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ოლიმპიადის მონაწილე არც არავინ ელოდა და ქართველებმა ნორვეგიაში სასახელო 

70 ქვეყანამ მედლების 61 შედეგებს ვერ მიაღწიეს. მთავარი ოლიმპიადაში მონაწილეობაა 

კომპლექტი გაითამაშა. და არა გამარჯვებაო – “უნებურად .· ეს გაცვეთილი ფრაზა - 8 მარტს საქართველოს ჩევპიონატი 

ხსენდება ს, მაგრამ ჩვენს შემთხვევაში უმთავრესი სუ ჩემპიონები 14 ნის გაგიმწენიცვი> კაცი ლგ შვას მუძოწვევჯში "უშთავოც ლ 1 დ 

სპ ააანები ერენენ სხვაა: საქართველომ, როგორც ქვეყანამ, პირველად იასპარეზა განახლდება, ლანჩხშთის «ბშრმას» პი ო ს 1 
ოლიმპიურ თამაშებში! 3 

სახელმწიფოსი: ზურაბ შ რ კომპ, ში შემ სწრ : 22 ე იფ ურაბ ჯიჯიშვილი ალპურ კომბინაცია ემავალი სწრაფ- მესამე თვეა ლანჩხუთის „გურია“ თბი- –– საჟოველთაო გაჭირვების პირობებში 
8 აასს ა დაშვების შემდეგ 44-ე ადგილზე იყო, მაგრამ მეორე სახეობაში, ლისში იმყოფება. დიახ, მხოლოდ იმყო- ალბათ ძნელია ფეხბურთის გუნდისთვის მო-- 

2 სულ სლალომში, პირველი დაშვებისას ერთ-ერთ მოსახვევში შესვლა ფება, რადგაწ კარგა ზაწია ლანჩხუთელებს ცლა. 

რუსეთი (L.8 4 23 იჩქარა, წაიქცა და შეჯიბრებას გამოაკლდა. · არ უვარჯიშიათ. ამის მიზეზებზე გუნდის 5“ მაგრამ, რაღა გაჭირვებული გუნ- 

> წორჯიგრი 2 ცა დ = კახა წაქაძე საშუალო, 90-მეტრიანი ტრამპლინიდან 75,5 და მთავარ მწვრთნელს, თემურ ჩხაიძეს ვესა- დებისგან ავიღოთ მაგალითი. აგერ, „დინა- 

ა. 7: ფ8 8 20 7 მეტრზე გადახტა, 156,5 ქულა დააგროვა, 50-ე ადგილზე უბრეთ. ა ააა >. ა = მბოოლი საქმე საათივით რომ აქვს 

ს მხტომელს აჯობა. –- ბატონო თემურ, ვარი- აწყობილი, მისგან გადავიღოთ ყოველივე აშშ 652 (ვ || გჯვიდა და ექე ე 8 გ > დ 
4 უუნდი კარგი 

რეა ი! წ კვირას ოლიმპიადის დახურვის დღეს, ლევან აბრამიშვილიც აა პლააა. 
1. ფაბევპიმერი გ პაშვა სღაარმის  ტრანაზე. მისი: გვმოსვლა-არგამთსვლის ხა" – ფეხბურთელებს არ აუსრულეს სეზო-  –- ორიოდე სიტყვა ეროვნული ჩემპიო 
კანადა 1 თ-+-8 მ ვაება. წის წინ. დაპირებული, პირობები. მათაც ნატის მანკიერ მხარეზეც ვთქვათ... - 
შვეიცარია 3 4 2 წ კითხი ბოლო წუთს, ჩვენი სპორტის თავკაცთა მეცადინეობით ითმინეს,. ითმენებ ალ აბოლო! <= <= ჩვენ მწვრთნტლები, მსაჯები უვნხე 
ავტორ : წ 4 : მოხერხდა, თუმცა ლევანი პირველივე "ცდის დასაწყისშივე წაიქცა 0. > ამოხატეს პროტესტი. | ლე პის შე არება დების ერთ 

I. ვეთ. ი“... თი ეროვ ტრანს –“ თქვენი მოსვლა „გურთს“ მთავარი მანეთს ვიცნობთ. აღარ შეიძლება აღებ-მი- 
პწაწვიბი (5-2 2 ა 8 ფინიშამდე , 22-მა ჩააღწია. 3 მწვრთნელის პოსტზე ერთგვარი მოულო- ცემობის ღაშვება. საზღვარგარეთიდან ავი- 

ა 2 კრაინა ქისა ბ . 'ასე დამთავრდა ქართველთა პირველი საოლიმპიადო ლაშქრობა. დნელობა იყო. ღოთ მაჭჯალითი, როდესაც გუნდს არა- 

უზბეკათი 1 – - | ოთხი წლის შემდეგ, იაპონიაში, ნაგანოში მორიგი ზამთრის – წინა ჩემპძონატის. დამთავრების შე. ფრად უნდა გულა, მაგრამ მაინც ბოლომდე 

ბელარუი - 2 - 2 ოლიმპიადაა, მანამდე, კი 1996 წლის ატლანტის ოლიმპიური მდეგ გიგლა იმნაძემ უარი თქვა გუნდის იბრძვის. · 

ფინეთი დაწ ა8 ხ თამაშები გველის! : 2 მთავარ მწვრთნელობაზე. მოხდა ისე, რომ –– გვინდა თუ არ გვინდა, მსაჯობის თემას 

საფრანგეთი - 1. 4 5 გუნდი კარგა ხნის მანმილზე უმწვრთნეა ვერ გადავუხვევთ.. 
" ალოდი - : : : აი -. რ 58%. 2 ლავი კავა. ანხორ წვ – აალევი ივი 

იზეთი - „ „სარბი ის“ სპეცია. რი ჯორისპონდინ,ზი წი კილაძე , კლუბის პრეზიდენტმა გია გოგუ-  იმსაჯოხ, ძათ ა აუ: ს უნდა გავკხა- 

სლოვენი - - 3 3 _ ელ მც –მ პ 0 არვის ტი 2 I “. აშემ და თავად ფეხბურთელებმა მთხოვეს „დოთ ნორმალური და ამის შემდეგ მოვთ- 
ბრიტანეთი - - 2 2 ილია ბაბუნაშვილი ლილეჰამერიდან გვატყობინებს ჩავდგომოდი გუნდს სათავეში. მეც უარი “ხოვოთ. თორემ ასეთ მსაჯობას რა აზრი 

L პენი. ირანმა 253. + უვვევ ლეელ უი ნეთ 8 ესენია. ოდეი 2 მა” ვეღარ ვუთხარი. დიდი მეცადინეობის შე. აქვს? განა მსაჯმა თავად უნდა დახარჯოს 

23 : მდეგ „გურიაში“ დავაბრუწეთ ფრიდონშ- თანხა მივლინებისთვის? 

ვილი, კორღალიშძე, თევზაძე, აბუსერიძე, + აღებ-მიცემობა. ახსენეთ. თქვენი 
#. (-8 დაწელია. არც სათამაშო სტილი შეგვიც- აზრით, როგორ უნდა ვებრძოლოთ მას? 

_წლომს სმნსისჩა: 
ვილკინსი _ 

კალიფორნიის 
გზას გაუყენეს 
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ამ ხუთშაბთსაც დიდი ამბები დატრიალდა ამერიკის ეროვნულ საკალათბურთო ასოცია- 1 

ციაში. მათგან ყველაზე სენსაციური „ატლანტა · ჰოქსის“ ფრთის დომიწიკ ვილკინსის 3 
„ლოს-ა! ეს კლიპერზში“ გადასვლაა. 32 წლის ვილკინსი, რომელიც ასოციაციაში მო- 

სვლის დღიდან 12 წლის მანძილზე ერთგულად იცავდა „ჰოქსის“ ღირსებს და 23 ათასზე მე- % 
ტი ქულა შესძინა მას (ვილკინსი M8#-ს ისტორიაში მე-9 ადგილზეა ბომბა: შორის), 
გაცვალეს „კლიპერზის“ ფრთაში დაწი მანინგში. ვილკინსს, ვინც 1988 წლის აგვისტოში თბი- შ# 
ლისის სპორტის სასახლეშიც გვინახავს, სეზონის დამთამვრებისთაწავე კალთბურთისთვის თა- 

ვის მინებება ჰქონდა გადაწყვეტილი. ორი კვირის წიწ დანი მანინგის გადაბირება „დენვერ წა- 
გითსსაც“ სურდა - მის სანაცვლოდ კლუბის საუკეთესო ბომბარდირს ლაფონსო ელისსაც იძ- 

ქ ლეოდა, მაგრამ დანი საბოლოოდ „ატლანტაში“ აღმოჩნდა. 

»უტა ჯაზმა“ და „ფილადელფია-76“-მა მსროლელები გაცვალეს. „იუტელი“ ჯეფ მელოუწი 
ფილადელფიელი ჯეფ ჰორნაჩეკის ადგილს დაიკავებს. სხვათა შორის, ორი წლის წინ „76“-მა 

: ჰორნაჩეკი ჩარლზ ბარკლის სანაცვლოდ მიიღო „ფინიქსისგან“. 

კოულმენი ყველაზე ძვირია 
ხუთშაბათსვე დაიდო M8#-ში ყველაზე ძვირი კონტრაქტი. „ნიუ-ჯერსი ნეთსის' სააბის 

26 წლის თავდამსხმელმა დერიკ კოულმეჩმა, ვინც მე-4 სეზონს თამაშობს ასოცი- §9 

აციაში, ხუთი წლით გააგრძელა ხელშეკრულება თავისივე კლუბთან და ამაში 
37,5 მილიონ დოლარს მიიღებს. აქამდე ყველაზე ძვირფასი მოთამაშე „შარლო- . 

ტელი“ ლარი ჯონსონი იყო: 12 წელიწადში 84 მილიონი დოლარი. 

ასოციაციის სხვა ამბები იხილეთ მეოთხე 'გვარდზე 

  
  

    

+   

ლია: ფომენკოსა და იმნაძის სკოლის გავ- 

ყევით, გუნდი ათამაშდა და ”ალხმაც პირი 
იბრუნა სტადიონისკენ, მაგრამ სეზონის 

წინ ხელმძღვანელობის მიერ დანაპირები 

დანაპირებად დარჩა და ახლა ისეა საქმე, 

შეიძლება გუნდი დაიშალოს კიდეც. 
–– ხელმძღვანელობა დანაპირებს არა თუ 

ვერ ასრულებს? : 
ჩემი აზრით, მათ გულით უნდათ 

გუწდს დაეხმარონ, მაგრამ სეზონის წინ 

ვერ გაითვალისწინეს, რამხელა ხარჯე- 

ბთან ექნებოდათ საქმე. გუნდის. შენახვა 
იოლი არაა. 

”. –– მეორე წრე კი კარზეა მომდგარი... 

– ერთ კვირაში სეზონი უნდა განვაა- 

ხლოთ, გუნდმა კი საკონტროლო თამაში 

კი არა, ვარჯიშიც ვერ ჩაატარა. თბილისის 

„დინამოს“ ხელმძლვანელობის თავაზიანი 

ნებართვითა და თანადგომით დიღმის ბაზა- 

ზე ვვარჯიშობდით, სათამაშო ფორმაც 

„დინამომ“ გვაჩუქა. ორი თვის წინ საკონ- 

ტროლო მატჩი რომ ვეთამაშეთ „დინა- 

– ხომ ყველასათვის ნათელია ჩაწყობი- 

ლი თამაში. ნებისმიერი სპეციალისტი რა- 

მდენიმე წუთში მიხვდება ამას. საჭიროა 

მკაცრად დავსაჯოთ ორივე გუნდი, ორი- 

ვეს წაგება ჩავუთვალოთ, არც ერთი ფაქტი 
პრ,დავტოვოთ უყურადღებოდ და თუ პი. 
რველივე გაუქმებული შედეგის შემდეგ 
არა, მესამე-მეოთხეჯერ მკაცრად. დასჯი" 

შემდეგ ყველაფერი თავის ადგილზე დარ 

–- ზემოთ თქვით, რომ სათამაშო ღო 

„დინამომ“ გაჩუქათ. ნუთუ მართლა ისეთ „კ 
ტასტორფულ მდგომარეობაშია რაიონი, 

რომ ,,გურიასთვის“' ფორმის შეძენა არ შე- 

უძლია? 
– „დინამოს“ რომ არ მოეცა ფორმა 

არც. კი ვიცი, როგორ "გავაგრძელებდით 

სეზონს. იწვენტარი ზომ საერთოდ არა 

გვაქვს, ტრუსი რაა, ისიც. თითო-თითო 

მოგვეპოვება. 

–- მიუხედავად იმისა, რომ უვარჯიშებ- „ 

ლები ხართ, „ბენდელას თასზე“ ურიგოდ არ 
მოს“, მას შერე ფეხი არ გაგვინძრევია. გამოსულხართ: ორი დამაჯერებელი მოჯების 

–– გამოსავალს რაში ხედავთ? > შემდეგ მესამე მატჩი მხოლოდ მას შემდე: 
– ფეხბურთელებს დანაპირები უწდააუ- დათმეთ, რაც მსაჯმა ორი ფეხბურთელი გ. 

სრულონ. აქ ერთი მომენტია კვლავ გასა–  გიძევათ.. · 
თვალისწინებელი: ყველას ჰგონია, რომ 

როგორც კი ფეხბურთელს შეპირებულს 
მისცემს, ყველაფერი მოგვარდება. ასე არაა” 

საქმე. დანაპირების ასრულება მხოლოდ: 
პირველი ეტაპია, ამის შემდეგ შეიძლება 

შედეგზე ფიქრი. 
აქ ერთი რამ მინდა გავიხსენო: „გური- 

ამ“ ყველა მწვერვალი მაშინ დაიპყრო, 

– არც ერთ ტურნირზე არ გვინდოდა 

მონაწილეობის მიღება, მაგრამ იმ გმირი , 

ბიჭის ხსოვნას ვეცით პატივი. ის ორი გა- 

შევება კი სამართლიანი ივო და მე მინდა 

ჩემი ფეხბურთელების ნაცვლად ბოდიში · " 
მოვიხადო: ხსოვნის ტურნირს არ ეკადრე- 

ბოდა ამგვარი, რამ. ა 

–- და ბოლოს ისევ მთავარი - - რამდე- 

როცა მას სათავეში ლანჩხუთელი ედგა: ნად რეალურია, რომ #>.5.-. „ს. კოს? 
ბეგი, სიხარულიძემ უმაღლეს ლიგაში გა- – თუ არ” მოგვხედავეს ზდება. 

დაიყვანა გუნდი, გიგლა იჭნაძისადროს კი მე მესმის ფეხბურთელები! ცა ოჯა-,' 
ეროვნულ ჩემპიონატში ორჯერ.მეორე ხი შენს კისერზეა, შეუი= ეწთუზ# 
ადგილი ავიღეთ და საქართველოს 

პირველი თასის მფლობელებიც გავხდით. 
მეც ლანჩხუთელი ვარ, „გურია“ კი' ჩე- 
მთვის მარტო ფეხბურთის გუნდი არ არის, - 

იგი ჩემი სიცოცხლის ნაწილია. მე ოცნე- 

ბად მაქვს ისეთ პირობებში მუშაობა, რო- 

ახმზე თამაში. რა ქნას 9,,, · ურთელმა, მან , 

ზომ თამაშის გარდა არაფე(სი იცის, რით , 

არჩინოს ოჯახი? გახსოვთ გოჩა გუჯაბი-“1 

ძე? მას შემდეგ რაც ტრავმა მიიღო, აღა- ს 

რავის გახსენებია, არადა ბიჭი თვეები იწვ#ჯ.. 
არც კომპენსაცია მიუცია ჟინმეს + ასეთ ჯ   ”'გორშიც ზემოთ დასახელებული მწვრთნე-. , ფეხბურთელის ბედი საქსრთველოში,უ >" 

ლები „მუშაობდნენ. თუ მენდნენ, მხარშიც სვაოაარ. ია% 

ამომიდგნენ... ' მამშკა კვარაცხხლია,



  

დით 
ლიელმა დებორა კომპანიონიმ ორივე 

ხუთშაბათი, 24 თებერვალი 

თხილამურები. 
გიგანტური სლალომი, 3- 

ლები. 69 მონაწილე. იტა- 

სამთო 

დაშვებაზე საუკეთესო დრო აჩვენა და 
უახლოეს მდეეარს ლამის წამნახევა- 
რით აჯობა! 52 ქალიდან ორივე ცდა 

მხოლოდ 24-მა ჩაათავა. უიღბლოთა 

შორის აღმოჩდნენ ლილეჰამერის ჩემ- 

პიონები, ვიბერგი და ზაიცინგერი. 

ჩემპიონი: 

1992). 

” ჩრდილოური ორჭიდი. გუნდური პირვე- 

დებორა 
ზე! 

კომპანიონი, _ იტალია. 
რუპერგიგანტი 

ლობა. 15 გუნლი. მსოფლიოს და ოლიმ- 
პურმა ჩემპიონე+ბმა იაპონელებმა წინა- 

აღით ტრამპლინიდან ხტომის შემდეგ 

·ორვეგიელებს ისე გაუხადეს საქმე, 
რომ ამათ 3X10 კმ ესტაფეტაში თი- 

თქმის 6 წუთი უნდა მოეგოთ, რაც ბუ- 

ხ ხას. იივია, ვერ შეძლეს და მეორე ადგი- 

# 

რ 

  

%ე. დარჩნენ. მესამე ადგილი შეეიცა– 
ელებმა შეინარჩუნეს. 

სათზილამურო რბოლაა. 80 კვ კლასიკუ- 

სტილით. ქალები. ნს მონაწილე. იტალი– 

'ა მანუელა დი ჩენტამ. ლილეჰამე- 

რში ხუთ დისტანციაზე ხუთი მედალი 

ნოაპოვა, რაც ვერ შეპლო ოთხი მე- 

დლის პატრონმა რუსმა ლიუბოე ეგო- 

როვამ -- ბოლო დღეს მეხუთე ადგი- 

ლიღა გაახერხა. 

ფრისტაილი. აკრობატიკა. ქალები. , ვაჟები. 
21 თებერვლის საკვლიფიკატიო შეჯი- 

აა.” 

ბრმა ფინალის 12-12 მონაწილე გამო- 
ავლინა, რომლეზმაც იქ ბრძოლა თავი– 

დან დაიწყეს. ქალებში უზბეკმა ლინა 
ბერიაზოვამ გაიმარჯეა, კაცებში კი 

შვეიცარელმა ანდრეას შონბახლერმა, 

ვისაც აგამდე არაფერი მოეგო, უკან 

ორი კანადელი მსოფლიოს ჩემპიონი 
– ლაროში და“ლანგლუა მოიტოვა. 

ჩემპიონი: ლინა ჩქერიაზოვა, უზბეკეთი. 
ფლიოს ჩემპიონატებზე: ! (1993). 

მო ტრეკი. §00 მ. ქალები. 97 მონაწილე. 

მსო- 

გარბენიდან შემდეგ ეტაპზე 

ორ-ორი სპორტსმენი გადიოდა. ჩემპი- 

ონი ამერიკელი კეტი ტ 

ჩემპითნი: 
დებზე: | (500 8 -- 1997, % (ესტაფე- 
ფა. => 

ტერნერი გახდა. 

კეტი ტერწერი, „აშშ. ოლიმპია- 

1992). 

პარასკევი, 25. თებერვალი 

ბიატლონი. ესტაფეტა «7,5 კმ. ქაალები. 
I? გუნდი ალბერეილის ოლიმპიადის 

შემდეგ ქალთა ესტაფეტას ერთი ეტაპი 
დაემატა და სწორედ ამან დაღუპა ლი- 
ლეჰამერში გერმანელები: მათ მხო- 

ყოფილა, ამჯერად ,მერვე ადგილს ვერ გიელებს ერთი ოქროს მედალი მაინც 

ასცდა. უზდა მოეგოთ, ამ მაჩვენებლით რუსებს 

ჩემპიონი: ' ოქსანა. ბაიული, უკრაინა. მხოფ- . რომ დასწეოდნენ. რაც შეეხება 
ლიოს ჩემპიონატებზე: | (1993). გერცხლ-ბრინჯაოს და მედლების სა- 
სამთო თხილამურები. კომბინაცია. ვაჟები. · ერთო რაოდენობის, ამით მასპინძლები 

ამ ოლიმპიდაზე პირველად მოხდა, მთე- 

ლი კვარცხლბეკი თანამემამულეებმა 
რომ დაიკავეს. ნორვეგიელმა: ლასე კი– 

უსმა, ვინც 14 თებერვლის სწრაფდაშ- 

ვების შემდეგ დიდერობდა, პირველი მოიპოვა ჩემპიონობა. მასპინძლებიდან: 
ადგილი ,სლალომის შემდეგაც შეინ- ვერც ლილეჰამერის ოთხგზის მედა- 
რჩუნ. ჩეტილ-ანდე ომოდტმა მეექვსე ლოსანმა ბიორნ დელიმ ივარგა, 
ადგილიდან მეორეზე გადაიწია, ტომი რომელით. მეოთხე იყო და დი ჩენტას 

მო მესამე ადგილიდან მეხუთეზე ჩამო- მიღწევა ვერ გაიმეორა, და ვერც 

ქვეითდა, მარკ ჟირარდელი მეშვიდე- ვეგარდ ულვანგმა, ვინც საგანგებოდ ამ 
დან -- მეცხრეზე. «. რბოლისთვის ემზადებოდა. ულვანგი 
ჩემპიონი: ლასე კიუსი, წორვეგია. მსოფლი- მეათე იყო, იტალიელები –-. მაურილიო 

ისედაც წინ იყვნენ. მათ 
პირველმა ყაზახმა ვლადიმერ სმირ- 
ნოვმა გადაუწურა წყალი. ამან თავის 
მესამე ოლიმპიადაზე, როგორც იქნა, 

ოს ჩემპიონატებზე !| (კომბინაცია 

1991). აას დე„ქოლტი, ჯორჯო ვანცეტა და სილვიო 
ციგურაობა. §000 მ. ქალები. ალბერვი– ფაუნერი მე-7, მე-8 და მე-11 

ლის ორგზის ჩემპიონმა, გერმანელმა ადგილებზე გავიდნენ. 
გუნდა ნიმანმა ლილეჰამერში ვეღარდ ჩემპიონი: ჟ ფი ა რეი თი 
გაიმარჯვა. 5000 მეტრზე მას თანამე– 1988; 10 კმ, 15 კმ -- 1994), M (15 

„მამულე კლაუდია პეხშტაინმა აჯობა. 8... შე 8 _ 1989, I (4X10 კმ 

მესამე ადგილზე იაპონელი იამამატო – 1987, 30, კე -- 1991, 10 კმ, 15 
გაახვია : კმ გალი. M (15 კმ –. 199), 30 კმ 

სავი ააბიორეფვიის. სამთო თხილამურები. სლალომი. ვაჟები. 
მ -- 192 ნი მონაწილე ნორვეგიას -ოქროს 
ტრამპლინიდან ხტომა. საშუალო ტრამ- მედლის მოპოვების ბოლო შანსი ჰქ- 

- 

ლოდ სამ ძლიერ ქალს მოუყარეს თავი. _ 

და ორი ეტაპის შემდეგ რუსებს წუთზე 
მეტს უგებდნენ, მაგრამ მესამე ეტაპზე 
სიმონა გრაინერმა თავი ექვსი ზედმეტი 
150-მეტრიან წრის სირბილით დაისაჯა 
და წინ რუსები გაუშვა. ამათ ბოლომდე 

, ზუსტად 

თვით ანფისა რეზცოვამაც კი ტყვია 

ტყვიაში ჩაჯინა და ტალანოვასთან, 

სნიტინასთან და ნოსკოვასთან ერთად 

ჩემპიონი გახდა. მესამე ადგილზე ალბე- 

ისროლეს, ბოლო „ეტაპზე 

რვილის ჩემპიონი ფრანგები გავიდნენ. 

ფიგურული “სრიალი. ქალები. 27 მონაწი- 
ლე ქალთა ფიგ; 
რდღინგ 

ასშქმის შემდეგ 

პოპულარულ სახეობად“ იქცა. ალბერ- 

ვილის ბრინჯაოს პრიზიორი ნენსი კე- 

რიგანი, ვისაც, ცოტა ხნის წინ პარდი- 

ნგის ყოფილი ქმრის. წაქ 

ხლში რკინის კჯ. „უთავაზეს, 

რვლის ორიგინალური ა“ 
შდე: თეღრობთა, მაგრამ 

წმა, ფრ-.% 

მაც ვერ შე«# » 

ის წანა ლ4095 ჩე 

ოლიმპიური ჩემბიონი, 1 მოყვარულებში 
წელს მობრუნებული გერმანელი კატა- 

ურული სრიალი ჰა- 

კერიგანის გახმაურებული ოლიმპიაღაზე ყველაზე 

ჭეზებით მუ- 
23 თებე- 

ოგრამის შე- 

    

უკრაი- | 
რL, გზ. იულს საბოლ ოოდ მაინც 

„ცროპის ოთხგზის ჩემპო- 

“ანგმა სურია ბონალი- 

იჩუნა მესამე ად, ადგილი და 

ს ნს დაუთმო. ორგზის 

LI %., 

რინა ვიტი მეშვიდე იყო, კერიგანის მო- 

_სისხლე ტანია ნგი კი, ვინც 1991 

––ა მსოფცლოოს ჩემპიონატზე შეორე 

  

სარხიელი _ 

ორგზის ჩემპიონი იენს ვაისფლოგი მე– 

ოთხე ადგილზეა. : 

ს აკათრაობ დია ბრედესენი,- ნორვეგია. მსო რომელთაც ზურგს. კიდევ ორი კაცი, 

გუნდი. რუსმა ვაჟებმა მესამე საბიატ- 
ლონე ოქროს მოგება ვეღარ შეძლეს: 
პირველ ორ ეტაპზე ზედმეტი 2 წრის 

'მსოფლიოს ჩემპიონმა იტალიამ 5 საჯა- 

ლინი. დიდი ტრამპლინზე ვიცე-ჩემპიონი, ონდა და საკმაოდ საფუძვლიანიც: 
ნორვეგიელი ესპენ ბრედესენი ამჯერად იტალიელ ალბერტო ტომბასთან ერ- 

ჩემპიონი გახდა, მისი თანამემამულე „ „თად გამარჯვების მთავარი პრეტენ- 

ლასე ოტესენი მეორე იყო, გერმანელი დენტები ამ სახეობაში მსოფლიო 
დიტერ ტომა -–– მესამე. ლილეჰამერის ჩემპიონი ჩეტილ-ანდრე ომოდტი და 

წინა, ალბერვილის ოლიმპიადის გამარ- 

ჯვებული ფინ-კრისტიან იაგე იყვნენ, 

შუღიოს ჩემპიონატებშუ 1 (დიდი ტრ” ოლე-კრისტიან ფურუსეტი და ლასე 
კიუს უმაგრებდა. ამ ოთხეულიდან 
ორივე, ცდა მხოლოდ იაგემ ჩაათავა, 
ომოდტი მეორე ტრასის დასაწყისშივე 

წაიქცა, დანარჩენი ორი „- პირველზე.. 

ამათი ბედი ლუქსემბურგელმა მარკ 

მპლინი: 

შაბათი, 26 თებერვალი 

ღონი. ესტაფეტა #X7,5 კმ. ვაჟები. 18 

– ჟირარდელიმაც გაიზიარა. ვერც 
რბენამ მოუწიათ და ამასობაში წინ გე”. ტომბამ შეძლო თავისი მეოთხე 

«რმანელები გაიჭრნენ. შარშახდელშა «ოლიმპიური ოქროს: მოგება და 

რიმო წრე ირბინა და მეექვსე ადგილს აღაღომედ მხიცრლიემიირ ები, 

ვერ ასცდა. 

სამთო. თხილამურები. სლალომი. ქალები. 
58 მონაწილე. გიგანტური სლალომის ჩე– 

მპიონმა დებორა» კომპანიონიმ მე-10 

ადგილი აიღო, სხვა ფავორიტები: სლო- 

ვენი დოვჟანი, გერმანელი ფოგტი, ავს- 
ტრიელი ვახტერი და ზელანდიელი კო– 
ბერგერი პირველ დაშვებაზე წაიქცნენ. 
ჩემპიონი კი ვეტერანი შვეიცარელი 
ფრენი შნაიდერი გახდა, რომელიც მე- 

ორე დაშვების წინ მეექვსე ადგილზე 
იყო. შნაიდერმა ამ ოლიმპიადაზე სამი– 
ვე ხარისხის მედალი მოიპოვა, ლიდერი 
კატია კორენი კი საბოლოოდ ბრინჯაოს ბოკეი. ნახევარფინალი. 96 თებერვალი. 
მედლით დაკმაყოფილდა. კანადა –- ფინეთი 5:3, შვედეთი –- 

ჩემპიონი: ფრენი შნაიდერი, შვეიცარი. რუსეთი 4:3. მესამე ადგილისთვის. 26 

ფოგდეტ მეხუთე დარჩა. ამდენ ფავ- 

თომას შტანგასინგერი გახდა. 
ჩემპიონი, თომას შტანგასინგერი, ავსტრია. 
მსოფლიოს ჩემპიონატებზე: წ (ალალომი 
– „1991, M (სლალომი -- 1993). 

ბობსლეი ოთხადგილიანი. 80 ეკიპაჟი. 
ჩემპიონი გერმანელთა“ მეორე ეკიპაჟი 

"გახდა, რომლის მესაჭემ, ჰარალდ ცუ- 
დაიმ თავისი 

კოლეგა ვოლფგანგ ჰობე მესამე 
„ ადგილზე მოიტოვა, შვეიცარელები –– 
მეორეზე. 

ოლიმპიადებზე: | (სლალომი, გიგანტუ–- თებერვალი. ფინეთი –- რუსეთი 4:0. 
„ რი სლალობმი – 1988), IM წომბინა- 

და იშემია” აიბრტური სლალო- ფინალი. 97 “ თებერვალი. –_ 8-8 

„ბზე, | საირავრი რალი გი სოხიშ2 (ბულიტებით 3:2 
89, ხლალომი . >» 4991), I ლალო: ფინალში ანგარიში შვედმა თომას 

– 1989) M (კომბინა- იონსონმა „გახსნა მე-7 წუთზე, მერე 

მესამე პერიოდში კარიამ 50-ე წუთზე 
ანგარიში გაათანაბრა და 52-ეზე 

მაიერმა წინაც გაიყვანა კანადელები, 
რომლებიც. 1952 წლის შემდეგ ოლი– 

კორეელთა გასახარად ჩართეს და მპიური ჩემპიონები აღარ გამხდა- 
ლილეჰამერში, როცა უკვე ექვსის რიყვნენ, მაგრამ ძირითადი დროის 

მედალი გათამაშდა, ამათ მთლად დამთავრებამდე 2 წუთით ადრე 
სვენსონმა რიცხობრივი უპირატესობა 
გამოიყენა. დამატებით 10-წუთიან პე- 
რიოდში გოლი აღარ გასულა, 
ბულიტებით შვედებმა გაიმარჯვეს და 

ბრინჯაო) და იტალიელებს დაუთმეს (ამ ოლიმპიური ჩემპიონები პირველად 

უკანასკნელებმა ვაჟთ” ესტაფეტაში გახდნენ. გადამწყვეტი ბულიტი პეტერ 
გაიმარჯგეს და კიდევ ერთი ვერცხლც ფორსბერგმა შეაგდო. 
ჩაიჯიბეს), კანადამ 2 ვერცხლი და 1 მესამე ადგილისთვის ფინელებმა რუ- 

სები დაამარცხეს და მას უკან, რაც 
ამათ ოლიმპიადებზე გამოსვლა. და- 

ცია - 1991) 

შორტტრეკი. §00 მ. ვაჟები, 1000 მ. 
ქალები, ესტაფეტა 5000 მ. ვაჟები. ეს 
სახეობას ალბერვილის ოლიმპიადაზე 

გაილაღეს: 4 ოქროს თითო ვერცხლი 

და ბრინჯაო დაუმატეს და თითო ოქრო 

ამერიკელებსა (1 ოქრო, 1 ვერცხლი, 2 

ბრინჯაო აიღო, ჩინეთმა ––- 1 ვერცხლი, 
ბრიტანეთმა და ავსტრალიამ – თითო 

ბრინჯაო. იწყეს, პირველად. დატოვეს უმედლოდ. 
საარ 7 ებენელი 5. მეხუთე ადგილისთვის ჩეხებმა სლო- 

სათხიდამერი რბოდა ხს ქს კღასაკუბა: ქ -წ 90% 
სტილით. ვაჟები. 72 მონაწილე. ილია ბახუნაშმილი, 

ოლიმპიადის ბოლო დღეს ნორვე- 

შანდელი მფლობელი შვედი თომას · 

ორიტში კი ჩემპიონი ავსტრიელი. 

უფრო სახელოვანი 

ტელეფონით ლილემამერიდან 

ენტა: უან ი. - 

იმედებს 

  

შორტტრეპკი. ვაჟები. 

კიმ კი პუწი 
ჩა ხი 

    

თ
ა
ი
ა
 

სამთო თხილამურები. 

მარკუს ' ვასმზიერი 
ურს კელინი 5 

მან-მე 84 ტორსენი 
რაინერ ზალცგებერი 
ნორმან ბერგამელი. 

ბიატლონი. ვჭეები. 

1 სერგეი ჩეპიკოვი 
2: რიკო გროსი 

3 სერგეი ტარასოვი ... 
4 ვლადიმერ დრაჩოვი 

5 ლუდვიგ გრედლერი 
5 ფრანკ ლუკი“ 

    
რ 

თ
ო
.
 

ბ
ა
ს
ა
-
.
 

ოქსანა ბაიული 
ნენსი კერიგანი - 

თ
თ
:
)
თ
ა
-
 

სატო 
“ტანია შევჩენკო · 

მარრი. ნადეჟდა ტალან 
» » კ 

ს”. 2 გერმანია 

ვლადიმერ სმირნოვი 
მიკ> მილილაე · 

სტურე სივერტსენი 
ბიორნ დელი 
ერლინგ იევნე 
კრისტერ მაიბეკი თო

თო
 
ჯ
ა
ბ
ა
 

თომას შტანგასინგერი 
ალბერტო ტომბა 
“იურე კოსირი 
მიტია კუნცი 
თომას ფოგდე 
ფინ-კრისტიან იაგე თ 

თ 
ი
ა
ა
     

“1000 

სამთო თხილამურები.. ვაჟები. 

კანადა: 
იაპონია 
კორეა 

ზუთმა კაცმა მიალწია 

გბჟები. გიგანტური სლალოში.. : 

§ : 

რუხური 
გერმანია 

რუსეთი 
რუხყოს 
ავსტრია 
გერმანია 

ფიბურული სრიალი. ქალები 
# 

უკრაინა 
"აშშ 

„ჩინეთი · 
2 "საფრანგეთი 

“ იაპონია 

მ გერმანია 

სამთო თხილამურები. ვაჟები. კომბინაცია 

1 ლასე კიუსი ნორვეგია 
2 ჩეტილ-ანდრე ომოდრი ნორვეგია 
3 პარალდ-კრისტიან ნილსენი ნორვეგია 

4 გიუნტერ მადერი – ავსტრია 
5 ტომი მო ” აშშ 

გნეტმხევილი ილაი”. შიგიცირა 

ბგიარლონი. ქალები. "ესტაფეტა 4X 7,5 კმ. 

ოვა, ი წარალო სნიტინა ა 
ოვა, ანფისა რეზცოვა 

ურსულა დიზლი, ანტიე მიზერსკი 
სიმონა გრაინერი, პვტრა შააფი · | 

3 საფრანგეთი კორინ ნიორიე, ვერონიკ კლოდელი 2 :52.28, ვ. 
დელფინ ეიმანი, ან ბრიანი 3 

4ანორმყვა -სნი98 ბე გეუვრაინა->: 154.26,5; 6. ბელარუსი –– მა8'55,1 

  

ბიატლონი. ვაჟები. ესტაფეტა 4X7,ნ კმ. 

1. გერმანია ღი გროსი, ვლოიოთს => 30.22, § 

2 რუსეთი აა ეი აა ერერიტოეიი – 231 23,6 

სერგეი ტარასოვი, სერგეი ჩეპიკოვი 
3 საფრანგეთი ტიერი დიუშერი, პატრის ბეილი-. =-8-1 313. 

სალენი, ლიონელ ლოშეეარ. ფლანდენი. 

4. ბელარუსი –– 1:32.57,2; 5. ფინეთი –– (:33.11,9; 6. იტალია –- | 1:33, „3 

სამთო თხილამურები. ქალები. სლალომი · 

მვავრიი" 1 ფრენი შნაიდერი. ვ 
2 ელფრიდ ედერი ავსტრია 
3 კატია კორენი სლოვენია 

-4 პერნილა ვიბერგი · შვედეთი 
5 გაბრიელა »ცინგრე შვეიცარია 

“6 ქრისტინ ფონ გრენიგენი შვეიცარია 

სათხილამურო რბოლა. ვაყები. 50 კმ. კლასიკური სტილით 

> ყაზახეთი 

: ფინეთი 
ნორვეგია 
ნორვეგია 
ნორვეგია 
შვედეთი 

სლალომი 2 

ავსტრია 

იტალია 

სლოვენია 

სლოვენია 
„. შვედეთი 

ნორვეგია 

დანარჩენი 19 სახეობის სრულ შედეგებს მომდევწო წომრებში იხილავთ |, 

'– I.34,57 (ჩ). 
“=- 1.34,92 (ჩM). 

სეი 8 

' – 28.28,9 (1). 

        
     

   

      
    

  

    

'-– 1.3ვ,03 (8) 
–- 1.33,39 (8) 

– .2.53,12 

(> 28.07,0 (0) 
–- 28.13,0 (0) 
=-28,27.4 (1). 

––- 29.05,4 (2) 
–– 29.09,7 (2) 

  

(2 M. 1 

== 8. –.' 
–- ვ.18,55 

'-25-8+9+# 
2 29:79 23 

+ 3.19,41« 
> საბ 994 

+“ 

– 1.47. 19, §' 

– – #51. 16,5. 1 წ-ა 

« 2 

– _ #.56,01 
–- 1.56,35 
–-“1.56,61 
– 1.56,68 

=5%24:62:80 
–'.57,86 

    

<–– 2:07.20,3 
ს 2:08.41,9 
– 2:08.49,8 
– 2:09.11,.4 

=22:09. 19.2 
_-–– 2:10.03,8   

“ +2.02,02 || 
>აქიი (7!!! 
<= 202,548 
–- 2.02,62 

–- 2.03,05 
=-903.19 | 

  
:       

  

  

· 1 მარტი, 1994 
 



  

   

   
    
    

  

      

   

         

    
       

    
     

    

   

  

  =M 

XXV ტური. 27 თებერვალი. 
ატალანტა. -– იუვენტუსი. 19, 

პიაჩენცა. ლაცო !2, ტორინო 
ინტერი 20, მილანი -- რებ მხი ბარში 
-. მშეზინზებ ის ანალი 5: კალიარი 
12, ჯენოა – ლეზე 20, უდინეზე -- 
რეჯანა. 2, რომა =- სამპდორია. 01. 

იტალია 

> 

„ცხრილის სათავეში მყოფმა ხუთივე 
გუნდმა მორიგი ორ-ორი ქულა აიღო, 

, დი წინა ტურში „პარმასთან“ მო- 
გების შემდეგ იმედით შესცქეროდა 
„მილანთან“ თამაშს, მაგრამ მხოლოდ 

ის მოახერხა, რომ გოლი გაუტანა 
ჩემპიონს, რომლის მეკარე სე- 

ბასტიანო როსი 929 წუთი „უბიწოდ" 
ინახავდა კარს. ეს სტუმართა რუსმა 
თავდამსხმელმა იგორ კოლივანოვმა 
შესძლო, თუმცა „ლაციოს“ ახ- 

ლანდელი მწვრთნელის დინო ძოფის 
რეკორდი (903 წუთი) მაინც დაეცა. 

ამ მომენტისთვის „მილანი“ უ უკვე 2:0 
იგებდა ხორვატი ბობანის: (47) და 
მასაროს (54) გოლებით. „მილანმა“ 
25-ე თამაშში მხოლოდ მე-9 გოლი 
გაუშვა, და ეს, ალბათ, ფრანკო 
ბარეზის არყოფნით აიხსნება. გა- 
თამაშების ცხრილში ზემოდან მეორე 

„იუვენტუსი სტუმრად ქვემოდან 
მეორეს, „ატალანტას“ შეხვდა და 

(განცი,) შემდგომში, სამი გოლი 
გაიტანა (რ. ბაჯო –– 2, კონტე). კვლავ 
არ უმართლებს „რომას“, რომელიც 

მთელი მეორე ტაიმი განუწყვეტლივ 
უტევდა „სამპდორიას“, რამ რო- 

ბერტო მანჩინის მატჩის დასაწყისშივე 
გატანილი გოლი ამ "შეხვედრაში 

“ერთადერთი” აღმოჩნდა. · გაუჭირდა 

„პარმას“, მაგრამ მას ისევ ჯან- 
ფრანკო ძოლამ უშველა. 57-ე წუთზე 
მელიმ ეფექტური გოლით წინ 
გაიყვანა მასპინძლები, თუმცა მალე 
კრემონელმა რიკარდო მასპერომ 

ანგარიში გაქვითა და მხოლოდ მსაჯის 
|საფინალო სასტვენამდე ოთხ” წუთით | 

    

ა 

„ |რომ 

თუმცა უკვე მე-6 წუთზე აგებდა!. 

ადრე ძოლამ პენალტით „პარმას“”   
მოაგებინა, პენალტი. კარგად. შე- 

ნიელ ფონსეკამაც, მაგრამ „კალი- 
არის“ “ბრაზილიელმა ლუის ოლი- 
ვეირამ მას ორით უპასუხა და 

|სტუმრებს მოულოდნელი გამარჯვება 
"მოაპოვებინა. გასვლაზე მოიგო „ლა– 
ციომაც". „პიაჩენცას” კარში გა- 

      

  

  

დამწყვეტი გოლი 72-ე წუთზე 
შვეიცარიაში დაბადებულმა რო- 
.. გაიტანა, 

| ის 26 +6 8 1 299 420 
უსი(4) 25. 12 40 3 4421 84 

: 25 15 4 6 49-31 34 
25 (425 ხხ 1 ვჭვ 
25 12 7 6 9626 3) 
26 9 9 7 32-26 27 
25 9 8 8 34-27 26! 
25. 711 7 36-31 25 
25 8 9 8 35-30 25 
25 8 9 8 ვ1-40 25 
26 512 8 21-25 22 
2§ 7 8.10 23-35 22 
25 7 7 11” 28-32 21 
25 6 9 10 22-13 2 
25 51 9 19.30 2 
25 5 812 1830 18 
25 4 8 13 24-46 16 
25 2 518 1847 9 

·-. ესპანეთი...» 
XXV ტური. 26-27 თებე- 

რვალი. ბარსელონსდ – ლა 

იმაში კვირას ტურის ცხრა: 

ცნობილი იყო ცენტრალური მატჩის 

შედეგი: შაბაძს „ბარსელონამ“ გა- 

ყველაზე შედეგიანი” გუნდისა და 
ყველაზე გაუვალი დაცვის პატრონი 
გუნდის დუელი პირველთა აშკარა 
უპირატესობით დამთავრდა. მიმომ- 

ხილველები კიდევ ერთ ორთა- 

ბრძოლას ელოდნენ –- ორი ბრა- 

ზილიელი თავდამსხმელისა და ეს 
დავაც მასპინძელმა მოიგო: რო- 
მარიოს კლასმა აჯობა ბებეტოს 
ენთუზიაზმსდდა ეს მიუხედავად იმისა, 

„ბარსას“ კარს იმ დღეს 

სუბისარეტა არ იცავდა.-მისი ”შემ- 

ცვლელით კარლოს ბუსკეტი 
სტუმრებმა მხოლოდ რამდენჯერმე 

შეაწუხეს, მაგრამ მან უშეცდომოდ 
ითამაშა. ანგარიში ხრისტო სტო- 
იჩკოვმა 23-ე წუთზე გახსნა, 

შვიდიოდ წუთში მანვე ზღაპრული 
პასი მისცა რომარიოს და სეზონში 
22-ე გოლი გაატანინა კრუიფის 
გუნდი მაინც არ დაწყნარდა და 

ბევრი საგოლე მომენტი შექმნა, 
თუმცა მხოლოდ შეცვლაზე შემოს- 

ულმა მიქაელ ლაუდრუპმა შესძლო 
78-ე წუთზე კიდევ ერთის გატანა. 
„ბარსელონას“ დაცვა ამჯერად 
უშეცდომოდ თამაშობდა, რასაც ვერ 
ვიტყვით სტუმართა ანალოგიურ 
ხაზბ -- გუნდი, რომელიც სა- 

შუალოდ ხუთ თამაშში ორ გოლს 
უშვებდა, იმ დღეს ერთბაშად სამჯერ 
შეაწუხეს ამ ორ გუნდს შორის   “ ”სხიაობა ოთხ ქულამდე. ა გავბეს და 

| ასრულა „ნაპოლის“ ურუგვაელმა და- | 
„ბარსელონას“ და „რეალს" ი 
მიეცათ, მაგრამ... 
კიდებას, „იმის“ აკიდება სჯობიაო" 

სწორედ „ტენერიფეზეა“ ნათქვამი. 
კანარის კუნძულელები ამჯერადაც 

იხსნა „რეალმა“ ერთი ქულა და 

    

ანადგურა „ლა კორუნია+“ -- 3:0.|, 

შედგა, თუმცა იმ დროისთვის უკვე 

> 

„მაგის ო15 2 

იგებდნენ და მხოლოდ მატჩის ბოლოს | 

| ტენერიფელთა გადამკიდემ მეორე   ადგილიც–დაკარგა. 
ლა კორუნია (მ) 26 16 6 4 37-13 38 

“ | ბარსელონა (1) 26 15 4 7 60-32 34 
“| რეალი (2) 26 14 6 6 37-26 34 
'ხსარაგოსაშ) 26 12 5 9 4993 29 
ატლეტოკი(მ) 26 11 7 8 „18-27 29 
სევილია (7) 2ნ6 10 9 7 37-27 29! _ 
სპორტონგი (11) 26 12 4 10 34-31 28: 
ალბასეტე(17)1 2ნ 8 11 7 მ39-137 27 

'| ტეწერიფე(59ს|) 26 11 5 10 34-36 27 
სოსიედადი (12) 26 10 7 9 30-33 27 

| სანტანდერი (დ) 26. 10 6 10 27-26 26 
ვალენსია) 25 9 7 9 31-35 25 
ოვიედო()0) 026 8 9. 8 26-35 25 

სელტა (11) 2ი 7 9 10 21-28 23 
ატლეტიკო(ნ0 26 7.8 11 38-36 22 
ლოგრონ.(15, 2ნ 511 10 30-18 21 
რაიო ვალ.(14) 25 7 7 11 30-42 21 
ლერიდა(დ) 26 41012 18-25 18 

ე) 26 4 10 12 19-27 18 
ოსასუნა(1(0ს 26 § 714 2844 17 

რმირებიდეაბიბევ 

ფენბარ 

საქართველოს 7 ნაკრების მო- 

მავალი მეტოქე ქვეყნების ერო- 
ვნული ჩემპიონატები ასე მი- 

მდინარეობს: 

/ გერმანია | 
XX8 ტური 25-27 თებე- 

რვალი.  კაიზერსლაუტერნი 
–- კარლსრუე. 0:0, ვერდერი 

ნიურნბერგი 22, კიოლნი 

ლევერკუზენწC 11, 

ბაიერნი2) 23 10 8. 5 50-27 28 
კაიზერსლ. (8) 23 11 5 7 41-28 27 
ჰამბურგი (11) 231 11 5 7 ქ8-32 27 
დუისბურგი (დ) 213 10 7 6 29-34 27 
ლევერკუზ.(59ე 231 9 8 6 42-31 26 
აინტრახტი (3) 23 10 6 7 37-29 26 
ვერდერი) 231 9 8 6 34-26 26 
კარლსრუე (6) 21 8 9 6 30-23 25 
კიოლწი(I121 231 9 5 9 30-32 23 
მ.გლადბახი (9), ვ 8 6 9 44-43 22 

შტუტგარ.(7) 22 7 8 7 32-22 92 
დორტმუნ.( 4 22 8 6 8 30-34 22 
ფრაიბურგი (დ) 22 7 7 9 40-42 21 
დინამო”) 21 7:10 6 26-31 20 
შალკე (10) 23 6 7 10 26-27 19 

ერ.(13) 232 6 5 12 27-18 17 
ვატენშ. (4 231 310 10 29.44 16 
ლაიპციგი(დ) 23 2 10 11 20-42 14 

„დინამოს“ დაკლებული · აქვს 4 ქულა. 

შეორე ბუნდესლიგაში გუშინწინ 
ქინქლაძისა და შელიას „ზაარ- 
ბრიუკენმა" სტუმრად 2:2 ითამაშა 

„მშტუტგარტერ კიკერსთან". 

ალბანეთი 
XVI ტური. 26 თებე- 

რვალი. ტეიტა 

|ალბპეტროლი 10 (ზალა, დინამო 
აპოლონია 1:0 (ქსაფა), ბესა –- პარტიზანი 
11 (ბიტურკუ; მუსა, ვლაუნია -- ლუშნია 
3:00 (პჰალილი, მეჯა, მარტინი, ბესელიდია 

ფლამურტარი 1:2 (სულა; სადედინი, 
პაქსიუ), ტირანა –- ელბასანი 3:1. (გალო, 

  

  
     

  

   

  

· IV, 
“I ყ- “ 

C სარტიელი “) 
  

   

  

    

     
CI40C0" 

- 

ტოტალიზატორი 
  

#7. 
    

   

       

     

   
    
    

   

   
    
   

        
    

    

   

   
    

უახლოესი ფსონები ვიეღება შუმდებგ თამაშებზე: 

: 10% 

1-3 მარტი სპარტაკი -. ბარსელოზა 25 298 
მონაკო -- §ალათასარაი #8. -332 
მილანი  ეერდერი 19 «15 

ანდერლეზტი – "პირე 14 > 2.2 
,„. ბენფიკა -- ლევერკუზენი „4 22 

აიაქსი –- პარმა 1ნ 20 
რინო - სრსენალი 14 22 

რეალი –- პარი სენ-ჟერმენი 13 2აპ 
ბოავიშტა -- ლსხრვე 1ნ 29 

ბოროსის - ანტერი 15  .22 

კალიარი –– იუვენტუსი ეგე 29 
+ აინტრახტი – კაზინო 0:1 132 38 

4-6 მარტი ლათ”; გი. – ღორტმუნდი 2,2 20 

ლელ “რგ: 'სენი მიონხე ენგლადბახი 12 25 

კარლსრკე. – ნიურნბერგი 13 20 
ლუხუურგი – ვპრენშაიდი 12 თ. 24 

კიოლზი ': 20 

ფრაიბურგი – აინტრახტი 1> 94 
მტუტვარტი –- ჰაბბურგი (5 25 
შალკე -- კაიზვრსლაუტერნი ჰა: ორა 

ბაიერნი – გერლვრი ა მ 
ბილბაო - ვალები 13 „23 

ლოჯრონიები – ზელტა 194 31 

რაიო ვალეკანო – – სპორტინგი 144 94% 1 
რუალი 3.5 25 

ტეხრდა - სევილია 144 223 
აირი -- რეალ სოსიედადი 15 2,1 

ატლეტიკო – ალბასეტე 13 23 
ღვიედო -- «არ ხელონა 35 2,5 

ლა კორუნია - სარაგობა 184. რ? 
ვალიადოლიდი -- ოსასუნა 14 2,0 

-%X 

        

  

    

       
  

   

      

   
   

         

LC. ცააიბიი სა აობაბითაიოს 

  

ავიაპოეპანია «ლიდია». _ 
სსრლავირი ავიარეისები 

მოსკოვიდან თგაითისში, ძყბილისიდან მოსკოვში 
სამშაბათს, პარასპევს, პვირას 

მაფაალენი იყიდება, აკბიკომძანაინ · სააგენტოში 
(თბოლიხოი, ლუბელიძის 3ე. ტელ, 98-59-45) 

ფოველდლე («ვირის გარდი) 10-დან 16 საათამდე 

  

  

     
  

    

  

       
      

    

  

           
    
    

   

  

მარტი, 1994 

  

მოულოდნელად, 56 წლისა 
გარდაიცვალა ცნობილი 

ქართველი ფეხბურთელი, 
ევროპის ჩემპიონი 

ნოსელი 
„სარბიელი“ 

თანაგრძმობას უცხადებს 

განსვენებულის ოჯახს 

-'გივც 

  

    

  

  

    

    

  

  

  

      

    

  

  

  

          

  

  

== ავოვლ 
სეღეიგაეოიი პროგნოზი 

ბაიერნი -- ვერღერი _ 0:1 6 3.1 1 

2 I შტუტგარტი – ჰამბუ< 2:3 532 I 

3 | ფრაიბურგი -- აინტრახტი · 6-3 343 #3 > 

ესპანეთის #ვმპიოიატი · 

4 | ლა კორუნია – სარაგოსა _ი ა ყი 2 დ 1 

§ ტეწერიფე – სევილია წეს % წრ ვ წ -24 1 

6 | ოვიედო – ბარსელონა. “ასსაიი 43 X9 
ა 2 მევ ბე არას საალაბბააალლ ბაა 

იტალიის #ემა | 8 I 

7 ოთტთ- დი I X 12571-+ I 
ზ ნერ ელე. - | 10 179411. 14>-18 
9 ლაცო – როს... თ... წელ“ 352.) თ. I 

თ, ფან ევრა. არენი ? : 08. 8) "ვე %“ ი11 ლეა 1 9 _ 

+ მ-ე 34453%9 -1 სპი პარ) | # II 

L თბილისში -- ყოველი კვირის , 
„ტელეგრ აფის შენობაში 
#5-32-ზ ' 

დით თოი ოლი ა“ 

  

    

სარტიელი



2 3. რ ასორებასოვი, გაზეთის ფასი სახულშეკრულებოა 7 

       
ოთხშაბათი, 23  თებერვლი. 

იუტა ჯაზი - სან-ანტონიო 

სფერზი 106:103. ზედიზედ L3 გა- 
მარჯვების შემდეგ „სფერზი“ და– 

მარცხდა, თუმცა ამისთვის „იუ- 

ს“ ორი დამატებითი ტაიმი და– 
არ. მასპინძელთაგან იმა- 

რჯვეს კარლ მელოუწმა და ჯონ სტოქტო- 

წმა – 3I-31 ქულა; ხოლო სტუმართაგან 

დევიდ რობინსოწმა – 25 ქულა,. I6 მო- 

ხსნა. 

ატლანტა პოქსი - სიეტლ სუპერსო- 

ნიქსი 99:92. მეოთხე მეოთხედის საწყისი 
მონაკვეთი „ჰოქსმა“ 19:0 მოიგო. ამ დრო- 
ში მას ქულები მხოლოდ სამმა მოთამაშემ 

–დომინიკ ვილკინსმა (19, სულ მატჩში რ 

24), მუკი ბლეილოკმა (5, მატჩში – 25) და 

კრეგ ილომ (5) შესძინა. სიეტლელთაგან 
საუკეთესონი იყვნენ გერი პეიტონი (23 
ქულა) დღა შონ კემფი (16 ქულა, 15 მო- 

ზსნა). 
ორლანდო მეჯიკი ინდიანას ჰპეისე- 

რზი 103:99. ორლანდოელ შაკილ ო წილს 
ფათერკი შეემთხვა: პირველი ტაიმის ბო–- 

ლოს მუხლებით დაეჯახა „პეისერზელ" 

„ დერიკ მაკკის და ტკივილისგან სამი წუთი 

მოედა ანზე გორავდა. შესვენებისას რენტგე- 

ნმა აჩვენა, რომ შაკილს დ დაზიან- ება არ აქვს 

და მან მესამე ი მეოთხერის ღასაწყისში გა- 
აგრძელა თამაში და გუნდს 28 ქულა შეს- 
ძინა. „ინდიანას“ კი ბედი არ სწყალობდა: 
პირველ მეოთხედში მუხლი · დაიშავა 

სკოტ ჰასკინმა, ხოლო საუკეთესო ბომბა- 

რდირმა რეჯი მილერმა ამავეშეოთხედის 

დამთავრებამდე 1,28 წუთით ადრე ჩხუბი 

ატეხა და მოედნიდან გააგდეს. 

დენვერ ნაგითსხი - ბოსტონ სელტიქსი 
10294. ლაფონსო ელისმა#29 ქულა) და 

დიკემბე მუტომბომ (16 ქულა, 16 მოხსნა, 

6 დაფარება) ზედიზედ მეათე დამარცხება 
აგემეს „სელტიქსს“, რომელსაც ასეთი ცუ- 
დი შედეგი უკანასკნელად 1949 წლის ია- 
ნვარში ჰქონდა. 

ჩიკაგო ბულზი - გოლდენ სტეიტ ვო- 

რიორსი 123:100. „ვორიორზმა“ დაა– 

სრულა ექვსმატჩიანი წაუგებელი სერია. 

„ხართაგან“ კარგად ითმაშეს პიტ მაიერსმა 

(26 ქულა) და სკოტი პიპენმა (20 ქულა). 

ფილადელფია-76 ნიუჯერსი ნეთსი 
102:106. დამთავრებამდე 2.05 წუთით ადრე 

„ნეთხელმა“ დერიკ.კოულმენმა (18 ქულა 
9 მოხსნა), ვინც ბოლო ორი მატ5ი კოჭის 

ტრავმის გამო გამოტოვა, სამქულიანი ჩაა- 

გდო და თავისიანები 99:96 დააწინაურა. 

ამას უმალვე მოჰყვა მისი თანაგუნდელის 
. ნიკ ანდერსონის (29 ქულა, | 1 პასი) შედე- 

ჩ გნანი გარლვევა. 

ვაშინგტონ ბულიტსი კლივლენდ კა- 
ვალიერზი 96:106. „კC ლივლენდმა“ პირვე- 

ლი მე ათხედი ეს ბოლო წუთ თზე ძირითადი 

ცე, ფლ ბრედ დი ხზ ერტი ს ზუ- 

გზე განი დაეჭ “>. მესამე მეოთხედის 

ეი თ ) მონაკვე: თი „მზე ედ რებმა“ 14:3 მოიგეს 

დაწ ნაურდნენ "83:75. მათ რიგებში 

იყოჩაღა მა -- 22 ქულა. 

პერზი 

112:121.- „პორტლე- 

ნდმა“ მეოთხედ მოიგო ზედიზედ და მის- 

22 ქულა 
„კლიპერზი“ კი ზუ- 

იი თამაშია ურელ”. ნს დამარცხე ბული ტო 

  

  

დაკარგ. 

და 

  

ლოს-ანო, ჯელეს კლი 
ბლეიზერსი თრეილ 

მა ცენტრმა კლიფ რობინსოწმა 

და 13 მოხსნა. „გააკეთა. , 

  

   
   

  

   

   

   

” სა 
სპორტული გაზეთი 

| 
| ინდექსი 6644! 

პორტლენდ“ 

არბგიელი. '/ 
გამოდის სამშ სბათობით და პარასკეი ებით 

   

ხელ დამთხვეულთა“ ახალბედა ცენტრი 
ჯამალ შამბურწი – 37 ქულა. 

საკრამენტო კინგზი – ლოს-ანჯელეს 
ლეიკერზი 102:90. მატჩის ბედი მეოთხე მე- 

ოთხედში გადაწყდა, როცა ანგარიში 

77:77 იყო და „კინგზმა“ ერთი მონაკვეთი 

I0:0 მოიგო. მიჩ რიჩმონდმა 22. ქულა შე- 

სძინა „მეფეებს 

პარასკევი 25 თებერვალი. 

ვაშინგტონ ბულიტსი - ჩიკაგო ბულზი _ 
94116. მესამე მეოთხედის დასაწყისში 
„ჩიკაგო“ 59: 57 იგებდა და მომდევნო მოწა- 

კვეთიც I2:4 დაასრულა, თავის სასარგე–- 
ბლოდ. შემდეგ „კაშინგტონმა“ 8:0 მოიგო, 
თუმცა მეოთხეღის მიწურულს ჩიკაგოე- 

ლმა ბი.ჯეი, არმსტრონზგმა (20 ქულა) ორ- 
„ქულიანი ღა სამქულიანი სროლები ჩაა- 

გდო, ერთი პასიც ბილ ვენინგტონს მისცა 

და დააწინაურა გუნდი 83:71. „ხარებში“ 
დიდი სიზუსტით ისროდა ჰორას გრანტი 
(26 ქულა) -– 15-დან 12 სროლა ჩააგდო და 

ოთხიდან ოთხი საჯარიმო გამოიყენა. 

კლივლენწოთ კავალიერსი – გოლდენ 
სტეიტ ვორიორზი 107:97. „ვორიორზმა“ 

, მესამე მეოთხეღში მხარამოგდებული ბი- 

ლი ოუქნსი მოისაკლისა. კლივლენდელმა 
ბობი ფილმ, პირადი რეკორდი – 26 ქუ- 
ლა, დაამყარა. 

ინდიანა პეიხერზი - დეტროიტ პის-' 
ტონზი 11090 „ინდიანას“ ჰოლანდიელმა 
ცენტრმა, რიკ ხმიტსმა 25 ქულა და 10 მო- 

ზსნა გააკეთა. 

ატლანტა პოქსი მილუოკი ბაქსი 
411:100. წინა ღღეს, ხუთშაბათს „ატლა- 

ნტამ“ მოულ მოღწელი გადაწყვეტილება მი- 
იღო:, „ლოს-ა I ჭელეს კლიპერზს“ დანი მა– 

ნინგში გაუცალა დომინიკ -ვილკინსი. 
დომინიკის შეპცვლელმა დუეინ ფერელმა 
20 ქულა ჩააგდო. 

ფილადელფია-76 “ -- მაიამი პითი 

84:115. „ფილადე: ლფიამ“ ზედიზედ მერვედ 

წააგო. ასეთი ( კუდი შედეგი მას 1972-73 
წლების სე% (აწის. შემდეგ (13 წაგება) არ ჰ 

ქონია. „პიოში" საუკეთესონი იყვნენ გლენ 

რაისი (25 ქულა) და. სტივ სმიტი (2! ქუ- 
ლა). 

ორლანდო“ მუეივი ი – მიუ ჯერსი „ნეთხი 
114102. „: ორლანდოს“ ზედიზედ მეექვსე. 

მი აგებაში ღი, რ ს წვლილი შეიტანეს ნიკ ან- 

დერსონმა ( (28 ჭულა) და დენის სკოტმა 
(23 ქულა), აგრე თვე შაკილ ო ნილმა და ან- 

ფერნი ჰარ რდ იმ -- 2I-2I ქულა. „ნე- 
თსში" მ ოვანი- ამბავი მოხდა 

  

     

    

წინა დღი: იკ კოულმენმა (23 ქულა, 

9 მოხსნა) ბთან 37,5-მილიონიან ხუთ- 
წლიან კონტ. ქ, ბს მრაწერა ხელი. · 

იუტა უაზი -- ფიწიქს სანზი 107:87. 

„იუტაშიც“ ცვლილებაა: ხუთშაბათს ჯეფ 
მელოუს ილადელფიაში“ გადავიდა, 

მის ნაცვლად კ იქიდან ჯეფ ჰორნაჩეკი 

მოვიდა, თ უშ! ყს მტჩი არ უთამაშია. ჯეფ 
     

   

      

   

  

ვლელმა ჯეი ჰამფრიზმა 
აოვა. მას მხარი აუბეს ვეტე- 

  

   

        

     
    

     

  

ოკლი და ბარპლი: 
მორიგი ძიძგილაობა 

        
შაბათი. 2ნ თებერვაალი 

ფილადელფია-76ნ – ატლან (75 
ტა პდოქსი 102118. „ჰოქსის“ 
დებიუტანტმა. დანი მანინგმა 25 

წუთი ით4მაშა და I0 ქულა, ნ 

პასი და 5 მოხსნა მიითვალა. 

კვლავ გამოიჩინა „თავი ვილკი-. 
ნსის შემცვლელმა დუეინ ფე- 

რელმა – 21 ქულა. კიდევ შვი- 
დი ატლანტელის მონაგარი 

აბ აყველი ათეავად ან. 

საფო ბულზი - ინდიანა 

პეისერზი 86:96. „ჩიკაგოს“ 1992 

I. მარტის შემდეგ ზედიზედ 
აჯერ ჰყავდა დამარცხებუ- 

ლი მეტოქე. ამჯერად „ინდია- 
ნა“ მესმე მეოთხედში I7 ქუ- 

ლით დაწინაურდა და ლიდე- 
რობა აღარ დაუთმია. : 

კლივლენდ” კავალიერზი 
დალას მავერიქსი 110:99. 

„კლივლენდს“ არ ჰყავდა დამტ- 
ვრეული ბრეღ ღოპერტთ და 
ლარი ნეინსი. მეორე მეოთხე- 

დში მან გამთამაშებელი ჯონ 
ბატლიც დაკარგა: მოხსნის 

დროს დავჯახა თანაგუნდელ 
დაწი ფერის და ხელს ვეღარ 

ამოძრავებდა. ხუთი წუთის შე- 

მდეგ თამაში განახლდა და „მხედრებმა“ 
ზედიზედ მეექვსედ მოიგეს- 

პიუსტონ როკიტსი იუტა 
85:95. ს მივბესხე 8.43 წუთით დრი 

სტონი“ 76:75 იგებდა. მაგრამ ჯონ 

117:90. „ნეთსი“ მეორე მეოთხედში 12 ქუ- 
ლით დაწინაურდა და შემდეგ უფრო ზრ- 

სობას. კრის მორისმა ა 
27 ქულა მოუტანა, კე: » კევინ ედვარდსმა –– 
კენი ანდერსოწმა.-- 14. „დალასში“ ი 

სტოქტონის ორი ქულით „იუტამ“ დაიწყო ჯე 3» კვლავ თ. მაშბურნი იყო – 
ხუთწუთიანი მონაკვეთი, ოელი 11I:1 
ლიი, კარლ მელოუწმა.28 ქულა შესძი- 

ნა „ჯაზს“. ჯეფ მელოუნში გაცვლილმა , 
· ჯეფ ჰორნაჩეკმა მხოლოდ პირველ მეოთ- 

ზედში ითამაშა და ზ ქულა გააკეთა. 

მილუოკი ბაქსი -- ვაშინგტონ ბული რეს სიეტლელები შონ კმფი 
ტსი 115:100. ვინ ბეიკერმა და ბლუ ედვა-. 

რდსმა 21-21 ქულა შესძინეს „მილუოკის“, 

რომელმაც სამი მარცხის შემდეგ მოიგო. 

დედაქალაქელებში ყველაზე მეტს ჯონ მა- 
კლინმა (30 ქულა) და ტომ გულიოტამ მი- 
_აღწიეს (22 ქულა, I4 მოხსნა). 

ს დეტროიტ პისტონზი - მაიამი პითი თმა 96:95 დააწინაურა „ლეიკერზი“. ათი 

ლოს-ანჯელეს კლიპერზი -- სიეტლ სუ- 
პერსონიქსი 118:122. დომინიკ ვილკინსმა 

კარგი დებიუტი მოიწყო: 34 ქულა ჩააგდო. 
_ მაგრამ მისმა თანაგუნდელებმა ვერ შეაჩე- 

აი _>. 
14 მოხსნა), კენდალ კალი (3 
გერი პეიტონი (21 ქულა), ' 

ლოს-ანჯელეს ლეიკერზი 
სელტიქსი 100:97. მაჩანჩალება; C პვეულ 

ოდესღაც კათტებების უნი შეხვედრის დამ- 
თავრებამდე 33 წამით ადრე სიდეილ თრი- 

100C105. „მაიამიმ“ გააბათილა 14 ქულიანი წამის შემდეგ შერმან დუგლასმა ერთი ქუ- 

ჩამორჩენა სტივ სმიტის და გრანტ ლონგის 
(I8-18 ქულა), აგრეთვე ბრაიან შოუს (16 

· ქულა, 10 მოხსნა) და რონი საიკლის (13 
ქულა, 15 მოხსნა) წყალობით. „დეტრო- 

იტს“ უთავკაცა აიზია ტომასმა – 24 ქულა. 

პორტლენდ თრეილ ბლეიზერსი –- სან- 
ანტონიო სფერზი 104:96: „სფერზი“ უმე- 
ტესწილად წინ იყო, მაგრამ მასპინძლებმა 

ლით წინ გაიყვანა „სელტიქსი”აქ“იყოზა>> » 
ვლადე დივაცმა: დარჩენილ , ღა „ტბელმა“ 

დროში ორი ბურთი ჩააგდო, უკანასკნელი 

– დამთავრებამდე 2,5 წამით ადრე. 
პორტლენდ თრეილ ბლეიზერსი –- “დე- 

წვერ ნაგითსი 104:97. „პორტლენდმა“ ზე- 

დმზედ მეექვსედ მოიგო. კლაიდ დრექსლე- 
რმა 22 ქულა შესძინა მას, ხოლო როდ სტ- 

ბოლო 4 წუთი 14:6 მოიგეს. შესანიშნავად. რიკლენდმა – 19. მაჰმუდ აბდულ-რაუფის 

ითმაშა პორტლენდელმა კლაიდ დრექს- 

ლერმა (32 ქულა) – 5 სამქულიანი ჩაა- 

კვირა. 27 თებერვალი 

(28 ქულა) და ახალბედა როდნი როჯე- 

რსის (18 ქულა) მიერ შეგულიაწებულ 
დენვერელებს ძალა აღარ ეყოთ. 

  

გამო, ახლახან კი 8750 დოლარით ,,აზა- 

რალეს“ ოსაკის ტურნირში გმოსალშე” 
ბოლო მომენტში. უში თმოვყვრი 

რა თქმა უნდა 
დარა: M8#-ს მოთამაშეებიდან ყველაზე 

პებად ნანნტისნარედი ფქნის რროდნ.- 
წი მომწონსო, განუცხადებია ჟურნალი- 

საერთოდ, როდმანი“ 

| მადოწააო –– ასეც უთქვამს. მადონ მადონა, L 
სანმ კალათბურთი“ მატჩებზე .. 
მოჩნდებრდა, ამერიკული · · 
სტადიონებს სტუმრობდა, მაგრამ მალე _ 
ასცრუებია გული --. ფეხბურთში მოთ- 
ამაშეთა ტანი შეჯავშნული და დაფარუ- 
ლია ათსგვარი დამცავებითა და ჩაფხუ- 
ტებით, კალათბურთი კი სხვა საქმეა –-- 
ვხედავ ხელებს, ფეხებს, სახეებს. ეს |... 
ერთობ 'მთამბეჭდავია. ვაღმერთებ ჩარ- | 

და მოედნზე უჩვეულოდ ვიქცევით. მა- 
დონწას თურმე ძალიან დასწყვიტა გული 
წორდანის წასვლამ –– თუ ღმერთს კა- 
ლათბურთში ვიწმეს დაბრუნებას შევთ- 

ხოვდი, პირველი მაიკლი იქნებოდაო.   

    
ვებს. მას ვერც რონ ჰარპერმა (32 ქულა) ლოუწმა, ჯონ სტოქტო- ფინიქს სანზი - ნიუ-იორკ ნიქსი 92:78. მდგომმრვთიი: მ 8 2 შაკილ ოწილისთვის კი ურჩევია 

და დანი მანინგმა (26 ქულა) უშველეს ს ბეწუამ –- 18-18 ქულა. „მზე. პირველი ტაიმის ბოლოს ფინიქსელმა ატლანტიკის ჯგუფი ესტრადის მომღერლისა და კინომსახიო- 
ალი ცირა ათი ღიშ 21 ქულა გააკეთა, ეი.სი-ი ჩარლზ ბარკლიმ სახეში ჩაარტყა „ნი- წ ბის ნიჭი აშკარად გამორჩეული აქვს, მა- 

”ათორთითიი რში თმშერეილლი „ჯრიკ სებალოსმა – 18. ელ“ ჩარლზ ოკლის. ამან, თავის მხრივ ნიუ-იორკი ვ 19 65% გრამ უჯობს კალათბურთს შერჩეს და 
მიწესოტა-ტიმბერვულვზი -- ფინიქს სა- „სი – ნიუ-იორკ ნიქსი მუშტი მოუქნია მეტოქეს, მაგრამ ააცდინ. ორლანდო 2 ვირიამი სხვა არაფერზე დახურდავდესო. 

ნზი 101:120. ამ კლებების მე-19 თამაშის გად პატრიკ იუინგის (35 ჩხუბისთვის ორივე ჩარლზი მოედწიდან მაიამი 29 2; 53 1 · 

შ. თინიქსი“ კვლავ დაუმარიხ ი ნიუ-ჯერსი 28 26 518 X#ჯ 3 » ქV კვლავ დაუძარც ებელ დავი თამაშისა, „დეწნვერმა” გააგდეს. როცა ანგარიში 68:68 იყო, კევნ გოსაონი .· „ > .9 + 35.94 : 

დარჩა. ე ნახევრში „მინესოტა“ ყოვე- «ანტაკის დივიზიონის ლიდერს ჯონსონმა (29 ქულა) ზედიზედ 10 ქულა · ფილადელფის ==. 2ს“ “აი კხ. I _ აქ იციან, ვისზე როდის, რა და რამდე- 
ლთვის 16 ქულაზე მეტს აგებდა, სედრიკ ამარჯვა მა)მუ< აბდულ-რაუფმა – 28 ქუ. შესძინა „სანზს“, შემდეგ კი ჯონ სტ- ვაშინგტონი „მზ მ9 29 წი თქვან, ასე რომ, ისღა დაგვრჩენია, “ 
სება სმა 26 ქულა შესძინა „სანზს", დან ლა. 7 რქსის ს კალიაწიც მოხსწა. წიუ-იორკე- ჩვენც დავიხსომოთ ეს სახელი: 18 წლის 

მ = 21 ქულა და კლუბის რე ეკორდი სიეტლ სუ'კრსონიქსი – ბოსტონ სე- ლთსგან, რომლებმაც "ზედიზედ მეოთხედ ცენტრალური ჯგუფი ჩეხი ჰოკეისტის რადეკ ბონკის მომავა- 
გაიმ ეო არა ჩაგდებულ სამქულიანებში – 5 ლტი; ფხი 145402. „ბოსტონმა“ ზედიზედ წა– წააგეს, საუკეთესო იყო პატრიკ იუინგი – ატლანტა ვ8 (6 70% ლზე ნჰლ-ის მრავლისმნახველი სკაუტე- 

ჯერ ისრ როლ ა. + ს. ტჩწთ. რეკორდი დაამყარა – !! 29 ქულა, 17 მოხსნა. ჩიკაგო 37 1 685 დ გრმხელლლული: არიან ფაი 

რომ მინეაპოლისის „ტარჯეტ ცენტე- ლში“ აზე შედეგიანები ორლანდო მეჯიკი -– შარლოტ პორ კლივლენდი ვ! 2 564 ვილს ყველა მონაცემი აქვს, გა' 
მაშევ უკანსსკწელ. მატჩში, იან- 12 –_ პელე შონ ნეთსი 114101. „შარლოტში“ სიახლეა –_ ინდიანა 2 ს 25:99, | ლიას წმდვილი  ვარსკვლავითჯ ეროსი 

ს, მარლიმ I4-დან ხოთ ილოდ | ბურთი , „ა, 13 მოხსნა) ღა დეტლეფ „მილუოკისგან" იყიდეს ცენტრი ფრენკ # 3-ს ტონის“ სკაუტის მარსელ პელეტიეს 

შრე2. პფი (23 ქულა). ბრიკოვსკი, რომელმაც პირველ მატჩში აარრეთტი 1 #4 24 აზრით კი, ამ ასაკში ასე კარგად ბოლო. 
' პიუსტონ “როკიტსი – ნიუ-იორკ ნიქსი გაგირსნ _– ლეს ლეიკერზი :- სან-ანტო- ახალ კლუბს #XI ქულა მოუტანა. ორლან- ათი წლის განმავლობაში არავის უთამა- 

91771. „ნიქსს“ ასე უხეიროდ კარგა ხანი” ცაო სფერზი 110126. ს საფერზმა“ წლეულს დოელებმა შაკილ ო ნილმა (2! ქულა, 1! შუა-დასავლეთის ჯგუფი შია. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ 
არ უთამაშია: ბროლი ვზ პროცენტი ჩა- პირველად მოუგო „ლეიკერზს". ვილი ან მოხსნა, 5 დაფა! 8 ნიკ ანდერსონმა (18 <8 წეიგვია 2: ე –– 198 სმ, წონა 

გდო, მეორე ტაიმში 39 ჭელა მოაგროვ. კერსონმა 53 კულა ჩაუგდო მასპინძლებს, ქულა, 8 მოხსნა) და ანფერწი ჰარდევემ აიუსტონი (ცი MM, - 532 =– 98 კგ) ჩეხი მშვენივრად დასრიალებს, 
და ბოლი ოC რ მეოთხედში ორჯერ ხუთ- რომელთაგააც საუკეთესო იყო ვლდე (15 ქულა, 9 პასი) სედიზედ მეხუთედ წა- იუტა ვ7 19 661 ჩინებულად ხმარობს ყვანჯს და საუკე. » 
ხუთი წუთის მანძილზე ზუსტად ვერ ი- დივ,ცთ – 21 პულა-და |0 მოხსჩა. აგებინეს „ჰორწეთსს“ დენვერი 7 28 49 | თესო გადაწყვეტილებებსაც იღებს, ამი- 
როლა, სამაგიეროდ ყველაფერი გამოსდი- ლოს-აწყელეს.. კლიპერზი –- - საკრამე- მინესოტა ი ტიმერვებიბი – გოლდე” მიწესოტა 16 ე? 301 ტომაცაა, რომ ხშირად ადარებენ ხან 

„ოდა ჰიუსტონელ აკიმ ოლაჯუონს – 297 ყტო კინგზი 121111. ლოს-ანჯელესელე- სტეიტ ვორიორზი 107:100. შესანიიშნავად დალასი ზ 49 102” | ლინდროსს, ხან ლემიეს. ბონკი ჩრდი- 
ქულა და 20 მოხსნა. ბმა ელზორ სერმა (28 ქულა) და ჰ- ითამაშა „მეომართა“ ლმა 'ახალბედამ. წყნარი ოკვანის აბ ლოეთ ამერიკაში შარშან, სექტემბერს, 

შარლოტ პორწეთსი -- დალას მავერი-  როლდ ელისმა (26 , ქულა) დაასრულეს გუ- კრის ვებერმა -– 32 ქულა, 16 მოხსნა. სა– თი ჩავიდა და ამჟამად ჰოკეის ინტერნაციო- 
ქსი. 11C115. „დალასმა“ მატჩზ დაიწყორო- ნდის ზუთმატჩიანი მოუგებელი სერია:  მაგიეროდ მინესოტელმა კრის სმიტმა (2, სიეტლი ეი I4 758 | ნალლურ ლიგაში მოასპარეზე კლუბ 
გორც ასოციაციის ყველაზე ცუდმა მსრო– _ კინგზს" სანუგეშოდ ისღა დარჩა, რომ მი- ქულა უკანასკნელ 147 წამში 6 საჯარი– ფინიქსი ვი I7 69ი | „ლას-ვეგასში“ გამოდის. ძნელი მისახვე- 
ლელმა გუნდმა: ჩაგდებული ჰქონდა სრო- სმა , მსროლელმა მიჩ რიჩმონდმა (17 მო ჩააგდო. მანამდე კი მისმა. თანაგუნდე- პორტლენდი ვ4 2 ლ. დრი არ არის, რომ ახალგაზრდა ჩესს 94- 

ლათა 42.2 პროცენტი. ამ შეხვედრაში კი კულა) კლუბს რეკორდი დაამყარა სამქუ- ლმა დუგ ვესტმა სამჯერ ესროლა ზესტად 2” დენ სტეიტი შავი ის დრაფტმი პირველობის ყველაზე 
74-დან 47-ჯერ ისროლა ზუსტად (64 ლიაწებში შორიდან-რვაჯერ ისროლა ურთულესი შეისრული ფალი : 19 ვნ 352. მთავარ კანდიდატად მიიჩნევენ. 7 

პროცენტი). შეუდარებელი იყო “„დალა–. რუსტად, ნიუ-ჯერსი წეთსი – დალას მავერიქსი ლ.ა. კლიპერზი გ უნ ქემ სააყქეთური, იძითური“ 

  

  
  

რედაქციის მისამართი: 

| იბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42, II კორპუსი, „ 
LI IV სართული. ტელეფონი: 39 48 29 
8 წერილებისა და სხვა: საფოსტო გზავნილებისთვის: 
|”! თბილისი - 79, საფოსტო ყუთი 208 

| | ირეჭდება გამომცემლობა „სამშობლოს“ საგაზეთო 

/ კორპუსში; ხოშარაულის 29 : 

    

   
   

”შეზღურული პასუხისმგებლობის საზოგადოება –. 
საგამომცემლო ფირმა 

„_ დამფუძნებელი: 

(რედა, 
მამუკა ჩისლაძე (ც: „მარდი“ 

სარედაქ( ჯიო 

ბაბუნაშვილი, ზაალ გიგინეიშვილი 
სმ -- მეკველია, 

რედაქტის დ«ურაბ ფოცსვერია 

   
   

  

: გია ასალაძე, ილია 

ზაბვაბეოლ რივრი ; 
  

  
  

· 

- 
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