
სპორტული გაზეთი   ირი დმს არია) ამი 7, – 
აას აამ ალალ აილ–ფუღუღლლ 
აა“ მა მასაი 26 ს თად 9 2 გ 

ფეხბურთის 
ფედერაციას 
ხარალის 
ანა ხლაურებას 
ვაიძულებთ 
ამბობენ იტალიელები 

00905: 
იმი დროს, როდესაც „კაპას“ თავკაცები ჩვენი 

ფეხბურთის ფედერაციასთან ურთიერთობის გარკვევას 

     
ცდილობენ, აღმოჩნდა, რომ ფედერაციას უკვე გაუფორმებია 

კონტრაქტი გერმანულ „ადიდასთან“, ეს ყოველივე „ადიდა– 
ის“ ქართული წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ზურაბ 
აბესაძისგან შევიტყვეთ. თუმცა, საუბრის წინ მან გრუვრი 

ხილა, კონტრა ს ო ზ. საუბრის უ კლება! ხო- 

ლ 5... დღა არეს მოუ მივცემ წემ თავსო. 
ამი ტი. ჩვენი საუბარი უფრო ვის ხასიათისა იაა. 

-– „ადიდასმა“ უკვე გააფორმა კონტრაქტი საქართველოს 
სასიი და საქართველოს ნაკრები უკვე 

“- როდის დაიდო კონტრაქტი და რამდენწლიანია? 
კონტრაქტი, არ. ინა სარ იმაზე კი, რამდენწლიანია 

„კაპასა“ “ საფირმო მაღაზიებში არის 
საქართველოს წანას მაისურები, შესაბამისად იტალიე“ 
ლებისა და ავარიდე რ თვლი ნიშნით. „კაპას“ იური– 
დიულად თუ აქვს 

– მართალი გითხრათ, შე ცაა მაღაზიაში არ მინახავს 
ასეთი მაისურები. თუმცა, კონტრაქტის გაფორმების შემდეგ 
ნაკრებისემბლემიანი მაისურის გაყიდვის უფლება მხოლოდ 
„პდიდასს“ შია 

ქვეყანაში მა, : ა მომე 

ბჯუნდ იცმევს. 
საფირმო 
საწვდომ ამალით არაბის წიერი ლად 312 

მლაურებერაბ ლი რ მიებბ კი, მოგეხს, 
ბური · 

ს ფორმები ინგლისშია შეკერილი, მართლაც კარგი 
ზარისბისაა და თვითლირებულებიდან გამომდინარე ვადებთ 
შასს რომელიც 10 ლარი ნამდვილად ვერ იქნება. ისე, ვერ აფი მაბაზემედი. თ0კის და საფე 
პირია და ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენი საქონელი მათზე დაბალი 

„კაპა“ დანებდა? ამ საკითხის გასარ- 

ბ დებ წუხელ ტურინში, ფირმის ოფი- 
იყოს. „კაპას“ აქვს თავისი მოთხოვნები 

და მათ მისაღწევად ოფიციალურ ზო- 

  

4 ხარისხისაა. ჩემი აზრით, პირიქით, ჩვენი. სეჯობს, 
7? „კაპას“ ქართველი წარმომადგენელი რომან რ 

ს არაახრბს თხეირს ვექილი რები ზენა ა გაუ ებ- 
რღის თო დაბერირიი მცდელობაა. თქვენ თუ გაქვთ 

ეთივე 
– 3. „ადიდასის“ შევი ბი ი დაე. 

რებ. რეი სუხურ ხეები. ფარმერი მ ნაზები. რერამ ებ 
რამდენად შესაძლებელია ·ეს. ახლა პირ. იბ 

მახეა რით მიმდინარეობს და ჯერ მიჭირს თქმა, რას მოვიმო– 
ქმედებთ. თუმცა, შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე დაიწყო 
მოლაპარაკება საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებთან და 
„ვითასთან“. 

ა –_. და საქართველოს ფეხბურთის 
ციას შორის დადებული კონტრაქტი => რეს ა 
ხოური ტულბაია და შეკრებების დაფინანსებასაც თომ 
არ ითვალისწინებს 

– ასეთი რამ წე იე უცხო ამბავი არ გახლავთ. 

ალბათ ჩვენს ნაკრებსაც დაეხმარებიან. თუმცა გეტყვით ერთსაც, 
რომ ბევრი რამ არის დამოკიდებული თავად ნაკრების გამო- 
სვლაზეც. გერმანელებმა უნდა დაინახონ, რომ გუნდს შედე- 
გები აქვს და, ბუნებრივია, მეტი ინტერესით მოგვეკიდებიან. 
თუმცა, ჯერჯერობით „ადიდასი“ მხოლოდ ნაკრების შემო- 

სპორტსმენების საშუალებით? 
– ყველაფერი ნაკრების გამოსვლებზეა დამოკიდებული. 

ინგლისთან წაგებამ ყველა გულდაწყვეტილი დაგვტოვა, მათ 
შორის „ადიდასის წარმომადგენლებიც. სპორტსმენები კი 
თავად გერმანელებს უნდა მოეწონონ, რათა კონტრაქტი და- 
უღონ. ეს ამბავი მათი გადასაწყვეტია. 

მერაბ მამულაშვილი 

სთან“ კონტრაქტის გაგრძელებაზე, მი- 

სი უფლება კი ადრინდელი ხელშეკრუ- 
ილ. ეკეთ და ლიცენზიებსა და სა- მებს მივიღებთ. ჩვენ დავიქირავეთ ლა ლების თანახმაღ არ ჰქონდა. „კაპამ“ ამ 

ებზე პასუხისმგებელს  რთაშორისო სამართლის აღვო უარის გამო იზარალა და ამიტომ ჩვენ 
თანა ლეპრონის ვესაუბრეთ. მელიც ახლა საქმეს სწავლობს. 1 საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცი- 

– ფაქტი იმისა, რომ საქართველოს ჯაში, იტალიისა და საქართველოს გუ- ას ვაიძულებთ, იგი აგვინაზღაუროს. ჯერ, 
ალუვუი „ადიდასთან" ს თამაშისას დაგეგმილი გვქონდნს რამდენიმე კვირასაც დავიცდით 

ტრაქტი გააფორმ,, მე არ მაქვს. ამის 
ნდ, 
აქცია, მაგრამ ის დიპლომატიურ მიზე- 
ზთა გამო არ განვახორციელეთ. აქცია 

– ისტორია არ დასრულებულა? 
– არა. მაინც ვიტოვებთ იმედს, რომ 

8 ო 

ჩამორთმევას ვაპირებდით. საქმე. ისაა, 
რომ ახალკაცმა უარი განაცხადა „კაპა- 

საქმეს მოევლება და „კაპასა“ და საქა- 

რთველოს ფეხბურთის ფედერაციას შო- 
რის თანამშრომლობა აღდგება. 

ილია ბაბუნაშვილი   

გამოიცემა 1990 ფლის 08 დეკემბრიდან შაბათი, 7 დეკემბერი. 

  

ვართანმა დაიწყო, 
ჩაბანმა გაათავა 

გუშინწინ ბეირუთში საქართველოს შლა აზრდულმა ნაკრებმა, რამდენიმე უფროსი 
ფეხბურთელითაც რომაა მატჩი გამართა ლიბანის ეროვნულ ც გაძლიერებული, პირველი 
გუნდთან. სამწუხაროდ, ჩვენი გუნდის შემადგენლობა ვერ შევიტყვეთ, უცხოური 
სააგენტოების წყალობით მხოლოდ ის ვიცით, რომ 58-ე წუთზე ანგარიში იაშვილმა 
გახსნა, 67-ზე კი კიკნაძემ მეორე შეაგდო, მაგრამ გაუნათლებელ ლიბანელებს, 
სამწუხაროდ, ჯერ ვერ გაუგიათ პირველი გოლის (თან ორის!) ფაქტორი და ბოლო 

ოც წუთში ოთხი უპასუხო გოლის გატანა გაბედეს. მასპინძ ელთა. გამარჯვებს 

სათავე ვართან ხაზარიანმა დაუდო. მას ფუად ჰიჯაზიმ (73), ჯამალ ტაჰამ (78) და 
ჩაბან ჰამადემ (90) აუბეს მხარი. 

ეშველებათ გერულებს? 
ნავთობის კონსორციუმის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა გია ჭანტურიამ შე- 

ცს.” საფეხბურთო კლუბი აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩმა და კასპიის 

ისყიდა. როგორ ააყვავა ნავთობმა არაბეთი და მისი ფეხბურთი, მაგალითე- 

ბის მოუყვანლადაც ნათელია. აი, გურულების შემთხვევაში რა მოხდება, 
უაზლოესი მომავალი გვიჩვენებს 

  

  

  

იტალიის გავლენიანმა სპორტულმა გა- 
ზეთებმა ერთხმად ამცნეს საზოგადოე- 
ბას, რომ „სკუადრა აძურას“ მომავალი 

მწვრთნელი იქნება ჩეზარე მალდინი. ცხა- 
დია ეს არაოფიციალური ცნობაა, რამე- 

თუ, სანამ არ აირჩევენ ფეხბურთის ფე- 

დერაციის ახალ პრეზიდენტს, მანამდე 
არიგო საკის შემცვლელს არ დანიშნა- 

ვენ. პრეზიდენტის არჩევნები კი 14 დე- 
კემბერს გაიმართება. 

ხმამ მალდინის შესახებ ფედერაციის 

კომისიონერის რაფაელე პანიოცის და 

სერია # და 8 ლიგების პრეზიდენტის 
ლუჩანო ნიცოლას შეხვედრიდან გამო- 

ჟონა. პანიოცი დროებით, ახალი თავკა- 

ცის არჩევამდე უძღვება იტალიური ფე- 
ხბურთის საქმეებს, ნიცოლა კი უთუოდ 
ახალი პრეზიდენტი გახდება. სწორედ 

ბაფრინდაშეილი, 
შირაპი და 
სხვანი... 

სასიხარულო ამბები ღმერთმა არ მო– 

გვილიოს და ამჯერად ორი ამგვარი ამბის 
მაცნენი გახლავართ. მექსიკის საკურო- 
რტო ქალაქ კანკუნში ეროვნულ ოლიმ- 
პიურ კომიტეტთა მსოფლიო ასოცია- 
ციამ თავის X ასამბლეაზე გამოაცხადა, 
რომ ჩვენი ოლიმპიური კომიტეტის პრე- 
ზიდენტს ნონა გაფრინდაშვილს გადა- 
სცემს ასოციაციის უმაღლეს ჯილდოს 
ოლიმპიურ მოძრაობაში შეტანილი გან– 

საკუთრებული წვლილისთვის. ჯილდოს 
გადაცემის ცერემონიალი უახლოეს მო- 
მავალში გაიმართება. რა თქმა უნდა, ამ- 

გვარი დაფასება რჩეულთა ხვედრია და 
ასოციაცია 2 წელიწადში ერთხელ ასა- 
ხელებს გამორჩეულ ოლიმპიელებს. 

წელს ქალბატონ ნონას გარდა 15 ლაუ- 
რეატი დაიბნევს გულზე = თციაციის 
უმაღლეს ჯილდოს, მათ შორის 
ნგეთის პრეზიდენტი ჟაკ-შირაკი, ისლა- 
ნდიბს პრემიერ მინისტრი ვენესუელისა 
და მექსიკის პრეზიდენტები. ვერაფერს 
იტყვი, შესაშური კომპანიაა 

თითქოს ეოკთა მსოფოვი ასოციაცი- 

ის გადაწყვეტილებას ელოდაო, სოკის 
პრეზიდენტმა ხუან ანტონიო სამარანწმა 

იგივე მოიმოქმედა და ნონა გაფრინდაშ- 
ვილი სოკის უმაღლესი „ოლიმპიური 
ორდენის“ ლაურეატად დაასახელა ამ ორ- 

ჩეზარე 
მალ CII6II 

ყმწწიბრეს” 
კანი ატა 
მათი საუბრისას გადაწყვეტილა ნაკრე- 
ბის ახალი მწვრთნელის კანდიდატურა. 

თუ მართლა მალდინის დანიშნავენ, 

აღდგება საკიმდელი ტრადიცია -- ნა- 
კრებს უხელმძღვანელებს არა. კლუბი- 
დან მოწვეული სპეციალისტი, არამედ 
ფედერაციის კაცი. შეგახსენებთ, რომ 

ჩეზარე მალდინი ქვეყნის ახალგაზრდუ- 
ლი ნაკრების მწვრთნელია. 

არის ასეთი ჭორიც, რომ მალდინის 

დროებით დანიშნავენ და თუ ინგლისს, 
პოლონეთს (ორჯერ) და მოლდოშას ცუ- 
დად ეთამაშება, მაშინ (თბილისში ჩამო– 

სვლის წინ) ჯოვანი ტრაპატონით ან 

დინო ძოფით შეცვლიან. 

ტრაპატონიმ ადრეც თქვა და ერთხე- 

ლაც დაადასტურა, რომ „ბაიერნიდან“ 
წასვლას არ აპირებს, ძოფს კი მისი 

მეგობრის და ყოფილი თანაგუნდელის 
ფულვიო კოლოვატის სიტყვით, „სკუა- 
დრა აძურას“ თავკაცობა გულში აქვს 

  

დენით დღემდე საქართველოში ორი ადა- 
მიანი იყო დაჯილდოებული –- მძლეო- 
სანი ვიქტორ სანეევი და წყალში მხტო- 
მელი სერგო შალიბაშვილი (სიკვდილის 
შემდეგ). თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, 
რომ ამ ერთი თვის წინ ეოკთა ევროპის “ 
ასოციაციამაც თავისი უმაღლესი ჯილდო 
უბოძა ქალბატონ ნონას, კაცი იფიქრებს, 
საერთაშორისო ოლიმპიური ორგანიზა- 

ციები ერთმანეთს ეჯიბრებიან სეოკის პრე- 
ზიდენტის ღვაწლის დაფასებაშიო. 

ვულოცავთ ქალბატონ ნონა გაფრინ- 

დაშვილს საერთაშორისო ოლიმპიოური 

მოძრაობის მამამთავართაგან საქვეყნო 

აღიარებასა და დაფასებას.



  

–- %2 ფეხა ურ!I0 შააა–- 

ჩს060 ჩამოეიდნენ ...ქ(( წ დ56 
გასულ პარასკევს საქართველოს თა- 

სის მერვედფინალის განმეორებითი მა– 
ტჩები გაიმართა, ქუთაისში „ტორპედო“ 

„ბათუმს“ მასპინძლობდა. თამაში თავი– 

დან ერთობ უღიმღამო და უინტერესო 
იყო, მეორე ტაიმშიღა მიეცა ოდნავი ხა– 
ლისი. მანამდე კი მანამდე მინდორზე 

ორი გუნდი ერკინებოდა ერთმანეთს, გა- 
ნსხვავებული მიზნებითა და ზრახვებით 

განმსჭვალული I-II კაცი-. ამათ. გარდა 
ტრიბუნაზე კიდევ ერთი გუნდი იჯდა. 
გუნდი ამ მესამე თერთმეტეულს მხო- 
ლოდ იმიტომ თუ ეთქმის, რომ მათ უმ- 
რავლესობას ერთად გატარებული წლები 
და მეგობრობა აკავშირებს და სამი ფე- 

ხბურთელის გარდა ყველა დანარჩენი 
ოდესმე „ტორპედოში“ თამაშობდა. 

ვის აღარ მოჰკრავდით თვალს ქუთა–- 

ისის ცენტრალური სტადიონის ტრიბუ- 
ნებზე. აქ იყვნენ რუსეთის უმაღლეს თუ 
პირველ ლიგებში მოთამაშე ქართველი 
ფეხბურთელები და კიდევ ერთი-ორი 
„გზაარეული“, ამ თამაშზე შემთხვევით 

რომ შემოუვლიათ. აქ იყვნენ სოჭის ჟე- 
მჩუჟინელები გოგიაშვილი, იონანიძე, და– 
თო ჯანაშია, სტავროპოლის დინამოე- 

ლი ხუნდაძე, ნახოდკის ოკეანელები მა- 
ნაგაძე, წიქარიშვილი და ფორჩხიძე, ვლა- 
დივოსტოკის ლუჩელები გიორგობიანი 
და ვოსკანოვი, „ტორპედოდან“ ცოტა 
ხნის წინ წასული მეკარე ხელაძე, თა– 
ვისი გუნდისთვის ჯერაც რომ ვერ მიუ- 
გნია და, ჩემდა გასაკვირად, მისი კახი 

კოლეგა დავით ასლანიძეც, რომელმაც 
ვანში აიდგა ფეხი, მაგრამ ბინა ჭუთაი- 

სშიც ჰქონდა. სწორედ მას, ტყიბულელ 
ფორჩხიძეს და ლესელიძელ გოგიაშვილს 
არ უთამაშიათ არასდროს ქუთაისურ გუ- 

ნდში, თორემ დანარჩენები სხვადასხვა 

დროის ყოფილი ტორპედოელები არიან. 
ბევრი კი იელი მაგრამ ამათთან ერთად 
„ლუჩწში“ წასულ ნოზაძისთვის და ჩხა- 
ბერიძისთვის არ მომიკრავს თვალი. ჩემს 

თვალთახედვაში არც ენდელაძე, წყალ- 
ტუბოელი ბერაძე ან თბილისელი კიკ- 
ლია მოხვედრილა, რომელსაც ქუ- 
თაისში მეუღლის სახლეული აქვს და 
„კოლხეთში“ თამაშისას სწორედ ამ ქა- 

ლაქში ცხოვრობდა. ენდელაძემ, ეტყო- 
ბა, თავისი ყოფილი გუნდის თამაშზე, 
ზესტაფონში არჩია წასვლა. 

პოტენციურ რესპონდენტთა ნაკლებო- 
ბას ნამდვილად არ განვიცდიდი. ის მა- 

ფიქრებდა მხოლოდ, ყველას როგორ გა- 
ეწვდომოდი. ვერც გავწვდი, მაგრამ ზოგს 
მაინც გავესაუბრე და ჩემთვის და თქვე- 
ნთვის საინტერესო რამდენიმე ინფორ- 
მაციას გამოვრჩი. 

ზოგის ცხოვრებაში კლუბის გამოცვ- 
ლასთან ერთად ბევრი რამ შეცვლილა. 

ზურაბ იონანიძეს, რუსეთში წასვლამდე 
რამდენიმე ხნით ადრე რომ დაქორწი- 
ნდა, ბავშვი შესძენია, დათო ჯანაშიას 
თავისი ჩამოსვლა „სამგურალში“ მო- 

თამაშე ძმის, კახას ქორწილისთვის და– 

უმთხვევია, ვლადივოსტოკელებს თვით– 
მფრინავით აქეთ-იქით ფრენა მოსწყენი- 
ათ, ნახოდკელებისთვის 6 თვის გასამრ– 

ჯელო სრულად ჯერაც არ მიუციათ, 
მალხაზ ფორჩხიძე კი სპორტულ რეჟი- 

მის დარღვევისთვის სულაც გუნდიდან 
გაურიცხავთ. მამუკა ხუნდაძეს, რუსე- 
თის ჩ. ს მეორე წრეში L2 გო- 

ლის გატანა რომ მოუსწრია, როგორც 

  

ხით უგებდა ჩანს, არც საქართველოში გატანილი ასზე დევ ერთი წლის წინ, მაგრამ წელს ვერ | | არი თვის შ 27. ივლისს. იძლება ითქვას, ცალი ფე 
მეტი გოლი ავიწყდება. ჩამოსულს რე მოუმატა. ის კი არა, სოჭში „ჟემჩუჟი- 3 ემდეგ; >> იაა ს საფრანგეთს და ასეთ თამაშებში არა- 
ამ 2 (ავ ნნნ იევშიე ნა. 613 ქვემოდ დინამოელთა ყველა საიუბილეო გოლის ავტორთა ვინაობა ფერია ხოლმე ზღაპრული. ა ვაზ შენგელიას მიერ გამოშვებული „ქა– გღო. ცოტა ე- ური რამ ივო – დუბლ-ვე გაგაცნობთ. ვინ იცის, იქნებ ახლა მასლაჩენკომ მოიგონოს, ჩემს კარში 

რთული ფეხბურთის ყოველწლიური წი-- მდეგ კვლავ მოგვიწია დევაძისთვის კა– ჯ ასული 33. თ საუცხოო მაგალითი. 
გნი“ უნახავს და მხოლოდ „ტორპედოს“ რის _ მომდევნო ჩავარდნამდე. | | „დინამოს“ საიუბილეო გოლი გაუტანიაო. ხუმრობა როდია, 2176 გოლი– ს მოედნის ჟველა მო- 

შემადგენლობაში. გატანილი გოლები ვიქტორ გრეხი ოთხია: დან იქნებ. ერთ ერთი სათებილეო ური სწორვდ მიხევბოში გაუტანიბიი, ნაკვეთზე ჯად ჰყავდათ ერთით მეტი ფებ- 

შემომჩივლა,  VM8 იჭ8 ძეს აააითი, „საადი. „დინამოს“ საი”ებილეტრ გოლები სსრა-ს ჩემაიონარებში შეტევაში ვოველთვის ივო ერად - 

ხომ არ იციო. ლობღით მისთვის ადგილის მოძებნას, 1 07.09.37 თბილისი დინამო 2:2 ნ. სომოვი პაც“ კასი ეოულ ==. წ. იიი > 
გოგიაშვილმა ისიც მითხრა, გოგრი თავდამსხმელად, გამთამაშებლად, განა– 100 12.05.3137? თბილისი დინამო 4:1 გ. ჯეჯელავა აგავა ფეოლას 4-2-4. ეს დაახლოე- 

ჭიანი არაბთა გაერთიანებულ საემირო- პირა ნახევარმცველადაც ვავყენებდით, მა– 200 30.09.40ი სტალინო სტახანოვეცი 2:0 ვ. ბერეჟნოი + ის ივო შვედეთში, რაც ჰოლან- 
ებშია დასასვენებლად წასული და რომ გრამ მაინც რაღაცა აკლდა. 300 02.05.417 თბილისი კრ. სოვეტოვი (მ) 2:1 ბ. პაიჭაძე რე) გერმანიაში. 8. 
ჩამოვა, გამორიცხული არაა, ერთად მო– ბესიკ ამაშუკელი: ცოტა გიტა აგემა სწ- 400 27.08.48 თბილისი სპარტაკი (მ 2:0 ნ. თოდრია და -- 
ვძებნოთ ახალი გუნდიო. ხელაძეს, ნიუ–- რაფი და ტაქტიკურად მცოდნეა, მაგრამ 500 13.06.:50 თბილისი შახტიორი 3:1. ი. ვარდიმიადი კური. ვო ხო 
ნეკამსკის „ნეფტეხიმიკისკენ“ რომ ჰქო. ჩვენთან მოსვლისას ფიზიკურად მზად 600 10.08.51 მოსკოვი ცდსა 1:3 ა. ღოღობერიძე ა აარა კონერი უნი1 იყო, რომ 
ნდა თავდაპირველად აღებული გეზი, პო- არ იყო. 700 04.08.54 თბილისი ლოკომოტივი (ხ) 7:1 ა. ღოღობერიძე კრ თპვი- არანჩას არ დაუშვია · შეც- 
ლონეთში ამოუყვია თავი. იგი ლოძის 800 30.03.58 თბილისი ცსკა 2:1. შ. იამანიძე დომა: არ დაუკარგავს არ შე- 

ლკს-ში გაუსინჯავთ და მოსწონებიათ მახტანბ ბზიძაძე 900 26.05.6006 თბილისი ფახთაქორი 4:1 შ. იამანიძე შლია პასი, კარისთვის არ აუცილე“ 

კიდეც, მაგრამ, ხომ იცით, უცხოელ მე- 1000 31.05.62 მინსი ბელარუსი 1:2 მ. რადუნსკი (ს. კ.) ბია შლა. – ალ, ეს კი მართლაც 
კარეთა სვე-ბედი და მასაც. დაპირებიან, 1100 28.03.64 თბილისი სპარტაკი (მ... 1:0 ბ. სიჭინავა ფანტასტიკა გ. 
თუ საგაისოდ უცხოელთა ლიმიტი ხუ- ჟ_ > => 1200. 14.06.66 მოსკოვი ტორპედო რ 1 IL ბარქათა რორლი არც კი მენა ფ ი მენახა იაა 
თამდე გაზარდეს, აგიყვანთ, არადა, ერთ– ჯმას ვერ ახერხებთ 1300 03.07.68 თბილისი დინამო (კ) 1:1. მ. ხურცილავა 
ერთ გერმანულ კლუბში მოგაწყობთო. 1400 20.04.70 თბილისი ფახთაქორი 4:0 თ. ბურჯანაძე იმპერატორები, სა“ 
მანაგაძისა და წიქარიშვილის კონტრაქტს ) _ დამოუკიდებლად 1500 08.11.72 თბილისი დინამო (მნ) 2:0 გ. გავაშელი რიფები, ოზყრები, 
„ოკეანთან“ ვადა. გასგლია, მაგრამ მათ 1600 11.10.75 ტაშკენტი ფახთაქორი 1:0 გ. გუცაევი ა რქრთ. მხოლოდ მანე- მაც 
ისევ რუსეთში დარჩენა გადაუწყვეტი- 1700 09.07.78 თბილისი ზარია 4:1 ვ. ქორიძე ამიტომაც რაა მის გასვენებაში 
ათ. მართალია, მანაგაძესა და ხუნდაძეს 1800 19.06.80 თბილისი სპარტაკი (მ, 2.4 რ. შენგელია ფოთ რითი 22 2 
„ტორპედოს“ ხ; დალა– 1700 26.04.2828 თბილისი. ყუბანი 3:1. რ. შენგელია პელე, შენი ადგილი აქ ხელა. 
პარაკებია, მაგრამ მათგან ქუთაისში და– 2000 24.07.8914 თბილისი ჟალგირისი 2:0 რ. შენგელია პელე კი იქ არ ივო –- აბა, მეფე: 

რჩენაზე თანხმობა ვერ მიუღია. 2100 14.06. 87 თბილისი დინამო (მ) 1:1 გ- გურული ები დადიან ცბი დადიან გენიოხების გახვენებ:?ი?), 

იმ ყოველთან ერთად, რაც ზემოთ წა- ო“ --2 

7 დეკემბერი, 1996 = 

იკითხეთ, ისაც შევიტყვე, რომ არაერთ 
ფეხბურთელს რუსეთის მოქალაქეობაც 
მიუღია. ასე მოქცეულან ვლადივოსტო- 
კელები, გოგიაშვილი და მიშა ჯიშკა- 
რიანი, მაგრამ რაკი ეს მათ ს არა– 

ფერში უშლის, რაც მიშა ჯიშკარიანის 
მაგალითითაც ჩანს, ამისთვის დიდი ყუ– 

რადღება არ მიმიქცევია და ყველასთვის 
სათითაოდ არ გამომიკითხავს, რომელი 

ქვეყნის მოქალაქენი ხართ-მეთქი. მათი 
საუბრიდან, დიდი ხნის უნახავ მეგობ–- 
რებთან შეხვედრით გამოწვეულ სიხა- 
რულიდან იგ! რომელია მათი 
ნამდვილი სამშობლო და მეტწილად რის 
გამო არჩიეს რუსეთში წასვლა. 

სხვა ქართველების ამბავიც მაინტე- 
რესებდა. მათზე რუსულ პრესაში დაბე– 

ჭდღილი თითოეული კრიტიკული შენი- 
შენა თუ ქათინაური ამოვინიშნე. მთა– 
ვარ მწვრთნელთა შეფასებანი, ვფიქრობ, 
სავსებით გულგრილს არც თქვენ დაგ– 
ტოვებს. 

ვალერი ჩეტვერიკი 
(კამაზი) 

მიხეილ ჯიშკარიანი: ყოჩაღ, ჯიშკა–- 

რიანი! მან მთლად ვერ და– 
იწყო სეზონი, თუმცა ცოტამ თუ იცის, 
რომ თებერვალში ოპერაცია გადაიტანა. 
მეორე წრეში გონს მოეგო ღა გატანაც 
დაიწყო. ვამაყობ იმით, რომ სწორედ 
„კამაზიდან“ მიიწვიეს ჯიშკარიანი სა- 

ქართველოს ნაკრებში. 
ალექსანდრ ავერიანოვი 
(კრილია სოვეტოვი) 

მამუკა მინაშვილი: სეზონის დასაწ- 

ყისში იგი გუნდში ერთ-ერთი საუკეთე- 
სო იყო, ერთი პირობა გარნიკ ავალია– 

ნზე უკეთესადაც იხსენიებოდა, მაგრამ 
მენისკის ოპერაციის შემდეგ ცოტა ჩაი- 
კარგა. მიუხედავად ამისა, სეზონის ბო–- 

ლოს არცთუ ცუდ ფორმაში შევიდა. 
ზურაბ წიკლაური: იგი, ულაპარა- 

კოდ, ტალანტია, მაგრამ ჯერ ხასიათის 
სიმტკიცე ღა საკუთარი თავის მიმართ 

პროფესიული მიდგომა აკლია. გვჯერა, 
თავს გამოავლენს. რომ არ გვჯეროდეს, 
დიდი ხნის გაშვებული გვეყოლებოდა. 

ოლეგ თელური“. 
(ჩერნო 

ბესიკ ბერაძე: ბერაძემ კაა 
დიდი ნაწილი საყრდენი ნახევარმცვე- 
ლის ადგილზე გაატარა. მას საკმაო ხა-. 

ნი დასჭირდა ჩვენს თამაშში ჩასაწე- 
რად. შესაძლოა, ეს პოზიციის ცვლილე- 

ბის ბრალი იყო, ჩვენ ხომ იგი განაპირა 

მცველად ავიყვანეთ. ყველაზე უფრო ბე- 
რაძეზე იმის თქმა შეიძლება, რომ მინ- 
დორზე ნამდვილი კაცია. იგი ძალზე შრო- 
მისმოყვარეა, თუმცა პრობლემები აქვს 
თამაშის ორგანიზაციაში. 

ბადრი სპანდერაშვილი: სპანდერაშ- 
ვილი კარგად მახსოვს „როსტსელმა- 
შში“ მისი საუკეთესო თამაშების მიხე- 

დვით. ბოლო ღროს იგი მესამე ლიგაში 
გამოდიოდა და ჩვენთან მოსვლისას 

უფრო მაღალ მოთხოვნებს წააწყდა. თა– 
ვიდან ვერაფრით ახერხებდა გაშინაუ- 
რებას, მაგრამ ჩვენ გვჯეროდა მისი და 
ფინიშზე სპანდერაშვილი უეჭველად და- 

გვეხმარა. გ 

სერგეი ანდრეევი 
(როსტსსელმაში) 

აკაკი დევაძე: დევაძემ კარგი რეკო- 
მენდაცია მისცა საკუთარ თავს ჯერ კი- 

  

        

       

სტშმრად 
ქინქლაძესთან 

ახლახან ივო, რომ გაუწვეთ, „დინა- 
მო“ ინგლისიდან დაბრუნ- 
დაო, მაგრამ თურმე კლუბის პრეზიდე- 
ნტის გარდა კიდევ სამი ფე! 
დარჩენილა ინგლისს. როინ კერძევაძე, 
გოჩა ჯამარაული და დუგო, ლობჟანი- 
ძე გიო ქინქლაძეს და მიშა ყაველაშვილს 
სტუმრებიან. როინი ასე მვითბი ამ ამბავს: 

რომელიც „სიტიმ“ 0:3 წააგო. I. 

ეგ სენა კი არა, ბანდაა. გიოს ცოდვით 
დავიწვით. მარტო ვაშენებო, ცნობილი 

ეა დამოკიდებული, როდი 
მოატყუებს, გიო ნახევარ გუნდს და სა- 

წ-ა ყაველას რატომ არ ათამა– 

შებს ფილ ნილი? 
– ვერ. გეტყვი. ყაველა ორივე ფო- 

რვარდს ერთი თავით რომ სჯობს, ეს 
ნაღდია. საცოდაობაა მაგის საქმე, ამხე– 

ლა პოტენციის უთ, და მწვრთ- 

ოი. 
ით რეი რც! ალა ა გიო 

უა პს ლი კაია ატარებენ ხე– 
ლისგულზე ? 

ხელისგულზეო? მსგავსი არაფე- 
რი ' მისსზავსს ხალხი მარტო გიოს გუ–- 

ლისთვის დადის, არც ქართული დრო- 
შების წამოღება და ქინქლაძის მაისური 
ავიწყდებათ. წარმოდგენა არა მაქვს, გიო 
რომ იქიდან წამოვა, რა მოუვა იმ ხალხს! 
ალბათ საყოველთაო გლოვა დაისადგუ- 

აა აერია ი 
– ცნ 68 ა ასათ 

რომელიმე ინგლისურმა. გ. 
ვენ მხოლოდდამხოლოდ 8. 

ის და ავათ. სტუმრები ვიყავით... 
მამუკა კვარაცხელია 

  

” კოუკაე ვარჯიუი. " 
დაიწყო, 

სოღოლაუვილმა ვერა 
ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრებისა და 

„ბათუმის“ მეკარემ დავით გვარამაძემ 
ერთ-ერთ ვარჯიშზე მუხლი ძალზე სე- 

ვირთვით ვარჯიში და ფორმაში ჩად- 
გომა არ უნდა გაუჭირდეს. 

ასევე ტრავმირებული გახლავთ ახა– 
ლგაზრდული ნაკრების და „დილას“ 
კარის დარაჯი რამაზ სოღოლაშვილი. 

შუმახერამ მარჯვენა ხელის ცერი ჯერ 
კიდევ არეცოში ვარჯიშისას დაიზია- 

ნა. თავიდან ყველას მსუბუქი ტრავმა 
ეგონა, მაგრამ მორჩენას საშველი არ 
დაადგა, ის კი არა, მერე გართულდა 
კიდეც. რამაზს ახლა თითქოს უკეთე- 

სობა დაეტყო, მაგრამ ვარჯიშს ჯერ 
(ვერ შესდგომია. წ 

“  'ფერეძყელი. ... 
„მერანს“ შეუერთდა 
„დინამო-2“-ის მცველი, 7 წლის მა– 

მუკა წერეთელი, ვინაც „მარგვეთის“ 
შემადგენლობაში უეფას თასის ორივე 

ჩაატარა მალტის „შლემა 

  

  

  კახა გასასინჯად, შესაძლოა, თურქეთს     (გაემგზავროს. #– 
    

  

  

    

პმრმტშრინი ტძემრად ჩმმელMბს 
ამასწინათ ერთ რუსულ ტელეარხზე გადაცემა „მაია პროფესია“-ში 

რუს სპორტულ კომენტატორს ვლადიმერ პერეტურინს მასპინძლობდნენ. 
(გადაცემის წამყვანმა კითხვების დასმის. საშუალება სტუდიაში შეკრე- 
ბილ მაყურებლებს რომ მისცა, ვრთი პატარა ბიჭუნა წამოდგა და 
წარსულში ლენინგრადის „დინამოს“ მცველს ჰკითხა, საკუთარ კარში 
გოლი თუ გაგიტანიათო. პერეტურინს კითხვამ, ძველი იარა შეახსენა და 
ბიჯუნას რომ გაუწყრასავით, ვიცი, ეგ კითხვა თავში შენ არ მოგივი- 
დოდაო, გუდას თავი მოხსნა როგორც აღმოჩნდა, ტვუილების გუდას: 
რატომ იცრუა კომენტატორმა, ან ხურდა თუ არა საერთოდ ტეულლის 
თქმა, ვერ გეტყვით, ერთი კია, სადაც მივიწყებული „ცოდვა“ გაიხსენა, 
ამას შეგნებულ ტყუილს აღარ მოაყოლებდა. 

ყველაფერი კი ასე ყოფილა ტელეკომენტატორის თქმით: იმ მატჩში 
მესხს. იჭერდა და დატანჯულა, საქმე იქამდე მისულა, რომ „ბურთი 
საკუთარ კარში ჩაუჭრია. ეს გოლი თბილისის „დინამოს“ 

მეათასე გამოდგა და სიომა ბარქაიას მიაწერესო. ამიტომაც ჩემი გვარი, 
ამ გოლთან დაკავშირებით ალარ იხსენიებოდა და ეს ამბავი ბევრს 
მიავიწყდა. მე მხოლოდ ახლობელთა წრეში ვიხსენებდი მომხდარსო. 

სინამდვილეში ასე არ ყოფილა. თბილისის „დინამოს“ მეათასე გოლი! 

მართლაც მეტოქის ავტოგოლი აღმოჩნდა. ოლონდ იგი 1962 წლის 31 
მაისს მინსკში ბელარუსელ რადუნსკის გაუტანია პერეტურინმა კი 
მართლა გაიტანა გოლი საკუთარ კარში თბილისში თამაშისას, ოღონდ 

ისტორიაში 

    

ჩვეშლებრ”9 
ფქხბშრწწს მშფე 
სწორედ იმ ბ მე სწორედ მელინდა დავიბა 

აბ) 

ჟ–_ 
რული პატ“ ისე, რომ ტელევიზიით 

ეჩვენებინა. | 
რაც შეეზება პელეს – ორი ცნო- ' 

ბილი ფილმი ე, გოლი | 
ხე- 

სს 38 ლიი. ოჰ ვაჰ, ასეთი არ დაბადებულა L 

კი კარლოს | 
ალბერტო დასცხებს დაბალს შორე... 

'ულ კუთხეში. |) 
აბა ამის იმედად შეიძლება ივო კა... 

ი? | 
- ჩვენს ძველებს პელე სტადიო- I 
ნზეც კი უნახავთ, ჩვენ კი ამ L ზორე- | 

| ბას და მრავალ, | 
ჟებულ, გოლების იმედად ვართ... 

დღა აი სრულიად მოულოდნელად. 

იმამ ფანტასტიკურ კური რეტრო რამ: | 
_ ტა, 

შიაააბივიის – საფ- 
რანგეთი. მთელი უვ 

ეხუმრები?   

            

  ახლა დაიწყებთ ხითხითს, ის რა II 

გეტევით, რომ! 

გამაოცა ერთმა რამემ | 
ლების ტაქტიკურმა მომზადებამ. ტ. | 
აარა არ გავუოცებივარ – ათ) 
უკვ უკვე ძალიან იიი ის, რასაც მა- 

ის დიდი გუნდი ა, ' 
ვინმე გავაბრაზო, მაგრამ იმ | 

ივო ფანტასტიკუ- 
რი. ვოველ შემთხვევაში ისეთი არა- 

; ლაბა, 
5 თანა) 

სამი გოლი შეაგდო და ერთი მართლაც! 
ლამაზი იყო. ლამასი ივო ჟუსტ ფო- 
ნტენის გ ლამაზი “ა 
ნის ს ა 

კოპას დერეფნები, „მაგრამ ზღაპრუ- 
ლი, ჯადოსნური, | 

იქ არაფერი ივო. 
ბრაზილია ძალიან თავისუფლად, შე-|| 

        
  

  

სარტიელი 
 



დიახ, უბრუნდება და ამას მალე ვი- 
ხილავთ. ცხადია, გაროცდით' და დაინტე- 

რესდით, ამიტომ ვჩქარობ, გაუწყოთ -- 
„იეტი IV-ს“ თასზე მინდორზე ნამდ- 
ვილად დავით ყიფიანს ვიხილავთ. ყი- 
ფიანის გუნდში ნუკრი კაკილაშვილიც 
ითამაშებს, მერაბ რატიანიც, რომან შო- 
თაძეც, გოჩა ჯამარაულიც, ნუგზარ ლო- 
ბჟანიძეც, გუბაზ. დოლიძეც და ბევრი 
სხეაც. მოკლედ, ვისაც მოენატრა ყიფი- 
ანის მინდორზე ხილვა, შეუძლია, 16 
ილი აისრულოს. მანამდე კი დინამოე- 
ლთა თავკაცს ათასი საფიქრალი აქვს, 

ძირითადად ის, როგორ დაიწყოს მეორე 
დრე, რაკიღა წამყვან ფეხბურთელთა 

ჯგუფს არაფრით არ სურს „დინამოში“ 
დარჩენა და ჩვენს ჩემპიონატში თამაში. 

ამაში ბიჭები, უნდა ვაღიარო, მართლე- 
ბი არიან. განა ჯამარაულის, გოგიჩაიშ- 

ვილის, ლობჟანიძის და «კიდევ ერთი- 

ორი კაცის ჩვენს ჩემრონატში. აა 

მათ ოსტატობას წაადგება? ვთ 
რჩნენ, ხომ ფაქტია, რომ ჩვენს. არააა 

ჩემპიონატში ოსტატობას ვერ აიმაღლე- 

ბენ, თამაშებს კვლავაც მოი- 

გებ ბენ, აქედან გამომდინარე, ვარჯიშე- 

ბსაც უგულოდ მოეკიდებიან, ეს კი გუ- 
ნაში დისონანსს შეიტანს. ამიტომ, ყი- 

  

„დინამო“ კიდევ ერთხელ უნდა. გაა- 
ხალგაზრდავდეს... 

– 4 იანვარს გუნდი შეიკრიბება და 

ნათელი. გახდება, ვისთან მომიწევს მუ- 

შაობა. მეთოდურად მივდივარ იმ დასკ- 

ნამდე, რომ გუნდი მთლიანად უნდა გა– 
აახალგაზრდაცო: ალბათ ეს ყველაზე 

იკური და წინდახედული ნაბიჯი იქ- 
ისე, თქმა ადვილია, თორემ განა 

იოლია, იმუშაო გუნდთან, რაღაც 
გს მიაღწიო, იყოს. ყველა პირობა 

სის გაძლიერებისა, აგერ ჩემპიონთა 

ის პერსპექტივებიც გამოკრთეს და... 
თოდ იმიტომ, რომ მავანთა გამო 

ქვეყნის პირველობა დაბალი დო- 

      

    

  

ქოხი 

საა, გუნდი მერამდენედ დღაგეშალოს 
ა ისევ ყველაფერი ხელახლა დაიწყო. 
ეთქვათ, მოვიყვანე კიდევ 5-6. კაცი 

  

იამო-2“-დან, ვიმუშავეთ, არ არის გა– 

მორიცხული, ბიჭების შეთამაშებას დრო 

ასჭირდეს და პირველობა ვერ მოვი–- 

ოთ. იცით, რას იტყვიან ოპონენტები? 

   

  
რუსეთი ყველასგან და ყველაფრისგან 

გამორჩეული. სახელმწიფო რომ არის, 
ალბათ და; გვეთანხმებით. ვფიქრობ, არც 
იმას სჭირდება ზედმეტი მტკიცება, რომ 
შეზბურთშიც ასევეა. თუ წამყვან ევ- 
როპულ ქვეყნებში გაგანია ჩემპიონატე- 

ბია, რუსეთში ჩაცხრა საფეხბურთო ცი- 

ებ-ცხელება და უკვე მომავალზე ფიქ- 
'ობენ. თუმცა, შემდეგი ჩემპიონატი შე- 

იძლება სულ სხვა სისტემით ჩატარდეს 
'იგულისხმება შემოდგომა-გაზაფხულის 
პრინციპი), ამისი უმთავრესი მხარდამ- 
ჭერი რუსეთის საფეხბურთო კავშირის 
სავმჯდომარე ვიაჩესლავ კოლოსკოვია. 
მაგრამ ჯერჯერობით ყველაფერი მხო- 

ლოდ განსჯის პროცესშია. რუსეთში მო- 

თამაშე ლეგიონერები კი შინ ბრუნდე- 
ბიან. ერთ-ერთი მათგანი თბილისის „შე- 
2 ლენის“ ყოფილი ფორვარდი მამუკა 

აშვილია. იგი სამარის „კრილია სო- 
ო89. ღირსებას იცავდა და გასუ- 

პირველობის მეორე წრე, ფაქტიუ- 
რად, ტრავმის გამო მთლიანად გამო- 

ტოვა, ამასობაში კონტრაქტის ვადაც 

გაუვიდა, თუმცა, ამ და სხვა საინტე- 
რ 

ამვამბებზე თავად მამუკა უკეთ გვი- 

სარგიელი 
  

– ხედავთ, როგორ ვა) ჩვენი ჩე- 

მპიონატის დონე, „დინამო“ უკვე ვეღარ 
ხდება ჩემპიონიო. განა ეს სასაცილო 
არაა? ჩემპიონატის დონე ხომ მაშინ აი– 

წევს, როცა სხვა გუნდები მოვლენ ძლი- 
ერი „დინამოს“ დონეზე და არა მაშინ, 

როცა „დინამო“ ჩამოვარდება სუსტი გუ- 
ნდღების დონეზე. აი, ასეთი კომიკური სი- 

ტუაცია იქმნება. მოკლედ, სანამ ჩემპიონა– 

ტი არ გაძლიერდება, კედელს ცერცვი 
შლა შვეს და მუდამ თავიდან დავი- 

34 აჭ ონო დავით, მომავალში ამ 

სარელეო ალო უთ უეჭველად და“ 
ირე მელიი აი 6, ს ისეთი ავე. 

ლაფერი რო მეანი ა- იათ 

ცვლად ერთი მატჩი ჩაატარეთ. 
– სხვათა შორის, სამწუხაროდ, ,„დი- 

ნამოს“ ოფისში თქვენ არასწორი ინფო- 
“რმაცია მოგაწოდეს – ვეთამაშეთ არა 
„ბარნსლის“, არამედ „ბორნმუთს“, ამავე 
სახელის მქონე ორასიათასიან ქალაქში. 

ინგლისში კი ის მოხდა, რომ ინგლი- 

სელმა მენეჯერმა პირი გვიტეხა, ჩასვ- 
ლისას გვითხრა, რომ იმ შემთხვევაში 

შედგებოდა ჩვენი ტურნე, თუკი მათ ფი- 
რმას დინამოელი ფეხბურთელების ყი- 

დვა-გაყიდვაში ექსკლუზიურ უფლებას 
მივანიჭებდით ორი თვით. სახტად და- 
ვრჩი, რაკიღა წინასწარი მოლაპარაკე- 

ბისას მსგავსი არაფერი თქმულა. ასეთ 

ნაბიჯს ჯენტლმენობით საყოველთაოდ 

ცნობილი ინგლისელებისგან ნაღდად არ 

რუსას ს ნ –_ უდინა– 
მოში“ დატოვებრე გა ალეკ ვერა- 

ფერს გვეტყვით? 
– შელია და რევიშვილი კი არა, ზე- 

მოთაც გითხარით, ნახევარი გუნდი მი- 

იე ასეტ ავსა ააა ფეაფოთელთა წ/ახქლა უგიაზე 
ბია, მაგრამ ალბათ საშინაო (რი 9. 
ინ ები,. რათა წრეებს შორის 
გენიიი ართული ოხერ => 
მათ რო ელიმე ფეხბურ თელი. თუ 
აიფაშიც არაა, ვის დაადგით თვა- 

ლი? 
– ადრეც იყო ლაპარაკი, რომ მიხე- 

ილ აშვეთიას „დინამოში“ თამაში გვ- 
სურდა. შემდეგ მოხდა ისე, რომ აშვე– 
თია ,ტორპედოში“ აღმოჩნდა. ვიცი, რომ 
აშვეთიას სურს „დინამოში“ თამაში. თუ 
არაფერი შეიცვალა, იგი იანვრიდან „დი– 

ნამოში“ გადმოვა და თუ ჩემპიონობა 

მოვიპოვეთ, ჩემპიონთა ლიგისთვის სა- 

ბრძოლველაღ თავის წვლილს შეიტანს. 
ვფიქრობ, „დინამოში“ აშვეთია კიდევ 

უფრო მოუმატებს და ჩვენს თავდასხმას 

, მნიშვნელოვნად გააძლიერებს. 
ასევე მსურს ხაშურელი ჰამლეტ წი- 

ვწივაძის გასინჯვაც, მეც მომეწონა სა- 

ქმეში და სხვებისგანაც კარგი მესმის. 

აი, ძირითადად ეს შეიძლება იყოს „დი- 

ნამოს“ შენამატი ახალი წლისთვის, და– 

ხკუზუს კი ზემოთ გითხარით. 

მოსკოვის ტ' ი პათ რო- 
დაან. ყებთ მო ებას? 

– როგორც გითხარით, 4 იანვარს 

შევიკრიბებით, კონტინგენტს გადავხე- 
დავთ და მზადებასაც დავიწყებთ. მოს–- 

კოვის ტურნირს იმდენად აქვს ჩვენთვის 

მნიშვნელობა, რამდენადაც ის თავად ას– 
რულებს სეზონისთვის მომზადების ფუ- 

ნქციას ჩვენთვის. ახალგაზრდა ფეხბუ- 

რთელთათვის, წელს რომ “უნდა დავი- 
მატოთ, ესენგეს ტურნირი „დინამოში“ 
ადაპტაციისა და გამოცდილების მიღე- 
ბის ჩინებული საშუალება ი, ა. 

– რატი აღემიბით წაასუთ სე“ 
რიოზხულად დ. ნტერესდა. რას უპი- 
რებთ ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელს? 

– რა ვქნა, ბიჭს მტრად ხომ არ 
მოვეკიდები, „ჩელსიში“ თამაშის შანსი 
აქვს და აქ როგორ ჩამოვიყვანო? რომ 

ჩამოვიდეს, უეჭველია, რომ ვერც ვარ- 
ჯიშებს დაუდებს გულს და შეიძლება, 
საერთოდ დაიკარგოს ფეხბურთიდან. მე 

დავეთანხმე კლუბის დირექტორატის გა- 
დაწყვეტილებას, ყველანაირად შეუწყონ 
ხელი ალექსიძეს „ჩელსიში“ ამ ეტაპზე 
დასარჩენად. როდესაც ვიზას ვადა გა- 

უვა, მერე ვიფიქრებთ, ღირს ალექსი- 
ძის იქ დატოვება თუ ჩამოყვანა უფრო 

უპრიანი იქნება. 

სი. <– გავიგე თებერვალში, თ. 
ნეთის ა რუხრირი არდი ჩნ ჩეხეთ 
კრების ვარიანტიც გქონიათ. რას 3. 

ამირიმIIც ქირII9 
– მართალია, „კრილია სოვეტოვთან“ 

კონტრაქტი დამიმთავრდა, მაგრამ, დარ- 
წმუნებული ვარ, ახალზე მოვაწერ ხელს. 
ეს ჩემი სურვილიც არის და კლუბის 

ხელმძღვანელობისაც. მეუბნებიან, არსად 

გაგიშვებთო. მეც რაღა დამრჩენია, მხო- 
ლოდ რამდენიმე პუნქტს დავაზუსტებ და 
% ავით ალბათ ყველაფერი მო- 
გვარდება 

=> ხვა გუნდებიდან არ გაქვს მიწ- 
ი! 

–– იყო რამდენიმე წინადადება რუსე- 
თის გუნდებიდან, ისიც წინა სეზონის 

დაწყებამდე, მაგრამ. მწვრთნელმა. არა- 
ფერი შემატვობინა, ჩემთვის არაფერი 

უთქვამს. იაა. გავიგე, უბ- 
'ალოდ, გა ა 
– შენი გუნდის შედეგით კმაყო- 

ფილი ხარ? 
“ –- რატომაც არა. გუნდის არსებობის 
მანძილზე, მისი რუსეთის ჩემპიონატე- 

ბში მონაწილეობის ისტორიაში მე-9 ად- 

გილი, საუკეთესოა. ფეხბურთელებსა და 
მწვრთნელებს შორის ურთიერთგაგება 

სუფევდა და ამიტომ შედეგიც ლოგიკუ- 
რად მეჩვენება. ისე კი, უკეთ გამოსვლაც 
შეგვეძლო. ალბათ გახსოვს, სეზონის და- 
საწყისში ლიდერებშიც ვიმყოფებოდით, 
მაგრამ დროებით, შემდეგ მოთამაშეთა 

უმრავლესობა დაშავდა, ტრავმებმა გაა– 

წამა და მთელი ჩემპიონატის. სიმძიმემ 1I 
კაცის მხრებზე გადაიარა. ამათაც სეზო- 

ნის ბოლოს დაღლილობა დაეტყოთ, 
ნაწილობრივ აირია დეთ. სქემა. 
საბოლოოდ ში 8. ბ 

ობაზე რა 8: 8L 
ტყვი? მახოს ს. სქზო! ის წ 

ორმაში <> სამწ ე ცის ოპენათა დაპიხდა შეონე რეც ხომ, 
ფა აუბა ერტ 

22 ს პრდაპიმ. ადა ფეხის ტკივი- 

ლმა. ჯერ იყო, და, ორი თვე მყესები 
მქონდა დაჭიმული, შემდეგ, „ალანიასთან“ 
თამაშისას კიდევ უფრო გამიმიზეზდა. 

მკურნალობა არ დამემთავრებინა, მენი– 

სკი აღმომაჩნდა, 4 თვე ბურთს საერთოდ 

არ გავკარებივარ. ახლა არა მიშავს. 

ბოლო რამდენიმე თამაშში შეცვლებზეც 

/ 

შევდიოდი, თუმცა, იქამდე აშკარად ბე- 
ვრი მაკლდა, რაც სეზონის“ დასაწყისში 

ვიყავი. არადა, ალექსანდრ ავერიანოვი 
ჩემზე დიდ იმედებს ამყარებდა. 

–– აკი იქნ, 3 ა კიდეც სეული 
ნა სელი უკეთეს ფო- 

რმა ა, ვიდრე გარნიკ ავალიანიო. 
– რა ვქნა, ა2 გამიმართლა. მაგრამ 

ყველაფერი წინაა, მომავალ. სეზონში 
ოლი წარ კიცებ ჩემს სიძლიერეს. 

= როგორი ურ- 
აუმაინ. გაქვ 

– ძალიან > ჩვენი ურთიერთო- 
ბა არასოდეს იი 

– კიდევ ერთი ქართ „კრი- 
ლიი სოვეტოვში“ –– ზ ურაბ | წიკლა– 

უოი. 
– ზურა მართლაც ნიჭიერი ფეხბუ- 

რთელია., აქ ჩამოსულმა ყური მოვკარი, 

მისით ახალგაზრდული ნაკრების ზხელ- 

მძღვანელობაა დაინტერესებულიო, მა– 
გრამ საქმე ბოლომდე არ მისულა. ისე, 

ვლადიმერ გუცაევი მართალიცაა. ზუ- 
რას წლევანდელ სეზონში ჩავარდნა 

ჰქონდა. ა>. შორის, ქართველი კი- 

ცვლად. მ /> ი მიწოდა მეკივინა. დოდა ძეკ 
ზურაბ. სათუკს საქმეები როგორ– 
ღაა? 

– კლუბის ხელმძღვანელობას იგი 
ძალიან მოეწონა, დარჩენაც შესთავა- 

ზეს, მაგრამ თამაშით ვერ ითამაშა. რუ- 

სთავის ,მეტალურგიდან“ წამოსვლა შე- 

აგვიანდა, პირველი წრის შემდეგ განა– 
ცხადში მისი შეყვანა კი გეღარ მოხე- 

რხდა. ამდენად, მხოლოდ ვარჯიშობდა, 

მაგრამ მომავალი სეზონიდან ნამდვი– 

ლაღ. > ჩვენთან... 

იგი, სამარაშიც ქართული 
ტაო არეა რაიმე სირთულეები ხომ 
არ გელით? 

– არა მგონია. ქალაქსაც და გუ–- 

ნდსაც მშვენიგრად შევეგუეთ. ერთადაც 
გვიადვილდება. ხალხიც არ არის ცუდი, 
ქართველებს არაფერს ერჩიან, პირიქით, 

გვამხწევებენ ხოლმე და საერთოდ, ,„კრი- 
ლია სოვეტოვში“ შვიდი სხვადასხვა 

ეროვნების ფეხბურთელი თამაშობს. 

რებთ? 
– თურქმენეთისა და ჩეხეთის გარდა 

არგენტინის ვარიანტიც არის, მაგრამ, 

როდესაც დავფიქრდი და გავაანალიზე, 
უპირატესობა თურქმენეთს. მივეცი. და 
აი, რატომ: ნაკლები ხარჯი, ჩინებული 

ამინდი, კარგი დახვედრა და პირობები, 

გარანტირებული თამაშები (ამას ხაზს 
ვუსვამ, რადგან არგენტინაში და ჩეხე- 
თში ვის უნდა ვეთამაშოთ საკონტრო- 

ლო მატჩები, ჯერ ცნობილი არ არის) 
სხვადასხვა ქვეყნების მეტოქეებთან. არა- 

ნაკლებ მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ 
თურქმენეთში გვყავს ჩვენი ელჩი – ჰ 
ენრი პატარაია, ფეხბურთის მოყვარუ- 

ლი კაცი, რომელიც ყველა პრობლემას 
მოგვიგვარებს, თუკი ასეთი გამოჩნდა. 

ბატონ ჰენრისთან მეგობრობაც გვაკავ- 

შირებს. მოკლედ, ამ და სხვა მიზეზთა 

„გამო უეჭველად თურქმენეთს ვარჩევთ. 
და, კიდევ ერთი, თურქმენეთში, წასუ- 

ლი „დინამო“ უკვე ის გუნდი იქნება, 
რომელიც დაიწყებს მერვე ჩემპიონატის 
მეორე თ. თა 

დან რმ ბი სელი მწვ 
ეთში, ართნ ა შეკ კავეა იყოთ, 

მერე კი ტურნირიც დაი 
– საშუალებას, რა თქმა უნდა, გა- 

მოვნახავთ და არც თურქმენები იქნები- 

ან ალბათ უარზე, ერთი კვირით აღრე 

მიგვიღონ, მაგრამ აქ მეორე მომენტია 

– როდემდე დავრჩებით ესენგეს ტურ- 
ნირზე. ფინალი 2 თებერვალს გაიმარ–- 

თება, მანამდე ნახევარფინალები და მე- 

ოთხედფინალებია. მოკლედ, არაა გამო- 

თოხშალ ვადამდე დავტოვოთ ტურნი- 

ისიც გასათვალისწინებელია, რომ თუ- 
კი მოსკოვიდან პირდაპირ თურქმენეთს 

გავემგზავრებით, ძალზე ხანგრძლივი შე- 
კრება გამოგვივა, ეს კი მავნებელი იქ- 

ნება ახალგაზრდა ფეხბურთელთათვის 

– გადაიწვებიან, ამიტომ მოსკოვიდან 

ჯერ თბილისში ჩამოვალთ, დავისვენებთ 

და მერე გავემგზავრებით თურქმენეთს. 

მამუკა კვარაცხელია 

ბარი კეთილაძის ფოტო 

I ტრIIII0 
– როდის შეიკრიბება გუნდი? 
–- #-ში ჩავალ სამარაში. სამედიცი– 

ნო შემოწმებას გავივლით და 20-დან 

ვარჯიშსაც შევუდგებით. საახალწლოდ 

კიდევ დავისვენებთ, შემდეგ 
ანთალიაში ან კვიპროსში გავაგრძელებთ 

მზადებას. საერთოდ, დიდი მიზნები. და- 
ვისახეთ. 

კლების დირექტორთა საბჭო უკვე 
შეიკრიბა. ასევე –– ქალაქის ხელმძღვა– 
ნელობა, შეძლებულ ფირმათა პრეზიღე- 
ნტები, რომლებმაც კლუბს მიზნად ექვ- 
სეულში მოხვედრა და ევროპის რომე- 
ლიმე თასზე ასპარეზობა დაუსახეს. ყვე– 

ლა პირობას შეგიქმნითო, შეგვპირდნენ. 

ვნახოთ, რა გამოვა. ალბათ, წლევანდე–- 

„ყოფილი მეტალუ 

    
  

გი ზურაბ ფოფხაძე მინაშვილსა დი წიკლაურს შეუერთდება . 

ლზე უკეთ ვითამაშებთ. 

– სხვა ცვლილებები თუ არის მო- 
საააბველის 

– ზუსტად ვერაფერს გეტყვი. ისე 
კი, ავერიანოვი მცველების, დამატებას 

აპირებს. ერთი ფოფხაძეა, სხვა ვინ იქ- 

ნება, არ ვიცი. 

– როგორ ფიქრობ, ღირს ი 
ჩემპიონი : ჰყს რევი # == 

– „სპარტაკზე“. ამას ვერ ვიტყვი. 

ჩემი აზრით, მისი ჩემპიონობა არ არის 

ლოგიკური. წლევანდელ სეზონში საჩე- 

მპიონო გუნდი „როტორი“ უფრო იყო 

– შემსრულებლებითაც ყველას სჯო–- 

ბდა და თამაშის დონითაც. პირადად მე 

ამ გუნდის უფრო მწამდა, ვიდრე „სპარ– 

ტაკის“. „ალანიაზე“ კი საერთოდ აღა- 

რაფერს გამბობ, შარშანდელზე გაცი- 

ლებით სუსტად გამოიყურებოდა. 

ირაკლი მიქელაშვილი 

  
  

წ" დეკემბერი, 1996
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გრასჰოპერი 0: აიაქსი 

გრასჰოპერი: ცუბერბიულერი, ტულერი, გრენი, ესპოზიტო (კო“ 
ნემცუდიხი, ხმილიანიჩი „ მო 

ლდოვანი, ფოგელი (მანიწი 63), სუბია 
აიაქსი: ვან დერ სარი, აიიი სიებით დე ბური, 

რ. დე სხოლტენი, იდა (ვუტერი 85), მუხსამპა, 
ხპლინტერი, როიზერი ლიტმანენი 2), კლუივერტი, ოვერმარსი 

გოლი: კლუივერტი (32) 
„ჰარდტურმის“ ვირი შეკრებილ 22 ათას ციურიხელს იმე- 

დი”გაუცრუვდა. მატჩი იმ შედეგით დამთავრდა, რომელსაც მეტოქის 
მწვრთნელმა ფანტასტიკური უწოდა. 

– ჩვენთვის ეს შედეგი ფანტასტიკურია – თქვა ლუის ვან 
გაალმა -- ზამთრის არდადეგების შემდეგ უამრავი დაშავებული 
მოთამაშე დაგვიბრუნდება. ჩემპიონთა თასის მოპოვება მიწები: ა 

გამარჯვები 

ამ ეპიზოდში მას ჩიებული ასისტენტობა ნიგერიელმა ტიჯანი მაბვ. 

ნგიდამ გაუწია. 
მეორე ტაიმში „გრასჰოპერმა“ ალსა შეუტია. ამსტერდამე- 

ლებს ციურიხელთა ზეწოლა საკმაოდ ემძიმათ და ერთი-ორჯერ 
დიდი შიშიც ჭამეს. 
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” ოსერი 24 რეინჯერსი | 

ოხერი: კული, გომა, დანიუ, ხილვესტრი, რაბარივონი, საიბი, 

ლეპოლი (ხიბირსკი 78), მარლე, 
იი გორამი, შილდხი, გაფი, 

გოლი: ლახლანდი (20), მარლე (32), გაფი (36) ქ 
„რეინჯერსმა“ ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ტურნირი საცოდავად 

დაასრულა –- ექვსიდან ერთი მოიგო, ხუთჯრ კი მარცხი იწვნია. 
გლაზგოს გუნდმა საფრანგეთის პაწაწინა ქალაქ ოსერშიც წააგო, 
ბოლო თმაშში, მისმა მწვთრნელმა კი ეს მარცხი პირველი გოლის 
ფაქტორს დააბრალა. 

მე-20 წუთზე მცველმა ფრანკ რაბარივონიმ მარცხენა ფრთიდან 
შეუტია და სტივ მარლეს ჩააწოდა. მარლეს თაური ენდი გორამმა 
მოიგერია, მაგრამ ლილიან ლასლანდმა ბურთი უმალ ბადეში შეა- 
გდო. თორმეტი წუთის შემდეგ მეორე გოლის ფაქტორიც ამქმედდა. 
მარლემ შუა მოედანში იგდო ბურთი ხელთ ღა შოტლანდიელთა 
კარისკენ დაიძრა. მისი საუცხოო დრიბლინგი ვერავინ შეაჩერა, ფე- 
ხბურთელმა თითქოსდა დაკარგული წონასწორობაც შეინარჩუნა. და 
მიზანს მიაღწია. 36-ზე ფრანგებმა ორი გატანილის მერე ათ 
ერთი გოლის ფაქტორი იწვნიეს. „რენჯერსის“ კაპიტანი რიჩარდ 
გაფი მასპინძელ მცველებს „დაემალა“ და თაურით სხვაობა შეამცი– 
რა. სხვათაშორის გაფი სეზონის ბოლოს ფეხბურთისთვის თავის 
დანებებას აპირებს. 
ოსერი 64 02 87 12 

აიაქსი 6402 84 12 

გრასჰოპერი 6 ვ 03 86. 9 

რეინჯერსი ნ 105 53. 3 

ც ჯგუფი 

დორტვუნდი 53 სტიაუა 

დორტუნდი: კლოსი, რაინპარდტრი, ზამერი, ცორკი, შაპუიზა, 
რიდლე (ბანკო 4), ლამბერტი, კოლერი, კრეე, ჰაინრიხი (პედე“ 
რხენი 68), ტრეტშოკი 

სტიაუა: სტილი ნაგი, სიკი, ბუცური, კალინი, 
ილიე, ბაჩუ, მიუ, როსუ, ხერბანი (გოჩოიუ 65) 

გოლი: შაპუიზა (13, 23), ილიე (8 3) ტრეტშოკი (44), ბაჩუ 
(52), რიდლე (62), ცორკი (64), კალინი (79) 
მე-3 წუთზე შტეფან შაპუიზამ ჯარიმიდან გახსნა ანგარიში. სა- 

ბინ ილიემ მალე პენალტით გაქვითა, მაგრამ შაპუიზამ უმალვე 
მეორე შეაგდო. პირველი ტაიმის მიწურულს რენე ტრეტშოკმა სხ- 
ვაობა გაზარდა. მეორე ტაიმში ჯერ მარიუს ბაჩუმ ივარგა, მაგრამ 

მის გოლს კარლჰაინიც რიდლემ და მიხაელ ცორკმა ზედ ორი 

დააყარეს. თამაშის დამთავრებამდე თერთმეტი წუთით ადრე აურელ 
კალინმა მატჩის მერვე და თავისი გუნდის მესამე გოლი გაიტანა. 

– ძნელი მატჩი იყო, „სტიაუა“ არ ნებდებოდა - თქვა შეხვე- 
დრის შემდეგ „დორტმუნდის“ მწვრთნელმა ოტმარ ჰიცფელდღმა -- 
ჩვენ გვინდოდა გულშემატკივრისთვის სანახაობა შეგვეთავაზებინა, 
დაცვაზე ზედმეტი ფიქრის გარეშე. ეს იყო ტიპიური შეხვედრა, 
როცა ერთ გუნდს თავი ქუდში აქვს. 2 

ატლეტიკო 10 ვიძევი..“ 

ატლეტიკო მოლინა, პაბლო, ხელი, ხანტი, ტონი, 
(აგილერა 46), დეის. (ბეიბლი 46), სიმეონე (ლოპესი 85), 
პანტიჩი, ესნაიდერი, 

ვიძევი: შრჩეხნი, მამყოვრი (მიაშკევიჩი 88), ლაპინსკი, ვოიტალა, 
ციტკო, მიხალხკი, შერვიეცი, მიხალჩუკი (ვისიშკევიჩი 78), 
ბოგუში, მაიაკი, ნხკი 

გოლი: პანტიჩი 83 

  

7. დეკემბერი, 1996 

ლასლანდი 
(მაკკოისტი 60), 

მური, „ მაკინესი, ფერგიუსონი, სტივენი, ანდერსო- 
ნი, ვან თოხერ (უილხონი 46) 

კამინერო _ 

ამ შეხვედრაში აურაცხელი მომენტი შეიქმნა, მაგრამ გოლი მხო– 
ლოდ ერთხელ გავიდა. ყველას აღწერა შორს წაგვიყვანდა, ამიტომ 
აქეთ-იქით თითო აღვწეროთ. 

მადრიდელებმა პირველი მომენტი მეხუთე წუთზე შექმნეს. არგე- 
დიეგო სიმეონე, რომელმაც იმ დილით ესპანეთის მოქალა– 

ქეობა მიიღო საუცხოო მდგომარეობაში იყო, მაგრამ ვერ ისარგე- 

ბლა. პოლონელმა რადოსლავ მიხალსკიმ კი 35 მეტრი ირბინა ბუ- 

რთით, მეტოქედ მეკარეღა შემოიტოვა, მაგრამ უზუბტოდ დაარტყა. 
ატლეტიკო ნ 4-1 1-5 
დორტმუნდი 6ნ6:4 I“. 148 8 

სტიაუა 6 |I.1 4 - 615 4 

ვიძევი 6114 64004 

C ჯგუფი 

იუვენტუსი 20 ღენერბაჰჩე 

იუვენტუსი: პერუცი, ტორიჩელი, პორინი, მონტერო, დი ლივიო, 
ჯულიანო, ლომბარდი, ტაკინარდი, ზიდანი (ფერერა 77), დელ 
პიერო (ამორუზო 46), პადოვანო 

ფენერბაპზე რუშთუ, ეროლი, ავვქშის ამეელე ლოი 
83), თუნქაი (თარიქი 72), ოკოჩა, ჰოგი, სენთურქი, ბოლიჩი, 
კოსტადინოვი 

გოლი: პადოვანო (42), ამორუზო (85) 
„იუვენტუსს“ ამ თამაშში გამარჯვება არაფრად 

შემადგენლობის გამოცდაც შეეძლო და 
ახეირებდა (,„მანჩესტერი“ კი ვენაში რარებ · ურ მოუგებდა) რვა 
უძლიერესს შორის ინგლისის ჩემპიონის ნაცვლად თურქეთისას გა- 

იყვანდა, ეს წინდახედულობა კი შესაძლოა ბოლოს კარგად გამოდ- 
გომოდა. მაგრამ სიტყვა სიტყვაა. აღუთქვა ლიპიმ მანჩესტერელებს 
„ფენერბაჰჩეს“ მოვუგებო და აღასრულა. 

– „იუვენტუსმა“ პრესები რემ მორიგი მაგალითი აჩვენა. 

„მანჩესტერ იუნაიტედმა“ კი 
ლება იმის თქმა, რომ ჩვენი ი ვაქე= ნ ობიექტურად ძლიერნი გავი- 
დნენ. მეოთხედფინალში „მილანი“ რომ გასულიყო ჩვენი ბრძოლა 
უთუოდ ამაღელვებელი რამ და პრესტიჟის საქმე იქნებოდა, ამიტო- 
მაც გული დამწედა. 

რაპიდი 0:2 მანჩესტერ იუნაიტედი 
რაპიდი: კონსული, ივანოვი, შიოტელი, ცინგლერი, პროსენიკი, 
პერაფი, კუპბაუერი, შტოიგერი (მანდრეკო 66), რატაიჩეკი, 
ვაგნერი, შტუმფი (პენკსა 63) 

(კასპერი 89), მოლმკიაერი 
გოლი: გიგზი (24), კანტონა (72) 

– არც გამივლია გულში, რომ , უსი“ გვიღალატებდა 
თქვა პრეს-კონფერენციაზე „მანჩესტერ იუნაიტედის“ მწვრთნელმა 
ალექს ფერგიუსონმა -- ჩვენ კი გამარჯვებას ვიმსახურებდით. კმა- 
ყოფილი ვარ, როგორ ითამაშა გუნდმა. „რაპიდს“ ხუთწუთიანი მონა- 
კვეთი ჰქონდა, როცა გვაჯობა და ამისთვის კინაღამ დავისაჯეთ, 
მაგრამ შმაიხელმა ფანტასტიკურმა თამაშმა გვიხსნა. 

იუვენტუსი 6.5-1.0 VI M% 

მანჩესტერი ხნ-3 0-3 68 9 

ფენერბაჰჩე წელი ევ ვნ. 7 

რაპიდი ნ 6 2 %X- V> "2 

LX» ჯგუფი 

მილანი 12 რუსენბორგი 

მილანი: როსი, რაიციგერი (ლოკატელი 76), კოსტაკურტა, ბარე” 
ზი, მალდინი, სავიჩევიჩი ალბერტინი, ბობანი, ამბროზინი 
იიი ვეგ – 

ვხელორგი: - იიმტფალი, პოფგუნი, სგენსირი, ხრრიოდი  ლკის 
ლთ 90), სკამელხრუდი, ბრატბაკი, ჰეგემი, პიელდე, ივერხე- 

, კვარმე, სოლტვედტი 
ილი ბრატბაკი (29), დუგარი (45), ჰეგემი (70) 

ესეც არიგო საკის პირველი მატჩი „მილანში“. ისევ წვევლა+ 
კრულვა და სტვენა. 

– ალიბის ძიება არ გვმართებს, შეცდომების ამოცნობა და გას- 
წორება კი ჩვენი. მოვალეობაა. ცალკეულ მოთამაშეებზე და მათ 
შეცდომებზე ყველაფრის გადაბრალება უსამართლობა იქნება. აგებს 
თერთმეტი კაცი, ამიტომაც მარტო როსის დადანაშაულება (მეორე 

გოლზე მეკარე შეცდა) არ ეგებისბიჭებმა მოინდომეს, მაგრამ ეს 
გუნდური ჯაფა არ იყო, „რუსენბორგი“ კი გუნდზე მეტი იყო, ყველა 
მოთამაშე სხვების დახმარებაზე ფიქრობდა. მათ ფიზიკურ მომზადე- 
ბაში და პრესინგში გვაჯობეს. მეორე გოლი რომ გავუშვით, მეტოქე 
მარტო იყო ჩვენი სამი მოთამაშის წინააღმდეგ. თან ის მეტოქე 

ჩვენებზე დაბალი გახლდათ –- თქვა პრეს-კონფერენციაზე საკიმ. 
გიოტებორგი 0:22 პორტუ 

ილარიო, ალვეში, მენდესი (არტური 46) კონხეისაო, 
დრულოვიჩი, ჟარდელი (ბარუში 80), ბაროსო, პინტუ, სანტუში, 
ედმილხონი, ზაპოვიჩი 

გოლი: ჟარდელი (64), ედმილხონი (89) 

ცივ, ნალექიან და ქარიან სალამოს თამაში მეტოქეებს არაფრად 
სჭირდებოდათ, „პორტუ“ ისედაც გასული იყო, „გიოტებორგი“ -- 
ვერგასული. შვედეთში პირველობა ერთი თვის წინ დასრულდა და 
ფორმიდან აბსოლტურად ამოვარდნილ „გიოტერბორგში“ ერთადე- 
რთი ნათელი წერტილი ნახევარმცველი იესპერ ბლომკვისტი გა- 
ხლდათ, ისიც თამაშის მეორე დღეს გ – აწი 

საკის შეგირდი იქნება. 

პორტუ ნ 51 9-::- 124.16 

რუსენბორგი 6ხ.30 8 „II. 9 

მილანი ნწიად წიმიი 18.7 

გიოტებორგი ნ. 1:0-5- ნქ2 3 

მეოთხედფინალში 5 და 19 მარტს ერთმანეთს შეხვდებიან: 
ღორტმუნდი – ოსერი, მანჩესტერი –-- პორტუ, აიაქსი -- ატლე– 
ტიკო, რუსენბორგი -–- იუვენტუსი. 

პაპუნა პეღია 

  

ავა ბიზანტი, ია) «რიყის. 

    

  

  

1C - 

ლალის 

(სლეიტერი 74), ჩარლტონი, 64), 
დრეიდენი, ლუნდეკვამი, ბერკოვიჩი, პარრსელარ C ვან გობელი 

„გოლები: მერსონი (43), რაიტი (57 პ), ბერკოვიჩი (81) 
გაფრთხილება: ვიეირა, ლუნდეკვამი, ჩარლტონი 
ლონდონელები იოლ გამარჯვებას ელოდნენ, თუმცა სუნესის გუ- 

ნდი მათ მაგრამ დაუხვდა და აგრძნობინა, რომ 3 ქულის მოსაპოვე- 

ბლად ბევრი მცი ვალერა მოუხდებოდათ. საწყისი 90-15 წუიი 
თანაბარი იყო, ტაიმი კი „მეთოფეების“ სობა გა- 

მოიკვეთა. სახიფათოდ უტევდა მერხონი, რომელმაც რაიტთან ერთად 
საკმაოდ კარგი წყვილი შექმნა. 25-ე წუთზე „არსენალის“ კარი 
სასწაულად გადაურჩა გოლს, ბერკოვიჩის დარტყმული ბურთი ზელ 
კარის ხაზიდან გამოიტანა დიქსონმა. შესვენებამდე ორი წუთით 
ადრე ვიეირას წაქცევისთვის დანიშნული ჯარიმა შედეგიანად გამო 
იყენა მერსონმა. მეორე ტაიმში ლუნდეკვამი უხეშად ეთამაშა რაიტს 

მატჩის. დამთავრებამდე 9 წუთით აღიში. კი. ბერკოვიჩმა 
ისეთი გოლი გაიტანა, რომლის გაცუდება ძალიან ძნ, 

ვესტ ჰემი 0-2 ასტონ ვილა 
ვესტ ჰემი: მიკლოშკო, ბრეიკერი (ბოუენი 69), 'დიქსი, ბიშოპი, 
რიპერი, რადუჩოუ, როულენდი (ლაზარიდისი 45), დაუი, მო“ 
წკური, პიუზი, ბილიჩი 

ასტონ ვილა ოუქსი, ნელხონი, რაიტი, ეპიოგუ, სტონტონა, 
შკიმეცა, თაუსენდი, ტეილორი, დრეიპერი, მილოშევიჩი, იორკი 
წებ ელრბ ერე აღე 
გაფრთხილება: პიუზი, მონკური 
სტუმრად პოაურაიბი მესამე გამარჯვებამ სტუმრები ეუთე 

მატჩთა 1 
თხურს მოჰყვა, ორჯერვე ეჰიოგუმ ღა იორკმა თაური „გავს. 
პირველ დივიზიონში გაიმართა ერთი მატჩი. სტოკი –- ჩარლტონი 10 

ლაშა ბგოდუაკე 

ლი დარჩა 
„მანნესტერ სიტის“ დირექტორმა ფრენსის ლიმ განაცხადა, რომ 

იგი არ მიდის 60-იანი წლების ვარსკლავი სამი წლის 

წინ ჩაუდგა ,სიტის“ სათავეში და ისე მოხდა, რომ სულ უკან 

დასწბა კლუბის საქმეები. ახლაც, პრემიერლიგიდან გავარდნის შე- 
მდეგ კლუბი მეორე დივიზიონში შესაძლო გადამსვლელთა „მარაქ 

  

ში“ ურევია, სწორედ ამის გამო მოითხოვდნენ გაგულისებული გუ- 
ლშემატკივრები ლის წასვლას. ხუთშაბათს მან განაცხადა: „გულშმე- 
მაკტივრებმა მე, ჩემს მეუღლეს და ოჯახს შეურაცხყოფა მოგვაყე- 
ნეს, მათგან ასეც მოქცევას არ მოველოდი. ძალიან მეწყინა. მე 

გუნდთან დღესაც ისეთივე დამოკიდებულება მაქვს, როგორც. იმ 
პირველ დღეს, როცა კლუბში ფეხი შემოვდგი.“ 

აგენტინელთა ყეობა 
„ლანუსმა“ და „ველეჟმა“ მოიპოვეს კონმებოლისა და სამხრეთ 

ამერიკის სუპერთასები. „ლანუსი“ კონმებოლის“ თასის ფინალის 
საპასუხო შეხვედრაში 0: დამარცხდა კოლუმბიური „სანტა ფე- 

სთან“, შინ კი 2:00 ჰქონდა მოგებული და თასსაც დაეუფლა. ეს 
საპასუხო მატჩი „სანტა ფესთვის“ ბრწყინვალედ დაიწყო, უკვე მე- 
სამე წუთზე ფრანსისკო უიტინგემმა პენალტით დააწინაურა თავი- 
აიიიიი მაგრამ სტადიონზე მისულმა 50 000 გულშემატკივარმა მე- 

ოლი ვეღარ იხილა. „ველეჟმა“ კი ბუენოს აირესში სამხრეთ 
მერეიბი სუპერთასის ფინალის საპასუხო შეხვედრაში 9:0, საერთო 
ჯამში. 3:00 მოუგო ბრაზილიურ „კრუზეიროს“. ანგარიში მე-2 წუთ- 

ზევე გახსნა პატრისიო კამპსმა, შეხვედრის დამთავრებამდე 5 წუ” 
თით ადრე კი ბრაზილიელმა ჟელსონ ბარესიმ საკუთარ კარში ჩა- 
ჭრა ბურთი. წლევანდელ სეზონში არ სამხრეთ ამერი- 
კის სამივე, საკლუბო თასი მოიპოვეს –– „რივე-პლეიტმა“ ლიბერტა- 

  

იასპი, ანუსბა“. კონმებოლი, „ველეჟმა“ სამხრეთ ამერიკის სუ“ 

სარგიელი 
 



_ეეეაადი––- 

პკორაჩის თასი. მეთექვსმეტედფინალი 

     

სამარა ( 

ცსკ ვვს (რუსეთი) –– 
მაკაბი (რიშონი, ისრაელი) –-   

პირველი მატჩები. 4 დეკემბერი 
სატექსი (სლოვენია) –- უნიკახა+ (ესპანეთი) 65:90 

ბეშიქთაში (თურქეთი) –- არისი ( 
რუსეთი) – პისტოია (იტალია) 48:74 

კასტორსი (ბელგია) –- ბეობანკა (იუგოსლავია) 77:69 

ტელეკომპი (ხორვატია) -–- შეიხ (თ. 
ნანსი (საფრანგეთი) –– ტაუგრესი (ესპანეთი) 84:78 

ზორკა ფარმა (იუგოსლავია) -- მასრეტანკა (პოლონეთი) 8L77 

კაჯივა (იტალია) -- პერისტერი (საბერძნ, 
თოფაში (თურქეთი) – კალევი (ესტონეთი, 

(ესპანეთი) –- ბანკა დე რომა (C 

სპორტინგი 
ენშე (პორტუგალია) –– კასერესი (ესპანეთი) 79:73 

 ცრვენ ზვეზდა (იუგოსლავია) – პაოკ (საბერძნეთი) 99:92, 

) 64:65 

თურქეთი) 70:72, 

საბერძნეთი) 78:72 
) 69:63 

) 88:70 
(ხორვატია) 74:86 

  
  

  

LI. დიჟონი => ბენეტონი წია ით 9 

«ძევროსტარის» 
მონაწილეები 
დაასახელეს 

მოჟი ს სარი. 1 99:9L კ.ა ი 
,ეივი, ისრაელი) »– პანიონიოსი (საბერ– 
ძნ ეთი) 69:57 

8 ჯგუფი 
ციბონა (ხირატის – ოლიმპიაკოსი 

(საბერძნეთი) 63:6L ალბა (გერმანია) –- 
ბიმსისტემი (იტალია) 8L64, შარლერუა 

Iბელგია) –– ესტუდიანტესი (ესპანეთი) 
75:82 

C ჯგუფი : 
ბაიერი (გერმანია) _ ბარსელონა (ეს- 

ბანეთი) 7+79, კროაცია (ხორვატია) 
სნათინაიკოსი (საბერძნეთი) 58:65, ოლი– 

ია სხლვლი –– ვილერბანი (საფრა- 
ნგეთი) 73: 

ქეთი) – ელან 
ერნე (საფრანგეთი) 78:76, დინამო (რუ- 

ეთი) –– კახა. სან ფერნანდო (ესპანე– 

იი) 79:75, პარტიზანი (იუგოსლავია) –– 

ნდერი (იტალია) 7870 

0 ჯგუფი 
ეფეს პილსენი (თურ, 

ევროპის თასი 

  

IX ტური. '4 დეკემბერი 

C ჯგუფი 
ბაპოელ გალილ ელიონი (ისრაელი) 
მზტ (მაკედონია) 95:79 

: L> ჯგუფი 

ანია) 70:87, ჰაპოელ იერუსალიმი (ის- 
–- აპოელი (კვიპროსი) 90:62 

IL ჯგუფი 
ლონდონ თაუერზი (ინგლისი) – 

დუჩნოსტი (იუგოსლავია) 7L58 
ბუ- 

ლსაც პირობითად „ევროსტარი“ ჰქვია 
და ნბა-ს „ოლ სტარის“ ანალოგია. ამ 

მატჩის მონაწილე კალათბურთელები შე- 
რჩეულნი არიან ევროპული გუნდები- 
დან. ისინი გაყოფილნი არიან აღმოსავ- 
ლეთის და დასავლეთის ნაკრებებად. ამო- 
რჩევის პრინციპი ეფუძნება არა მოთა- 

მაშის ეროვნებას, არამედ იმას, თუ რო- 
მელ. ქვეყანაში თამაშობს ამ მომენტში 
ესა თუ ის კალათბურთელი. უკვე დასა- 
ხელდნენ „ევროსტარის“ მონაწილეები. 

აღმოსავლეთი: სერგეი ბაზარევიჩი 

(რუსეთი, ცსკა), ორჰუნ ენე (თურქეთი, 
ულქერი), პანაიოტის ფასულასი (საბე- 

რძნეთი, ოლიმპიაკოსი), ევგენი კისური- 
ნი (რუსეთი, ციბონა), იბრაჰიმ ქუთლუ- 
აი (თურქეთი, ფენერბაჰჩე), პეტარ ნაუ- 

მოსკი (თურქეთი, ეფეს პილსენი), დევი 
რივერსი (აშშ, ოლიმპიაკოსი), ჯორჯ სი- 

გალასი (საბერძნეთი, ოლიმპიაკოსი), დრა– 

გან ტარლაცი (საბერძნეთი, ოლიმპია- 
კოსი), რენღი ვაითი (აშშ, მაკაბი თელ 
ავივი), იურე ზღოვცი (სლოვენია, ირაკ- 
ლისი). მწვრთნელი დუშან ივკოვიჩი (იუ- 
გოსლავია). 

დასავლეთი: რონი ბაიერი (ბელგია, 

სუნაირი), იან ბონატო (საფრანგეთი, ლი– 
მოჟი), რიშარ დაკური (საფრანგეთი, რე- 

კონრად მაკრეი (აშშ, ტიმსისტემი), კა- · 
რლტონ მაიერსი (იტალია, ტიმსისტე- 
მი), საშა ობრადღოვიჩი (იუგოსლავია, 

ალბა), ჟელკო რებრაჩა (იუგოსლავია, 
ბენეტონი), ანტუან რიგოდო (საფრანგე- 
თი, პო-ორტეზი), დელანი რაღი (აშშ, 
ვილერბანი), სტეფანო რუსკონი (იტა- 
ლია, ბენეტონი), ზორან სავიჩი (იუგოს- 
ღამის, კნოებია მწვრთნელი ლოლო 
საინსი (ესპანეთი). 

VICI ძასიბწჩს ამბებ!! 
ულაჯ%ეუონის 

„ჰიუსტონ როკიტსის“ ცენტრს ჰ 

აკიმ ოლაჯუონს გული აწუხებდა. არი– 
თმიამ ვარსკვლავი პირველად 19 ნოე- 
მბერს შეაწუხა, მაგრამ ჰაკიმმა ამბო– 
ლატორულად წაიმკურნალა. წინა 'შა– 
ბათს კი ვაშინგტონში კვლავ დაე- 
რლვა გულისცემის რიტმი. ოლაჯუო– 
ნი ჰიუსტონში დაბრუნდა და საავად- 
მყოფოში დაწვა. კალათბურთელს ელე- 
ქტროშოკის მეთოდით უმკურნალეს და 
მეორე დღეს სახლში გაუშვეს. ექიმე- 
ბმა თქვეს, რომ ეს ავადმყოფობა არც 
ჰაკიმის სიცოცხლისათვის და არც კა– 
რიერისთვის საფრთხეს არ წარმოა- 
დგენს. 
ოთხშაბათს საღამოს ოლაჯუონი 

შკვე მოედანზე იყო და „ბოსტონ სე- 

ლტიქსს“ % ქულა ჩაუგდო. ამჟამად ჰ 
“უსტონელი ცენტრი ნბა-ს მესამე ბო– 
სალი საშუალოდ 25,8 ქულა 

პმრიშისა და 

აIნგლის 

ოთხშაბათს „ჩიკაგო ბულზმა“ და- 
შავებულთა სიიდან ამოწერა 43 წლის 
სენტრი რობერტ პერიში, რომელმაც 
წელკავი მოირჩინა. პერშმა ხუთი მა– 
ტჩი გამოტოვა. იმავე “ი „ბულ ლ 

სარტიელი 
  

დაშავებულთა სიაში შეიყვანა მეორე 
ცენტრი ლუკ ლონგლი, რომელმაც 
ოკეანეში ცურვისას მხარი დაიზიანა 

მისი ტრავმა სერიოზულია და მინი- 
მუმ ორთვიან მკურნალობას საჭირო- 
ებს. 

რწებინ სIნის 
„სან ანტონიო სფურზი“ კი ალბათ 

მალე ამოისუნთქავს. დღეს იგი „ვან- 
კუვერს“ ეთამაშება და, შესაძლოა, მის 
რიგებში ცენტრი ღა ლიღერი დევიდ 
რობინსონი გამოჩნდეს. ნბა-ს 1995 

წლის უძვირფასეს მოთამაშეს ამ სე- 

ზონში არ უთამაშია -- წელის კუნთი 
ჰქონდა დაჭიმული. დევიდმა ორშაბათს 
დაიწყო ვარჯიში და განაცხადა, „ვა–- 
ნკუვერთან“ მატჩისთვის უკვე საბო- 

ლოოდ მზად ვიქნებიო. 

ფირმების რეგისტრაცია 

“ა მლოტ"ი. 
ყველახე 9 და სწრაფად 

    

    
      

    

285 შე» მათ აში. 

ჯორდანი, 
აივერსონი, 
ტომიანოვინი 
ნოემბრის უძლიმერესები 

„ჩიკაგო ბულზის“ უკანახაზელი მა- 

იკლ ჯორდანი დაასახელეს ნოემბრის 

თვის ნბა-ს საუკეთესო მოთამაშედ. ამ 

თვეში ჯორდანმა # მატჩი ითამაშა, სა- 

შუალოდ აკეთებდა 319 ქულას, 4,9 მო- 

ხსნას, 3,4 პასს და 15 ჩაჭრას. 

ფილადელფიელი ალენ აივერსონი კი 
ნოემბრის საუეთესო ახალბედაორ აღია- 

რეს. ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტიდან 

მოსულმა კალათბურთელმა 15 მატჩში 

საშუალოდ 218 ქულა, 6,4 პასი, 5,3 მო– 

ხსნა და 2,67 ჩაჭრა გააკეთა. 

„ჰიუსტონ, როკიტსის“ დამრიგებელი 
რუღი ტომიანოვიჩი კი თვის საუკეთე- 
სო მწვრთნელია. მისი ხელმძღვანელო- 
ბით გუნდმა ნოემბერში 15 მატჩი მოიგო 
და ერთი წააგო. 

მეტMმბშ –– პმIIრჩსა 
„ატლანტა ჰოქსის“ ცენტრი დიკემბე 

მუტომბო გახდა ნბა-ს მეოთხე კვირის 

(95 ნოემბრიდან 1 დეკემბრამდე) საუკე- 
თესო კალათბურთელი. ეს ზაირელი ცე- 
ნტრი „ატლანტაში“ პირველ სეზონს 

ატარებს, მანამდე, შეგახსენებთ, „დენვერ 
ნაგითსში“. გამოდიოდა. 

  

(მეიგრძენით თქვენი" 
თავი უფროსად! 

გვესაჭიროება 

მაღალი ანახლაურებით 
დაინტერესებული პირები, 

პირდაპირი ვაჭრობის სფეროში 

თავად დაადგინეთ ვაჭრობის 
დონე და იმუშავეთ თქვენთვი ს 

სასურველ დროს. 
კონსულტაციები და შემდგომი, სწავლება 
უფასოა. გასაუბრებაზე ჩაწერა ხდება 
შემდეგ ტელეფონზე: 99 08 07 

9-14 სთ-მდე; 18-22 სთ-მდე 

  

  

” 2 

  

  

    

  

იყიდება 

სუფთა სისხლის 

  

ტ. 95-32-12, 64-33-96       

= 

  M8§4. რეგულარული ჩემპიონატი 

4 დეკემბერი 
ეტროიტ პისტონზი -- ატლანტა 
პოქსი 100:90, მაიამი პითი “-- და“ 

ლას მავერიქსი 10079, ნიუ იორკ 

ნიქსი ““ ნიუ ჯერხი ნეთხი 109:102, 

კლივლენდ კავალიერზი ორლა“ 
ნდო მეჯიქი 84:57, იუტა ჯაზი 
ლოს ანჯელეს ლეიკერზი 10L7წ6, 

პიუსტონ როკიტსი ბოსტონ 

ხელტიქსი 94:89, სან ანტონიო ს 

ზი ფილადელფია“76 113:103, ფი“ 

ნიქს სანზი გოლდენ სტეიტ   ვორიორზი II887, ინდიანა პეისერზი 

–- ვან-ღუვერ გრიზლიზი 127:80 

5 დეკემბერი 
ტორონტო რეპტორზი - ვაშინგტონ 
ბულიტსი 82:80 ჩიკაგო ბულზი 
–- ლოს ანჯელეს კლიპერზი 14:96, 
დალას მავერიქს ““ ფილადელფი“ 
7ნ” 106:02 პორტლენდ თრეილ 

ბლეიზერი “ დენვერ ნაგითხი 
_ M6404, სიეტლ . სუპერსონიქს – 
მინესოტა ტიმბერვულზი 17:86 

'ასღეოსავლეთის კონფერენცია 
ატლანტიკის დივიზიონი 

მაიამი 14 4 778 
ნიუ იორკი 101 6 62.5 
ორლანდო 8 წ. 5-1 
ვაშინგტონი 7 9 438 

ფილადელფა 7 10 412 
ნიუ ჯერსი ვ ყე 931 
ბოსტონი 4 12 250 

ცენტრალური დივიზიონი 
ჩიკაგო 17 -1 944 
დეტროიტი 133 3 813 

კლივლენდი ს 5 688 
ატლანტა ჰ0 8 554 
შარლოტი 8 8 500 
მილუოკი ზ 8 500 
ინდიანა 1. 8 467 
ტორონტო ნ # 353 

დასავლეთის კონფერენცია 

შუა-დასავლეთის დივიზიონი 
ჰიუსტონი 10 2 889 

იუტა 14 2 875 
მინესოტა 7 1. 42 
დალასი 6 # 353 

დენვერი 5 14 263 
სან ანტონ–ო 3 13 188 
ვანკუვერი 2.16 MI 

წყნარი ოკეანის დივიზიონი 
სიეტლი 1 5 750 

ლეიკერზი 13 7 650 

პორტლნდლდ ს 8 575 
კლიპერსი. 7 II 389 
გოლდენ სტეიტინ 12 33,3 

საკრამენტო ნ. 10 383 
ფინიქსი 2 14 125   

  

   
     

  

ოო 

მაბშპმბმა / 
პმტმრ#ერგბშ!. 
ბეა ენერ 

აუვი სნარაქრი რებ 

82 წლებში პორ ურ შორის სა– 

ქართველოს ნაკრები ძირითადად 198I- 

82-იანებით იყო დაკომპლექტებული, რა- 
დგან ამ ასაკის ფალავნები გაისად ივ- 

ლისში იასპარეზებენ პორტუგალიაში ევ- 
როპის ახალგაზრდობის ოლიმპიურ დღე- 

ში. 

ვაჟა ბალხამიშვილისა და ზურაბ კა- 
ხაბრიშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა შე- 

სანიშნავად იასპარეზა და გუნდურ ჩათ- 

ვლაში პირველ ადგილზე გავიდა. მეო- 
რე იყო სანკტ-პეტერბურგი, მესამე 

ბელარუსი. სულ ტურნირში 27 გუნდი 

მონაწილეობდა. 
ქართველთაგან პირველ ადგილზე გა–- 

ვიდნენ ვახტანგ ხოსიტაშვილი (46 კგ, 
საგარეჯო), დავით მჭედლიანი (65, თბი– 
ლისი), შალვა მოსიაშვილი (მძიმე, ხა- 

შური). მეორე ადგილი დაიკავეს: “გელა 
ბარათაშვილმა“ (78, თბილისი), ნოდარ 

ჭინჭარაშვილმა (65, თბილისი), დავით 

ტატიშვილმა (78, თბილისი), გიორგი ოქ- 

როპირიძემ (86, თბილისი). მესამეები 

იყვნენ: ივანე ნადირაშვილი (71 დუშე- 
თი), სოსო მუკბანიანი (7L ქუთაისი), იმედა 
იმედაშვილი (78, ახმეტა), ლევან ანთაძე 

(78, ფოთი). 

საგარეჯომე 
ნფორჩებსაც 
შჟშმასპინძლა 

25-28 ნოემბერს საგარეჯოში გაიმა– 

რთა საქართველოს პირველობა 1983-85 

წლებში დაბადებულ ძიუდოისტებს შო- 
რის. შეჯიბრებაში მონაწილეობდა ქვე- 

ყნის 21 რაიონის 446 ნორჩი ფალავანი. 

საპრიზო სამეულები ასე გამოიყურება: 

26 კგ: L სერგო ციხელაშვილი (მც- 
ხეთა), 2. ნიკო თედიაშვილი (თბი- 

ლიხი), 3. გიორგი ცქიფურიშვილი 
(ქუთაისი) და გიორგი ნადირაშვი- 
ლი (გორი 

29 კგ: 1 თემურ ნებიერიძე (ქუთაი- 

სი), 2. გიგა თედიაშვილი (საგარე“ 

ჯო), 3. დათო ქავთარაძე (დუშეთი) 
და მათე მათიაშვილი (გარდაბანი) 

32 კგ: 1 ხერგო ბადრიაშვილი (გო 
რი), 2. რეზო ბაჩოშვილი (საგარე 

ჯო), 3. დათო სიმონიშვილი (საგა 

რეჯო) და დათო თამლიანი (ხაგა“ 
ეჯო: 

36 კგ: 1 ზაზა პავლიაშვილი (გორი), 

2 ნუკრი მინეხაშვილი (გარდაბა- 
ნი, 3 იური ოგაძე (გორი) და 
თამაზ ცინცაძე (ქუთაისი) 

538 კგ 1 რუხლან გედენიძე (ქუთა“ 
ისი), 2 შალვა ცულოშვილი (თბი“ 
ლისი), 3. ვახო ბაბუნაძე (საგარე“ 
9 და ისლან ფანგანი (გარდაბა“ 

4 კგ: L გოგი ბაინდურაშვილი (მც- 
ხეთა), 2. ოთარ ლომიძე (ქუთაისი), 
3 ვალერი გიგიბერია (ფოთი) და 
ვანო მეკოკიშვილი (საგარეჯო) 

46 კგ: L გიორგი ზოსიტაშვილი (სა“ 
გარეჯო), 2. კობა ჯახველაძე (თბი- 
ლიხი), 3. ნიკო ჭიჭიაშვილი (ახმე-“ 
ა2ი და ალექსი მაღალდაძე (ხაშუ- 

50 კ: L რატი ჭანტურიძე (ზესტა- 
ფონი), 2. ზვიად იმედაშვილი (ახ- 
მეტა), 3 კობა ხინგავა (წყალტუ- 
ი და შოთა ხურციძე (წყალტუ” 

ნ5 კგ: L დათო გუგუხიანი (გარდა- 
ბანი), 2. გიორგი გაბროშვილი (გო- 
რი), 3. გიორგი ტაბლიაშვილი (გა” 
რდაბანი) და ვანო ბეჟიაშვილი (სა- 
გარეჯო) 

ნ0 კგ: 1 ვახილ მღვდელაძე (ხაგარე” 
ჯო), 2. დათო უხსანეთაშვილი (კა“ 
ხპი), 3. გელა ქუხილავა (ზუგდი- 
8. და დათო ტენტერაშვილი (კა- 

65 კგ: L დათო ხებისკვერაძე (ქუთა” 
ისაი), 2 იაგო იმედაშვილი (გარ“ 
დაბანი), 3. იმედა ქუხილავა (ზუგ- 
დიდი) და ვალერი როსტომაშვილი 
(თბილისი) 

7 კგ: L კოტე ბალალაშვილი (თბი“ 
ლისი), 2. დიმიტრი ტენტერაშვილი 
(კასპი), 3. ბესიკ დეკანოიძე (ხაშუ– 
რი) და ნიკო ქვრივიშვილი (თბი- 
ლისი) 

76 კგ: L ლევან ტიგინაშვილი (ხაგა- 
რეჯო), 2. დურმიშხან ბერუაშვილი 
(გორი), 3. ლევან თაბორიძე (კასპი) 

მძიმე, 1 ზაქრო კევლიშვილი (ხაგა“ 
ველო), 2. დათო ტუღუში (ფოთი), 
3. ბადრი კვირკველია (აჭარა) 

  

7 დეკემბერი, 1996 
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C. ნაპოლი – ვერონა 12" 'V L 
04 კ · 1 " 

: პარმა – ატალანტა” 145.“ 1 ' 
(12) : 8. 9127 ' 

: ' სამპდორია – იუვენტუსი | : 4 თ «ე 25>კ) (-28 
| ვიჩენცა –- ინტერი :1 (2) :) 85: | 

ტული ლატა ია ' ირალია. სმრია 8. XIII ტური... რიის. - – 18 

სკორ რ : 8. დეკემბერი ეIე=21IIIIIIქ. : 
) ბრეშია – სალერნიტანა 135 2, ი. 

66 (3” ი | VI 2 20 3,4 20 
CII0C ს ჩეზენა -–- პადოვა ' #ზ 28 ვი 

კიევო –– რავენა V6 გაი 8 ქ,8 
გერმანია. ბუნდესლიგა. XVII ტური კრემონეზე – ფოჯა 2 90.» 87 27 

7. დეკემბერი ! ლეჩე – კოზენცა 16. 90 რეს. 90 
ჰამბურგი -- დიუსელდორფი ა 29 4,2 ი: · 15 34 30 

არმინია –- შტუტგარტი 4,0 ვი 15 ლუკეზე –– პალერმო 15 2,8 44 
ბაიერნი –- მიონხენგლადბახი : V 40 00 პესკარა '–- ბარი მაილ (LL. ვი 5,0 

0: V4 34 34 0: 7 2,0. 3.4 20 
დუისბურგი – ზანქტ პაული 15 3, 4,0 რეჯინა -- ემპოლი ვ) " ვი 17 
კიოლნი – დორტმუნდი 23 25 23 ტორინო – ჯენოა M4 ვი 50 

გერმანია. I ბუნდესლიგა. XVII ტური L () : 2,0 3,4 20 
7. დეკემბერი ვენეცია – დი სანგრო 135) სავ. 56 

კაუ 23 2,5 23 1: MI 16. (84 ე იი9 >. ერე მცტტეი! . ი 29 42 ესპანეთი. XVI ტური 
აინტრახტი –- ოლდენბურგი 15 3,8 8,0 : 7. დეკემბერი 

0: 15 34 3,0 რეალი –- ბარსელონა | მალის 8 2,8 ვ,0 
8. დეკემბერი ; 8. დეკემბერი 

კიკერსი – გიუტერსლო 12 3,3 8,0 ბილბაო – ატლეტიკო 19 27 2,9 
01 M6 3,4 27 |» | ესტრემადურა – ვალიადოლიდი დ 29 29 18 
უნტერჰახინგი -- როტ ვაისი (ე 3,0 50 სელტა – სპორტინგი L6 287 40 

04 2,0 · 3.4 20 დეპორტივო –. ვალენსია 14 28. 5,6 
მეპენი –– კაიზერსლაუტერნი 25 25 22 ბეტისი –- ლოგრონიესი 1 15 40 99 
მანჰაიმი – ლიუბეკი L35 3,0 5,6 0: 15 ვ,4 ვი 

0: 19 34 2) რაიო -- კომპოსტელა 135 3“... 56 
მაინცი –- ვოლფსბურგი 7 27 3,4 9) . 8. 2,0 3.4 20 

ინგლისი. პრემიერლიგა. XVI ტური ,, უვივდო – ტენერიფე I7 27 34 
7. დეკემბერი ესპანიოლი – სარაგოსა I» 27 34 

არსენალი -- დერბი ”წყი ვვ 80 რასინგი -- სოსიედადი 16 28 ვ,8 
(12) L7 3.4 24 კასის , 9 დეკემბერი 
ჩელსი – ევერტონი 125 ვ, 7,0 კულესი –– სევილია ! 2,0 27 ი/ ჩელ ევერტ. : > 34 24 ჰოლანდია. XIX ტური M- 

ქოვენთრი – ტოტენჰემი 28 2,8 19 7. დეკემბერი 
ლესტერი – ბლექბერნი. · 16 3,0 1,4 ა წეყი – სიტარდი 'M2 34 '7,0 
ლივერპული – შეფილდი L5 3,6 9,0 მყ 17 34 24 
04 7 #წ) 24 ეინდჰოვენი -- ვოლენდამი ? I. 40 0,0 
მიდლსბრო - ლიდსი L5 32 3,6 “ი 135 34 37 
საუთჰემპტონი –- ასტონ ვილა 2) 2.6 2.6 როდა - გრონინგენი / 13 ვი 6,5 

სანდერლენდი – უიმბლდონი " 71) 2,6 2,6 თ 20 34 20 
8. დეკემბერი 8. დეკემბერი 

ვესტ. ჰემი – მანჩესტერ იუნაიტედი 3,9 98 #8 ნაიმეგენი – ბრედა / 15 ვი 4,0 
9 დეკემბერი ალკმაარი – აიაქსი 5,0 3,0 14 

ნოტინგემი –- ნიუკასლი 44 3,2 4 #0 2222) 34 2,0 

ინგლისი. I დივიზიონი. XXII ტური სპარტა" – ვიტესი არე სე 99... 28 
7 დეპემბარი 8.8. – უტრეხტი. , ა 125 ვ) 7,0 

გ არნმიოი არ ხვი ე L5 36 9,0 ; წ + ა 5ე 2.2 
01 – უთენდი , 15 1.4 3.0 გრააფსხაპი – ფეიეწორრდი 3.6 29 1წ 

ბერმინტემის 15 ეარბმხბი I5 34 90 თურქეით,ი. XVI ტური 

0: 15 3,4 ვი : 7. ღეკემბერი 
ი ხრონონი ე ხვინდინ # ვი 34 ტრაბზონი – სამსუნი I 4,0 #00 

პაასტალისალასიია  ოქსორიი I5 3,6 90 თ VM 34 34 
0: 15 34 ვი 8. დეკემბერი არა 
ჰადერსფილდი –- ნორვიჩი 34 27. 07 აას – ბეშიქთაში ი 4 2 · 

სვიჩი –- ვ ვ,4 27 7 : ' 4 
მარესტერ ი რ რკიუბრი 13 3,0 6,5 9 | ფენერბაჰწე – გენჩლერბირლიგი I 40 იი 

04 7 3.4 24 01 4. 34 34 
ოლდემი – ქუინზ პარკი 28 2,8 19 

რედინგი – პორტ ვეილი 16 3,0 3,4 ტურში გატანილი გოლების რაოდენობა 

შეფილდი – პორტსმუთი 2 პვ. „წს ინგლისი (XVI ტური) 25 და წაკლები - 19 27 და მეტი -19 
0: #6 3,4 27 იტალია (XII ტური) 22 და ნაკლები – 19 24 და მეტი -19 
სტოკ სიტი – ტრანმერი 17 2.8 33 ესპანეთი (XVI ტური) 28 და ნაკლები – L9 30 და მეტი -19 
ვესტ ბრომვიჩი – ბოლტონი 40 3,0 15 ! | 

”. პი ტური ფსონების შესაძლო ცვლილებები ადგილზე დააზუსტეთ. 
დ; 

დანფერმლაინი –- აბერდინი 2.0 27 97 ფსონები მიიღება ყოველდღე ორშაბათის და ხუთშაბათის გარდა კინოთეატრ 

ჰართსი – რეით როვერსი IL2 ვ3.პ 8,0 „რუსთაველის“ ფოიეში, ფურცელაძის ქუჩის მხრიდან 13-დან 16 საათამდე 

0. % 3.4 24 

კილმარნოკი – დანდი 18 2,8 3,0 

მოზერველი -- სელტიკი 7,0 ვ4 I2 /“ ს 
L9 97 3,4 L6 : 
რეინჯერსი -- ჰიბერნიანი I 40 იი - 
0: 14 3,4 34 

საფრანგეთი. XXI რ : სიავით ლე. ტირაჟი #03 
მონაკო –- გინგამი 7 12 ვ.ვ 8,0 
01 L6 34 27 1. ვესტ ჰემი - მანჩესრერ იუნ. 

ბასტია – ნიცა I5 3,6 9,0 2. ბოლონია -- პიაჩენცა 
01 15 34 ვ, 3. ლაციო - რომა ' 
რეწი – ლილი 15 3,0 40 ი. გ. 2. ვ2 4. - – უღინეჭჯჭე 

მეცი – მარსელი 4 3, 5,0 5. პა – ატალანრა 
04 22 34 8 ხი სამპდორია -- იუვენტუსი 

ლე ავრი – სტრასბური 1 2. 286 2.6 7. ვიჩენცა -- ინრერი 
ლიონი – კაენი L5 3,6 9,0 · 8 ბილბაო - ატლერიკო 

0: “ Mხ6 3,4 27 
ანე მრევე გ (5 28 “4 მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ტირაუში მოცემული 8 მატჩის უაით 

იტალია, სერია #. XII ტური ძირითადი დროის შედეგი. მოგებულად ჩაითვლება ბილეთი, რომელშიც |. 
8. დეკემბერი გამოცნობილია 8 მატჩის შედეგი. მინიმალური მოგება 50 ლარია, | 

ბოლონია – პიაჩენცა 125 მ) 7,0 მაქსიმალური კი – 1000 ლარი. 7 შედეგის გამოცნობისთვის მოგება | 

CI #8 3.4 22 ფიქსირებულია – 5 ლარი. ერთ ბილეთში შევსებული ვარიანტების 
კალიარი – რეჯანა IV) 33 8,0 რაოდენობა შეზღუდული არ არის. 
0: : "7 34 24 თუ ტირაჟში შეტანილი რომელიმე მატჩი არ ჩატარდა, ჩაიშალა - 
უაიუიბ – პერუჯა 13 3,0 2. შეიცვალა მოედანი, ტირაჟი გაუქმებულად ცხადდება და მოთამაშეებ 

ე) L8 34 „2 თანხა უბრუნდებათ. 
ლაციო -- რომა 23 25 23 | 
მილანი -- უდინეზე 125 3:2 6,5 ერთი ვარიანტის ღირებულებაა 1 ლარი. 

04 L8 3,4 22 მოგების ფონდს ემატება I#CM 0L == L გები ემატებ _           

  

სარბიელი = # დეკემბერი, 77. 
  

 



  

IაბრIს | წIპე და მძსIყს ძარა 

  

    

  

  

„> სახეობად სცნეს და 2000 

უ" თული მატჩი. –_ სიდნეის ოლიმპიურ თამაშებზე სპო- 
ო პიტხბ ი აა ფა ფაილი იარ რთელებულმა ლინდრო- დ რტის ამ სახეობის ოსტატებიც იასპარე- ოლონდაუაც უცხოელ. 

ნჯერზი “- _ ფილადელფია LI, 8. 1 ი «აი ააა _..» > იიი სა- 10 

გ 2, და- ოლით ზრუნავი გა' სპორტის ვის-ვის ღა ამერიკულ საქმიან–საფინა- ს =44, 

ახი -- ხან ხოხე L2, ორა- 
გე ' ' 

წამს ანონტორი 20, ბწებრიბი რის საუკვოსი მოთ» –გიიეი გიო ერი ეალერსება ხელი და არესნძისი 5 ლექევე, ე) ქე 
მ» 2 /ბ|. “ 

– ვტორბ 

' გამპა შემ –– „რეინჯერმა“ მე- ბელი სომხეთის მაგალითს მოვიყვანთ. სო- | შემოსავლების, ჯამაგირების, პრ; რელური თვისება 7” 

სახმაბაამ  ამაბიძაათ მატსებატან ყვ. სიემ კი ვერაფერი გაახერხა. მსეპმა, რაკი იცოდნენ წავ ით გ ემიების ლის ამერიკულ კლას „ნასკარს“ –– ერთი: 

რადსაღები აუტსაიდერთა პაექრობა იყო. დღის ყველაზე უხვგოლიან (8) | პექტიულობის ამბა ტაეკეოოდი ავი ჰონორარებისა და მისთანათა ავან-ჩავანი.  ულვაშცანაცარა ბებერი, C5IMM არხით „ტა- 

ტავა და პიტსბურგი ჩრდილო-აღმოსავ-  ვანკუვერელმა მილინჯერმა (5) ბოლო 5 ეეე. ა ელ შეუწყეს ხე | ჟურნალის % დეკემბერის ნომერში მსო- რა-რას“ რომ იძახის! 

21ს ბოლო ადგილის დატოვებას „ეცი. შეხვედრაში პირველად მოაგებინა კლუბს. ლი მის განვითარებას და ამჟამად მოქმედ | ფლიოს უმდიდრეს სპორტსმენთა სია გ- სიაში ვერ მოხვდნენ ფეხბურთისა და 

ლებოდნენ“ ერთმანეთს. „პინგვინები“ მოგილნიმ ყოფილი თა- | (9პეპვონდოისტთა რაოდენობა შვიდი ათასს | მოქვეყნდება, საინფორმაციო სააგენტოე- _ მძლეოსნობის წარმომადგენლები. არადა 

რიოზულად მოეკიდნენ საქმეს და მეორე "გუნდელების წინააღმდეგ ერთობ უხეი- აღწევს. ესენგეს ტურნირებშიც ხშირად | ბმა კი იგი უკვე მოფინეს დუნიას. ეს სახეობები ჩვენში სპორტის მეფედა და 

პერიოდში დებიუტანტი ბარნსის, იუჰა- ითამაშა. იმარჯვებდნენ, სხვა საერთაშორისო შე- | „»ფორბზმა“ ტრადიციულად 40 მდ- დედოფლად არიან ცნობილი თუმ 

ნსონისა და ჩეხი იაგრის სამი შაიბის შე-.... ღეკენარი: ბისტრო. პარტ- დრის სია გამოაქვეყნა. მისი შედგენის კრი- ამერიკაში ერეობა, ით პატიეში ვერ არიან 

მდეგ გადაწყვიტეს მატჩის ბედი. აღნი– არი 9, ოღღლი ს L8- რაეკვონდოუო _- ..შ.შ..შ–-–-–ი ლაი ბი 
შენის ღირსია ბოლო 15 თამაშში 18 0, დერზი 42, სენტ ლუიხი -- ავლ ვეჭილი ფულია. 96.) ფენაზ მემაკებო რეის, გე: 

მაიბის შემჭიმები მაგრი ვინაც სამართ- > 03 ფონან რა გასაკვირია და სიას ლიდერობს რმანელი > 

ლიანად დაასახელეს ნოემბრის საუკეთე- იიი ფულის ლი ოლივმპიუ რი ა არკარეს მ “  მპიმ წონოსანი მო : ა.ა 

ი მოთამაშედ. 24 გოლით იაგრი ერთპი- ხ აუტ 
კი ე კი ავსტრიელი ბერგერისა და ავსტრალიე- 

როვნული ლიდერია, ზოლო პიტსბურგმა რეი სახეთა ჯდა" ს ატომი მია V აქ ლლ ა აღუ 

პირველად დატოვა ღივიზიონის ბოლო მოთამაშე ხი ორი > 8ცლ 'ული ძალე- აა ესეც სიაშია –– მე–. ჯ წევრი ამერიკელია, ფ ა-Lის 

=>. აფლს ე ქილილელასქსი იელი” ალმით 
2 _.. რიც ა მეზობელთა ამბავი იმიტომ | ბიან კალათბურთელები. ნუსხაში 8. 9 არ _ ია წელი აშშს 1პ რ 

– ლაზე წ 6 მაგ. | გავიზსენეთ, რომ, ერთი მხრივ, მისაბაძია |. ფარმომადგენელი ჰყავთ, ამასთან პირვ იალებს, ეგ სფერო აშშ-ის სპორ- 

ჩიანი (0 სერია მათი ზრუნვა ტაეკვონდოს განსავითარე- | ათეულში – ერთბაშად ოთხი (0) მათ ია. 3. ს 
სელ ტკაჩუკს (8 შა-. | ბლად მერეც, ახლახან ქართველი სპორ- | შორის დამთხვეული როდმანიც, მავი საიას სვრუბს არაა. მათგან 

იბა 6 მატჩში) პარტნიორე- | ტსმენები ერევანს ეწვივნენ და ამხანაგურ | ამ კომპანიაში პირველად მოხვდა. წელს მაქსიმუმ 3 შტეფი გრაფს 

ბმაც მიბაძეს: ვეტერანი გარ- | მატჩში შეხვდნენ ტაეკვონდოს სომეხ ოს- | რაც შეეხება წინა ოთხი წლის თაა მეის მოხვევის. 
ტნერისა და მასთან შეამხანა- | ტატებს. მეტოქეები 5-5 ლის ლიდერ გულისხმოა შემოსავლის წყაროებიც. 

საალეი ჭიორა გუნღით ებექრი ჯორდანს, წელს კი ჩამოქვეითდა ერთი თუ ტაისონი გარეშე წყაროებით (მეტწი- 

ვსკის (I+L5) ძალის ზნენ ერთმანეთს. ჩვენებურებმა შესანი- | საფეხურით, მაგრამ გაისად ნაღდად 100 ლად რეკლამით) საერთოდ არ სა 
კი ძალისხმევით | შნავად იასპარეზეს, დამაჯერებელი უპი- | მილიონს დაკრავს, რადგან სპორტის ის- ოლფეები, » მაიორ. 
- მეცხრედ მოიგო და რატესობით აჯობეს მეტოქეებს და მთა- | ტორიაში "ი. ზი 30- მილიონიანი იი პკმერი 1 წ) ი. ე” 

რაოდენო- 
– პა ა ა ; აგრ 

აა ეროიგუეში ოტო წარმომადგენლებმა ნპიუს. “აეე კედი საუეს იგი ოთხი თვის წინ მოყვარული 

რანგის რაშები მო- | ვები ალბათ არ გვიწყენენ, „'' ა) სია არხევს აამსიეო ბა ატარრთშივ 
კალგ. I(ო- 

გა ა ს სხ + 

მსერსა რ ააერხის დაცვას | “წამი შორტჩმენს მაინც გამრვვოფთ –- ღებული ფულიც დაემატება. ახიბაა წუთი 77 

ი საა იააილ-) ი პუციშვლი (35.8) ერთ-ერთი კრივი ფულიანი საქმეა და 7 კაცი გ- თითქმის იგივე ითქმის კალათბურთე- 

გიონერების -- ზელეპუკინისა. | ს”უკეთესო იყო მასპინძლებშიც და სტუმ- | უყვანია ელიტაში. ძაღლ“უმადურსა და სა- _ ლებსა და ჩოგბურთელებზე: ამ სახეობებს, 
და ჰოლიკის (I+L5) ორ შაიბას. | რებშიც. რისკო ამერიკულ ბურთაობას 6 წარმო ეტყობა, მართლაც ფრიადი ხიბლი აქვთ! 

მხოლოდ ერთით უპასუხა. თავში ტაეკვონდოს ოლიმპიური აღია- | მაღგენელი ჰყავს, ვარსკვავთა აზიზობით იი საგა 8. 

ოელეფებ ( უღ უი ქულა მიით- | რება გავიხსენეთ და ამან საზრუნავი, უპი- | ცნობილ კეტბურთს -– 5, დარბაისლურ მაილ ბუჩმაზაშვილი 

კარიას ტამრქების 195. ჩემი '” ვლე აღმოსავლეთის ლი- | რველესად, ტაეკვონდოს საერთაშორისო 

ლებით ამოქმედდა მისი და სელიანის დუ- ამ მოახერხა პად ა, . ობაელე ოუ სე ლუვეცილოი კრივი 750 0,0, 75,0 
ტი. ტამპასთან შე ში – ა“ წვის მრისხან ხააბია? _ გ! თში ჩატარდა ტაეკვონდოს ევროპული ფე- 2 მაიკლ ჯორდანი კალათბურთი 12,6 400 52.6 

რტნიორის ორი პასი გამოიყენა და შა. და ბოლო ს პპრილიში შვეპლ კს ლი. დერაციის გენერალური ასამბლეა და იქ 3 მიხაელ შუმახერი ფორმულა-1 250 8,0 ვვი 

'ო ზ მატჩში მე-6 გამარჯვება მოუტანა მეშვეობით ერთპიროვნული ლიდერ _> უპირველესად ამ ახალ საზრუნავზე იყო 4 შაკილ ონილი კალათბურთი 7. 0 244 

გუნდს. ამის წყალობით ანაჰაიმი დაეწია იბრუნა. სადა შოსტონის. სნ | საუბარი. ფედერაციის მიწვევით ასამბ- 5 ემით სმითი ბურთაობა 30 35 165 

ბ «ლოსწინა ადგილზე მყოფ კალგარის ტა იპერებმა –– სანდერსონმა და ჰაინცემ შ ლეის მუშაობაში ქართველებიც მონაწი- ნ” ევანდერ ჰოლიფილდი რივი ს , დი 

პას კი უკან დასახეი გზა აღარ დარს. საბამისად მე-% და მე-14 რი 8 ლეობდნენ: საქართველოს ტაეკვონდოს ფე. | 7 ანდრე. აგასი ... ივერია 3 რ. - 

: ავა.” ის „ა. 3. ბოლოს, მიღწევებზე. ამჯერად შვედე- დია პრეზიდენტი კონსტანტინე გე– , 8 არნოლდ პამერი გოლფი 01. "150 #) 

ლარვა აიიი ჩემის ხილი ენრალნა ბ-მ, რეზი | თრთიდ წექაძე ს ეაეაეაებე აჯა იიი მშე ტი 83 

ი X 6:20 ქულით წინ იყო სენტ. რგმა მე-200 ქულა დააგროვეს. ა.ს რრრეძესიის დარაესი 1. ი იაია ეობა "კარათბურთი 9 15. MM 

მეორე საარ აშიეეი (LV, ეფი ჩრდილო-აღმოსავლეთი ქვეყნების ფედერაციებთან ჩვენებურებმა და 8 > იი“ კეტბურთი იე ც0 M,ს 

რსბეოგმა. მან ჯერ თა, ს ჰარტფორდი 251267 77-76 30 სომხებთან ამხანაგური მატჩიც ამ კავში- 13 ან უი კრივი 12,0 იი 12,0 

კურენტს –- საკიკს 37 (C+25) მიაწოდა, ბუფალო 26 18 112 77-76 17. | რების შედეგია. უახლეს მომავალში ქარ- 3 7ვ) აჭ ბურთაობა 92. 25. IM? 

შამ მდევ ცხრება კარში ო, ონი 22 10 4 1 74-84 24 | თველი ოსტატები, ალბათ, სხვა საერთა– M ვეინ გრეცკი აის-ჰოკეი 6,0 5,5“. 15 

ალს ი ეეს ილ თლა მონწვილი ს 2810 414 XI09 24. | შორისი ტურრარებსაც ეწვევიან ბთ შო- | _ 4 X5. სამარა 2. იას ბ) 
ხოოიი ს =>. რუამ სფ ოტავა 24 7 6 II 62-79 20 ამო. _ სუროს MI აის თა „ააა აა. შგუშლი 25. ახნა) 90 

„მშრალად“ „ურნირ ააა ვე ივი 9,0 

კიდევ ერთი მოდავე ბომბარდირი -- ატლანტიკი ერთსაც დავძენთ, ტაეკვონდო საქართ- 26 ძხიფერ ვუღზი ას. ი,8 წა ით 

ფნელ კოივუ მონრეალულთაგან კვლავ _ ფაღადელფიი 28 I 2 (2 75-75 30 | საერთაშორისო კლიარება და დაცახებაც 27 ჯონ ელვი ბურთაობა 08 20. მ.ზ 
რეინ - 61... სალი ნი ანგ. 15 1 110 61-6| §§ | საერთაშორისო აღიარება და დაფასებაც | 20 თილ. ოდონელი მუოვიობა ზა 0ვ 8,8 

(ML 18) ერთად მან (LL ისვე ას : , გტონი 26 13 1 12 69-66 27. | არ აკლია და წინანდელისგან განსხვავ- | 29 სთივ. იანგი ბურთაობა #54 040 "8.8 

ჩაიწერა აქტივში, მაგრამ მისმა კლუბმა რეინ %%ი 26 ? 8 II 65-72 22 არაა, ორც ოლიმპიურ სახეობას, მეტი | 58. ფრენკ. თომასი კეტბურთი გით ტა ცა 

გა3. წუთებზე ფრე კლინი გაუშვ. ტამპა 25 8 2 15 69-81 18 < ხერმუაა სვირდებ. 8. მარაო დემო აის-ჰოკეი შრეს მვ #8 

ა ეღხდუა... ცენტრალური (ხხილამურები „ო... კეტბურთი გი 03 8,3 

ცენტრში. კვლავ შეიცვალა ოხერი რო 28 15 4 9 81– 28. ჯეკ. ნიკლაუსი ოლფი 0 | 

წეტროიტმა გააქტიურებული ფიოდორო- => ს შა 2616 1.9 +-ნ8 53 ჯო თასი 34 მონ ჰილი აე . შესა 

8. სადარნა ა მიერ უმცირესო– წააგო, 27 12312 7-6! 22 აე ლ  ემრე ეშერი ი თ 35 ტროი ეიკმანი სა იი ფოს 

ბაში გატანილი გოლის შემდეგ შეინარ- ისი 77 13 0 I#4 78-81 სევვვე ი ი თითასიდაააასა,ს პი... რეის ს შრევ 9I 

ჩუნ მარეი გევეიში (ოსგუდის მესამე სენტ ღვის 16 II 0 15 76-89 22 ქალები 13 _> საატი კრივი ვი ზე” აჭი 

ია ისს საამი. 926 9 4 13 61-74 22 – ზაიცინგერი (გერმანია) 306 1) კე ა. უდ კალათბურთი #5 35. 80 

როი, ენტმა -- ა, პერნილა ი - გრეგ ნორმა ო 

შეა მიუხედავად იმისა,რომ კარში მეტო- ცდოტდი “ეთა. ას ლი” წაი ი% > 89 სესილ ფილღერი აბრა 2 “ა ა 

სინ წავოგეე რე. სირი მაე პრი 1 I M 982.) სვე ვალე ს ველ 40 გერჰარდ ბერგერი ფორმულა-I თია სიაა? 

სობაში მაეს გადამწყვეტი გოლი უმცირე- ონა. 38 13 1194-9837 || თვ) იზ დებორა კომპა | ყვე = ' 

არ რეერლბ მაგლა რველი წდსაყბის წ 691 62-67 2 | ს რარგარ. რათცარა, VI, არაა 
ლენმა (4) გაიტანა. შმდ აააბი ეტ 10.2 (8 68- 12 || პროვატი  (ხლოვენია) 6 (21 

საინტერესო მერ წავ არრაში გამარ. „5 5ქატში 27 9 4 14 73-86 22 ბინა პანძანინი (იტალია) და კ. .. ი. (ავს 
კლაუდია რიგლერი (ახალი ზე“ კო ავს“ „ 

ტრია) 182; ფრე- 

გააააა იავეეფი გდ, თავ ოდის შარი გტა. წესია: 
„ა“ და „დღ“ ჯგუფებში ბოლო ტურის 7 კულიანმა გუნდებმა იგდონ ხელთ პარკ-სითიში (იუტა, აშშ) 21 ნოემბერს , (შვედეთი) #M% ურს წ 
ა გაიმართა. შვედეთში სენსაცია მო- ნრეაყნსთს საგზური. მეო- | | „აგანტური სლალომი მოიგო პანძან- 85 წი (შვეიცარია) 

ა –- „ლულეომშ, ვისაც მეოთხედლფინა- ა ნიმ, ხოლო 93 ნოემბერს, სლალომი – ხენი  (ნორველია) 
ი რ გა გასვლას უწინასწარმეტყველე” > ბულ რიგლერმა. ფას ფბ) 
ვ ენ, მარცხი იწვნია შეწორათნალ ა მანჩესტერ 2, ლულეო ლეიკ-ლუიზში (ალბერტა, კანადა). 30 შუ. სტივ ლოხერი 

უდის „ე ჯგუფების შედეგმა.  ტპს წ 1 § წული ა ზაიცინგერმა, ხოლო 1 დეკემბერს ვიბე- იავ ას, შტანგა: 
განსაზღვროს. ლულეო 0:16 7 მა სავი. C-2 

შვეიცარიაში „ბერნი“ 55-ე წუთამდე 2:0 ბერლინი 3 0 3 16:15 6 შიის ოი ( უოლორ აარა. კაით ლ 

უგებდა ა ერთპიროვნულ ლიდერს – „იო- მანჩესტერი 0 0 6 10:39 0 დო, აშშ) ვარჯიშისას 8 ს 4“ ეხა. 

კერიტს', მაგრამ ბოლო 5 წუთში 3 შაი- „ღ“ ჯგუფი“. ყა ბრი ხშშ რმ აბი ანისსაში. 
ბა გაუშვა, აქედან ორი –– უკანასკელ კიოლნი - მილანი 3:0, ბერნი | ნის ბოლომდე გავარდა. სი, 
3 და საბოლოოდ მე-3 აღმოჩნდა. – იოკერიტი 2:3 პადაც %. ს დემხრია# ი% X 

ბი არრ ევ ერთი კლუ- სოკარიტი : ე : წა» 12 >ლდ“ ომოდტი (ნორვე- ისთვის გადატანილი · 

= “ კოლ 8 110 6 გია ჭულა; მიხაელ გ სლაღ იომი შტრო- 

თეი. და „ბერნის“ უიღბლობამ ზერნი 2 2 2 20:18 6 რენიგენი (შვეიცარია) 52. ვირების აშო სნუზარს აუანბერ ღალოში მოი: 

ერთობ დ აბა სიტუაცია სხვა ჯგუფებში, მილანი 0 0 6 12:39 0 ჰანს კნაუხსი (ავსტრია) 190; თო ბრექენბრიჯში (კოლორადო, აშშ) 30 ლინ ა სიეს 1 დეკემბერს, სლა– 

7 დეკემბერი, 19% 28 სარბიელი 
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გაჯანზლდა მსოფლიოს უპირველეს მე- 

ლელოვესთან გამოთხოვება: §4 წლის სიდ- 

ნეელი გარემარბი დევიდ ქემფიზი ჯერ 

ივლისის დამლევს ბრისბენში გააცილეს დი- 
დი რაგბიდან, აქაოდა ავსტრალიის ნაკრები 
„ვოლაბების“ შემადგენლობაში შინ უკანას- 

კნელად ითამაშაო. მერე ოქტომბერში გაი- 

მართა სიდნეის საკლუბო ჩემპიონატის დიდი 

ფინალი, რომელიც კვლავ ,,კამპოს“ მშობ- 

ლიური კლუბის –- „რენდვიქის“ გამარჯვე- 
ბით დასრულდა და დიდი შემაქცევარი ამ 
გუნდსაც დაემშვიდობა. 

„ვოლაბებმა“ ევროპას მიაშურეს, სადაც 

იტალიასთან მატჩში ქემფიზიმ მე-100' კე- 
პი მოიხვეჭა და ესეც დიდი ამბით აღინი- 

შნა. ბოლოს, | დეკემბერს, კარდიფში, უე- 

ლსთან თამაში დევიდის ბოლო ტესტი იყო 

და თანაგუნდელებიც ისევ მიესიყვარუ- 
ლნენ უგამოჩენილეს მოთამაშეს. რო0- 

ტერს-ის ზემოთმოყვანლ ფოტოზე 

სწორედ ეს მომენტია ასახული. 

დღეს კამპოს მორიგი და, იმედია ბო- 

ლო, გაცილებაა – აწ უკვე საერთაშორი- 

სო სარბიელიდან. საქმე ისაა, რომ იტალი- 
აში, შოტლანდიაში, ირლანდიასა და უე- 

ლსში უძლეველი „ვოლაბები“ ტურწეს 
ტრადიციული შოუთი – „ბარბაროსე- 

ბთან“ თამაშით დაასრულებენ. ეს მატჩი 

ინგლისური რაგბის მექაში – თვგიქნემში 
გაიმართება. 

ქემფიხი „ბარბაროსებს“ მეოთხედ წაე- 

ბურთავება. წინა სამ ჯერზე კამპოიანმა 

„ვოლაბებმა“ დაამარცხეს მსოფლიოს უპი- 

რველესი წვეული გუნდი: I984 წელს 

37:30, I988-ში – 40:22, 1992-ში – 30:20. 

პირველ თამაშში კამპომ სასწაული ლე- 

  

  

    
    

მექფ0%0ს. დღესაც. გაანილებქნ 
  

ლო შეამზადა, თუმც კი თავად არ. გაუტა- 
ნია. მეორეში ორჯერ შეაღწია მეტოქის 

ლელოში და ის მატჩი ახლაც ერთ საუკე- 

თესოთაგანად მიაჩნია კარიერაში, მესამე 

კი რაქ-მოლის ახალი წესის შემოღების 

შემდეგ გაიმართა და დიდი ვერაფერი სე- 
ირი იყო. 

„ბარბაროსებს" დღეისთვის ცოტა კუ- 

რიოზული შემადგენლობა შეუკრებიათ. 

>XV-ში ხუთი ნანაკრებალი უელსელია, 

ოთხი – ინგლისელი, ორი – ზელანდიე- 

ლი, თითო – ირლანდიელი და შოტლან- 

დიელი. გარდა ამისა, სასტარტო გუნდში 
ტრადიციისამებრ თითო ხელდაუსხმელი 

ინგლისელი და უელსელიცააა, სათადარი- 

გოთა სკამზე კი სამზრეთ-აფრიკელი ჯო- 

ელ სტრანსკიც იჯდება. 
შემადგენლობა კურიოზულია იმიტომ, 

რომ. შვიდი მოთამაშე ინგლისის მეორე 

დივიზიონის ორი კლუბიდან #- „ნიუკას- 

ლიდან“ და „რიჩმონდიდანაა“. საქმე ისაა, 

რომ პროფესიონალიზმის ხანაში ამ კლუ- 
ბებს მილიოწერი პატრონები გაუჩენიათ, 

ესენი კი ფულს არ იშურებენ, რათა ვარ–- 

სკვლავები იყიდონ და გუწდები უმაღლეს 
დონეზე აღაზევონ. ამიტომაა, რომ „ვოლა- 

ბებს“ შეერკინებიან ირლანდიელი ბურჯი 

ნიკ ფოფლველი, ინგლისის ყოფილი |0 

წომერი რობ ენდრიუ და გარემარბი თო- 

ნი ანდერვუდი, ლიგის რაგბიდან დაბრუნე- 
ბული ნორჩი უელსელი მორკინალი, სქოთ 

ქვინელი; და კიდევ ახალზელანდიელი აყ- 

ლაყუდა იენ ჯოუნზი და სათადარიგო კვა- 

ჭი ნორმ ჰიუითი, შოტლანდიის კაპიტანი 

გრეგორ თაუნზენდი, ჩია, მაგრამ მოძრავი 

ინგლისელი ფლანკერი ნაილ ბექი და ა. შ. 
ერთი სიტყვით, „ბარბაროსებს“ ჭრელი 

გუნდი ჰყავთ, რომლის მიზანთა-მიზანი ხა- 

ლხის შექცევა იქნება. 

დღესვე პარიზის ,,პარკ დე პრენსზე“ 

მასპინძლები –- ფრანგი „მამლები“ სამხრე- 
თაფრიკელი ,,ქურციკებისთვის“ სამაგიეროს 
გადახდას ეცდებიან, რაკი ერთი კვირის წინ 
ბორდოში 19:99 წააგეს. 

მატჩ-რევანშისთვის ფრანგებმა ექვსი 
შეცვლა განახორციელეს. მათგან მთავარია 

ბებერი მეორეხაზელი ოლივიე მერლის 

დაბრუნება, ვისაც მტკივანი ნეკნი მოურჩა; 

რიშარ დურთის გარემარბის პოზიციიდან 

შუამარბად გადაყვანა და 9 ნომრად აღდგე- 
ნა გი აკოსებერისა, ვინაც შარშანდელ 
მსოფლიო თასზე რომ დაიმტვრა, ახლაღა 
აღიდგინა ფორმა. 

აფრიკელებმა უცვლელი შემადგენლობა 
დაასახელეს. წელს მათ გუნდი ბევრი ცვა- 
ლეს, თანაც ტრავმები მოუმრავლდნენ, მა- 
გრამ ახლა თურმე ზედიზედ მეოთხე 
ტესტს მართავენ ერთი და იმავე გუნდით, 

რაც „ქურციკთა“ საუკუნოვან ისტორიაში 

უმაგალითო ამბავი (1) ყოფილა. 

(ლ. 

      
აფრიკელებს შინიდან უფრო. საინტერე- 

სო. ამბავი მიუვიდოდათ: ნაკრებიდან დათ- 
ხოვნილმა, მსოფლიო თასის მომგებმა კაპი– 
ტანმა, 80 წლის ფრანსუა პინარმა ორ- 

წლიან კონტრაქტს მოაწერა ხელი ლონდო- 
ნის კლუბ ,,სერე%ინზთან“, რომელსაც მილი- 
ოწერი ნაიჭელ რეი პატრონობს და ლამისაა 

ჩამოწერილ ვარსკვლავთს თავშესაფრად 
იქცეს, რაკი წევრებად უკვე ჰყავს ავსტრა- 
ლიის ექს-10-ნომერი, ტესტ-რაგბის უპირვე- 
ლესი დამრტყმელი მაიქლ ლაინაფი და ფრა- 
ნგი შუამარბი ფილიპ სელა, 111 კეპის პატ- 
რონი რომაა და ამ მაჩვენებლით ერთადე- 

რთი ისა სჭობს ქემფიზის: 
პინარს მშობლიური ტარწსვაალის სახე- 

ლით 100-ჯერ უთამაშია, „ქურციკის“ კვა- 

რთი კი 29-ჯერ ცმია ტესტებში და ყოვე- 
ლთვის კაპიტანი ყოფილა. მას თავისი ქვეყნის 
რაგბის კავშირთან კონტრაქტი აკავშირებდა, 
მაგრამ ამან ამაგი დაუფასა და გაათავისუ- 
ფლა. პინარიც თურმე თვით ქვეყნის პრეზი- 

დენტ წელსონ მანდელას შეეხმიანა, განზრა- 

ხვა გააცნო და შეპირდა, ბრიტანეთში ჩვენი 

განახლებული ქვეჟნის ჭეშმარიტი დესპანი 
ვიქნებიო. 

კაპიტანს ნაკრებსა და ტრანსვაალშიც და- 
ბრუნების იმედი აქვს, ორი წლის მანძილზე 

„სერეზინზში“ თამაშით კი 400 ათას გირვა- 

ნქას მოიხვეჭს. 

„ქურციკთა“ მეორე შემადგენლობამ სა- 
მშაბათს, ლილში, 13 (6) (ლ, გ, 2ს) : 20 (8) 

(ლ, 5ს) წააგო საფრანგეთის სტუდენტთა 
ნაკრებთან, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი 

წელს, სამხრეთ აფრიკაში გამართულ პი- 

რველობაზე გახდა. 

რეზო წემსაძე 

  

დიდი სლემის თასის ბადალი ჰო- 

ნორარი მსოფლიოში სხვა ტურნირს არა 
აქვს, მაგრამ რაკი ეს შეჭიბრი წლის ბოლოს 

იმართება, დაქანცულ ბობოლებს მაინც ვერ 

აცდუნებს. ამიტომაა, რომ ჩემპიონთა სიაში 

ისეთი ხალხი გამოერევა, არათუ დიდი სლე- 

მის შეჯიბრი რომ არ მოუგია, არამედ კარგ 

ჩოგბურთელად არც. იცნობდნენ. აი, 1991 

წელს გაიმარჯვა ამერიკელმა დევიდ ვითო- 
ნმა, 1998 წელს --. ჩეხმა პეტრ კორდამ, 

1994 წელს –- შვედმა მაგნუს ლარსონმა. 

გათამაშება ტრადიციულად მიუნხენის 
„ოლიმპია-ჰალეში“ ეწყობა. წელს ჯამუ- 

რი საპრიზო ფონდი 6 მილიონი დოლა- 

რია. წესითა და რიგით, უნდა მონაწილე- 

ობდეს ის 16 ვაჟი, ვისაც სხვებზე უკეთე- 

სი შედეგი ჰქონდა ოთხ დიდ ტურნირში 
– ავსტრალიის, საფრანგეთის, აშშ-ის ღია 

პირველობებზე და უიმბლდონში. 

სხვადასხვა მიზეზით არ თამაშობენ 
შვედი სტეფან ედბერგი და ავსტრიელი 

თომას მუსტერი, აგრეთვე ამერიკელები 

პიტ სამპრასი, მაიქლ ჩანგი, თოდ მარტი- 
ნი. ბოლო სამი შეცვალეს თომას ენკვი- 

სტმა ( შვედეთი), იაკოვ ჰლასეკმა (შვეიცა- 
რია) და თიმ ჰენმანმა (ბრიტანეთი). არადა, 

მსოფლიოს პირველ ჩოგანსა და აშშ-ის ჩე- 
მპიონ საპრასს რომ ეთამაშა, სლემის ტუ- 

რნირების სხვა გამარჯვებულთა დარად 

მუქთ 250 ათასს მიითვლიდა. ახლა პიტის 

ფული სხვებზე გადანაწილდება. 
პირველი წრე (მერვედფინალი). 8. XII. 

ჭენმანი -- მიხაელ შტიხი (გერმანია, 1999 

წლის ჩემპიონი) 6:8, 6:8. გერმანელს მხრის 

ტრავმის გამო ხუთი კვირა არ ეთამაშა. 

ბორის ბეკერი სგერპანია, ავსტრალიის ჩე- 

მპიონი) –– ჩეისონ სთოლთენბერგი (ავსტ- 

რალია) 6:8, 6:2; ჯიმ კურიე (აშშ) –- მარკ 
როსე (შვეიცარია) 7:6, 6:2 

მალივაი ვოშინგთონი (აშშ) –- რიხარდ 

კრაიჩეკი (ჰოლანდია, უიმბლდონის ჩემპიო - 
ნი) 6:1, 6:2 (46 წუთში). ეს იყო დასაბამი- 

დან უმოკლესი თამაში. ამერიკელმა ზანგმა 

  

  ფეხს აითრევს და თერაპიას დაჯერდება. 5) 

ამერიკელი მონიკა სელეში 23 წლისა 

მორავიის ცენტრ ბრნოში (ჩეხეთი) შეს- 

რულდა, იქაური „კომერჩნი ბანკას“ ღია პი- 

რველობაზე კი პირდაპირ ნახევარფინალში 

(2) დაუშვეს და ტორტიც მიართვეს. 

მონიკამ შეიშნო პატივი, მაგრამ პირვე- 

ლი ხელის თაი-ბრეიქი 3-7 რომ წააგო 

სლოვაკ კარინა ჰაბსუდოვასთან, ჯერ კიდევ 

წლის დამდეგს გაწყვეტილი ბეჭის კუნთი 
ისევ წამოტკივდა და თამაში ვეღარ შეძლო. 
ქალსაც რაღა დარჩენოდა: მაყურებლებს 

მოუბოდიშა და შეპირდა, გაისად აუცილე- 

ბლად გეწვევით და დანაშაულს გამოვისყი- 
დიო. 

სელეში ავსტრალიის ჩემპიონია. ამ შე- 

ჯიბრის დაწყებამდე თვეზე ოდნავ მეტი 
რჩება, მაგრამ ჯერაც უცნობია, მონიკა ბე- 

ჭის ოპერაციას გაიკეთებს თუ. კვლავაც   
  

წვიმა 
უიმბლდონის ფინალში წაგებისთვის რე- 

ვანში აიღო, პირველ წრეში დამარცხე- 

ბულ ჰოლანდიელს კი პრემიიანად 350 
ათასი ერგო. 

4. XII. მარკ ვუდფორდი (ავსტრალია) –– 

ანდრე აგასი (აშშ) 6:8, 6:4. ხალხმა ამერი- 

კელი სტვენით გააცილა. ანდრეს აქამდე 

სამიდან სამჯერ დაემარცხებინა წყვილად 

თამაშის „კარუზო“ მეტოქე. ორი წლის 

წინ აგასიმ ვენაში 6:0, 6:0 გაიმარჯვა, 

ამჯერად კი მარცხიანად დაასრულა და- 

თარსული სეზონი, რომელშიც მხოლოდ 

კი-ბისკეინში, ცინცინატში და ატლანტის 

ოლიმპიადაზე გაიმარჯვა და არც იანვა- 

რში, ავსტრალიის ღია პირველობაზე იას- 
პარეზებს, ესაო და დასვენება მჭირდებაო. 

  

· დეკემბერი, 1996 

    

ჭლასეკი –– სედრიკ პიოლინი (საფრანგე- 
თი) 9:6, 6:83, 6:4. ფრანგი მიუნხენში მალმე- 

დან, შვედებთან დევისის თასის მოგების 

შემდეგ ჩაფრინდა, ოღონდაც მაწამდე პა– 
რიზშიც შეიარა, სადაც მთელი გუნდი 

ჯერ ელისეს მინდვრებზე ღია მანქანებით 

გაასეირნეს, მერე კი ქვეყწის პრეზიდენტმა 
ჟაკ შირაკმა კაპიტან იანიკ ნოათითურთ 

მიიღო და უთხრა, საფრანგეთი თქვენა ყო- 

ფილხართო! 

გუნდმა თასი როლან გაროსის სტადიო- 
ნზე მიიტანა და ფერხთით დაუსვენა რენე 

ლაკოსტის ძეგლს. წელს, ოქტომბერში გა- 
რდაცვლილი ამ „მუშკეტერის“ წყალობით 

ხომ ფრანგებმა 1927-32 წლებში ზედიზედ 
ექვსჯერ მოიპოვეს დევისის თასი. 

გორან ივანიშევიჩი (ხორვატია, 'მარშან- 

დელი ჩემპიონი) –- მიქაელ თილსტრომი 
(შვედეთი) 64, 6:2. გორანს სამი დღე იყო, 
სიცხე ჰქონდა, მაგრამ 18 ეისი მაინც გაა- 

ხერხა. 

  

ძია ბშრძგლამ 

წარმატება ქალს 

გადააბრალა 
საქართველოს ნაკრებისა და წლევანდე- 

ლი ჩემპიონის ,,გუმარის“ მთავარ მწვრთნელ 
გურამ მოდებაძეს რაგბის კავშირის ' 
ოფისში შევხვდი. , ბურძგლა“ სიამოვნებით 
დამთანხმდა ინტერვიუზე, ოღონდ აღნიშნა 
=– მე წელს, ფაქტობრივად, გუნდთან არ მი- 
მუშავია, ჩემპიონად აღზევებაში ლომის წი- 
ლი, თამამად შემიძლია ვთქვა წელი 
ბრიგალაშვილს ეკუთვნისო. თავიდან 
მეგონა, სახელი „ნელი“ მომესმა; ქალს რა- 
გბთან –- ჩვენს საქართველოში და არა 
შორეულ სამოაზე, აბა, რა ესაქმება-მეთქი, 

მაგრამ როცა „გუმარის“ გასახდელში ჩემს 
თვალწინ სანდომიანი მანდილოსანი ვიხილე, 

გაოცება ვერ დავმალე. 
წელის საწვრთნელ შედეგებს მძლეოს- 

ნობაშში ადრეც ჯი. საოცრად 
სწრაფ სპორტსმენებს “ზრდიდა, ერთი 

· წლას წინ ააელი გუნდში ამეყვანა –- 
გვითხრა მოდება 

არ გაგიჭირდათ გუნდთან მუშაობის დაწ- 
ყება? –- ვეკითხები ქალბატონ' ნელის, 

– თავიდან ძალიან. მართალი გითხრათ, 

სპორტის ეს სახეობა არ მიყვარდა, ახლა 
ი რაგბით მოწამლული ვარ. ბიჭები ატყო- 

ბდნენ, რომ მიჭირდა, და გვერდში მე- 
დგნენ, მათი დახმარების გარეშე ვერა- 
ფერს გავხდებოდი. გუმარელები შესაძლე- 
ბელზე მეტს ვარჯიშობენ, არასოდეს არ 
წუწუნებენ და ასეთ შედეგს თავისი გარ- 

ჯისა და მონდომების წყალობით მიაღწი- 
ეს. ისინი ოქროს ბიჭები არიან. 

ქართველ მორაგბეებს ფინანსები და 
ცოტაოდენი ხელშეწყობა რომ ჰქონდეთ, 
ეგროპის გრანდებს გაეჯიბრებიან და ტო- 
ლსაც არაფერში დაუდებენ, – ჩაერთო სა- 

უბარში გურამ მოდებაძე, -- „ხელთა მაქვს 
იტალიისა და საფრანგეთის სპორტსმენთა 

მონაცემები როგორც მძლეოსნობაში, 

ასევე ძალოსნობაში. ჩვენ მათ ამ კომპონე-. 

ნტებით ვჯობივართ. ქართვე ევრო- 
პელებზე 40-50 კილოთი მძიმე შტანგს 

ეწევიან. მაგალითად, აჩიკო ქავთარაშვი- 
ლის ბადალი მორაგბე იტალიაში, სადაც 

ის თამაშობს, არ არის –- 20, 30 თუ 50 მე- 
ტრზე სირბილში ყველა იქაურს ჯაბნის, 

სიმძიმესაც მათზე მეტს ეწევა. 

ჩვენ პრაქტიკა გვაკლია. უცხოელები წე- 
ლიწადში 40 თამაშს თამაშობენ, ჩვენ წა- 

    წ 

მყვან სპორტსმენებს კი ბოლო ხუთი წლის ” 
მანძილზე მხოლოდ ამდენივე დაძაბული 

მატჩი თუ ექნებათ ჩატარებული“. 
„გუმარი“ ჩემპიონია, მაგრამ პრობლემები 

თქვენც გექნებათ –– ვეკითხები გუნდის ად 
მინისსტრატორ ბურამ გიორგაძეს, 

– იმაზე საუბარი, რომ წყალი და დენი 

არ არის, ზედმეტად მეჩვენება. „გუმარი“ 

ორი წლის წინ შეიქმნა ყოფილი ასკ-ის 

წევრების თაოსნობით. თავიდან ფინანსუ- 
რი საქმეები კარგად მიგვდიოდა. ბოლო 

შვიდი თვეა ძალიან გაგვიჭირდა. ღმერთმა 

წუ ქწას, გუნდი დაიშალოს. არადა, თუ ასე 

გაგრძელდა, ეს გამორიცხული არაა, 

ჩვენი მხრივ გვინდა ,„გუმარს“ კიდევ 
ერთხელ მივულოცოთ ჩემპიონობა და 
ახალ-ახალი გამარჯვებები ვუსურვოთ. 

ერეკლე კიკპჰილაშვილი 
  

ევგენი კაფელნიკოვი (რუსეთი, საფრან- 
გეთის ჩემპიონი) –– ალექს კორეჩა (ესპანე- 
თი) 6:4, 7:6 (7-8) 

მეოთხედფინალი. ნწ. XII. ჰენმანი –– ვო- 
შინგთონი 7:6 (7-8), 6:83. +ეელმა ბრიტმა 
არპ-ის ტურზე ორწლიანი მოღვაწეობით 
591 ათასი ძლივს მოიხვეჭა, მიუნხენის ნა– 

ხევარფინალში გასვლით კი 431 ათასი აქ- 

ვს განაღდებული. 
ბეკერი –  ჰლასეკი 6, 6-L (§8 წუთში). 

შინ მოთამაშე ბეკერმა I7 ეისი გაახერხა. 
ჰლასეკმა, ვინაც მხოლოდ ამ ტურნირი- 

სთვის დაუბრუნდა სარბიელს, პენსიაზე გა- 
სვლის წინ 262 500 დოლარი და წითელი 

ვარდების თაიგული მიიღო საჩუქრად. 

წუხელ, დანარჩენ მეოთხედფინალებში 
თამაშობდნენ: კაფელნიკოვი –– კურიე და 
ივანიშევიჩი –– ვუდფორდი. 

ირაკლი ნინუა 

  

    

  

    

თ მ 

გუმარი 27 24 3 754:255 105-21 48 

ყოჩები 27 20 
ქორები 27 18 9 478:259 63-25 35 
აია 27 13 14 509:296 64-33 2: 
  

ი ს” აქ 

ტეფნაძე ყოჩები 1. 6 32 3 12 
მოდებაძე გუმარი 2 12151. §2 

გუმარი 4 8 8 2 #5 
ე. ძაგწიძე აი 1 591932 C 
წეველიძე ქორეი - 3. 71 2» 

ძნელაძე ქორები 1 3 6 - 2 

ჩავლეიშვილი ქორები - 2 44 2 

- : 5 ვვიამიშენი ი. 

(ორივე გუმარი) 

  

ძე ფირცხალავა ტყაბლაძე 
აია) 

(სამივე 

  

ჩავლეიშვილი 4; ტეფნაძე 3; ძაგნი- 
ძე და მაჩიტიძე 2. 
  

  

  

უშ არე ააა იი (8ლ. ლევან 
ელი. 

მული სუჯაშვილი, კიმაშვილი, ნა- 

პულთ თელიმეთნ 1 M ი აბუხე: 
რიძე) დინამო 3 (0) (ს ბექაური) 

შიც მოხდა -   
ყოჩების მეორე გუნდი შეეშვა შე- 

იაველელოს     
ამრიგად, ასტ-მა და ,,ლელომ“ საგაისოდ 

უფროს ჯგუფში თამაშის უფლება მოიპო- 
'ემატებიან ფინალური ოთხე- 

ულის წევრებსა და ნახევარფინალურ ექვ” 
სეულში შესულ რუსთავის „ქიმიკოსსა“ და 

· ქუთაისის ,,გელათს“. 
ბია, 1997 წლამდე რა- 

გდეთ მყარერ და პირველობა რა სი- 
სტემით გათამაშდება. 

სარტიელი 
სპორტული გაზეთი 

გამოდის სამშაბათობით, 
ხუთშაბათობითა და შაბათობით 

რავარი რდტირ ს 
%ჭურაბ მეძველია 

რედაქტო 
თამა% 

სარედაქციო. კოლეგია: 
ილია ბაბუნაშვილი 
ვასტანგ ბზიკაძე 
«აალ გიგინეიშვილი აკ 

(მთა რედაქტორის მოადგ 

ილი კვარაცხელია 

მერაბ რატიშვილი 

კომერციული დირექტორი 
' გიორბი ოძრომჭედლიძე / 

ომ ი § 

ს9258. ფოცხვერია 

რი 
მიგრიაული 

    

  

   
       

    ელი: შეზღუდული პასუ“ 
ხისმგებლობის საზოგადოება 
საგამომცემლო ფირმა „მარდი   
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