „გადაბირებასაც" აპირებენ. „ავად V-IX ადბილები „მეორე აკადემი“ 10 1.0 9 13 „ფაზისი“ 1! )0ი 1 ს) 8 I 

ნუგზარმა კი გვითხრა, რომ ის და თბილისელი ზაზა ბაკურაძე შესაძლოა გაისაი # 

ლონდონის „პარლიქვინზში“ მიიწვიონ. შუამავლობა საქართველოში ამას წინათ წა 2 : 3. 4 5 +”მეიდწიიიიი” 28:19; ,,მარიხი“ არ ეთამაშა 

სტუმრად მყოფ ინგლისელ ჟურნალისტს, ჰარი თაუნსენდს აღუთქვამს. „მიძიხო“ 1-6 > : ი 

დასასრულ, წინა ნომერში გაპარული შეცდომა უნდა გავასწოროთ და „ვესტას“ „იმერეთი“ #33. ს! 7. 21 შენიშვნები: „აკადემიას“, „რაშს“, „ივერიას“ და „ფაზისს“ გამოუცხადებლობისთვის თითო 

მოთამაშეს, დავით ვართანიანსაც მოვუბოდიშოთ: „აია“ -- „ვესტას“ ფინალურმა „აკადემია“ 12. > სი შეეით გულა დააკლდათ; „გელათის სკოლამ“ ბურთების უკეთესი სხვაობით გაუსწრო „ლილეს“. 

"თამაშმა, განსაკუთრებით კი ბოლო წუთებმა ისე გაგვიტაცა, რომ ვეღარ შევამჩნიეთ „რაში“ 11  -1- 17 > 972 49% მამუკა ჩიხლაძე 

  ე : 26 ივლისი, 199! სარბიელი 
“



    

ჩოგბურთი 
  

'ვინ უფრო მებს „სტუნაობს“ 
ანუ, როცა ქალები უფრო სგაბილურები არიან 
„სარბიელის“ 12 ივლისის ნომერში უკვე გამოქვეყნდა მსოფლიოს უძლიერეს ჩოგბურთელთა კლასიფიკაცია. ალბათ, 

ინტერესმოკლებული არ იქნება წარმოიდგინოთ, როგორ იცვლებოდა პირველ ათეულში "შემავალ სპორტსმენთა მდგომარეობა 

მსოფლიო კლასიფიკაციაში ბოლო ხამ წელიწადში. 
ვაჟები ქალები 

1991 წ. 1990წ იტ. | 7 ფა წ. ია. 

ივლისი ოქტომბ. ივლ ოქტომბ. ნოემბ. 
1. ბორის ბეკერი (გერმანია) 2:05 ვ83 42 I 1 მონიკა სელეში (იუგოსლავია) 3 7 

2 სტეფან ედბერგი (შვეცია) 1 3 | 2. შტეფიგრაფი (გერმანია) 1 1 
ვ ივან ლენდლი (ჩეხეთსლოვაკეთი) 3” 1 მიი 5%| 3 გაბრიელა საბატინი (არგენტინა) 4 ვ 
4 მიხაელ შტიხი (გერმანია) 42 100 · 4 არანტა სანჩესი (ესპანეთი) ტ 4 

5 ჯიმ კურიე (აშშ) 10-98 155 5 მარტინი ნაგრატალოვა (:შშ) გავის ე 
ტა ანდრე აგასი (აშშ) § | 6 მერი ჯო ფერნანდესი (აშშ) 5 12 
7 გი ფორჟე (საფრანგეთი) 15 89 | 7. კონჩიტა მარტინესი (ესპანეთი) (9 .–ჰ1I9 
გ სერხიო ბრუგერა (ესპანეთი) 39 27 8 იანა ნოვოტნა (ჩეხოსლოვაკეთი) 12 11 
ი პიტსამპრასი (აშშ) 6 ნფ | ი მანუელა პალე ფრე (შვეიცარია) 9 9 
ი მაიკლ ჩანგი (აშშ) 16 6 LL" 10 ჯენიფერ კაპრიატი (აშშ 11 აფი: 

როგორც ვხედავთ კველაზე დიდი „ნახტომი“ უიმბლდონის ტურნირის ბოლო გამარჯვებულმა მიხაელ შტიხამ გააკეთა. მან 
მეორე ადგილიდან მეოთხეზე გადაინაცვლა! სა ერთოდ, ვაჟთა შორის ცვლილებები ათეულში უფრო მეტიც არის და უფრო 
„მკვეთრიც“. ქალები კი, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ 1 5 წლის ჯენიფერ კაპრიატის უპრეცედენტო შეჭრას საჩოგბურთო 
ელიტაში, გაცილებით მეტი სტაბილურობით გამოირჩევიან. რაც შ 
გამოიყოს, რადგან ბოლო სამი წლის მანძილზე უცვლელად ინ 

  

ება მანუელა მალეევა-ფრანიეს, განსაკუთრებით უნდა 
ებს მეცხრე ადგილს. 

ჭიდაოა.·ა =!!!!!!!!!!ეიეიეი 
  

  

  
    

ე ტექნიკუმში. 
მერე მომკლებია და მეც ვცდილობდი 
იგივეთი მეპასუხა. უმიზეზოდ ლექცია არ 

ედიშერ მაჩაიძე: მერაბმა ყველას 
შეგვაყვარა თავი. როცა მისი ბავშვობის 

შევიტყვეთ ყოველნაირად 
შეუწყვეთ ხელი. ალბათ, არც გვქონდა 
სხვა უფლება. თვითონაც გულისხმიერი, 

  
  

  

  

  

| ბას –– მაორის, ამ ტომის 

(გაგრძელება) 
ინგლისელმა კოლონისტებმა რაგბი 

მსოდლიოს ყველა კუთხეში გაიტანეს, 
როგორც ახალი და ორიგინალური თა- 
მაში. მა” განსაკუთრებით მტკიცედ მო- 

იკიდა ფეხი სამხრეთ აფრიკაში, ამერი- 
კაში, კანადაში, ავსტრალიასა და ახალ 
ზელანდიაში. დიდად მოეწონა თამაში 

ახალი ზელანდიის მკვიდრ მოსახლეო- 

მოთამაშეები (მაგალითად, ნეპაია) 

მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო 
მორაგბეებად არიან მიჩნეული. 

XX საუკუნის მიჯნაზე შეიქმნა „ინტ- 

ერნეიშნლ ბოად რაგბი-ფუტბოლ“-ის 
საერთაშორისო საბჭო, საკმაოდ ძლიე- 
რი ორგანიზაცია, რომელმაც ხელში 
ჩაიგდო სპორტის ამ სახეობის შემდგომ 

ზაციასთან და განვითარე- 

ბასთან დაკავშირებული საქმეები. 
საფიქრელი იყო, რომ რაგბი ბოლოს და 

ვითარება ერთ მიმართულებას 
პირობით ავსტრალიური ფეხბურთი 

უწოდეს, მეორემ კი თავად დაირქვა 
„ამერიკული ფეხბურთი“. 
რაგბის ავსტრალიური ვარიანტი წა– 

რმოიშვა ვიქტორიას შტატის სამთო 

საბადოებზე. 1858 წელს მელბურნში 
· | მეშახტეთა ორ გუნდს შორის შედგა 

მატჩი თამაშში, რომელიც გარკვეული. 
პროპორციით შეიცავდა ფეხბურთს, 

გამორჩეული ” 

  

„ვესტა“. სსა მონანო) II. მაა არავსედთთ ვარნჩანი ყალიზოთ: 

!I/ 

§=” სულუემატპივრის სნრბარი 5 ა C ე 
(25 
ს 211) 1") 

სადაურობაზე, მისი ზარმოშობსს! 
გზებსა და პერიოდებზე მიგვანიშნებს. 

სიყმაწვილის სახელი თავისუფალ 
ჭიდაობასაც აქვს. არც ისე დიდი ხნის 

წინ მას თავისუფალ-ამერიკული ჭიდა- 
ობა ერქვა. აქ, ჩვენის აზრით, 

იმთავითვე უზუსტობაა დაშვებული, 
ვინაიდან ჭიდაობის ამ სახეობის 
სამშობლო ინგლისი გახლაეთ. ეს ისევე 

დადგენილი ფაქტია, როგორც ის, რომ 
ძიუდო იაპონელებმა გამოიგონეს და 
იგი ამომავალი მზის ქვეყნის ეროვნულ 
სპორტად ითვლება. 

სხვაგვარი მდგომარეობაა სამბოში. 
აქ მარჩიელობა, კვლევა, ანალიზი არ 
არის საჭირო, ვინაიდან მთელი ისტო- 
რია ფაქტობრივად ხელისგულზე ძევს. 

თავდაცვის სისტემის მასწავლებელს 
ვასილ ოშჩეპკოვს, რომელმაც ტოკიოს 
კოდოკანის ინსტიტუტში შეისწავლა 
ძიუდო და შინ დაბრუნების შემდეგ ეს 
ცოდნა ახალგაზრდა ენთუზიასტებს 
გაუზიარა ოშჩეპკოვი საერთოდ 

შემოქმედებითი ალღოთი დაჯილდოე- 
ბული ადამიანი იყო, რომელიც 

ცდილობდა მის მიერ შეთავაზებული 
თავდაცვის სისტემა ახალი ილეთებით, 

სწავლების მეთოდებით და იდეებით 
გაემდიდრებინა.ა იგი ძირითადად 
ეყრდნობოდა ვ.სპირიდონოვის 1928 

წელს გამოცემულ წიგნს „თავდაცვა 
უიარაღოდ (ვარჯიში და შეჯიბრება)“, 
აქ გატარებული აზრის თანახმად, 
თავდაცვისათვის მომზადება საშეჯიბ- 

რებო საწყისებზე 
უნდა იყოს დაფუძნე- 
ბული. ოშჩეპკოვმა 
ი,ავსი მეთოდიკა 

_ სწორედ ამ მიმარ- 
თულებით განა- 
ვითარა. 

სამბოს (თავდაცვა 
უიარაღოდ) განვი- 
თარების მომდევნო 

კ პერიოდები მტკიცედ 
არის დაკავშირე- 
ბული ანატოლი ხარ- 
ლამპიევის სახელთან 

და მოკლედ ასე შეიძ- 
ლება ჩამოვა- 

    
  

  
  

33 ალალი ბიჭი გამოდგა. ჩვენ ისე ი ააა. კვა ვლ. ავთ წლის ივნის– 
550000000 ნ შეიმლება აგბისა და კალათბურთს. თექვსმეტი ივლის სამბოს 'პირველი 

ედიშერ მაჩაიძე (მარცხნივ) და მერაბ ჭკადუა ითქვას, უკვე წლის შემდეგ დამტკიცდა კიდეც სპორ- შეკრება. ამ _-_. მიზანი ვრ 
თ ან ჯად გ ო 3 ა სწავლის ალ, გ აიი ფრალალი სახეობის წესები. ყველი დარტერუებულისათვის გაეც- 

, იპოვა და იქორწინა. ახალგაზრდა ოჯახი ავეთლლელი უნარი გამოამ- ვაარ ზი. რეის რასვვვი საი ი 

გამხელა შერაბ ჭკადუა: მესტიის რა- დააა იაია დლღთ სუხლეი არი თველლოდ აა ყღავნეს და ამერიკულმა ფესბურთმაც უფროსი მწვრთნელი ა, ხზარლამპიევი 

ზრდა კაცია, რომელმაც საკმაოდ თვითონაც გაუკვირდა, როცა შიპირრ- ფიზკულტურის მასწავლებლად იწყებს მტკიცედ დაიმკვიდრა ადგილი ამ იყო. ამ შეკრების შემდეგ სულ მალე 

ძნელი ბავშვობა გამოიარა. მახინჯაურის ველი ადგილის დაკავება შეძლო. მას შემდეგ„ "უმაობას სურვილი აქვს რომ იქვე კონტინენტზე -- გახდა ერთ-ერთი” ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია 
ბავშვთა სახლში ცხოვრობდა. იქვე ხალიჩას არ მოსცილებია. ბათუმელმა მწვრთ. პიდაობაში ბავშვთა ჯგუფს უხელ- ყველაზე პოპულარული სპორტი თავდაცვის სისტემების საკითხებზე, 

ს. საშუალო სკოლაში. მესამე წელმა ჯამბულ აფხაზავამ აიჟვანა თავის მძღვანელობს. იმედია, ჟყ არც შტატებში. სადაც მთავარი და რამდენიმე 

კლასში იყო, როცა სკოლის პირვე- ჯგუფში სავარჯშოდ. მრავალწლიანას ხაიშში მოაკლდება. საქართველოს მორაგბეთა წარმა დამხმარე მოხსენება სწორედ ხზარლამ- 
+ ტებები ფართოდ არის ცნობილი ჩვე- პიევმა წაიკითხა. მოხსენება 

შიც და უცხოეთშიც. მაგრამ განსა- უმთავრესად ეხებოდა ახალი ჭიდა- 

= გინიფეხაურთი ფორბო ლი ებუიაბუდი უე ივვნვლების აღალაძნი 
აეეე იაა" ,რომელმც აგრეთვე ტერმინოლოგიისა და 

სამართლიანად, უძლ- კლასიფიკაციის საკითხებს. < 

_ „მ10ჩჰამენზი- ნძქტარჩ- დასზაქარი“ რეე ლება ღლ ლისადა რაღაი პაბი საო > ” საქართველოს მორაგბეთა კავშირით რითადად მოიწონა, თუმცა უმნიშვ- 

ლაქი იიი ვეი ალლ იელი ავა, 
სულ რაღაც რვა წელია პრეზიდენტი გახლავთ ბავშეთა დაგეგმილია საფეხბურთო ცხოვრების ონწეხოდ სრულ“ არენი ნეავმინი იმოიტ ბიბის 

ფიზაღზრდისა და ჯანმრთელობის სნეულებების # 1 კათედრის ასისტენტი „მენედასთან“ ერთად ჩატარდეს | უფლებიანი მინო გახდეს. ეს, კი · ნებით სამბოს სწავლება ოფიცია- 
- კათედრის უფროსი. მასწავლებლის „მედიცინის მეცნირებათა კანდიდატი „არაოფიციალური მსოფლიო ჩემპი | იმას ნიშნავს, რომ ქართული რაგბი ლურად დაკანონდა. ბრძანებაში 

ვახტანგ ბაქანიძის მოწადინები”ს ბატონი გოგი ჩახუნაშვილი. კლუბს აქს ონატი მინიფეხბბურთში. ამის შესახებ |,თვითონ იქნება თავისი თავის პტრონი ხაზგასმული იყო ამ ჭიდაობის 
შედეგად თბილისის სახელმწიფო ბეჭედი და ანგარიში. თუ ვინმე ითავბს ყველა მოწვეულ ქვეყანას დაე- | და საკუთარი შეხედულების მიხედვით საყოველთაო მნიშვნელობა, აგრეთვე 
სამედიცინო „ინსტიტუტში ჩამო და ამ კლუბს სპონსორობას გაუწევ, გზავნებათ სპეციალური წერილი, რომ | გადაწყვეტს საერთაშორისო ურთიერ ის, რომ სამბოს სწავლებისას 

ყალიბდა პროფესორ-მასწავლებელთა გაგაცნობთ მის რეკვიზიტებს: · სხვადასხვა ქვეყნის ექიმებმა სამეც- | თობის ყველა საკითხს რათა სპეციალისტებმა მეტი 
მინიფეხბბურთის გუნდი. გუნდმა თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო ნიერო თემასთან ერთად, სპეციალურად რესპუბლიკის გუნდები საერთაშორ- უნდა დაუთმონ სხვადასხვა ეროვნული 
არაერთ მნიშვნელოვან წარმატებს ინსტიტუტი. ბანკი: საქართველოს ჩამოიყვანონ მომზადებული მინი- | სო ტურნირებში დამოუკიდებელი და ქიდაობის მდიდარი გამოცდილების 
მიაღწია სხვადასხვა რანგის რესპუბლიკა ბინსოცბანკი. ფეხბურთის გუნდი.. ამის შესახებ | თანაბარი უფლებებით გამოდიოდნენ. “ გადმოტანასა და გაღრმავებას. ამ 

შეჯიბრებაზე 1987 წელს გუნდმსდ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ჩვენთან უკვე იყო საუბარი პროფ- თარიღს სამბოს ოფიციალურ 
იზეიმა პირველი „დიდი წარმატება და შემნახველი ბანკი 3523 ა/ა X# კავშირების სპორტსაზოგადოება „შე- დაბადების დღედ 
ამიერკავკასიის უმაღლესი სასწა_–- 000164701. ვარდენი" საქართველოს რეს- 1ი3ი წლის 25-26 ნოემბერს : 

ლებლების სპარტაკიადაზე პირველიად- · წლევანდელი წელი ფეხბედნიერი პუბლიკური საბჭოს თავმჯდომარის ღორი ია აგოდი სხოტი, 
გილი დაიკავა. სამგზის რესპუბლიკის აღმოჩნდა გუნდისათვის. 1991 წლის მოადგილე ბატონ ამირან აბესაძესთან პა წებიონატი  ვინათღას _ამ 
ჩემპიონი და ორგზის მეორე პრიზიორია თებერვალში რესპუბლიკის უმაღლესი და პროფკავშირების რესპუბლიკური შეჯიბრებას სამბოს ისტორიაში 

უმაღლეს სასწავლებლებს შორის. გარ- სასწავლებლების სპორტული კლუბებს საფეხბურთო კლუბის პრეზიდენტ : გარკვეულწილად · ფუძემდებლური 
და ოფიციალური შეხვედრებისა, გუნდი ეროვნული ასოციაციის პროფესორ- ბატონ გიორგი ბაქანიძესთან. სვაერ ბ საული შუოვილი 
ხშირად ატარებს-ამნანაგურ მატჩებს. : მასწავლებელთა სპარტაკიადის ფი-“ გარდა ჯამისა, სასურველია წატარდეს ერად ა ერლედელვულლ 
საქართველოს რესპუბლიკურს ნალში ტექნიკური უნივერსიტეტის მედიკოსთა შორის საქართველოს სავი ღღ. ედვით: ნკულიკოვი, 

საბჭოს პროფკავშირების სპორტ-სა“ზო- გუნდი დაამარცხა ანგარიშით 4: და ჩემპიონატიც. ამის მერე გამარჯვებული სამბო : ათ სარი აბუძინსკი ღლ: 8 რა 

გადოება „შევარდენის“ პრეზიდიუმის მესამედ გახდა ჩემპიონი. გუნდის ბაზაზე ჩამოყალიბდება საქარ- | „ყო დრო, კლასიკურ პიდაობას ოვი),  კ.კანელსკი (ხარკოვი), 
სხდომაზე დაამტკიცეს თბილისის ახლო მომავალში თბილისში თველოს ნაკრები, რომელმაც შეიძლება ბერძნ რ რიმავირ + ბ + ა. | იიონტჩარენეთ: ხანტი, 

სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის მოეწყობა კონგრესი პედიატრთა იზრუნოს საერთაშორისო შეჯიბ- რე, აი კარავში ხეს გერაწყევლი კ-.კობერიძე (მოსკოვი), ს კაივანვებ 

“ პროფესორ-მასწავლებელთა საფეს- საზოგადოების, რომლის თავკაკცა რებებში მონაწილეობაზე: 1992 წელს გახდა. ბერძნული, რომაული, ფრან- (ლენინგრადი). 
ბურთო კლუბი „მენედას“ შექმნა. პედიატრთა ასოციაციის პრეზიდენტი ესპანეთში ჩატარდება ევროპის გული --- განსაზღვრებები ამ ჭიდაობის (გაგრძელება შემდეგ წომერში) 

სავა ფად– არ ყოლიათ ბატონი იოსებ კვაჭაძე, პროფესორი, ღღ. ექიმებს შორის, ხოლო 1994 : 
და „. ბავშეთა სნ ბის # 1 კათ ს ამერიკაში -. მსოფლიო ს ნეესერელ ლნი მელიები «აღა ე”. ფლ რუბრიკას უძღვება ნოდარ გუბუშვილი 

26 ივლისი, 199! ჰ სარბიელი
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ილიონობით ამერიკელი კალათ– 

ბურთის მოყვარული მორიგი 
რეპორტაჟის მოლოდინში ტე- 

ლევიზორების წინ მოკალათდა. ეს არ 
იყო სუპერსერიის რომელიმე 
სუპერმატჩი. ამ დროისათვის ქვეყნის 

საუკეთსო სტუდენტური გუნ-დიც 
ცნობილი გახლდათ და მსოფლიოს 

საუკეთესო პროფესიული კლუბიც. იმ 
დღეს ნიუ-იორკის „მედისონ-სკვერ- 

გარდენში“ სტუდენტური კალათბურ- 
თის საუკეთესო წარმომადგენელთა 
ყოველწლიური აუქციონი ტარდებოდა 
და ნბა-ს გუნდებს ახალი წევრები უნდა 
შემატებოდნენ. 

იმ დღეს ყველა გულშემატკივრის 
გონება ერთ ფიქრს შეეპყრო. გამოჩ- 
ნდებიან თუ არა კალათბურთის 

ცისკიდურზე მომავალი „ჯადოქარი 
ირვინი", ახალი „მფრინავი მაიკლი“ ან 

„ლარი–ლეგენდა“? არა, კალათბურთის 

მოყვარულებმა მშვენივრად იციან, რომ 
ასეთი ოსტატები ყოველ წელიწადს არ 

_ იბადებიან. ექსპერტთა აზრით, ახლახან 

დამთავრებულ სტუდენტურ ჩემპი- 

ონატში აშკარად გამოკვეთილი სუპერ- 
ვარსკვლავი სარბიელზე არ გამოჩენი- 
ლა, თუმცა სეზონის მატჩებში ბევრი 
ბრწყინვალე კალათბურთელი მონაწი- 
ლეობდა. საკმარისის ითქვას, რომ 

აუქციონზე გამოტანილ სიაში 54 
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მოიპოვა თავისი ფარის ქვეშ მეტად 

საიმედო თამაშის გამო. იგი ყოველ 

მატჩში ოცზე მეტ საჰაერო ბრძოლას 

იგებდა. სიაში, შემდეგ, მოდიოდა 
ორმეტრიანი თავდამსხმელი ბილი ენსი 
სირაკუზის უნივერსიტეტიდან, დრიბ- 

ლინგის შესანიშნავი ოსტატი, განთქ- 

მული სნაიპერი. მომდევნო ადგილებზე 
იყვნენ თავდამსხმელები ლას-ვეგასის 
(ნევადის შტატი) უნივერსიტეტიდან -- 
სტუდენტთა ბოლო ჩემპიონატის 
საუკეთესო კალათბურთელი ლარი 
ჯონსონი (196 სმ) და მისი პარტნიორი 

სტესი ოგმონი (199 სმ). 

ეს, ხუთეული 
უსწრებდა ყველას და გამარჯვების 
დაახლოებით თანაბარი” შანსი ჰქონდა. 
პირველს ვის აირჩევენ? - ფიქრობდნენ 

გულშემატკივრები. 
აუქციონს წესი ყველასთვის 

ცნობილია: მოთამაშეს პირველად ყვე- 
ლაზე სუსტი გუნდი ირჩევს. ეს იმისთვის 
კეთდება, რომ ნბა-ს გუნდების შანსები 
გათანაბრდეს და ჩემპიონატში ბრძოლა 
კიდევ უფრო გამწვავდეს. ეს პრინციპი 

დიდხან” რჩებოდა უცვლელი. გამო- 
ნაკლისი მხოლოდ ის შემთხვევები იყო, 

როცა ყველაზე სუსტი გუნდი პირველი 
არჩევნის უფლებას ყიდდა. მაგრამ 1985 
წლიდან წესი დაიხვეწა. შენიშნეს, რომ 

   

'' კალათბურთი 

ცდება ის, ვისაც პროფესიონალი კალათ- 
ბურთელების ცხოვრება სამოთხედ წარმო- 
უდგენია, ვის წარმოდგენაშიც ესაა მზო- 

ლოდ მაღალი პოწორარები, ტრიუმფული 
წარმატებები და უსაზღვრო პოპულარობა. 
ალბათ ინტერესმოკლებული არ იქნება გავ- 
ეცნოთ მათს ყოველდღიურ ყოფას, შევი- 
ხედოთ პროფესიული კალათბურთის 

კულისებში. როგორ მოიპოვებს პროფე- 

სიოწალი კალათბურთელი პურს თავისი 

არსობისა? 

„ნიკერბოკერსის ყოფილმა ვარსკვ- 

ლავმა, შემდეგ კი სენატორმა ნიუ ჯერსის 

შტატიდან ბილი ბრედლიმ ავტობიოგრა- 

ფიული წიგნი, რომელშიც იგი პროფესი- 

ონალლ კალათბურთელთ. ქანცგამწყვეტ 
ცხოვრებას აღწერს, ახე ს მხოენა 
„ცხოვრება ხეტიალში“. - 

ეს სათაური მიგვითითებს რა. ს 

(კალათბურთის ეროვნული ასოციაცია) ჩე- 
მპიონატის მსოფლიოში ზე 

არაქათგამომცლელი მარათონის, ხასიათ– 

ზე. მოთამაშეებს ფიტავს არა „სტრატო- 

სფერული“ ნახტომები, არა გააფთრებული 
ბრძოლა ფარქვეშ, არამედ ლოს- 

ანჯელესიდან წიუ-ორკამდე თვითმფრი- 
ნავში გატარებული უსასრულო საათები, 
ჩიკაგოს ბურუსში, ან ფინიქსის მწველ 
მზეში ავტობუსით მგზავრობა, მაღვიძარას 

ცივი და მონოტონური წკრიალი ამერიკის 
სხვადასხვ შტატის სასტუმროებში. 

ოქტომბრიდან მაისის დამლევამდე 

რთის ა კატორღელებისათვის 
შესვენება სანატრელია. მატ- 
ჩი-–-მგზავრობა--ვარჯიში. ამ ერთფეროვ- 

წებას გამოგლეჯილი ერთი” ზაათიც“ კი 
ოქროდ ფასობს. „ჩემთვის რომ ასეთი 

არჩევანი  შემოეთავაზებინათ: ზედმეტი. 50 
ათასს დოლარი კონტრაქტში ან ათი 

მგზავრობით ნაკლები ჩემპიონატის 

მსვლელობისას, წუთით არ შევყოყმანდე- 

ბოდი და მეორეს ავირჩევდი", – თქვა 
„ფილადელფია-76“-ის მოთამაშემ 

ლაიონელ ჰოლინზმა. . 

ასოციაციის სტატისტიკური ცნობების 
მიხედვით გამოდის, რომ „სიეტლ სუპერ- 

სონიქსმა“ 80 ათასი კილომეტრი გაიარა, 

ე.ი. თითქმის ორჯერ შემოუარა დედა- 

მიწას. რა პრობლემებს წარმოშობს ცხოვ- 
რების ასეთი წესი? როგორ მოქმედებს იგი 

98 აღამიანებზე, რომელთაც (წებსით თუ 
უნებლიეთ) ასეთი ცხოვრება უხდებათ? 

პირველი, რიც საქმეში ჩაუხედავ კაცხაც 
მოხვდება თვალში, არის ის არანორმა- 

ლური სპორტული რეჟიმი, „რომელიც 

სპორტსმენის ' ცხოვრების” აუცილებელ 
ფაქტორად წარმოგვიდგენია. შუადღის 

„მკვდარი საათი“, ათი საათის მშვიდი ძი- 

ლი, დანიშნულ დროს სადილი, მკაცრად 

განსახღვრული მენიუ, ყველაფერი ეს ჯა- 
ბარისა და მისი ამხანაგებისათვის აკრძა- 

ლული "ი ერთადერთი ს 

  

    
ლარი ჯონსონი, ბოლ. სტუდენტური 
ჩემპიონატის საუკეთესო. კალათბურთელი 

მონაწილეობენ; რათა 
კალათბურთელის არჩევის“ დროს 
რიგითი ნომერი გაათამაშონ. სხვათა 
შორის, 1985 წელს, პირველ ლატარიაში 

გაიმარჯვა „ნიუ-იორკ ნიქსმა“, 
რომელმაც ცენტრის მოთამაშე პატრიკ 

იუინგი იყიდა. 

ამჯერად ლატარიაში მონაწილეობდა 

რმხნებებ0% >, 

' შეტანილლდიდ 54 

აუქციონზე ; 

ბელი, რომელსაც ემორჩილებიან, ფრენის 
განრიგია. შემთხვევითი როდია, რომ უწნი- 

ვერსიტეტებიდან მოსულმა ბევრმა კალათ– 
ბურთელმა, რომელთაც პროფესიონალებ- 
ში დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებ- 
დწენ, ან ხულ დ. კალათბურთი, ან 
ევროპაში გადა, 

ნბა-ს წეხდების თ თანახმად, გუნდი ოცდა- 
ოთხი საათით ადრე უნდა იყოს დანიშნულ 
ქალაქში, თუ დააგვიანა 25 ათასი დოლა–- 
რით დაჯარიმდება. ამიტომ კლუბი იძულე- 
ბულია გასახდელიდან პერობოL 
რტისკენ გაეშუროს და ღამის 3- პაათიან 

რეისს დასჯერდეს, 
„ვაშინგტონ ბულიტსის“ მწვრთნელი 

ჯონ ლალი ამბობს: გარდა იმისა, რომ 

მგზავრობის დროს მოთამაშეები ძალზე 
იღლებიან, საშუალება არა გვაქვს დრო- 
ულად დავეხმაროთ თამაშის არრნ დაშა- 
ვებულებს. ვერ ვახერხებთ მოთამაშეებს 
ვუმკურნალოთ, რადგან დროის მცირე 
მონაკვეთში მატჩები სხვადასხვა ქალაქში 
ტარდება. ხშირად უბრალო რენტგენო- 
გრამის გადაღებაც კი შეუძლებელი ხდება, 
რადგან იძულებულწი ვართ სასწრაფოდ 
დავადგეთ გზას. ზოგჯერ მძიმედ დაშა- 
ვებული კალათბურთელის დატოვებაც კი 
გვიხდება, რათა ხანგრძლივი მგზავრობით 

მისი მდგომარეობა არ გავაუარესოთ“. 
ამრიგად, გუწდი გაემგზავრა. თვით- 

მფრინავის პირველი კლასის სალონში 

ძილში ატარებენ. სასტუმროში დაბინავე- 

ბულებს ერთი პრობლემა აქვთ გადასაწყვე- 
ტი: როგორ გაატარონ მატჩამდე დარჩენი- 
ლი დრო. აქაც ტელევიზორი, მუსიკა, ბარი. 
მაგრამ აქაც კი, თითოეულს თავისი 

არჩევანი. აქვს. ბევრნი, - განსაკუთრებით 
ყველაზე ცნობილნი, მიწვეული არიან ან 

კონფერენციაზე, ან ადგილობრივი კლუბის 
ბანკეტზე. სხვები დროს პოულობენ მეგობ- 

რებისა და ნაცნობების მოსანახულებლად. 
„ნიუ ჯერსის“ მოთამაშე მორის ლუკა! 

იგონებს: „ერთხელ ფინიქსში მანქანა დავი- 
ქირავე, რამდენიმე საათს საჭეს ვუჯექი, სა– 
ნამ უდაბნოში ცხელი წყარო არ ვიპოვე და 

დამამშვიდებელი აბაზანა არ მივიღე, ვცდი- 
ლობ... ყოველთვის რაღაც _ მოვიგონო, 
ოღონდ სასტუმროში ტელევიზორის წინ 

არ ვიჯდე“. მაგრამ სასტუმრო მხოლოდ 

მოწყენის ადგილი როდია, ნბა-ს მოთამა- 

შეებს, რომელთაც ცოტაოდენი გამოცდი- 
ლება აქვთ, ყველა ქალაქში ჰყავთ ნაცნობი 
გოგოები და შეუძლიათ მათთან რამდენიმე 
საათს დრო გაატარონ. „ეს სულაც არ ნიშ- 

ნავს იძას, რომ ყველაფერი მცირე რომა- 

ნით იფარგლება, >2 წერს თავის წიგნში 

ბრედლი, – ხანდახან რამდენიმე საათი 

უბრალო” მასლაათიც სასარგებლოა, 

ოღონდ არა კალათბურზე". გუნდს 

ნ ნი მბ ნ, 2207222202127222> 
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„აეაეაები– – 

თავისუფლებას 'ეპლევა. ი 5 ა 
პონ ევანი ნ ლანა აი, = “– 

ლზე „კოლექტიური დასწრება". სადი- · 

თვის ძნელი იყო, რაც ფსიქოლოგიური, 
ფიზიკური და ლ ვანები ფეგირით 

დარბაზის მ პური ბის 2. ს 
მარტო მოთამაშეებზე, არამედ ხშირად 
მსაჯებზეც; ფიზიკური: ვინც სტუმრად თა- 

სალ, 

გნ ცხხლობს ში 
ითამაშოს, 3-> 

ლება მეტი მაყურებელი 

პრეეეი. უკე- 

დაესწროს. ზემოხ- 

რეიტი შეიძლება რვა თვის:მანძილზე 
ამ ჯოჯოხეთში ნაწამებ 

ლებს მოედანზე ყოველთვის თავგა. ირუ- 
ლი ბრძოლა და ლამაზი სანახაობა · 
მოვთხოვოთ? 

„მხოლოდ დიდ გუნდს“ და მართლაც 
დიდებულ მოთამაშეებს მავალი ყველა 
8 წინააღმდეგობის გადალახვა და ტურ- - 
ნირის გამარჯვებით დამთავრება, 

ამტკიცებს „ბოსტონ სელტიკსის“. გეწე- 
რალური მენეჯერი რედ აუერბაჰი. 

„ბოსტონ სელტიკსის“ მსგავსი დიადი დი- 
ნასტიები იბადებიან სწორედ ფიზიკური და 
ფსიქოლოგიური ბარიერების გადალახვის 
გზით, რაც მათ შესაძლებლობას აძლევს 

სტუმრად ხშირად მტრულად, განწყობილი 
გარემოცვაც კი 

არის, რომ აო დამლევიდა! 
ბიბა ყველასათვის, მრვრელი> 
სათვისაც და დამარცხებულებისათვი! 
სეზონის დასასრული. დგება, სამი თვი 

განმავლობაში მაინც კალათბურთის 'გაგო- 
ნებაც არავის უსდა. ამიტომ არის, რომ 

ში რომელიც ჩემპიონატის ბოლოს 

არჯვებას აღწევს, ამერიკელები ნბა-ს 
მან > კი არა, აოატით ჩემპიონად“ 

მოიხსენიებენ- „2 

“ მოამზადეს, , 

გია ბუხნიკაშვილმა ._ 
და მერაბ კალანდაძემ 
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ეძებს ტალანტებს 
პირველი ტურის შემდეგ ყველაფერი 
ხელახლა განმეორდა და, სიაში 

კალათბურთელი 
გუნდებმა დაინაწილეს. 

რა შეეხება პროგნოზებს, 

აუქციონთან დაკავშირებული თითქმის 

ყველა „წინასწარმეტყველება“ გა- 
მართლდა. „შარლოტ ჰონეთსი" 
პირველი ირჩევდა და, როგორც 
ვარაუდობდნენ, არჩევანი პირველ 
ნომერზე -- კენი ანდერსონზე არ 
შეაჩერა. კლუბს ძლიერი თავდამსხმელი 
ან ცენტრის მოთამაშე სჭირდებოდა. 
უფლება რომ ჰქონოდა, გუნდის ხელმძ- 
ღვანელობა ერთბაშად ორ მოთამაშეს 
შეიძენდა, მაგრამ მან ბოლოს ლარი 
ჯონსონი აირჩია (სიმაღლე –– 196 სმ, 

წონა -–- 113 კგ), რომელიც სიაში 
მეოთხე იყო. 

„ნიუ-ჯერსი ნეთსი“, რომელიც ლატა- 
რიაში რიგით მეორე იყო, დიდ გასა- 
ჭირში ჩავარდა. მას კენი ანდერსონის 

შეძენაც სურდა და ბილი ოუენსისაც. 

მომავალს უწინასწარმეტყველებენ.ხმე- 
ბი დადის, რომ კლუბი მზად არის 
ახალშეძენილ ვარსკვლავს წელიწადში 
მილიონი დოლარი გადაუხადოს. 

სხვათა შორის, შვებით ამოისუნთქეს 
„საკრამენტო კინგსის“ ხელმძ- 
ღვანელებმაც: მათ დარჩათ ოუენსი, 
რომლის შეძენაც გუნდს დიდი ხანია 
სურდა. ახლა გულშემატკივრებს სხვა 
რამ აღელვებთ: როგორც შეეჩვევიან 
„ახალწვეულები“ თავიანთ ახალ გუნ- 
დებს? რამდენჯერ ყოფილა, აუქციონის 
ლიდერები დიდი ხნით ჩრდილში 
დარჩენილან ან სულაც გამქრალან 
კალათბურთის ჰორიზონტიდან. ხან 
პარტნიორები ვერ პოულობდნენ 

მათთან საერთო ენას, ხან მწვრთნელები 
ვერ ახერხებდნენ გუნდის 

ახალბედებისათვის საჭირო ადგილის 
გამონახვას, ხან გულშემატკივრებს არ 
მოსდიოდათ ისინი თვალში. ვისურვოთ, 
რომ ასეთი რამ არ შემთხვეოდეთ კენი 
ანდერსონს ლარი ჯონსონს, ბილი 

  

სპორტსმენის გვარი ეწერა. გუნდები, რომლებიც თასის თასის სერიის მიღმა დარჩენილი ის ხ გან ა ოუენსისა ნსსა და სხვა ნიჭიერ მოთამა / 
ამ სიაში პირველი იყო ნიუ-იორკის გათამაშებაში მოხვედრის შანსს კრგ. თერთმეტი კლუბი. პირველი ნომერი აეეე დევი კი მეან რომელი ეი“ ლლ 

ტექნოლოგიური ინსტიტუტის სტუდ- ავდნენ („ცდილობდნენ სატურნირო ხვდა „შარლოტ ჰონეთსს“, მეორე -_ უფრო მოსწონდათ მწვრთნელებს უკავშირებენ ამერიკელი ლათ 
ენტი კენი ანდერსონი. ამ 185-ს- ცხრილის ქვედა ნაწილში დაეკავებინათ „ნიუ-ჯერსი ნეთსს“, მესამე -- „საკ უჭერდნენ მხარს ნიუიორკელი კალათ.- ბურთის მოყვარულები... 
ნტიმეტრიან კალათბურთელს გულ- ადგილი, რათა შემდეგ, აუქციონზე,ე რამენტო კინგსს“, მეოთხე -- „დენვერ ბურთის მოყვარულებიც, რომლებიც 
შემატკივრები ხშირად „ბოსტონ სხვებზე ადრე აერჩიათ მოთამაშე”ი. == მეხუთე –- „მაიამი პითსს“.. არაერთხელ დამტკბარან „პატარა 

სელტიკსის“ მოთამაშეს, ლეგენდარულ · ნბა-ს ხელმძღვანელობამ გადაწყვი' ,ა ქციონსე გუნდები თავიანთი კენის“ ვირტუოზული თამაშით. მათი ამერიკული ბრესის მიხედვით 
ბობი კოუზის ადარებენ. მეორე იყო ბრძოლა გამოეცხადებინა ამგკრი ნომრებით გადიოდნენ, პირველიდან ნატვრა ასრულდა: ანდერსონი ნიუ- სოსო დათიკაშვილი, 
“ცენტრის მოთამაშე დიკემბე მუტომბო, ზრიკებისათვის და ექვსი წლის ლატარა ოცდაშვიდამდე ოცდამეექვსე იყო ორკში დარჩა როგორც ჩანს, მას „სარჭიელის“ კორესპოდენტი აშშ-ში. 
ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტიდა.- ამ შემოიღო. ახლა დაბალ ადგილებხბს „ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი, ოცდა გრძელვადიან კონტრაქტს დაუდებენ. '. ნიუ-იორკი. 
ზაირელმა კალათბურთელმა (სიმაღლე. გასული გუნდები ლატარიაში მეშვიდე -- „ჩიკაგო ბულსი“. არჩევნების ექსპერტები ამ კ რთელს დიდ ' 

სარბიელი 4 2თღიათ! 

 



  

  

(დასაწყისი პირველ გვერდზე) 

–– შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ მეორე 
ჩემპიონატმა ბოლომდე ვერ გაგიმართლათ 
მოლოდინი? 

–– მხოლოდ პლუსები არც ერთ საქმეს 
არ ახლავს... თუმცა იმას ვერაფრით 

წარმოვიდგენდით, რომ საკუთარი გუნდის 
წარუმატებლობას ზოგიერთი რაიონის 

გულშემატკივარი მხოლოდ ფედერაციას 
დააბრალებდა და სხვადასხვა სახის 

პიკეტებს მოაწყობდა. 
–– მაჟურებლის პრობლემა, საბედნიეროდ 

წმინდა ქართული ფენომენი არ არის. ეს საკი- 
თხი მწვავედ დგას ისეთ განვითარებულ ქვეყ- 
ნებში როგორიცაა, მუგალითად, ინგლისი, ჭო - 
ლანდია, გერმანია. მაგრამ ეს ჩვენთვის, ცხა- 
დია, ვერაფერი შეღავათია. როგორც პრაქტი- 
კამ დაგვანახა, მარტო მინდვრების შემოღობ- 

გულშემატკივართა კლუბების შექმნაც ერთ- 
ერთი რიგითი ღონისძიებაა, მაგრამ, ვფიქრობ, 
აუცილებელია სხვა-უფრო. ქმედითი საშუა- 
ლებების გამონახვა. რა კეთდება საამისოდ?" 

–– მე ბევრი მიფიქრია ამ საკითხზე, 

მაგრამ, რაც ჩამოვთვალე, იმაზე ეფექტუ- 

ეთი, 

სანქციების გამკაცრებისა. ჩვენ როგორ 

უნდა მოვუაროთ, ვთქვათ, მაყურებელთა 
ერთ ნაწილს, რომელიც ტრიბუნაზე 
უწმაწურად იგინება? შარშან წყალტუ- 
ბოში ასეთ შემთხვევას შევესწარი: აი. 
ასთან“ თამაშის დროს 

ოცდახუთი მოზარდი ჯგუფად იჯდა კიი. 
სავლეთ ტრიბუნაზე და ისე იგინებოდა, 
უბრალოდ, უხერხული სიტუაცია შეიქმნა. 
ადგილობრივი ხელმძღვანელები იძულე– 
ბული გახდნენ მათ დასაშოშმინებლად 
რამდენიმე მილიციის თანამშრომელი გაე- 
გზავნათ, მაგრამ წესრიგის დამცველები 

ვერაფერს გახდნენ. ახლა მე გეკითხებით: 
რა შეიძლება გააკეთო ასეთ პირობებში? 

ისე, ვფიქრობ, პრესასაც შეუძლია უფრო 
აქტიური როლი ითამაშოს ბევრი მტკიე- 
ნეული საკითხის მოგვარებაში, თუ ნებას 
მომცემთ, პრესაზეც მინდა ·რამდენიმე 

სიტყვა ვთქვა. 
–– კი ბატონო, ბრძანეთ, 
–– მესმის, ჟურნალისტი წერის დროს 

“ცდილობს მონახოს რაღაც სენსაციური, 

შექმნას ერთგვარი ინტრიგა. ეს ჩემთვის 

გასაგებია, მაგრამ ზოგჯერ საქმე კურიო- 
ზამდეც მიდის. ერთ-ერთი გაზეთი, მაგა- 

ლითად, წერდა პირველი ადგილი დაიკავა 
„იბერიამ“, მეორე კი –– „გურიამო". განა 
ახსნა სჭირდება იმას, რომ პრიზიორთა 

ჩამოთვლისას მესამე ადგილზე გასული 
გუნდიც უნდა დაასახელონ, ამ შემთხვე- 
ვაში ეს „ქუთაისი“ იყო. ერთი შეხედვით, 

-ვს ვინმეს შეიძლება უმნიშვნელო დეტა- 
ლად მოეჩვენოს, მაგრამ ქუთაისიდან გვი- 
რეკავდნენ და, რაც ყველაზე პარადოქ- 
სულია, ამაშიც ფედერაციას ადანაშაუ- 
ლებდნენ... „ იყო ასეთი შემთხვევაც: მას 

შემდეგ, რაც ჩემპიონატის ყველა პრიზი- 
ორი გამოვლინდა ერთ-ერთი გაზეთი წერ- 
და, ჩემპიონის ვინაობა ჯერ ცნობილი არ 

არისო... თამაზ წივწივაძეც მინდა ვახსენო. 
შე მას ახლოს ვიცნობ და სიმპათიითაც 
ვარ განწყობილი, მაგრამ ის რაც მან „სა- 

ქართველოს რესპუბლიკაში“ დაბეჭდა, 
ეფიქრობ ასეთი დონის კრიტიკოსისათვის 

ყოვლად დაუშვებელია. უბრალოდ, გამა- 
ოცა მისმა ფრაზამ: „ასი სპეციალისტიდან 

ერთი თუ მაინც იტყვის, პენალტი იყოო, 
სხვათა ცილისწამებისთვის მე დამსაჯეთ, 
ოღონდ ჯერ ის კაციც შეამოწმეთ, თავის 
ტვინის მდგომარეობა დასაშვების ფარგ- . 
ლებში აქვს თუ არა“. ასე, ვფიქრობ, არ 
შეიძლება წერა. ბატონი თამაზი უნიჭიე- 

რესი კაცი და ცნობილი კრიტიკოსია, 
მაგრამ ვერც ის გადაურჩა სხვებისათვის 

ჰკუის სწავლების, დიდგულობის, მეტის- 
მეტი ებულობის სინდრომს, რაც 
მეტ-ნაკლები დოზით, სამწუხაროდ, 
თითქმის ყოველ ჩვენგანშია გამჯდარი. 

–– ტელეეკრანებზე ნანახით, თუ ვიმსჯე- 
ლებთ, ზუსტად იმ კონკრეტულ შემთხვევაში 
პენალტი სამართლიანად დაინიშნა. აქედან 
გამომდინარე ამ ისტორიას გაგრძელება ხომ 
არჩჭონი? · 

–– თავიდან დავაპირე პრესაში პასუხი 

გამეცა, მაგრამ შემდეგ გადავიფიქრე. ეს 
მხოლოდ „პასუხობანას“ თამაში გამო- 

_ თქვენი ნათქვამისა არ იჟოს, ხალხს არც აინტე- 
რესებს და არც უნდა აინტერესებდეს, მაგრამ 
ამ საუბრის დროს უთუოდ უნდა გავითვა- 
ლისწინოთ. ფეხბურთის ფედერაცია თვით 
პრესის მუშაკებზე ნაკლებ დაინტერესებული 
არ უნდა იყოს ამ საკითხის მოგვარებით და ეს 
ერთიან კომპლექსში უნდა განვიხილოთ. რო- 
გორ ფიქრობთ, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, 

ფორმები უფრო დაიხვეწოს და გაღრმავდეს? 
როგორც საქართველოს სპორტულ 

ასოციაციის პრეზიდიუმის წევრი, 
გეტყვით, რომ ჩვენი ასოციაცია მზად არის ამ 
საკითხში თანამშრომლობისათვის. 

–– მე მესმის, რომ პრობლემები, ისევე, 

როგორც ყველას, დღესდღეობით თქვენც 
მრავლად გაქვთ. მესმის, რომ ვთქვათ 
თქვენი გაზეთი მისი გამო 

ოპერატიული ვერ იქნება. მაგრამ მე არც 

ამას ვგულისხმობ და 39 გაზეთებში სა- 

ფეხბურთო 
გილის სიდიდეზე ან წერილის ლიტერატუ- 
რულ დონეზე ვამახვილებ ყურადღებას, 
არამედ მე მოგახსენებთ მასალის სო- 

ლიდურობაზე, ჟურნალისტის კომპეტენ- 
ტურობაზე იმ საკითხში, რაზეც წერს... 

–- ამაში ვერ შემოგედავებით. პროფე- 

დეს. იგი მუდამ უწდა იყოს საქმის კურსში, 
სარგებლობდეს სრ„ჯაფასოვანი, ამომწურავი 
ინფორმაციით, ჰქოსდეს ფედერაციის თანამ- 

ფეხბურთელებთან სისტემატური კონტაქტის 
საშუალება. ფედერაციაში უნდა შეიქმნას სპე- 

თობისათვის. ჟოველივე ამის ორგანიზება 
შეიძლება ისევ და ისევ დასავლეთში არსებული 
პრაქტიკის გათვალისწინებით. 

––. გეთანხმებით, მართლაც აუცი- 

ლებელია სისტემატური, კარგად გააზრე- 
ბული კონტაქტების მექანიზმის მიგნება. 

ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. თუ არ ვცდეზი, 
სწორედ თქვენს გაზეთში დაიწერა -- 
ბატონი ნოდარ ახალკაცი მწვრთნელად 
მუშაობის დროს ჟურნალისტებთან 
შეხვედრას ერიდებოდა, ახლა კი თვი- 
თონაც იჩენს ინიციატივასო. რა თქმა 
უნდა, აქტიურობა ჩვენც უნდა გამო- 
ვიჩინოთ და არაერთხელ მიგვიმართავს 

კიდეც გაზეთებისათვის ამა თუ იმ 

განცხადებით, მაგრამ, ვფიქრობ, ძირი- 

, თადი ინიციატივა მაინც ჟურნალისტთა 

მხრიდან უნდა მოდიოდეს, თქვენი გაზეთის 
კორეზპოდენტი ილია ბაბუნაშვილი 
თითქმის ყოველდღე მოდის ჩვენთან და, 
იმედია, ჩვენი მხრიდან თანადგომას 
გრძნობს, ყოველ შემთხვევაში სასაყვე– 
დურო ალბათ არაფერი ექნება, მაგრამ 
ზოგიერთ ჟურნალისტს მხოლოდ სახით 
თუ ვიცნობთ... ასე ფეხბურთზე წერა 
ხომ არ შეიძლება, ხომ უნდა მოვიდნენ 

ინფორმაციის მისაღებად. ვიმეორებ, ჩვენ 
მზად ვართ ურთიერთთანამშრომლობი- 
სათვის, თუნდაც იმიტომ, რომ ამით, 

ბოლოს და ბოლოს, ჩვენივე საქმე კეთდება. 
<– კეთილი. ახლა ისევ წმინდა საფეხბურთო 

თემას დავუბრუნდეთ. უმაღლეს ჯგუფში მონა- 
წილე გუნდების რაოდენობის გაზრდას ეტყობა 
რაღაც მიზანი ჰქონდა, გაამართლა ამ რეფორმამ? 

– ეს გადაწყვეტილება პირველ 
ყოვლისა იმან განაპირობა, რომ გვინდოდა 

კახეთის რეგიონში ყოფილიყო უმაღლესი 
ჯგუფის გუნდი. რეფორმაც ამიტომ 

გატარდა და, ჩემი აზრით, ამან გაამართლა 
კიდეც. არაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ 
გაიზარდა მონაწილეთა თამაშების 
რაოდენობა, რაც ჩვენი იზოლაციის პირო- 
ბებში უმნიშვნელო ფაქტორი , არ 
გახლავთ. რაც მთავარია, შეჯიბრებაში 

ჩავრთეთ აღმოსავლეთ. საქართველოს 
დიდი რეგიონი, თანაც „ალაზანმა“ კარგად 
ითამაშა –- პირველ ათეულშიც მოხედა. 

–– კლა გაისმის ხმები, რომ ახალ, მესამე 
ჩემპიონატში უკვე ოცდაორი გუნდი ჩაებმება- 

– ამ ხმებს საფუძველი აქეს. ეს 
გამოწვეულია თელავის „კახეთის“ პრეტენ– 
ზიებით რომელმაც მეორე ადგილი 

დაიკავა პირველ ჯგუფში. იმის გამო, რომ 
მიწისძვრით დაზარალებული რაიონების 
გუნდების შედეგები ფედერაციამ გააუქმა, 
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ოპტივალური 
ვარიანტის 

ძიებაში 
ცრის; შარშან გურჯაანის გუნდისთვის 
გამონაკლისი რომ არ დაგვეშვა, საკი– 

თუ არა,თელაველები 
ასეთი პრეტენზიის წამოყენებას, 

–- მაშინ ალბათ უნდა ვაღიაროთ, რომ 

გუნდების რიცხვის ხელოვნურმა გაზრდამ 
ერთგვარი ნეგატიური ეფექტიც მოგვცა». 

–- შეიძლება... ყოველ შემთხვევაში, 

მე საწინააღმდეგოს ვერ დავამტკიცებ. 
მაგრამ, ამას რომ გამოვეკიდოთ, ჩვენი, 

ქართული ამბიციურობიდან გამომდინა- 
რე, გამორიცხული არ არის ყველა გუნდმა 
უმაღლეს ჯგუფში თამაში მოინდომოს. 

–- რამდენად მიზანშეწონილია ის, რომ 
ჩემპიონატში ასზე მეტი გუნდი მონაწილეობს 
მაშინ, როცა, ვთქვათ, ინგლისის ოთხ ლიგაში 

ნებული? თანაც ყველას –- მსხვილი ქალაქების 
კლუბებსაც და სოფლის გუნდებსაც -- 
ერთნაირი სტატუსი აქვს, რა თქმა უნდა, 
მასობრიობა სასურველია და მისი ხელოვ- 

ნურად შეზღუდვა, ჩემი აზრით, ფეხბურთის 
წინაშე ბოროტმოქმედება იქნებო და, მაგრამ 
ეჭებ აქვს აზრი პროფესიული ლიგის შექმნას, 
სადაც, ვთქვათ ოცდაათი კლუბი იასპარეზებდა 
ორ დივიზიონში (პირველში –– თოთხმეტი, 

მეორეში –- თექვსმეტი), დანარჩენები კი რე- 
ზიონალურ სამოყვარულო ზონებში 

გააგრძელებდნენ თამაშს? ეს არ შეუწყობდა 
ხელს თამაშის კლასის ამაღლებას? 
__ ინგლისი, მოგეხსენებათ, ფეხბურთის 

სამშობლოა. მასთან შედარება, ცხადია, 
სასიამოვნოც არის, მაგრამ, ვფიქრობ, 
მაინც არ იქნება სწორი. მართალია, 
ფეხბურთს ჩვენში თითქმის საუკუნოვანი 
ისტორია აქეს, მაგრამ დამოუკიდებელი 
საფეხბურთო მეურნეობის საკუთარი 
მოდელის შექმნა პრაქტიკულად 
წელიწად-ნახევარია დავიწყეთ. მანამდე 

ჩვენი ფეხბურთი იმპერიული თის 
სისტემაში იყო ჩართული. I აქართვე- 

ლოსთვის ოპტიმალური ვარიანტის 

მიგნება საკმაოდ რთული საქმეა და 
გარ, დრო ჭირდება. ამას თუნდაც 
ის მოწმობს, რომ რამდენჯერმე ჩვენივე 

დებულებაც კი დავარღვიეთ. ჩვენს რთულ 
დროში ძნელია ყველაფერი წინასწარ 

განჭვრიტო და უცებ მიაგნო არათუ 

იდეალურ, თუნდაც მეტ-ნაკლებად 
სრულყოფილ ვარიანტსაც კი. ერთი 

სიტყვით, ჩვენ ახლა ვართ ჩამოყალიბების 
ხანაში. რასაკვირველია, ასი გუნდი 
ჩვენთვის ბევრია, მაგრამ ეს მხოლოდ 
საწყისი ეტაპია. ამ მიმართულებით 
რეფორმების გატარებას ვაპირებთ. მივდი- 
ვართ იქით, რომ გუნდების რაოდენობა 

შემცირდვს, მაგრამ ეს თვითმიზანი როდია. , 
ეს ავტომატურად მოხდება: დაიხვეწება 
ჩემპიონატის სისტემა, გამოიკვეთებიან 
მართლაც ძლიერი კლუბები –-– ძლიერი 
არა მარტო სპორტული თვალსაზრისით, 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მხრივაც. 
ვაპირებთ პროფესიული და სამოყვარულო 
გუნდების სტატუსის შემოღებასაც. ჩვენი 
აზრით, დასავლეთის ზოგიერთი ქვეყნის 
მაგალითზე თავდაპირველად ლიგაში 
შეიძლება ერთდროულად დავუშვათ 
პროფესიული და სამოყვარულო გუნ- 

დებიც. ყოველივე ამის მისაღწევად, 
პირველ ყოვლისა ფეხბურთელის პრ- 

უნდა დავამტკიცოთ. 
რაც შეეხება გუნდების რაოდენობას, 
ვფიქრობ, ჩვენთვის ოპტიმალური იქნება 
სამ ჯგუფად (უმაღლესი, ბირველი და 
მეორე) დაყოფილი სამოცი გუნდი. 

– საკავშირო სტრუქტურებიდან 

გამოყოფის შემდეგ ჩვენი ფეხბურთის კლასი 
ამაღლდა თუ დაქვეითდა? 

=ი მე ვთვლი, რომ რესპუბლიკაში 

ფეხბურთის დონემ აიწია. შევეცდები ეს 

“ოსტატობის 

თევაზე, დარღვეულ საწვრთნელ 
გრაფიკზე... ის რომ ჩვენი ფეხბურთის 
საერთო დონე ამაღლდა სადავო 
თითქმის არავისთვის არის, მაგრამ 

ამბობენ, „იბერიის“ კლასი დაეცაო. 

ეს მაშინ, როცა „იბერია“ წლეულს 
პოლო- 

თასი მოიპოვა. ან თუნდაც ლიტვისა და 
მოლდოვას გუნდებთან ჩვენი ნაკრების 
შეხვედრები გავიხსენოთ.” არაფერია 
უჩვეულო იმაშიც, რომ ოთხი-ხუთი 
წამყვანი გუნდი სხვებისაგან გამოირ- 
ჩეოდეს თამაშის კლასით. ასეა ნებისმიერი 

სხვა ქვეყნის ჩემპიონატებშიც. არანაკლებ 
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მეტ ახალ- 

„გაზრდა, ნიჭიერ ფეხბურთელს მიეცემა 
თავის გამოჩენის საშუალება და 

ამაღლების სტიმული. 

ყველაფერმა ამან განაპირობა თამაშის 

კლასის საერთო ამაღლება. თუ რომელიმე 
გუნდის ან ფეხბურთელის კლასი დაქვე- 
ითდა, ეს მან თავის თავს უნდა დააბრალოს 
და არც ამაშია რაიმე უჩვეულო. 

მაგალითად ყოფილი იბერიელები 
მიხეილ ჯიშკირიანი და ყიზილაშვილი 

მინდა მოვიყვანო. მათ „ცხუმსა“ და 

რომ დღეს ეროვნული ნაკრების წევრები 
"არიან. ჩემი აზრით, მათზე არანაკლებ 

ნიჭიერ გია ნემსაძეს კი „იბერიის“ 
სათადარიგოთა სკამზე ჯდომით საგრძ- 

ნობლად დაუქვეითდა ოსტატობის დონე. 
უკვე „ჩამოწერილმა“ კუდინოვმა, 
ტყებუჩავამ, გოგრიჭიანმა და სხვებმა კი 

ეროვნულ ჩემპიონატში თამაშით ახალ- 

გაზრდობა დაიბრუნეს და ასევე ნაკრებში 
თამაშობენ. ყოველივე ეს წარმოუდგენელი 
იქნებოდა საკავშირო სტრუქტურებში 

· დარჩენის პირობებში. გაიხსენეთ რამდენი 

ნიჭიერი ფეხბურთელი დაგვიკარგავს 
მხოლოდ იმიტომ, რომ „დინამოში“ ვერ 
მოხვდა. 

–– თავს უფლებას მივცემ არ დაგეთანხმოთ. 
თქვენს მსჯელობაში არის გარკვეული ლოგიკა 
და ამის უარყოფა-არ შეიძლება, მაგრამ ის 
წარმატებები რაზეც თქვენ გაამახვილეთ 
ყურადღება, მაინც პირობითია, როცა ამ კითხვას 
გისვამდით, მე მხედველობაში მქონდა ჩვენი 
ფეხბურთის დღევანდელი დონე, მისი 
განვითარების დღევანდელი, ეტაპი, ჩვენი 
ფეხბურთელების ფუნქციური და ფიზიკური 

იქნება, თუ ჩვენ, ფეხბურთის დონის 
განსაზღვრისას კრიტერიუმად იქცევა თუნდაც 
იგივე გკს, რომ აღარაფერი ვთქვათ მოლდო - 
ვაზე, ეს იმის მიმანიშნებელი იქნებოდა, რომ 
ჩვენი საფეხბურთო გემოვნებაც დაქვეითდა. 
როდ; ჩვენი ფეხბურთის დონეზე ვლაპარაკობ, 
კრიტერიუმად მსოფლიოს წამყვანი გუნდების 
დონეს ვიღებ და სხვანაირად, ვფიქრობ, არც 
უნდა იყოს... : 

–– აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას კაცი 

ვერ მიაგნებ და მით უმეტეს საფეხბურთო 
ამბებში. მე მოვიყვანე მაგალითები ჩემი 
აზრის განსამტკიცებლად. სასწორის 
მეორე პინაზე მინუსებიც არის, მაგრამ 

აქ უკვე ნათქვამს გავიმეორებ: გვინდა 
თუ არა, ეს ეტაპი ხომ უნდა გავიაროთ, 
ნებისმიერი საქმის გასაკეთებლად ხომ 
გარკვეული დროა აუცილებელი. 

–_ მაგრამ, იმაზეც უნდა ვიზრუნოთ, რომ 
ფეხბურთის კლასი ფიფა-ში გაერთიანებამდეც, 
ავიყვანოთ სათანადო დონეზე... 

–- რა თქმა უნდა. ამისათვის უნდა 

გამოსწორდეს გუნდებში საწვრთნელი 
მუშაობის ხარისხი და პირველ ყოვლისა, 
ჩემი აზრით, ფიზიკურ მომზადებას უნდა 

მიექცეს ყურადღება. ისე, არ უნდა 
დავივიწყოთ, რომ ჩვენს წამყვან გუნდებს 

    დავით კვინიკაძე . 

მსჯელობის საგნად იქცა. ვფიქრობ, დროა ჩვენც 
შევეზოთ ამ მეტად მნიშვნელოვან პრობლემას, 

რადგან ფაქტი რომ გარდგებები დღესაც ხდება 
და ამაზე თვალის დახუჭვა არ შეიძლება. მით 
უფრო, რომ ტელევიზიით გამოსვლისას ამ 

საკითხს შეებო ისეთი კომპეტენტური 
პიროვნება, როგორიცაა გივი ნოდია. ვფიქრობ, 
ეს სასიკეთო ძვრაა. 

–- მართალი ბრძანდებით. ეს 
საერთაშორისო პრობლემაა და გარიგების 
შემთხვევები თვით მსოფლიო ჩემპიო- 
ნატების პრაქტიკაშიც ყოფილა. მაგრამ 
იქ, უცხოეთში, ასეთი ამბები, როგორც 

წესი, ფინანსურ მაქინაციებთან არის 

ხოლმე დაკავშირებული. მე შემიძლია 

განვაცხადო, რომ ჩვენ ში ყიდვა-გაყიდვა 
არ ხდება, თუმცა არ გამოერიცხავ, რომ 

ერთმა გუნდმა შესილება სრული ძალით 

არ ითამაშოს რომელიმე შეხვედრაში და 
შეორეს, ვთქვათ, ქულა დაუთმოს. მაგრამ 
არა რაიმე გასამრჯელოსათვის, არამედ 
იმიტომ, რომ ძალებს იზოგავს, სრულ 

მობილიზებით არ იბრძვის. ეს, თუ გნებავთ, 
ერთგვარი პროფესიული მიდგომაც არი! 
გივი ნოდია რომ პრინცი პული კაცია, ეს 

არავის ეეჭვება; მაგრამ, ვფიქრობ, კონკრე- 
ტულად ისიც ვერ დაასახელებს „გაყიდულ“ 
თამაშს. უცხოეთში კი სწორედ მოთამა- 

შეთა მოსყიდვის, ქულების გაყიდვის ფაქ- 
ტები ხდება. ასეთი რამ ჩვენში არ არის... 

_ ბატონო დავით, მაპატიეთ, რომ 

გაწყვეტინებთ. თქვენ კატეგორიულად 
აცხადებთ ჩვენში მოსყიდვის შემთხვევები 
არ არისო. განა შეიძლება აბსოლუტურად 
გამორიცხოთ, რომ ფულადი გარიგებები თქვენსა 
და, საერთოდ, ფედერაციის ზურგს უკან ხდება, 
ისე, რომ თქვენ ვერც კი იგებთ? 

“_ «ს, რომ ერთმა გუნდმა მეორე გუნდს 
ან ფეხბურთელს ფული გადაუხადოს, 

გამორიცხულია, მსეცანაცნობობის, პი- 
რადი სიმპათიებით, ჩვენებური „ძმაკაცო- 

ბით“ შეიძლება კიდეც ხდება გარიგებები. 
–– მსაჩთან დაკავშირებით” თუ შეგიძლიათ 

ასეთივე კატეგორიულობით გამორიცხოთ 
„ფულადი ფაქტორის“ არსებობა? 

–– არა, აქ ისე მტკიცედ ვერ დავდგები... 
მაგრამ ყოველივე ეს ძალიან ძნელი 
მოსავლელია. ამგვარი „პატივისცემა“ 
წლების განმავლობაში სქცა ჩვენი ცხოვ- 

რების წესად და ამის გამოსწორებასაც 

დრო უნდა. 

–- სამწუხაროდ, იძულებული ვარ 
დაგეთანხმოთ. მაგრამ საუბარს ამ არასასია- 

მოვნო თემით ნუ დავამთავრებთ. მინდა უკვე 
ტრადიციულად ქცეული, მაგრამ მაინც 
აქტუალური კითხვა მოგცეთ: ფიფა-დან ხომ 
არაფერი ისშის ახალი? · . ' 

– როგორც ვიცი, მაისში ჩატარდა 

ფიფა-ს იურიდიული კომისიის 

და იქ იდგა ფიფა-ში გაწევრიანების 

პირობების გადასინჯვის საკითხი, რაც 

უკვე თავისთავად მომწიფდა. ბუნებრივია, 
ეს მარტო საქართველოს როდი ეხება, 

საბჭოთა კავშირში აღმოსავლეთ 
ევროპაში, საერთოდ, მსოფლიოს 

სხვადასხვა რეგიონში მიმდინარე პოლი- 

ტიკური ცვლილებები განაპირობებს ასეთ 
ძვრებს. იმედია, ეს მალე "მოხდება. 

გამორიცხული არ არის, რომ სულ მალე 

ამხანაგურ შეხვედრებში მონაწილეობის 
უფლება მაინც მოგეცენ. უკვე გაისად 

სხდომა 

  

ვიდოდა, რომელიც მხოლოდ იაფფასიან” „კახეთი“ დაზარალდა და ახლა „სამარ-  დავასაბუთო. დარწმუნებული ვარ, დღე- და ფეხბურთელებს , ეროვნულ შეიძლება ფიფა-მ მიგვიღოს დროებითი ინტრიგების მოყვარულთ დააინტე თლიანობის აღდგენას“ მოითხოვს. მს ვანდელი „იბერია“ გაცილებით ძლიერი, ჩემპიონატში მომზადების. ეს დონეც აო ს აფარმათ. გმ. შემთხვევაში 
რესებდა, საქმეს კი არაფრით წაადგებოდა. ჭიათურელებთან სამი ქულა ჰქონდა ვიდრე 1988 ან 1989 წელს იყო მაში ყოფნით. ამას უარყოფითი მხარეც აქვს დროებითი –- ეს ფაქტობრივად იგივეა, <–გეთანხმებით,პრესას ფეხბურთისგაშუ. აღებული, „მრეტებს“ -- ერთი. მაგრამ ნდელი „დინამო“. თუნდაც იმიტომ, რომ მათ ოსტატობის ამაღლებაზე ზრუნვა რაცსრულუფლებიანი წევრი. პი, ჩვენში ქებისთვის მნიშვნელოვანი რეზერვი აქვს. ეს პიათურელთა შუდეგების გაუქმება მაშინ ძალიან ხშირად იყო ეგრეთ ფსიქოლოგიურად უძნელდებათ. ამა თუ იმ თანამდებობაზე მოვალეობის პირველ ყოვლისა ჩვენი გაზეთის მაალითზე გადაწყდა პრეტენზია არავის წამო წოდებული ჩაწყობილი თამაშები.ესარ –- თქვენ ბრძანეთ აქა-იქ ალბათ ახლაც შემსრულებლად 'რომ ინიშნებიან. ასე შემიძლია გითხრათ. თუმცა აქვე დავამატებ, უყენებია... მაინც, იმედი მაქვს, გუნდებს იყო ცალკეული შემთხვევა (ცალკეულ ტარდება „ჩაწყობილი თამაშებიო“. საბედნი- გვ, საქმე არც ძსე უიმედოდაა, როგორც რომ ამას ბევრი ობიექტური მიზეზიც აქვს რიცხვი აღარ გაიზრდება. შემთხვევებს, ფაქტებით ლაპარაკი არ ეროდ, არც ეს არის მარტო ჩვენ « ბართი ა ცინიიბს წარმთადგინოს წარმოიდგინეთ სხვა ქალაქში ჩატარბული -- თელაველთა პრეტენზია გურჯანს შემიძლია, მაგრამ ალბათ ახლაც აქს „ავადმყოფობა“ წინასწარი გარგებით დაფიქ-.. ილაი 

მატჩის ანგარიშის დროულად გაგებაც კი ხშირად გუნდისთვის დაშვებული შეღავათის ასე ვთქვათ, ადგილი), ამას სისტემატური სახე ჰქონდა. სირებული შედეგების გარშემო. სკანდალები ა ეიუბრ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული პრეცედენტის გამოძახილი ხომ არ არის? აღარაფერ ვამბობ ხანგრძლივ მომხდარა იტალიაში, ბელგიაში, უნგრეთში. %ზურაბ ფოცხვერია.“ ეს ყველაფჭრი ჩვენი პრობლემაა, რომელიც –- ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ასეც გადაფრენებზე, აეროპორტში ღამის მაგრამ, ჩვენგან განსხვავებით, ეს ამბავი ყველგან : 
26 ივლისი, 199! 5 "სარბიელი



/ 

   

     

== - სავსე –- --" 
  

„გრან-პრი“, რომი. ვაჟები. 100 მ. ო. 
ადენიკენი (ნიგერია) –– 10,16; 

300 მ. ფ. ფრედერიკსი (ნამიბია) –– 20,08; 
1600 მ –- 1. დი ნაპოლი (იტალია) –- 

-კ 44474 6000 მ –- «. ვენუჩიტა (ცენია) –– 
18.09,76 (სეზონის საუკეთესო დროს» 110 მ 

8 თარჯრბენ.1. კ.ჭეკსონი (დიდი ბრიტანეთი) 

L. 

. 
: ·___ მძლეოსნობა 

I 

11 -–– 18092.§. ფოსტერი (აშშ) –- 18,10; -, 
წ 3909 9 წანლობებათ. –– ძც. რრკეუდო 
ე ხაო -> 89049 სორძე -– დ რთ 

(გერმანია) –- 8.12; ქალები. 100 მ მ. ოტი 
L (იამაიკა) –– 10,87; 800 მ –– ს. ბულმერკა 
I (ალჟირი) –– 1.68,72; 8000 მ –- ს. შირმა 
წ ენი) =– 84948 400 8 თარჯრბელთ– _L 

ფარმერ-პატრიკი (აშშ) –- 64,62; სიმაღლე 
1 __ ს კოსტადინოვა (ბულგარეთი) –- 189 

მ. 
: საერთაშორისო ტურწირი, სენ-დენი 
(საფრანგეთი), ვაჟები. L00 მ. ბ. სარინი (კანადა) 

1 __ 19.09, 500 მ. რ. ერნანდესი (კუბა) –– 
I 2049; 1600 მ. –– საუიტა (მაროკო) –– 
წ 447,71:110 მ. თარჯრბენი. ს. კარისტანი 
I (საფრანგეთი) –– 138,60; 400 მ თარჯრბენი 

–– დ. პატრიკი (აშშ) –-. 18.60; სიმაღლე –– 
: საბო ხოა –_ 940 (სეზონის 

თესო შედ 

I „ჭრან-პრი““” სერია „ნიუ-იორკის 

: თამაშები“, ვაჟები. 100 მ –-- კ. ლუისი (აშშ) 
–– 10,02; 800 მ –– დ. ევერტი (აშშ) –- 

1 20,18;110 მ თარჯრბენი. 1. ტ. დისი (აშშ) ––- 
( 1418; 2. ჭ. ფოსტერი (აშშ) –– 18,26. 

  

წყალბურთი 

„მსოფლიო. თასი“. ბარსელონა. ფინალი. 
აშშ -- იუგოხლავია -- 7:6. მატჩი მესამე 
ადგილისათვის. ესპანეთი –– უნგრეთი –- 
11:10. მატჩი მეხუთე ადგილისათვის, სსრკ 
–– რუმინეთი 16:7. 

ცხენოსნობა 
  

  

ევროპის ჩემპიონატი ლა ბოლი 

I (საფრანგეთი. კონკური. #. ერიკ წავე 
' (საფრანგეთი) –-– 19,929 საჭარიმო ქულა; 9. 

ფრანკ სლოტზაკი (გერმანია) --- 16169; 4.8 
იოს ლანსინკი (ჰოლანდია) –– 16,611. ჯუნ- | 

დური. 1. ზოლანდია –-– 28.89; 2. ინგლისი | 
–- 88,91; 8. შვეიცარია –- 87.88...“ 

  

  

I 
ჩობბურთი I 

I 

ი (გერმანია) –- ალბერტო. მანჩინი წ 
(არგენტინა) –– 16, 7:6 (L1:9), 64, 62... 
  

  

“სასტენდო სროლა ! 

საქართველოს ჩემპიონატი სასტენდო 
სროლაში. თბილისი. სასანგრე სტენდი. ( . 
პიროდის იეივახდართედლა -  მშეშსეია 

ზია მაჩხანელი 206; 8. შო თა თავაძე (ყველა 
თბილისა: 308 გუნცური 1. თბავაასი: 1 

–– 408; 27 ოზურგეთი –- §87; მ. ქუთაისი 1 
–- 162. ! 

მრგვალი სტენდი. პირადი. 1, დე 
მანჯგალაძე –-– 316; 8. დავით ქვათაძე –-- 
318; 8. თამაზ იმნაიშვილი (სამივე –– თბილისი) 
–- 211. გუნდური. 1. თბილისი –- 480; 9. 

ქუთაისი –- 881, 8. ოსურგეთი –- 819. 

·” ველოსპორტი 
  

  

„ტურ დე ფრანსი“ X ეტაპი, რენო-––კემპე (( 
(206 კმ» 1.დილ ანდერსენი (დანია) -- დ- 
62131, XI ეტაპი, კემპე–-'სენტ-ერბლენი წ 
(94? კმ), 1. შარლ მოტე (საფრანგეთი) –– , 
6:12.8L; XII ეტაპი, პოდანი- - ხაკა (192 კმ), § 
1.შარლ მოტე (საფრანგეთი); XIII ეტაპი, § 

ხაკ+--ვალ ლურანი (282კმ), 1.კლაუდიო. 
კიპუზა წაათის >. წ4118 XC ეტაპი. წ 
ალბი---ალესი (286 კმ) 1. მორენო. არხენტინი ' 
რტალი) –– 68138 XVI ეტაპი, ალესი-– დაბი | 
(216 კმ, 1მარკო ლიეტი (იტალია) გ, 

606.39, XVII ეტაპი, გაპი---ალპ დ! იუეზი(126 
კმ), 1ჯანი ბუნიო (იტალია) -- 8:26.28, ( 
XVIII. ეტაპი, ალპ  დ'იუეზი- ბურგ | 
დ" ოლსანი (266 კმ) 1 ტიერი კლავეროლი 
(საფრანგეთი) --– 7:26.47. სერთო ჩათვლა: 
1,მიგელ ინდურაინი (ესპანეთი). : 

>>>»-___–_-_.-_.... 

  

  

   
მიმ დინარეობს 

ვაქრMას 
გღუტალზე 
განცხადების 

მონაწილეობისათვის. ვაჭრობაში მონაწილეობენ აუქციონერები 

   
მიღება ვაჭრობაში 

რუსეთიდან, ყაზახეთიდან, უკრაინიდან, ბალტიისპირეთიდან; 
„კავკასიის ბირჟის“ უცხოელი პარტნიორები. 

ვაჭრობაზე შეიძლება სახალხო მოხმარების საქონლის, სასოფლო– 

სამეურნეო პროდუქციის სამშენებლო მასალების, 

ელექტრომოწყობილობების, 

საშუალებების წარმოდგენა. 
სათბობის სატრანსპორტო 

ვაზრობაში მონაწილეობა შეიძლება მხოლოდ 
„კავკასიის ბირჟის4« 

მეშვეობით. 

საბროკერო ფირმების 

საწარმოებმა, ორგანიზაციებმა კოოპერატივებმა და 

ასოციაციებმა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან პროდუქციის 

  

2 

4 
კუვკუსიის 

ტჩწრქუუ 

სარბიელი 

თავისუფალ ფასებში რეალიზაციით ან შეძენით, ბროკერებთან 

დასაკავშირებლად უნდა 

საინფორმაციო ცენტრს. 

მიმართონ 

ტელეფონი 38-46-90. 

მისამართი: ვაჟა ფშაველას 72. 

საამციონერო საზოგადოება 

„პავკასიის ბირჟა“ 
სარეკლამო სააგენტო 

„მი-მ0-ნო“ 

  

>> 

1946. 
18.06- 99.09 

I ჯბუფი    
მატჩების რაოდენობა – - 189. გატანილი 

ბურთები –- 419 (საშუალოდ 8,198 გოლი 
ერთ თამაშში). 

ჩემპიონატში მონაწილეობდა 2236 

ფეხბურთელი. 
I945 წლის I3 მაისს დამთავრდა 

ყველაზე ხანგრძლივი შეზვენება ქვეყნის 
საფეხბურთო ჩემპიონატების ისტორია- 

ში. იგი თითქმის ოთხ წელიწადს გაგრ- 

ძელდა. იმ დღეს სსრ კავშირის VII 
ჩემპიონატი მეორედ გაიხსნა. 194 | წლის 
24 ივნისს, ორი მატჩი მოეწყო. ოთხი 

ფლის შემდეგ, როცა VII საკავშირო 
პირველობა ხელახლა გაიხსნა, ასევე ორი 
მატჩი ჩატარდა. საინტერესო. ის. იყო, 
რომ ოთხი თამაშის მონაწილეთაგან 

მეტოქეთა ერთი წყვილი უცვლელი 
დარჩ. ერთმანეთს ხვდებოდნენ 

თბილისისა და ლენინგრადის დიწამო- 

ელები. ახლაც, იზევე როგორც ოთხი 
წლის წინ, მატჩი თბილისში მოეწყო 
„დინამოს“ მყუდრო, თითქოს გაახალ- 

გაზრდავბულ და გახალისებულ 
სტადიონზე. მაგრამ თუ 1941 წელს მატჩს 
10 ათასზე ცოტა მეტი მაყურებელი დაეს- 
წრო, ახლა სტადიონზე სამჯერ მეტმა 
გულშემატკივარმა მოიყარა თავი. ცვლი- 
ლებები მოხდა ორივე გუნდის, განსაკუთ– 
რებით კი ლეწინგრადელთა შემადგენ- 
ლობაში თბილისის სტადიონი 

გამონაკლისი არ იყო – ოთხი წლის მან- 

ძილზე ნაწამები, ღამშეული და ყოველ- 
გვარ სანახაობას დანატრებული ხალხი 

(32 122 

(არადა, ფეხბურთს რომელი სანახაობა 

შეედრებოდა) სტადიონებს მიაწყდა. ზე- 
_ჯონისთვის ყველა ზარბიელი არც კი იყო 
მზად, მინსკის დიწამოელებმა, მაგა- 

ლითად; მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ 
შეძლეს თავიანთ მინდორზე მატჩის ჩატა- 
რება, მანამდე კი რამდენიმე შეხვედრა ნე– 
იტრალურ მოედნებზე ითამაშეს, მათგან 

ორი –- სტუმართმოყვარე და კეთილმო- 
ზურწე თბილისში. პირველობის დაწყე- 
ბიდან მხოლოდ სამი კვირის შემდეგ 
გაიხსნა მოსკოვის „დინამოს“ სტადიონი. 

იმ დღეს, 3 ივნისს, ცსკა-ს და ლეწინ- 
გრადის „ზენიტის“ მატჩს 70 ათასი მა– 
ყურებელი დაესწრო. ერთი კვირის შემ- 
დეგ „სპარტაკისა“ და თბილისის „დინა- 

მოს“ შეხვედრაზე 80 ათახი გულშე- 
მატკივარი მივიდა. ეს რეკორდი იყო. 40 
ათას ადღგილზე "გათვალისწინებულმა 

„დინამოში“ გამოდიოდნენ ალექსეი 
ზომიჩი, ვასილი კარცევი, კონსტანტინ 

=ა ანატოლი 

მენწალური მოთამაშე. ვსევოლოდ 

ბრარიჯი. იგი კი არ შევიდა, პირდაპირ 
შეიჭრა დიდ ფეხბურთში. უკვე 

პირველსავე მატჩში, მინდორზე თამაშის 

დამთავრებამდე სულ რამდენიმე წუთით 
ადრე გამოსულმა, ორი გოლის გატანა 
მოასწრო. ბობროვი პირველი 

ომისშემდგომი ს” ყველაზე 
შედეგიანი მოთამაშე იყო – 24 გოლი 2I 

მატჩში. 
მეორე წრეში ზედიზედ თერთმეტი 

ბურთები გაიტანა შემდგომი 1946 წლის 

ს ა. პირველ სამ მატჩშიც,     

დუსტულებულე 
სსრ პავშირის VII ჩემპიონატი 

აეაეაე--–” 19. 

მატჩის პროგრამა. 

„ფეხბურთი 

გამოდის აბსოლუტური რეკორდი: არც 

ლებმა ახალბედა მოთამაშენი იხილეს 
თავიანთ გუნდშიც. I3 მაისს სსრ კავშირის 

გახსნის მატჩში არ თამაშობ- 
და გუნდის ყველაზე მრისხანე თავდამსხმე- 
ლი ბორის პაიჭაძე (მან პირველი მატჩები 
გამოტოვა ავადმყოფობის გამო),მაგრამ ამპ§ 
საზეიმო განწყობილება ვერ გააწელა. 
თბილისელებმა შეხვედრა მოიგეს 
ანგარიშით 2:0. ამავე შედეგით დიწამოე- 

ლებმა შემდგომ მატჩში დაამარცხეს ლე- . · 
წინგრადის მეორე გუწდი – „ზენიტი“. 
მესამე ტურში თბილისელებმა, შეიძლება 

მინსკელი 

წარმა- 
ითქვას, გაანადგურეს 

თანაკლუბელები – 50. ამგვარი 

     
    თბილისის „დინამოს“ 

ბომბარდირი იყო. 

               

  

ფეხბურთელებმა ზედიზედ 
გამარჯვება მოიპოვეს მოსკოვში, სადაც 
ანგარიშით 2: დაამარცხეს იქაური 

გელშემატკივართა ოკერპი > „სპარტაკი“ _ 
ამგვარად, 10 ქულა 10 შესაძლებლიდან. 
ბურთების შეფარდება –- (5:1: ვს მართლაც 
ბრწყინვლე სტარტი იყო! მიაქციეთ 
ყურადღება, თბილისელებმა თავიანთ კარში 
პირველი გოლი მხოლოდ მეხუთე მატჩში 
გაუშვეL. თანაც ეს ხდებოდა იმ წლებში, 
როცა შედეგიანობა ძალზე მაღალი იყო ღა 
თვით სახელოვანი გუნდებიც კ» იშვიათად 

ქრწნ/ჰა 

( "ისთვის სარეკორდო მაჩვენებელი 
რულთათვის იმ საზეიმო დღეს მაყურებ- თბილისელთა 

თბილელი 

ახერხებდნენ შეხვედრის ისე ჩატარე- 
ბას, რომ თავიანთ კარში ერთი გოლი: 

დინამოელებმა ჩემ- მაინც არ გაეშვათ. 
5. გოლი გაუშვეს პიონატში პირველი 

მხოლოდ 440-ვ წუთზე. ეს იმ დრო- 
2 იყო. 

ხუთი წლის შემდეგ „აჯობა“ 

ემოციურმა სამხრეთელებმა 
თხე განიცადეს ეს მარცხი შემდგომი ათი 
შეხვედრიდან (მოსკოვის „დიწამოსთან“ 
გამართული მატჩის ჩათვლით) ვერც 

ერთივერ მოიგეს. ასე დამყარდა გუნდის. 
უმაღლეს კიღევ ერთი „რეკორდი“ 

ლიგაში თამაშის მანძილზე 

შეხვედრაში ერთგვარად 
გაიუმჯობესეს მდგომარეობა, ამან 
საქმეს ვეღარაფერი არგო და გუნდი 
პრიზიორთა შორისაც კი ვერ მოხვდა – 

მხოლოლ ერთი ქულა დააკლდა. რაც 
შეეხებს მოსკოვის „დინამოს“, 

თბილისელებთან 

ანგარიშით 4:I. 

მოსკოვის „დინამოს“ ლიდერობა აღარ 
დაუთმია და მეოთხედ მოიპოვა 
ჩემპიონის ტიტული. ტურნირის 

მანპილზე ჩემპიონმა ზედიზედ 17 მატჩი 
მოიგო(9 -–- ძნელი წარმოსადგენია, რომ 
ეხ რეკორდი ოდეზმე გაუმჯობესდეს. _ 

  

    
შლი |, ქეე)ში( 

რუბროვაის, I). » 
უძღვება აქსელ 

    

    

  
  

          
  

0» 1-2 8-> „ააფი აა საა 21 2მნაოსლთი ა 5 

აი ვინ თამაშობდა და ვის გაჰქონდა ბურთები 1946 წლის ჩემპიონი გუნდის 
შემადგენლობაში: 13 

ს სოლოვიოვი (23 მატჩი, 18 გოლი), + მალიავკინი (22,10), ვ. ტროფიმოვი (22.9), ლ. 
სოლოვიოვი (32.4), ვ. რადიკორსკი (22), ვ. ბლინკოვი (32), კ. ბესკოვი (21,8), ა. ხომიჩი (20), 
მ. სემიჩასტნი (19), ვ. კარცევი (18.21), ი. სტანკევიჩი (18), 6. დემენტიევი (8.2), ჯ. სავდუნინი (5,1), 
ს. ნიკულცევი (5), + პეტროვი (8), ნ. მედვედევი (2), ა. ნაზაროვი (1), ვ. ბეხტენევი (1), ს. ილინი 
(LI გუნდს წვრთნიდა მ. იაკუშინი. 
ჩემპიონატის საუკეთესო, ბომბარდირი –- ვ. ბობროვი (ცდკა) –– 284 გოლი. 
თბილისის „დინამოს“ შემადგენლობა: ა ღოღობერიძე (31.4), >. ფეხლევანიდი (20), მ. 

ბერძენიშვილი (19.1), გ, ანთაძე (17,9), ვ. პანიუკო ვი (17,8), ა. კიკნაძე (17), ბ. პაიჭაძე (16.7), გ. 
ჯეჭელავა (16.2), გ. ჭელიძე (18), ბ. ფროლოვი (16), ვ. ბერეჟნოი (1 6,4), ვ, სანაია (15), ს. სალდაძე 
(14), გ. გაგუა (11), ს. მუდრა (8), გ. აროშიძე (1), თ. გავაშელი (I), ვ. ჭორბენაძე (1), ს. ჩეჭელავა 
(IL 

ერთი ბურთი თავის კარში გაიტანა ნ. კოპუსმა (ლენანგრადის „ზენიტი. ამ სეზონში 
თბილისელთა გუნდის მწვრთნელი იყო ა. გალპერინი. 

  

2 

  

      
– 

26 ივლისი, 199!



  

ფეხბურთი: 

  

  

   
   

                  

    

   

      

  

     

სამხრეთ ამერიკის ჩემპიონის წოდე- 
ბა არგენტინის ნაკრებმა მოიპოვა. 
არგენტინელებმა ქულის დაუკარგა- 
ვად განვლეს ჩემპიონატის პირველი 
ეტაპი, ფინალურ ნაწილში კი მხოლოდ 
ერთი ქულა დაკარგეს, ისიც 

ჩემპიონატის ებთან -- ჩი- 

ჩემპიონატზე მხოლოდ ერთი ფეხბურ- 
თელის –- დიეგო მარადონას გუნდი 
იყო, ამჯერად „ოქროს ბიჭის“ 

არყოფნა სრულადაც არ დატყობია. 
მწვრთნელმა ალფიო ბასილემ შესა- 

   ნებოდა –- ნახევარმცველი როდრი- 
გესი და თავდამსხმელი ბატისტუტა, 
რომელიც ტურნირის საუკეთესო 
ბომბარდირი გახდა. 

და, ჩემპიონის ტიტულის ბედი სწორედ 
მ მატჩში გადაწყვეტილა. შეხვედრა 

ლელ ფეხბურთელებთან მატჩში. 
ნაკრებს, რომელიც შარშან, მსოფლიო · 

ჩემპიონატის მეორე ეტაპზე გასულ- . 

ად მიმდინარეობდა, 

რეისის მაყურებელს თავი 
უხეში თამაშით დაამახსოვრა. 

არგენტინელებმა ანგარიში პირველი– 
ვე წუთზე გახსნეს -- გოლი თავური 

დარიო ფრანკომ გაიტანა. 
ბრაზილიის ნაკრებმა წონასწორობა 
უკვე მე-5 წუთზე აღადგინა, 
ბრანკოს მიერ 35 მეტრის მანძილიდან 

შესრულებული საჯარიმო დარტყმა 
_ გოიკოეჩეასთვს აუღებელი 

ამის შემდეგ თამაში ძალზე დაიძაბა. 
პარაგვაელმა მსაჯმა კარლოს მასიელმა 

მა ი მაზანის II-მ უხეშად ითამაშა კანიჯას 

წინ „ არგენტინელმა ფეხბურ- 
უპასუხა და მსაჯმა ორივე გააძევა 

ახალი დაწყებული იყო, 

ბატისტუტამ, ასევე თავური დარტყმით 
მესამე გოლი გაიტანა. ამის შემდეგ 

'გამარ%ვება. უმარადონოდაც შეიძლება 
ბრაზილიის ნაკრები გამოცოცხლდა და 
მთელ ჩემპიონატში პირველად უჩვენა 
მაყურებელს სანახაობრივი ფეხბურთი. 

ბურთის გაქვითვა. მორიგი ინციდენტის 

შემდეგ მსაჯმა მოედნიდან 
ფეხბურთელი გააძევა –-- ––” 
ლუის ენრიკე და ბრაზილიელი მარსიო. 

ბრაზილიელები ქულის გადასარჩე- 
ნად მთვლი გუნდით წავიდნენ წინ და 
რამდენიმე სახიფათო მომენტიც შექმ- 

ანგარიშის” გათანაბრებას, 

შეძლებდა. 
საბოლოოდ ბრაზილიელები დამარ- 

ცხდნენ (2:3), მაგრამ მატჩის შემდეგ 
ოფიციალური პროტესტით მიმართეს 
სამხრეთ ამერიკის საფეხბურთო კონ- 
ფედერაციას. ბრაზილიელები ამტკიცე- 
ბენ, რომ მსაჯი არაობიექტურად სჯიდა 
და მატჩის გადათამაშებას მოითხოვ- 

დნენ, მაგრამ უარი მიიღეს. 
იმავე დღეს ფრედ (1:1) ითამაშეს 

ჩილესა და კოლუმბიის ნაკრებებმა, მატ- 
ჩი ჩილელთა უპირატესობით მიმდინა- 

დნენ და იგუარანმა გოლი გაიტანა. 
მასპირძლებს ანგარიშის გასათანაბ- 

რებლად ცოტა დრო რჩებოდათ, მაგ- 
რამ მაყურებელთა მხარდაჭერით გამ- 

ხნევებულმა ჩილელებმა შეძლეს საპა– 

არგენტინისა და ჩილეს · ნაკრებების 
მატჩი ფრედ (0:0) დამთავრდა. 

მესამე, დასკვნით ტურში ბრაზი- 
ლიამ მოუგო ჩილეს 2:0 (მაზინიო II და 

ლუის ენრიკე). არგენტინის ნაკრებს 
კოლუმბიელებთან მატჩში ჩემპიონის 
ტიტულის მოსაპოვებლად მხოლოდ 
გამარჯვება აძლევდა ხელს. არგენ- 
ტინელებმა მატჩის დასაწყისშივე გაი– 
ტანეს ორი გოლი (სიმონი და 

ბატისტუტა), ხოლო მეორე ტაიმში 
შეტევით თავი აღარ შეუწუხებიათ. 
70-ე წუთზე დე ავილამ შეძლო ერთი 
ბურთის გაქვითვა, მატჩის მიწურულს 
კოლუმბიელებს კიდევ ერთი გოლის 
გატანა შეეძლოთ, მაგრამ არგენტინე- 
ლები მეკარე სერხიო გოიკოეჩეამ იხ- 
სნა. არგენტინის ნაკრებმა გაიმარჯვა 
(2:1) და ჩემპიონის წოდება მოიპოვა. 

ფინალური ტურნირის 
საბოლოო ცხრილი 

არგენტინა 1-0 
ბრაზილია 

ჩილე 
კოლუმბია 

5-3 5 
1 63 4 
ვრზვ 9 
2 2-5 1 Cა
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უნბრეთი 
ჩემპიონი 
„ჰონვედი“ 

„ჰონვედმა« 
ეყნის ჩემპიონის ტიტული 

თერთმეტეჯერ მოიპოვა. დე- 

სქალაქელი ფეხბურთელები მთელი 

უნგრეთის 
ბუდაპეშტის 
გახდა. 

ხევარს, „ფერენცვაროშს" 5 ქულით 

უსწრეს. 
ჩემპიონატის საუკეთესო ბომ- 

რდირიც „პონვედის“ ფეხბურთელი 
ხდა. გუნდის თავდამსხმელმა 

ეგორმა 17 გოლი გაიტანა. 
        

    
   
  

  

1990-91 სეზონის საბოლოო ცხრილი 

„ჰოწვედი“ 
„ფერენცვაროში“ 
„პეჩი“ 
„ვაცი“ 
„ვესპრემი“ 
„ტატაბანია“ · 

„მიოფოკი“ 
„ვიდეოტონი“ 
„უიპეშტ დოჟა“ 
მტკ 
„რაბა ეტო“ 
»ვაშაში“ 

„სეგედი“ 
„დებრეცენი“ 
„ბეკეშჩაბა“ 

„ვოლანი“ 
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აუმერსწ ელ! ბანძი 

„საქარწველტო“ 
ახული ტჩპის ბანპი 
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რეობდა. პირველ ტაიმში კოლუმბიელე- 
ბი მეკარე იგიტამ გადაარჩინა, რომელ– 
მაც თერთმეტმეტრიანი მოიგერია. მეო- 

რე ტაიმშია კოლუმბიელები გააქტიურ- 

7 6090 46 
LL | ნ 47-22 40 

? ... - 
8 'ლეუ ”“ 

19 7 თ 34% 14 
9 9 8?-82 18 

”" მზ? 35-28 1 
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4 # : 86-39 10 

6 სს 88-19 26 

19 12 86-41 26 

- 8 14 12-43 24 

6 „ს 96-87 % 
8 15 27-40 3? 

7 ; 16 24-39 21 

ნე II ოყვნნ 9 

რესტავრაცია); „მოსმშენეკონომბანკი“ --- 
შეიქმნა.1991 წ. მაისში 

“რშჰასწან _ 

  

სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის 
· ნაკრები ვერ მიიღებს მონაწილეობას 

1994 წლის მსოფლიო ჩემპიონატში. 

ასეთი განცხადება გააკეთა აფრიკის 

საფეხბურთო · კონფედერაციის წარ- 

მომადგენელმა კამერუნელმდ# ჰაიატუმ, 

საწესდებო კაპიტალი –- 7 000 000 მან. 

ბანკ „საქართველოს“ წლიური ბრუნვა 140 000 000 მან. 

პარტნიორ-მეპაიეები ჰყავთ მოსკოვში, ციმბირში, პ“.აჰაში, პარიზში. ხუთი წერმომადგენლობა 

საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში: ბათუმში, ფოთში, სოხუმში, ქუთაისში, თელავში. 

ბანპ0ი ახორციელებს შემდეგ ოპერაციებს: 

“ _ კრედიტები შეღავათიან პირობებში მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის; 

-- კლიენტების საკასო -საანბგარიშსწორებო მომსახურება შა -ფაქტორინბული 
ოპერაციები; 

–- საწარმოთა, დამოუკიდებელ ასოციაციების, კოოპერატივების თავისუფალი 

ფულადი სახსრების მოზიდვა. 
– მეპაიეთა და აქციონერთა ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული წვერაბიიეი, 

გბაქიდვა, დაგრუნება, “შემოსავლის გადახდა, 

ბანპ0 აფასებს ნდობას და | 
უფრთხილდება საკუთარ რეპუტაციას. : 

რომელიც ახლახანს ბაა) 
სამხრეთ აფრიკის“ რესპებლძკაზი. 
მიუხედავად იმისა, რომქვეყანა ჩი,ადარ „ 

არსებობს აპარტეიდის სისტემა, ფიფა-ს 
ახალი წევრების მიღება მხოლოდ 

კონგრესზე შეუძლია, კონგრესი კი 1992 

წლის ზაფხულში გაიმართება. ამრიგად, 
სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა ვერ 
მიიღებსს მონაწილეობას მსოფლიო 

=2ა ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფების 

წილისყრაში, რომელიც უფრო ადრე, 

იანეარში გაიმართება. სამაგიეროდ, 

აფრიკის საფეხბურთო კონფედერაციას 

უფლება აქვს ქვეყანას დროებითი 
წევრი სტატუსი მიანიჭოს, რაც 

სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის გუნ- 
დებს აფრიკის ჩემპიონთა თასის და 

თასები მფლობელთა თასის გათა- 

მაშებაში მონაწილეობის საშუალებას 

სოლანდიის ნაკრების ფეხბურთელი 

ჩონი ბოსმანი „ეინდპო ვენიდან“ ბრიუსელის 
„ანდერლებტში“ გადავიდა,ანდერლეზტის“ 
მიერ „ეინდბოვენისთვის“ გადახდილი თანხის 
რაოდენობა უცნობია. 

ინგლისის ნაკრები მოთამაშე 

დეივიდ პლეტი „ასტონ ვილამ“ 5,5 
მილიონ გირვანქა სტერლინად მიჰყიდა “ 
იტალიის „ბარის. როგორც პლეტმა 

განაცხადა, იგი. იმედოენებს, რომ 
იტალიაში გადასვლის მიუხედავად არ 
: დაკარგავს თავის ადგილს ნაკრებში, 

„ლივერპულის“ უელსელი 
თავდამსხმელი იენ რაში გამოტოვებს 

სეზონის დასაწყისს. რაშმა ერთ-ერთი 

„ ვარჯიში დროს აქილევსის მყესი 

დაიზიანა. 

საფრანბეთის მორიგი ჩემპიონატი 

მოგებებით დაიწყეს წინა სეზონში პირველ 

სამ ადგილზე გასულმა გუნდებმა. ,,მარსელმა“ 
მოუგო „ლილს“ 1:0 (პაპენი –- პენალტით), 

„მონაკომ“ დაამარცხა ,,მონპელიე“ 4:1 (ორი 

გოლი გაიტანა ჟერალ პასიმ) ხოლო. 
„ოსერმა” მოუგო „რენს“ 8: სხვა 

ანგარიშებთ „პარი სენ-ჟერმენი“ –- „ნანტი“ 
0:0, „ნიმი“ –-_ „სოშო“ 1:1, „ლე ავრი“. –– 

„ლიონი“ 1:00 „ნანსი“ -- „კანი“  1:0, 

„ტულუზა“ -- „კაენი“ 0:0, „სენტ-ეტიენი“ -- 
„ტულონი“ 8:1, „ლანი“ –- „მეცი" 0:2. 

საფრანგეთის: ნაკრებისა და „მონაკოს“ 
ნახევარმცველი ფრანკ სოზე „მარსელმა“ 
შეიძინა. სოზე მარსელს 10 მილიონი ფრანკი 

დჯუჩდა. 

გბაჩხსნა ურთ7?ერთხელსაყქრველი. 
კომერსიული საქმიანობისათვის 

დამფუძნებელნი: საქართველოს რესპუბლიკაში -. სამეცნიერო-საწარმოო კონცერნი, საქართველოს 
ფეხბურთის ფედერაცია; რუსეთში -- აორმი --- ქ. მოსკოვის ცენტრის რეკონსტრუქციისა და რესტავრაციის 
სააქციონერო საზოგადოება, კოოპერატივი „მემკვიდრეობა“ (ისტორიული ძეგლების რეკონსტრუქცია და დ 

(წლიური ბრუნვა 10 მილიარდ მანეთამდე).: 

მისამართი: 380012, ქ. თბილისი, შოთა იამანიძის 5. ტელ: 35-29-94. წ, 
ტელეფაგსი: 18/8832-23-57-60 8 
ტელექსი: 212183 IიაიLCX 5Vყ 

კომერციული ბანკი „საქართველო“ 

სარეკლამო სააგენტო » მი-20-ნო“ 8 
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IX ეტაპი თ8 ივლისი) 
გერმანია 

1990 --- აირტონ სენა (ბრაზილია) 

“1 1989 -- აირტონ სენა (ბრაზილია) 

1988 - _ აირტონ სენა (ბრაზილია) 

1987 - ნელსონ პიკე (ბრაზილია) 

1986 –- ნელსონ პიკე (ბრაზილია) 

ფორმულა 1 ავტორბოლაში მსოფ- 
ლიოჩემპიონატების ეტაპი გერმანიაში 
1950 წლიდან ტარდება (1955 წლის 
გარდა). თითქმის ოცი წელი რბოლა 

„ნიურბურგრინგის“ ცნობილ ტრასა- 
ზე მიმდინარეობდა. 

1970 წელს გერმანიის „გრან პრი“ 
პირველად გათამაშდა ქალაქ მანჰეიმის 
მახლობლად მოწყობილ ჰოკენჰაიმის 

ავტოდრომზე. „ნიურბურგრინგზე" კი 
ეტაპი უკანასკნელად 1985 წელს 

გაიმართა. იმ ბოლო რბოლაში დამ- 
ყარდა ტრასის სიჩქარის რეკორდი ხეო 

197,5კმ/სთ. ეს შედეგი აჩვენა მსოფ– 
ლიოს სამგზის ჩემპიონმა, ავსტრიელმა 
ნიკი ლაუდამ, რომელიც მანამდე 9 

წლით ადრე სწორედ „ნიურბურგ- 
რინგზე“ საშინელი კატასტროფის. შე- 

მდეგ კინაღამ სი+ 

ცოცხლეს გამოე- 
სალმა. სამი მრბო- 
ლის მართლაც გმი- 

რულმა თავგან- 
წირვამ იხსნა იგი 
ალმოდებულ მან- 

ქანაში უეჭველი 
სიკვდილისგან.   
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„ჰოკენჰაიმრინგი“ წელს მეთხუთმე- 

ტედ უმასპინძლებს მსოფლიოს საუკე- 
თესო პილოტებს. ეს ტრასა ფორ- 
მულაში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი 
(6797) და ყველაზე ჩქარია. შარშან- 

დელმა გამარჯვებულმა აირტონ სენამ 
„მაკლარენით“ 305,9კმ (45 წრე) სარე- 

კორდო საშუალო სიჩქარით გაიარა –-- 
227,1კმ/სთ. ერთი წრის რეკორდი კი 
ბელგიელ ტიერი ბუტსენს („უილიამ- 
სი“) ეკუთქნის –- 231,7კმ/სთ. 

აღსანიშნავია, რომ ბოლო ხუთი 
წელი გერმანიიL დიდ პრიზს მხოლოდ 

- ბრაზილიელი პი:«ოტები იგებენ. ამას– 
თან, შარშანდელი ზედიზედ მესამე გა- 
მარჯვებით სენამ იტალიელი ალბერ- 

ტო ასკარისა და ლეგენდარული. არ- 
გენტინელის ხუან მანუელ ფანხიოს 

რეკორდი გაიმეო- 
რა. გუნდებს შორის 

კი ყველაზე წინაა 
„ფერარი“ -- ამ 

უძველეი „სა- 
ჯინიბოს” რკინის 
ბედაურებმა 14- 

მოიპოვეს     

  

  

“რ „ჰარტის მემორიალური პრიზი“. ეს ჯილდო 

თეთრი სახლის 
რაინდები 

ამერიკელ ჩოგბურთის მოყვარულებს უიმბლდონის ტურნირის შთაბეჭდილებები 
ჯერ არც კი განელებოდათ, რომ მათი ყურადღება კიდევ ერთმა საინტერესო 
ასპარეზობამ მიიპყრო. ნიუ-იორკში გამართული ეს შეჯიბრება სპორტულ 
კალენდარში არ შედის, მაგრამ მუდამ დიდ ინტერესს იწვევს. საქმე ის გახლავთ, რომ 

ამ ტურნირშიც მხოლოდ პროფესიონალები გაზმრტოი, ოღონდ კორტისოსტატები კი 
არა, პოლიტიკური მოხელეები. 
თეთრი სახლის ღია ჩემპიონატში თითქმის ყველა (აარ, რანგის მოხელე ჩაება, 

მაგრამ მაყურებლებისა და, მით უმეტეს, ქვეყნის მეთაურის შტაბ-ბინაში 
აკრედიტებული ჟურნალისტების ყურადღება უმალ მიიპყრო იმან, რომ ამერიკის 

შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მონაწილეთა შორის არ ჩანდა. მალე 
ყველაფერი გაირკვა. როგორც ქალბატონმა ბარბარა ბუშმა თქვა, მისმა მეუღლემ 
გადაწყვიტა ტურნირში მონაწილეობა არ მიეღო და სერიოზულად მომზადებულიყო 
რუსეთის პრეზიდენტ ბორის ელცინთან მომავალი მატჩისათვის. ამიტომ პრეზიდენტი 
ფართო საზოგადოების თვალს განერიდა და ცალკე- ვარჯიშობს. მატჩისთვის 
მზადების პროგრამით მან უკვე მოასწრო შეხვედრა, თავის სამხრეთკორეელ 
კოლეგასთან რო დე უსთან. 

ჩემპიონატი მოიგო პრეზიდენტის მთავარმა მრჩეველმა ეკონომიკის დარგში მაიკლ 
ბოსკინმა (სხვათა შორის, მანვე გაიმარჯვა შარშანდელ ტურნირშიც). მრჩეველმა 
ამჯერადაც იოლად დაამარცხა ყველა მეტოქე და დაამტკიცა, რომ სამართლიანად 
ითვლება აღიარებულ ლიდერად. ბოსკინმა ჯერ თეთრი სახლის პრესმდივანს მარლინ 

ფიცუოტერს მოუგო, შემდეგ კი ზედიზედ დაამარცხა ფედერალური სარეზერვო 
ბანკის მეთაური ალან გრანეპენი და ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს 
დირექტორი უილიამ უებსტერი, რომელიც საცაა გადადგება. ფინალში მომავალმა 
ჩემპიონმა ფარ-ხმალი დააყრევინა ყოფილ გენერალურ მდივანს და ნატოს სარდალს 
ალექსანდრ ჰეგს. 

გრინლეპთან შეხვედრისას, რომელიც ბროსკინმა მშრალი ანგარიშით მოიგო, 
მეტოქეთა შორის მცირე "შელაპარაკება მოხდა. კერძოდ, ბოსკინი ჯიუტად 
მოითხოვდა გრინლეპისაგან საბანკო პროცენტის შემცირებას, ის კი ცივ უარზე იდგა. 
ამის პასუხად ბოსკინმა შეუბრალებლად გაანადგურა მოწინააღმდეგე. 

რაც შეეხება ჯორჯ ბუშისა და ბორის ელცინის მატჩს, მას მართლაც მოუთმენლად 
ელიან. მეტოქენი დიდი მონდომებით ემზადებიან მომავალ შეხვედრისათვის, თუმცა 
ზოგიერთი საკითხი ჯერ კიდევ არ არის გარკვეული. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული 
შტატების პრეზიდენტი მეტოქეს. სთაკაზობს სინთეზურსაფარიან კორტებზე 
ვითამაშოთო, ბორის ელცინი კი მიწის მოედნებს ამჯობინებს... 

  

  

    

გადაეცემა „გუნდის ყველაზე სასარგებლო მოთამა- 
შეს“. მისი მფლობელი, ამავე დროს, ნჰლ-ის საუკე- 
თესო ჰოკეისტად ითვლება. მას გადასცემენ თასის 
მცირე ზომის ასლს, ორიგინალი კი 1923 წლიდან ჰო- 
კეის დიდების პანთეონში ინახება. ეს საჩუქარი ნჰლ-ს 
უძღვნა დოქტორმა დევიდ ჰარტმა, „მონრეალ 

კანადიენსის“ ყოფილი მენეჯერის მამამ. საუკეთესო 
| მოთამაშეებს თასის ასლით 1960 წლიდან აჯილ- 

დოებენ. წლეულს პრიზი მოიგო „სენტ-ლუის ბლი- 
უზის“ წევრმა, 26 წლის თავდამსხმელმა ბრეტ პალმა. ამ 
სეზონში მას ეკუთვნის შედეგიანობის რეკორდი –. 86 
გოლი. სხვათა შორის, 1965-66 წლებში ამ პრიზით 

დაჯილდოვდა ბრეტის მამა –- სახელგანთქმული ბობი 
ჰალი. ამგვარად, მამაც და შვილიც „ჰარტის თასის“ 
პრიზიორები არიან, რაც პირველი შუმთხვევაა ჰოკეის 
ეროვნული ლიგის ისტორიაში. 

„ნორისის პრიზი“ გადაეცემა საუკეთესო მცველს. 

ეს ჯილდო 1953 წელს დააწესა „დეტროიტ რედ 
უინგსის“ ყოფილი პატრონის ჯეიმს ნორისის ოჯახმა. 
პრიზი წლეულს ზედიზედ მეორედ მოიპოვა „ბოსტონ 

ბრიუნზის” წევრმა რეი ბურკმა. 
„ვეზინსს პრიზი... ჯილდო საუკეთესო 

მეკარისთვის. თასი 1926 წელს დააწესა „მონრეალ 

კანადიენსის“ სამმა ყოფილმა მფლობელმა, გუნდის 
ერთ-ერთი უძლიერესი მეკარის, ფილტვების მძიმე 
დაავადებთ დაღუპული ვეზინას ხსოვნის 

პატივსაცემად. გასულ სეზონში ეს პრიზი „ჩიკაგო 
: ს” -V ჰოუკსის“ წევრს ედი ბელფურს ერგო. 

შედეგებზე. 

  

  
  

ბორის ბეკერს ალბათ არასდროს გასჭირვებია. იმან, 
რომ მოკლე ხანში რამდენიმე მწვრთნელი გამოიცვალა, 
ბოლოს და ბოლოს უარყოფითად იმოქმედა მის სპორტულ 

„როლან გაროზე“ დამარცხების შემდეგ 

ცნობილ სპორტსმენს უიმბლდონშიც მოეცარა ხელი, 

თუმცა ბევრი ფიქრობდა, რომ თუ საფრანგეთში არა, 
გერმანელი ჩოგბურთელი ინგლისში მაინც დაიბრუნებდა, 

უწინდელ სახელს. 
ამ ტურნირებისთვის ბეკერი ახალი მწვრთნელის, ჩეხი 

ტომაშ შმიდტის.'/ ხელმძღვანელობით ემზადებოდა, 
რომელიც სპორტსმენმა თვითონ აირჩია. ბეკერის ამგვარ– 
მა გადაწყვეტილებამ გააოცა საქმეში ჩახედული ხალხი, 

»:. 
მარტის პრიზის მულობელი ბრეტ ჰალი 

„უილიამ ჯენინბსის პრიზი". ეს ჯილდო გადაე- 

ცემა ყველაზე საიმედო მეკარეს. პრიზი 1982 წელს 

დაწესდა „ნიუ-ორკ რეინჯერსის“ ყოფილი პრეზიდენ- 
ტის პატივსაცემად, რომელმაც უდიდესი ღვაწლი დას- 
დო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჰოკეის განვითა– 
რებას. ეს პრიზიც ჩიკაგოელმა ედი ბელფურმა მოიპოვა. 

„ლედი ბინბის პრიზი“ ჯილდო ყველაზე 
კორექტული ჰოკეისტისთვის თასი 1925 წელს 

დააწესა კანადის გენერალ-გუბერნატორის მეუღლემ 
ლედი ბინგმა. პირველი თასი საჩუქრად გადაეცა „ნიუ- 
იორკ რეინჯერსის, მოთამაშე ფრენკ ბუჩერს,. 

” რომელმაც ეს ჯილდო ზედიზედ რვაჯერ მოიგო. ლედი“ 
ბინგის სიკვდილის შემდეგ, 1949 წელს, ჰოკეის 
ეროვნულმა ლიგამ მისი სახელობის ახალი პრიზი 

დააწესს,ს ამჯერად ჯილდო უეინ გრეცკიმ („ლოს- 

ეროვნული ლიგის! 
სსრა 3რ0%ჩ. 

ანჯელეს კინგსი") დაისაკუთრა. 
„ფრანკ სილკეს პრიზი“ გადაეცემა დაცვითი 

სტილის საუკეთესო თავდამსხმელს. დაარსდა 1977 

წელს ,ნჰლ-ის ერთ-ერთი დამაარსებლის პატივ- 
საცემად. ეს პრიზი მოიპოვა „ჩიკაგო ბლეკ ჰუქსის“ 
წევრმა დიკ გრეჭემმა. 
„არტურ როსის პრიზი". განკუთვნილია ჰო- 

კეისტისთვის რომელიც „გოლი პლუს პასის“ 
სისტემით სეზონში ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს. 
დაწესდა 1947 წელს, „ბოსტონ ბრიუინზის“ ყოფილი 

მენეჯერისა და მწვრთნელის პატივსაცემად. ეს 
ჯილდო წლეულს ზედიზედ მეორედ მოიპოვა უეინ 
გრეცკიმ –– 163 (41 პლუს 123). 

„პალდერის პრიზი-. გადაეცემა ლიგის 

საუკეთესო ახალბედას. პრიზი ნჰლ-ის ყოფილი 
პრეზიდენტის სახელს ატარებს. წლეულს ჯილდო 
ხვდა „ჩიკაგო ბლეკ ჰოუქსის“ მეკარეს ედი ბელფურს. 

„ჯეკ ადამსის პრიზი“. ჯილდო წლის საუკეთესო 
მწვრთნელისათვის. დაწესდა 1974 წელს „დეტროიტ 
რედ უინგსის" მენეჯერისა და მწვრთნელის ხსოვნის 

პატივსაცემად. წლეულს საუკეთესო მწვრთნელად: 
აღიარეს ბრაიან სატერი („სენტ-ლუის ბლიუზი"), I 

სოსო დათიკაშვილი.     „სარბიელის“ კორესპოდენტი აშშ-ში. “” 

ბეკერს პვლავ მარტოობა ელის 
იგი ავსტრიის ქალაქ გრაცის ჩოგბურთის კლუბის წამყვანი 
მოთამაშეა და კონტრაქტით ვალდებულია მისი ინტერესები. 
დაიცვას. ერთი სიტყვით, შმიტტს ძალზე ცოტა დრო რჩება · 
მწვრთნელის მოვალეობის შესასრულებლად. 

სხვათა შორის, ჯერ კიდევ შარშან შმიდტს კონტრაქტი ჰქონ- 

და დადებული მეორე გერმანელ ჩოგბურთელთან მიხაელ 
შტიზთან, მაგრამ ამ „ტანდემმა“ მხოლოდ ოთხ თვეს იარსება. 
„მასთან მუშაობის პერიოდში ძალიან სუსტად ვთამაშობდი, 

თანაც, თვითონ სულ კორტისკენ მიიწევდა. დროზე დავიხსენი 
მისგან თავი", –– ამბობს შტიხი. 
როგორ იმოქმედა ამ განხეთქილებამ გერმანელი 

  

ფიქრობს, სად და 
შესაძლებლობას არ გაუშვებს, 

“ტურნირში წყვილთა თანრიგში ითამაშოს". გარდა ამისა, 

ჩოგბურთელის თამამშზე, ყველამ ნათლად დავინახეთ 
მათი აზრით, „ბეკერს სჭირდება კაცი რომელიცკ6 უიმბლდონის ტურნირზე. მიხაელმა შესანიშნავი სტილით 

გამუდმებით იზრუნებს მასზე, შმიდტი კი ძალზე მოიგო ეს ყველაზე პრესტიჟული ტურნირი, ფინალში კი ასევე 
დაკავებულია საკუთარი . საქმეებით. იგი სულ იმა” გერმანიის ნაკრების წევრი ბეკერიც დაამარცხა. 

როგორ იშოვოს ფული და ბორისი დამარცხებასთან ერთად დამთავრდა მისი 
რომ კომერციულ ი გზააბნ ან. ვინ შ შმიდტს? აქნაარბობს 2 ვულ მწვითხელთ ვინ შეცვლის შმიდტს 

,აქმემთური, ლი. 

რა და აგვისტომდე ვერ მოასწრებს ძალე- 
ბის აღდგენას. 4 წლის მძლეოსსანმა დასძი- 
ნა, რომ მისი შემდგომი გეგმები უკავშირ- 
დება ბარსელონის 1993 წლის ოლიმპია- 
დას, სადაც მას უძლიერეს მარათონელთა 
რიცხვში მოხვედრის იმედი აქვს. 

მაგდებურგში გაიხსნა პირველი ოლიმ- 
პიური საყრდენი პუნქტი ახალ ფედერა- 
ლურ მიწებზე (ყოფილი გდრ). აქ რეგუ- 
ლარულად ივარჯიშებენ ეროვნული ნაკ- 
რები გუნდების კანდიდატები ხელბურთ- 

ტანვარჯიშში, მძლეოსნობასა და კრივში. 
სპორტსმენები 1992 წლის ოლიმპიური 
თამაშებისთვის ემზადებიან წლის ბო- 
ლომდე მათი მომზადებისთვის მილიონ 
260 ათასი მარკაა გამოყოფილი. 

... 

მიუნხენის 1972 წლის ოლიმპიადის ჩემ- 
პიონი #00 მეტრზე თარჯრბენში, კენიელი 

ციის უფროსად დაინიშნა. „შავ ელვად“ 
მონათლულმა ყოფილმა ჩემპიონმა თითქ- 
მის ოც წელიწადს უბრალო ზედამხედვე- 
ლად იმუშავა კენიის დედაქალაქის ციხე 

ციის სპორტსმენთა მომზადებისთვის. #2 
წლის აკიი-ბუა დააწინაურეს პატიოსანი და 
უანგარო შრომისათვის პირადად ქვეყნის 
პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით. 

ამერიკის ქალაქ ლას-ვეგასის სასამართ- 
ლომ ნარკოტიკების ხმარებაში დამნაშა- 
ვედ ცნო მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი მძიმე 

მაიკლ დოუკსი. #9 წლის ათლეტს კოკაინ- 
ის ხმარებისათვის ექვს წლამდე პატიმრო- 
ბა და ნ ათასი დოლარი ჯარიმა ემუქრება. 

ოცდაცხრამეტი წლის შოტლანდიელი 
რეი ანდერსონი მეოთხე მოტომრბოლია, 
რომელიც კუნძულ მენის (დიდი 
ბრიტანეთი) ტრასაზე დაიღუპა შეჯიბრება 
„ტურისტ ტრიუკის“ დროს. სპორტსმენი 
ასპარეზობისას ავარიაში მოხვდა და 

უამრავი მძიმე ჭრილობის გამო მეორე 
დღეს ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. 

: თ.ა _ 

ავსტრალიის ველოსპორტის ფედერა- 
ციის გადაწყვეტილებით 1993 წლის 
ოლიმპიადის ვერცხლის პრიზიორს ერთ 
კილომეტრზე ადგილიდან გიტში, ავსტრა- 

შედეგად სპორტსმენს სტაკოზოლოლის 
კვალი აღმოუჩინეს. 

..ო» 

მსოფლიოს პროფესიონალ ველომ- 
რბოლთა ერთ-ერთმა ლიდერმა, 

იტალიელმა. კლაუდიო კიაპუჩიმ 
გადაწყვიტა თავისი ხელფასი დაეთვალა. 
სპორტსმენმა შარშან მიღებული ჰონო- 
რარების თანხა გაჟო 1990 წლის სეზონის 

ტურწირებში მის მიერ განვლილ 46 ათას 
კილომეტრზე და გამოვიდა, რომ ერთ 
კილომეტრში სულ 4 დოლარი მიუღია. ამ 
მხრივ უდავოდ ლიდერია ამერიკელი 
გრეგ ლემონდი, რომელსაც თითოეულ 
კილომეტრში თურმე 90-მდე დოლარს 
უხდიდნენ. 

ააქეთური, იძითური..7 

წონის პროფესიონალ მოკრივეთა შორის | 
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დ გაზეთი აიწყო და დაკაბადონდა 
ჩვენი მისამართი: კომპიუტერით პსს გამოთვლით 

თბილისი 880060, ცაგერის ქ. M-6, ბ.80. ცენტრში. ტელეფონი 8§6-26-44 
გაზეთ „სარბიელის“ რედაქცია. გაზეთი იბეჭდება ოფსეტური წესით 

საგაზეთო კორპუსში     
  

თბილისი, ხო შარაულის ქ. 99         

მგისიიიდ ფდურაბ 

სრიდაქცი კოლთი» ქლზუჯა გერი შვილი (რედაჭტო- . 
რისმოადგილე) ბიორბი ქორმია სივანი) 

კომარსოლი აორბაორი შო მიე შიხრერირინე. : 
ავირიე 
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