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–– სიმართლე ვთქვა, უკმაყოფილების 

საბაბი ნამდვილად გაქვთ. მაგრამ არც ის 

დაგავიწყდეთ, რამდენიმე წამყვანი ფეხ– 
ბურთელი რომ გვაკლდა. მსაჯობაზე კი 

აბა, რა უნდა ვთქვა. ჯერაც. ვერაფერი 
გამიგია, რას გვერჩოდა არბიტრი, რა და– 

ვუშავეთ.. მოკლედ, ნაკრებმა მთლად ისე 

ლებენ. ჰოდა, რადგან მოვიგეთ და სამი 
ქულა ავიღეთ... 

ან კარგი, მაგრამ იქნებ გვითხრათ, 
გ 

– გამთამაშებლობა კონკრეტულად 
არავისთვის დაგვივალებია. ქინქლაძე 
ოდნავ წინ წავწიეთ, არჩილ არველაძეს 
უნდა მიხმარებოდა. თუმცა, საჭიროების 
შემთხვევაში ისიც გავითვალისწინეთ, რომ 

უკან დაეხია, რათა ქეცბაიას, ყაველაშვი– 

ლსა და გახოკიძეს მოედნის ცენტრის გა- 
კონტროლებაში შეშველებოდა. მეოთხე ნა- 

იაშკა გერმანჩას უბრუნდება 
ალექსანდრე იაშვილი ალი აა აე 

„დინამოს“ პრეზიდენტ მერაბ ჟორდანიასთან ერთად ფრა- 

დინამოელი 
ში გაარგძელებს საფეხბურთო კარიერა 

ნკფურტს გაფრინდება. 
იაშ სთვის გერმანული მეორე ბუნდესლიგა უცხო 

სურია. კახ ავბი მან იქაურობა გასულ სეზონში დაა- 

არც თავი შეურცხვენია. ლიუბეკში იაშკამ 
პერიოდი მალე დაძლია, მერე კი ჩვეულად 

ათამაშდა და გოლეადორის სახელიც დაიგღო. გულშემა– 
ტკივარმაც შეიყვარა ჩვენებური და მეტსახელად „ვილი 
შეურჩია. იაშვილის თამაში არც პოპულარულ 
ჟურნალ „კიკერს“ გამოპარვია და იაშკა რამდენჯერმე ტუ- 3 
რის სიმბოლურ ნაკრებში შეიყვანა. მიუხედავად კარგი თამაშისა, ქართველმა ფეხბუ- 

ჭაშნიკა და 
ს 

პელე, მეეე 

   

  

         

  

        

იგი კურტიანუს მეურვედ გავამწესეთ. იგი 
უფრო ჩამშლელი იყო, ვიდრე შემქმნელი. 
ვუთხარით, ჩვენს ნახევარზე კურტიანუს 
ლანდივით ადევნებოდა, ხოლო თუ მას- 
პინძელი უკან დაიხევდა, იგი მაინც 
ში უნდა დარჩენილიყო, რადგან ასეთ შე- 
მთხვევაში მიტერევი იყო ჩვენი კარისკენ 

დაგეშილი. შეტევების ორგანიზება დანა– 

რჩენ სამს ჰქონდა დავალებული, ისინი 

ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ. ვინც საჭირო 
ზონასთან ახლოს იქნებოდა, იმ მომენტში 

ყველაზე მეტად მას უნდა ეაქტიურა. 
–- მარჯვენა ფლანჯზე თითქოს მა- 

რტო ჩიხრაძე თამაშობდა. 
<7 მაგ ფლანგზე, ნახევარდაცვაში პი- 

რობითად ყაველაშვილი დავაყენეთ. თუ- 

ეხედა. ამ დროს ჩიხრაძის იმედად ვიყა- 

ვით, მეტოქის ჰავბეკი მას უნდა დაეჭი- 

რა. ცენტრის ხაზამდე ფლანგის ბატონ- 

    გერმანულ 

რთელმა „ლიუბეკი“ გავარდნისგან ვერ იხსნა. გუნდს დასარჩენად ძალა არ ეყო. იაშკაც 
· თბილისს გამოეშურა და ისევ „დინამოში“ დაფუძნდა. : 

„ლევერკუზენთან“ თამაში ყველას ახსოვს, ისე საშინლად დავმარცხდით გერმანია– 

ში, გულშემატკივრებს კარგა ხანს არ დაავიწყდებათ, განადგურებულებს ოდნავი 
შვება მხოლოდ იაშკას გატანილმა ულამაზესმა გოლმა მოგვგვარა. აი, სწორედ მაშინ 

განიზრახა „ფრაიბურგის“ მთავარმა მწვრთნელმა ფინკემ ქართველი ფორვარდის გა- 
დაბირება. როგორც ახლა ირკვევა, ფინკე, რომელმაც გუნდი ბუნდესლიგაში. აღაზევა, 
უეფას თასზე ათამაშა და ფეი „ფრაიბურგის“ ყველა დიდი წარმატების სულის- 
ჩ ად ით; იაშკას ადრეც აკვირდებოდა. 

აგერა გერმანელმა, საწადელს მიაღწია. ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ თბი- 
ლისის „დინამომ“ იაშვილი „ფრაიბურგს“ ერთი წლით ათხოვა. ყველა საბუთი წესრი- 

გშია და ახლა ფრაიბურგელები იაშკას მოუთმენლად ელიან. 

· გერმანიაში დაშა; ჩვენებურს ალბათ პრობლემებიც შეექმნებოდა, მა– 
გრამ გასულმა ერთმა ვარამ ბანზე სახყუიოდ იმოქმედა და სრულებით ეს ამ- 
ბავი სასიხარულო არის, რომ ჩვენი „დინამო“ 30 სექტემბერს უეფას თასის სა- 
პასუხო მატჩში მპკც-ს მასპინძლობს და ამ სეზონში იაშკა გუნდს ბოლოჯერ დაეხმარება. 

მოკლედ, იაშვილის ახალი გერმანული გუნდიც მეორე ბუნდესლიგის ბიწადარია, 
მაგრამ უწინდელისგან განსხვავებით, სულ სხვა მიზანი დაუსახავს. ფრაიბურგელებს 
ბუნდესლიგაში დაბრუნება და შელახული პრესტიჟის აღდგენა სურთ. განვლილ 7 

ტურში „ურაიბურგმა" ერთი მატჩი გამოტოვა, ხოლო გამართულ ა შესვედიბი ი 
როვა " გავითვალი ქულა მოაგროვა და მეორე ადგილზეა. თუ გნ“ ურიგო შინსყერილი აქეს · 

ტუნისელი და ორი 
თობილ იაშკას ეს არ აშინებს. იმედია, 
სათქმელს იტყვის, რაც, თქმა არ უნდა, 

არც 
ბლომად გოლებში უნდა გამოიხატოს. 

მამუძა კვანტალიანი 

     

   

გამარჯვებულებ 
'არ ასამართლებენ 

ამბობს რემეპას ძოძუბშვილი 
მოლდოვაში რევანში კი შედგა, მაგრამ არა მგონია, გულშემა- 

რკივრები ჩვენების თამაშით მაინცა და მაინც კმაყოფილნი და–- 

რჩენილიყვნენ. საამისო მიზეზები მრავლად არის, უმნიშვნელო- 

ვანესი კი საქართველოს ეროვნული ნაკრების უჩვეულო რაქრტი- 

კური სქემა გახლავთ. ერთი თავდამსხმელით თამაში, აღარ გა- 

· გვკვირვებია, მაგრამ მოედნის ცენტრში თამაში ყვის ევალებოდა, 

თა ვინ ასრულებდა გამთამაშებლის, თუნდაც მარჯვენა ნახევარმც- 

ველის ფუნქციას, ცორა არ იყოს, ძნელი მისახვედრი იყო. ალბათ, 

ამის ბრალია, მთელი 90 წუთის განმავლობაში ჩვენებმა ერთი 

ხეირიანი მომენტიც რომ ვერ შექმნეს მეროქის კართან. გუშინ, 

ნაკრების მწვრთნელს რევაზ მოძუაშვილს რიგაში დავუკავში- 

რდით და კიშინიოვური მატჩის მცირე კომენტარი ვთხოვეთ. 

იმისი გაგებაც გვესურდა, ვის რა ფუნქცია ჰქონდა. 

ხევარმცველი შეყილაძე გახლდათ, ოღონდ”. პატრონობა სწორედ მას ევალებოდა. იგივე. _ რვართ. ნემსაძემაც ნორმალურად ითამაშა 
ხდებოდა მარცხნივაც, გახოკიძის ადგილს უკანა მცველად და შეყილაძემაც –- საყრ- 
კალაბე ავსებდა: დენად, თანაც ისე, მეტოქესაც მშვენივრად 

–– ნემსაძის ლიბეროობასაც არ ვეი მეურვეობდა. ს 
ლოდით. – უმოთაოდ არ გაგიჭირდათ? 

– ცხადაძისა და შელიას არყოფნაში –- ძნელია ახლა იმის თქმა, შოთა რომ 

ასე გადავწყვიტეთ. ამ ადგილზე ორი კა- 
ნდიდატი გვყავდა -– ნემსაძე და შეყილა- 
ძე. მაგრამ როცა ყველაფერი ავწონ-დავ- 

· რაიმე შეიცვლებოდა თუ არა. 
ჩემი აზრით, არც აჩიკო გაისარჯა ური- 

გოდ. ამჯერადაც ერთი თავდამსხმელით 

წონეთ, ნემსო ვამჯობინეთ. რაც უნდა იყოს, ვითამაშეთ, ამის კვალობაზე კი მანაც ხე- 
უფრო გამოცდილია, დაცვის ფლანგზე ირიანად ითამაშა. ბოლოს ცოტა გაუჭი- 

უთამაშია ადრე, შემდეგ. საყრდენის ფუნქ. რდა, მაგრამ, რაც მთავარი» საერთო საქმე 
ციებს ასრულებდა და უკან ბრძოლაც გვა-ა არ გაუფუჭებია, პირიქით, გოლი ხომ სწო- 
რიანად უხდებოდა. მგონი, არ შევმცდა- რედ მის გონივრულ გადაცემას მოჰყვა. 

ის ფანებს ქს აუარიბ დბ... სპე“ ა 12 ს ვიიტუნქაეიაბი თა ვა” % 2202 2 
სპორტულ ხეთი ამოიცქმა 1990 წლის 28 დეკემბრიდან შაბათი, 27 სექტემბერი 1997 MII7(482)1 ფასი 50 თეთრი 

არმივინრვისიისა: 12 ა ქალას ვევიბსნემაო თაი ლუვთილს მფიააააწეკ ილიაა იას 5 ახვააავ ა აფიოოააიო ვააა ლაი ააა აუსფავი ეოაფლაბ ი ს 2-2 აწამეს ევსალვნოთვი ს 

რეზო ძოძუაშვილს „სკონტოს“ ვარჯიშზე აგვიანდებოდა. სამშაბათს 

ხომ რიგელებმა „ვალიადოლიდს“ უნდა უმასპინძლონ და როგორც ერთ- 

ერთმა იქაურმა გვითხრა, ამათ მიხიჩას დიდი იმედი ჰქონიათ, ეგებ ისეთი 

ტაქტიკა მოიგონოს, ესპანელთა 2:0 სამბურთიანი სხვაობით გავაბათი- 

ლოთო. ჩვენც ამის გვჯერა, გუცაევისა არ იყოს, იქნებ ძოძუაშილის 

მორიგ ფოკუსსაც მოვესწროთ... 

პირველი ფაგებაც, 

მარცხიანი დებიუტიც 
ბოლო დროს იმდენი ვიძახეთ, კოპა- 

ლეიშვილის თვრამეტწლამდელებს ჯერ- 
ჯერობით ოფიციალური თამაში არ წაუ- 

გიათო, ვგონებთ, დავთარსეთ კიდეც. 24 
სექტემბერს ჩვენები ბერძენ თანატოლებს 
სტუმრობდნენ და პირველი ოფიციალუ- 
რი მარცხიც იწვნიეს. 

როგორ და რანაირად მიმდინარეობდა 

მატჩი, ამის შესახებ ბევრი ვერაფერი შე- 
ვიტყვეთ, მაგრამ მცირე ინფორმაცია მა– 

ინც მოვიპოვეთ. 
ჩვენებს ბერძნებისთვის თავიდან არა- 

ფერი დაუთმიათ. უფრო მეტიც, გარკვე- 
ულ უპირატესობასაც ფლობდნენ თურმე 
და ტაიმის ბოლოსკენ გოლიც გაუტანიათ . 
– ფარქოსაძის დარტყმულს მეკარემ ვე– 
რაფერი მოუხერხა. პირველი ნახევარიც 

ასე დამთავრდა. მეორეში კი ორი გოლი 
მიგვიღია საკუთარ კარში და წავაგეთ 
კიდეც. ისიც შევიტყვეთ, რომ აფციაური, 
აბრამიძე და წერეთელი არბიტრს ყვითე- 
ლი ბარათით დაუსჯაია. საქართველოს თვ- 
რამეტწლამდელთა ნაკრებმა საბერძნეთში 
შემდეგი შემადგენლობით ითამაშა: ბათი- 

აშვილი, აბრამიძე, შაშიაშვილი, წერეთე- 
ლი, ხარებავა, ახალაძე, ებრალიძე, ფარ– 
ქოსაძე, აფციაური, ჯაკობია, შენგელია 

24 სექტემბერს გამოცდა ვერც კოსტა- 
ვას თექვსმეტწლამდელებმა ჩააბარეს. რუ- 
მინეთში გასლითი მატჩში ჩვენები L4 და- 

მარცხდნენ და გულგატეხილები ახლა უკ- 
რაინას ეწვევიან. 

ძობა ინასარიძე 

VMMძე ჭერ I წიმაშებს 
სამშაბათს ჩვენი ჩემპიონი უეფას თა- 

სის გათამაშებაში საპასუხო შეხვედრას 

გამართავს. ორი კვირის წინანდელი ყაი– 

მი დამშვიდების საშუალებას სულაც არ 

იძლევა, მით უმეტეს, ბელარუსის მპკც 
დიდ გულზე ჩამოდის და დანებებას ცოც- 
ზალი თავით არ აპირებს. ნაკრებიდან და- 

ბრუნებული დინამოელები ვარჯიშს უკვე 
შეუდგნენ და სერიოზულად აპირებენ, უკმეხ 
მეტოქეს ჭკუა ასწავლონ, მაგრამ ზოგჯერ 
ხდება ხოლმე –– მოულოდნელო პრობ- 
ლემები იჩენს თავს. თითქოს ყველაფერი 
რიგზე იყო. იაშვილი დროულად გამო- 
ჯანმრთელდა და სხვებიც არაფერს უჩი- 
ოდნენ, მაგრამ უეცრად ზოიძე არ დამტვ- 
რეულა?! გუშინწინდელ ვარჯიშზე ირა- 
კლის ბარძავის კუნთი გაწყვეტია და რო- 

რე მინიმუმ სამი კვირით გამოკლებია. ჩე– 

მპიონი, ფაქტობრივად, ჭანტურიას იმე– 

დად დარჩა და სამშაბათს, ალბათ, კარში 

გელა ჩადგება, რომელსაც გამოცდილე- 
ბით ჩვენში ბევრი ვერ გაეჯიბრება. ვინ 

იქნება ჭანტურიას დუბლიორი და ვის 
ანდობს სათადარიგო მეკარის ფორმას ყი- 

ფიანი, ძნელი სათქმელიც კია, რადგან ლო- 
მაია სიყვითლის იოლი ფორმისგან ახ- 

ლაღა განიკურნა, ხოლო დავით ჯანელი- 
შე უვარჯიშებელი გახლავთ. მოკლედ, იმე- 
დია, „დინამოს“ ხელმძღვა! ნელობა ამ პრო- 

ბლემას იოლად გადაწყვეტს და გუნდი 
გათამაშების შემდეგ წრეშიც უპრობლე- 

მოდ გავა. 

  

  

M, რენი -- 

შარლერუა – ანდერლეხტი 3:0, ლიერსი 

ფეხბურთი. მსოფლიოს ჩემპიონატი. აზიის ზონის #M# შესარჩევი 
ჯგუფი. ქუვეითი - ირანი LL ვატარი -- ჩინეთი ხL საფრანგეთის 

ჩემპიონატი. IX ტური მეცი – ოსერი 3:0, პსე 
ბასტია 2:0, ტულუზი - გინგამი 3:0, მონაკო - სტასბური 3:2, 

ნანტი – კანი 12, შატორუ – ლე ავრი 2:L გერმანიის ჩემპიონატი. VIII ტური. 

ბაიერნი –- შალკე სს დუისბურგი - არმინი, 2:L ბელგიის ჩემპიონატი. VII ტური. 
– ბრიუბე 2:4. 

– მონპელიე 

  

: 
: 

LL. 
გორც გუნდის მკურნალმა ზაქრო თელი- %.. 
ამ გვაცნობა, „დინამოს“ ძირითადი მეკა- %L. 

§L 
: 

  

  

       

  

  

ლივერპულს. 
შელია სურს C XიV 
ჯერ კიდევ სამი წლის წინ, „ალანია“ 

– „ლივერპულის“ შეხვედრისას ინგ- | 

ლისური კლუბი ქართველი მცველიი: | 
დაინტერესდა. მას შემდეგ საკმაო ხანი 

გავიდა, შელიას სივვითლე შეეყარა და 
ეს გარიგებაც დროებით წაიშალა. მა–- 

გრამ „უემბლიზე“ ვი აპრილს გამართუ- 

ლმა ინგლის –– საქართველოს მატჩმა 

ლივერპულელთა თავკაცებს კვლავ გა–- 
უცხოველა ვლადიკავკაზელთა მცველი- 
სადმი ინტერესი. სარწმუნო წყაროები– 

დან ისიც შევიტყვეთ, რომ ლაპარაკია 

არა ფეხბურთელის გასინჯვაზე, არამედ 

ნდებს შორის მოლაპარეკვება მიმდინა– 

რეობს – ისინი უკვე ტრანსფერზე თა- 

სნხმდებიან. 

კონტრაქტის გაფორმებაზე. ახლა გუ”? , 

    
საძართეელო 0: თურქეთი 

საქართველოს ქალთა ნაკრებმა მსოფ- 

ლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის 

პირველი საშინაო მატჩი გამართა რუს- 

თავში. ჩვენმა მანდილოსნებმა მოსაგებად,      
   

თითქოსდა ყეელაფერი გააკეთეს, მაგრამ 

საბოლოოდ გამძლეობამ უმტყუნათ. მატ- 
ჩის ბოლო წუთზე გაშვებულმა გოლმა 

ნაკრებს მეორე მარც ხი აგ; ემა. 
  

  

    
  

   

       

   
     

      
      

   



   
ახალგაზრდული ნაკრების თამაშის მე– 

ორე დღეს რედაქციაში სატელეფონო ზა- 

ი ჯრ წყდებოდა. ყველას აინტერესე- 
ბდა, როგორ ითამაშეს გუცაევის ბიჯე– 

ბმა, ზოგმა – ყოჩაღო, ბაგიც ი: რომ 

გაიგო, არაფერი თქვა. ერთი გულშემატ- 
კივარი კი ტერეფინთაბ შე შედარებით დი– 
დხანს შეყოვნდ+ ვაა, ეგ. როგორ, იტალი– 
ელებს მოვუგეთ და მოლდოველები ვინღა 
არიან, ფრედ რომ ვითამაშეთო. ცოტა 

მოულოდნელიც კი იყო ჩვენი გაზეთის 
ერთ-ერთი მკითხველის უკმაყოფილო ტონი. 
მავანნი ალბათ, ფიქრობენ, რომ მოლდოვე- 
ლი ახალგაზრდები მთლად წყალწაღებუ- 
ლნი არიან. შოდა. მათ ჯერ კიდეე ფო– 
თში „ თამაში რომ შეუძლი- 

ათ. მაშინ პივონებ გუცაევმაც მოუწო– 
ნა მეტოქეს თავდადება და აზრიანი გარჯა. 

მოლდოვურ ფრეს ზოგნი წარუმატებ- 
ლობად ეგებ იმიტომ თვლიან, ჯგუფში 

მეორე ადგილსე გასვლის "შანსი რომ 

შეგვიმცირდა, ან იქნებ: იმიტომ, იტალი” 
ელთა მძლეველებმა კიშინიოვში გოლის 
გატანაც რომ ვერ მოახერხეს? ამის გასა– 
ბათხლებლად“ ერთს ვიტყვით ალბათ, მობი 

ენლობით, ერთიც გავითვა- 
ლისწინოთ –- თამაშიდან თამაშამდე გუცა- 

ევს ისეთი ფეხბურთელები აკლდებოდნენ, 
სულ რომ არაფერი, მინდორზე მათი გამო– 

ჩენა მეტოქეზე ფსიქოლოგიურად მაინც 

რომ იმოქმედებდა. 

მოლდოველებთან კი საქმე იქამდეც 

მივიდა, რომ გუცაევი იძულებული 'შეი- 

ქნა, ლიბერო ოს პოზიცია“ ხე მთლად გამო- 

უცდელი ჯონი შალამბერიძე დაეყენები–- 

ნა. სხეა არჩევანი არ ჰქონდა –- ცქიტი- 

შვილი ეროცჩულ ჩაკრებში მიიწვიეს. თუ– 

მცა, მხოლოდ. სკამზე სავედომად. იგივე 
იყო იტალიელებთანაც _ იაშვილმა და 

გახოკიძემ ვერც იქ ითამაშეს, ვერც. აქ 

ვრცელი შესავალი გამოგვივიდა, მაგრამ 

ვისაც მოლდოვაში ფრეს მიზეზი აინტე– 
რესებს, დაფიქრდეს და პასუხსაც იპო- 

ეის. ვლადიმერ გუცაევთან კი საამისოდ 

ბევრი საუბარი აღარ გვჭირდება. 

– დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი 
ჩვენი ნაკრები შესარჩევი ციკლის დაწ- 

ყებისას ასეთიეე აწყობილი რომ ყოფი- 
ლიყო, იტალიას თან და ინგლისთან გა-”. 

ცილებით უკეთეს ფეხბურთს ვითამაშე- 
ბდით. ეგებ არც წაგვეგო. ყოველ შემთ- 

ხვევაში, არეცოსა და ბათუმის მატჩების 

შემადგენლობა რომ შეგვენ არჩუნებინა. 

ახლა საპირ ო პრეტენზიაც გვ- 
ქ ქნებოდა: ნაწილობრივ ამის ბრალიცაა 

#ილდოველებთან ნაჩვენები შედეგი. ძნე- 
ითა, რომ ფეხბურთელი, რომელმაც იცი". 

რომ ჯგუფიდან გასვლის შანსი აღარ 

რის, ფსიქოლოგიურად ისე მოამზადო, 

იტალიელებთან გამარჯვების შემდეგ მო- 
ლდოვაშიც უნაკლოდ ითამაშოს. თუმცა. 

ყველაფრის მიუხედავად, ფეხბურთელე- 
ბის“ მაინც კმაყოფილი ვარ, საერთო «ჯა- 

მში, ნორმალურად ითამაშეს. ფრეც, ჩე- 

მი აზრით, ლოგიკური გახლდათ. 

-– ჯგუფში მეორე ადგილზე გასვ- 
ლაც პრესტიჟის საქმეა. ეს რომ მოხ–- 

დეს, იტალიას ინგლისელებთან შინ 

უნდა დამარცხდეს, ჩვენ კი პოლონე- 

ლებთან უცილობელი მოგება გვჭირ- 
დება. 9 ოქტომბერიც მალე მოვა. 

“.–– დღევანდელი ახალგაზრდული ნა–- 
კრები პოლონელებთან ბოლო შეხვედრას 
ჩაატარებს. შემდეგ უკვე, ბიჭებს ასაკი 
რომ მოემატებათ, ახალი გუნდის ჩამო- 

ყალიბება მოგვიწევს. ამიტომაც განსაკუ- 
თრებული მომზადება გვმართებს. რაკი 

ბოლო მატჩია, ვეცდებით, ქართველ გუ- 
ლშემატკივრებს თავი დავამახსოვროთ. 

საამისოდ დავით ყიფიანსაც უნდა ვთ- 
ხოვო დახმარება. ამ დღეებში იქნებ რო- 

გორმე დავითანხმო, ეროვნულში მიწვე- 
“ული ახალგაზრდები ჩვენ დაგვითმოს. არა 
მგონია, პირველ ნაკრებს ამით რაიმე პრო- 

ბლემა შეექმნას, ისეთი ავი 
მრავლად. არიან, ახალგაზრდულში 
ძახებულებს ღირსეულად რომ შეცვლან 
ისე უნდა გავაკეთოთ, ორივესთვის სასა- 

რგებლო გამოდგეს. ამ ციკლში ეროვნუ- 
ლიც ბოლოჯერ თამაშობს. ისიც ღირ- 

სეულად უნდა გამოიყურებოდეს, მით უმ- 
ეტეს, საქმე რევანშს ეხება. იმედი მაქვს, 
ყიფიანი ჩვენც გაგვიგებს და იმ ფეხბუ- 

  

გშცამე! 
საწ მ”წMბას 

არ სპწრებს 

    

  

რთელებს მაინც დაგვითმობს, რომლე= 

ბსაც საპოლონეთოდ ვერ გამოიყენებს. 

“ აქამდე რომ გვოლოდათ "ყველა 
სასურველი ფეხ ს ჯგუფში პი- 
რველობა რეალურად შეიძლებოდა? 

–- რატომაც არა. ხომ გითხარით, არც 

იტალია, არც ინგლისი ის მეტოქეები არ 

იყვნენ, მათთვის რაიმე რომ დაგვეთმო. 

სამწუხაროდ, ნაკრები ახალშეკრებილი 

და შეუთამაშებელი იყო. ჩვენი უძლიერე- 

სი შემადგენლობით სტუმრად პოლონე- 

ლებსაც მოვუგებოით ინელისელებს. 

თუმცა, ახლა გვიანია ამაზე საუბარი 

ყველაფერს არასტაბილურ შემადგელო- 
ბას ვერ დავაბრალებ. კალენდარიც' ჩვენი 
მეტოქეების სასარგებლოდ უფრო იყო 
შედგენილი. ეს არც არის გასაკვირი – 

ძლიერი საფეხბურთო ქვეყნები თავიანთ 

პირობებს კარნახობენ. ცდილობენ, საწყის 
თამაშებში როგორმე ქულები დააგროვონ 
და მომავალს კარგი ფსიქოლოგიური გა– 
ნწყობით შეხვდნენ. საამისოდ შედარე- 
ბით სუსტ გუნდებთან თამაშებს ამჯო- 

ბინებ, ენ. 
– ერთ-ერთი მიზეზი თუ ესაა, შე- 

მდეგ შესარჩევში რაღა გვეშველება? 
– ეს იმაზეა დამოკიდ რომელი 

ქვეყნები მოხვდებიან ჩვენს ჯგუფში. ვი- 
მეორებ, ძლიერ ქვეყანას, პლიერ ფედერა– 
ციას ძლიერი ნაკრები ჰყავს, ესენი. კი 

ყველაფერს გააკეთებენ, რათა მათთვის 

სასურველი კალენდარი შეადგინონ. ჩვენ 
ჩვენსას ვეცდებით, არავის არაფერს და- 

ვუთმობთ. ვნახოთ, რა” გამოვა. 
ვოვა ალას საუბარი აღარ გაგ- 

ვიგ მოლდოვ. ურ 

თამაშზე საკვებით გვესაუბრა. ამ თემას 
შეგნებულად ავარიდეთ თავი, ალბათ, მი– 
ხვდებით, რა მიზეზითაც... თანაც პოლო- 

ნელებთან თამაში კარზეა მომდგარი, სხვა 

საინტერესო კითხვებიც ოქტომბრის შუა 
რიცხვებისთვის შემოვინახეთ. უფრო 

ვინ 
იცის, იქნებ პოლონელებთან მოგების შე- 
მთხვევაში ვლადიმერ გუცაევი წლის სა– 
უკეთესო მწვრთნელადაც დაასახელონ... 

კობა ინასარიძე 
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2 ლოლუა ა 

მოლღოვა - საქართველოს 
შეხვედრის შესახებ წინა 
„სარბიელში“ უკვე ვწერდით, მაგრამ 
დღეს კვლავაც დავუბრუნდებით 

ამ მატჩს და შევეცდებით, 

უფრო ვრცლად მოგითხროთ. 

ძარასის ბასაქ0რი 

ჩვენთან საუბრისას იონ კარასს მრავა- 
ლგზის უთქვამს, საქართველო მოლდოვა- 
ზე გაცილებით ძლიერია და თქვენთან სა- 
სწაულის იმედად თუ ვიქნებითო. ეს სას- 

ორჯერ მოხდა, 

ე ფი, 'ეტიაო. 
ამ განწყობას სხვადასხვა საფუძველი 

ჰქონდა. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვა– 
ნი ტრადიციაა, ჩვენი მათზე გაცილებით 
მდიდარი და თავმოსაწონი ტრადიცია. 
რა დამავიწყებს –- პრესკონფერენცია- 
ზე იქაური ჟურნალისტები დავით ყიფი- 
ანსა და ვლადიმერ გუცაევს როგორ აღ- 
ტაცებითა და გაოცებით უსმენდნენ, გე- 
გონებოდათ, მფრინავი თეფშიდან ჩამო– 

სულ ჰუმანოიდებს შესცქერიანო. საუბ- 

რის გასრულების შემდეგაც, როგორც 

კომუნისტები იტვოდნენ, მქუხარე აპლო- 
დისმენტებით გააცილეს ორივე. ამ წუ- 
თებში უფრო მკაფიოდ დავინახე, რომ 
ჩვენ, თუ ჯერაც საფეხბურთო პერიფე- 
ლა ვართ, მოლდოვა საფეხბურთო კამ– 

ატკაა. 

მეორე მიზეზი ის გახლავთ, რომ მო- 
ლდოველები ძირითადათ თავიანთ ჩემ- , 
პიონატში მოთამაშეების იმედად არიან. 

ორად-ორი ლეგიონერი ჰყავთ. სერგეი 
კლეშჩენკო ჰოლანდიის II დივიზიონის 
გუნდიდან ისევ ,„ზიმბრუს“ დაუბრუნდა, 

კურტიანუ „ვიძევის“ ძირითადში კარგა 

ხნის მანძილზე ვერ ხვდებოდა და ახლა- 

ღა მიენდო პოლონელთა მთავარი მწვ- 

რთნელი, თავდამსხმელი სერგეი კირი– 

ლოვი კი ბუქარესტის „რაპიდშია“, თუმცა 
დერ შეხვედრაც არ ჩაუტარებია, მხო- 

ლოდ ამხანაგურებს თამაშობს. ადრე ის 

ბელგ გიის „შარლერუაშიც“ გამოდიოდა, 

ი გრამ წარუმატებლად. ერთ-ერთი მ. 

ლოოველი კოლეგის თქმით, მალე ლეგი- 
ონერებს კიდევ ორი კაცი შეემატებათ: 

თავდამსხმელი სერგეი როგაჩოვი მოს- 

კოვის „დინამოში“, ხოლო მცველი იონ 

ტესტიმიცანუ ბუქარესტის „სტიაუაში“ 
გადავა. სწორედ ლეგიონერთა მომრავ- 

ლებას უკავშირებს კარასი ნაკრების გა- 

ძლიერებას. წინ გადადგმული ნაბიჯი 
ხომ ნებისმიერ მოთამაშეს რწმენას მა– 

ტებს, რაც ეროვნული გუნდის წევრს 

უბარი ღა ავტოგრაფის აღება მოლდო- 
ველ გულშემატკივრებს მეტად ახარე- 
ბდათ. ერთ-ერთმა აღტაცებული სახით 
მითხრა, ავტოგრაფი თვით თემურ ქეც- 
ბაიასგან ავიღეო. გული სიამაყით ამევსო. 

რაკი ლეგიონერებით თავს ვერ მოი- 
წონებენ, კარასს მთელი ყურადღება მო– 
ლღოვის ჩემპიონატზე აქვს გადატანილი. 
თუმცა, მტერს, რაც იქ ხდება. მოლდო– 
ვის ერთადეთი საფეხბურთო გაზეთის 

„ფუტბოლ ჰებდოს“ რამდენიმე ნომერს 
გადავხედე და მივხვდი, ისე არევიათ 
ყველაფერი, დასალაგებლად გვარიანი 
ჯაფა დასჭირდებათ. მსაჯების გალა- 
ხვა, ჩაწყობილი თამაშები, აქეთურ-იქი- 
თურთა ბრალდებებიც ხშირია. 

ყველაზე გახმაურებული ბოლო სკა- 
„კონსტუქტორულში“ მო- 

ხდა. გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ფე- 
ლიქს ვ. ართანიანმა გარიცხა ერთ-ერთი 

წამყვანი მოთამაშე, რუმინელი ლეგიო- 
ნერი ვასილი აპაკიცეი, რომელსაც თა– 
მაშების გაყიდვას აბრალებენ. ამგვარი 
ბოლო ფაქტი, რამაც მწვრთნელი მწყო- 
ბრიდან გამოიყვანა, ჩემპიონთა ლიგის 

პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხ- 
ვეღრა გახლდათ ჩვენი „დინამოს“ ახლა- 
ნდელ მეტოქე მოზირის მკპც-სთან და 

ქვეყნის პირველობაზე დაუძინარ მტერ 
კიშინიოვის „ზიმბრუსთან“. მწვრთნელი 
მას პერსონალურ მეურვეობას ავალებდა, 

ის კი ლიბეროდ იხევდა და მეტოქეთა 

თავდამსხმელებთანაც „უნებლიედ“ ცდე- 
ბოდა. ახლა ბრალდებული რუმინეთშია 

გადახვეწილი და თავს იცავს – რის 

თამაშის გაყიდვა, ტრავმა მაქვს და შინ 

ვაპირებ მომჯობინებასო. 
რაც შეეხება თავად კარასს, სანამ 

მოლდოველთა მწვრთნელი ქმუნავს და 
ნაკრების გაძლიერებაზე “ ფიქრთბს, ად- 
ვილი შესაძლებელია, გაათავისუფლონ. 
საქართველოსთან მას თავის გამოჩენის 

კამჩატ.. 
წეროს რი 
ბოლო შანსი მივეცითო, მითხრა იქაუ- 
რი ფედერაციის ერთ-ერთმა თავკაცმა. 

მის სავარაუდო შემცვლელად კი ახალ- 
გაზრდულის მთავარ მწვრთნელს სერ- 

გეი დუბროვინს მიიჩნევენ, რომლის ნა- 

კრებიც მოლდოველთა აზრით, გაცილე- 
ბით უკეთ ორგანიზებულია. 

თუმცა, არც კარასია პასიურად. ის 

ფედერაციისგან მეტ ხელშეწყობასა და- 
მოთამაშეების ლანძღვისგან თავის შეკა– 
ვებას ითხოვს. მოთამაშეებს კიცხავენ: 

ისინი მხოლოდ პრემიებზე ფიქრობენ და 
ერთი სული აქვთ, თამაშის შემდეგ მა– 

ისურები გაცვალონ, მეტი არაფერი აინ- 
ტერესებთო. კარასის შეხედულებით, ყვე- 
ლა კონკრეტულ შემთხვევაში მისი გუნ- 
დის წარმატება ფედერაციამ სათანადოდ 
უნდა დააფასოს. სხვაგვარად უკეთეს შე- 
დეგებზე ფიქრიც კი წარმოუდგენლად 

–და მაინც, ასეთი მოლდოვა და ამგვარ 
დღეში ჩავარდნილი კარასიც თამაშის წინ 
მოგებაზე ფიქრობდა. მატჩმაც ეს გვაჩ- 
გენა. მასპინძლებმა თავი დადეს და იომეს. 
მადააღერული ქარყყჟგელები 

იმათი სურვილი გასაგებია, მაგრამ ჩვე– 
ნი ნაკრები კიშინიოვში მარტოოდენ ქა- 

ლაქის დასათვალიერებლად არ ჩასულა. 
ყიფიანს და მის ნაკრებს რევანშის ჟინი 
ჰკლავდა. 

'სთან ლის წინანდელი “იტალიასთან ერთი წ 
შეხვედრა გამახსენდა. მაშინ გულშემა-. 

ტკივრები ამბობდნენ, კარგად ვითამაშეთ, 
მაგრამ წავაგეთო. არადა ასეა –– იგებს 

მხოლოდ ძლიერი და თამაშის ხარისხიც 

ერთგვარად ჩრდილში დგება. ქართვე- 
ლებს ახლა, იტალიასთან ზავის შემდეგ, 

გამარჯვებალა გვსურდა. რევანშიც შედგა, 
გამარჯვებაც მოვიპოვეთ და. ყიფიანმაც 
მოწინააღმდეგეთა მზერა ტაბლოსკენ მი- 
აპყრო. ის კი მის სასარგებლოდ მეტყ- 

ველებდა. თუმცა, არც თავად ეროვნულის 
თავკაცმა უარყო ის ფაქტი, რომ კიში- 

ნიოვში ჩვენებს მთლად გამართული ფე- 

ხბურთი არ უჩვენებიათ. უარყო კი არა, 

პრესკონფერენციაზე არავის რომ არ უკი- 
თხავს, თავად ბრძანა, შედეგი, რა თქმა 

უნდა, მაკმაყოფილებს, მაგრამ არა თა- 
მაშის ხარისხიო. ეს მართლაც ასე იყო. 

პირუთვნელად უნდა ითქვას კარგიც და 

ავიც. ეროვნულის წევრები გამოცდილე- 
ბისა და უფრო ძლიერ გუნდებში გადა– 
სვლასთან ერთად ნელ-ნელა მეტად უთა- 
მამდებიან გრანდებს და სტუმრადაც მე- 
ტი სითამამით გამოირჩევიან, თუმცა წა- 

რმატებების მიღწევა არსებული ხარვე- 
· ზების გამოუსწორებლად შეუძლებელი 
იქნება. ხარვეზები კი კიშინიოვში მრა- 

ვლად წ 
ყველაზე მთავარს გამოვყოფ –– შეტე- 

ვის ორგანიზაციას, რაც სრულყოფილი- 
სგან შორს დგას და რაც ყიფიანმაც 

აღნიშნა. ფეხბურთელთა გვარიანი თავ– 
დადება და ინდივიდუალური გაბრწყინება 
ჯერ კიდევ ვერ დაიხვეწა გუნდურ თა- 
მაშამდე და ამის გამოა, , მოლდოეასთან 

და აუღელვეალად 

აღსანიშნავია ტოგონიძის საიმედო თა- 
მაში. მისი სიმშ. და დროული კარ–- 

ნახი წინახაზელებს საქმეს უიოლებდათ. 
აღმოჩენა იყო ლიბერო ნემსაძე ახალ 
პოზიციაზე. კარგად გამოიყურებოდნენ 
დებიუტანტები – გახოკიძე და სარე. 
აშკარად ფორმადაბრუნებული 

ვილი, გაზრდილი აჩიკო ს პრვეააე ა და, 
რა თქმა უნდა, გუნდის სული და გული 
ქეცბაია. ქინქლაშემაც მოლდოველებს მო- 
სვენება არ მისცა, ისევე როგორც კურ- 

ტიანუს შეყილაძემ და საერთოდ, ყველამ, 
ვინც იმ დროს მოედანზე გავიდა, მაგრამ 
იყო მხოლოდ ერთი ხეირიანი კომბინა- 

ცია და ისიც, ჩვენდა გასახარად, გოლით 
დასრულდა -- აჩიკოს მშვენიერი ინდი- 
ვიდუალური გარღვევა ქეცბაიამ კლასი- 

კური დარტყმით გოლად გარდასახა. 
ამან ველთა ებს 

ცივი შხაპი გადაასხა. ამის შემდეგ იყო 

კიდევ ერთი მომენტი, როდესაც წინ გა– 
სვლა შეგვეძლო. 37-ე წუთზე ქეც 
გახოკიძე-არველაძის სამსელიან სწრაფ 
კომბინაციას ყაველაშვილმა კარისკენ მი- 

სცა მიმართულება, დარტემა სუსტი გა- 

მოდგა, თუმცა ბურთი სველ მინდორზე 
მეკარისთვის მეტად სახიფათო სიზუს- 

ტით გაექანა მარცხენა დაბალი კუთხის–- 

კენ. ამჯერად რომანენკომ იხსნა თანაგუ- 
ნდელები. ეს იყო და ეს. სხვა შემთხვე- 

ვაში ქართველთა შეტევები მეტოქის სა– 
ჯარიმომდე ვერ აღწევდა. სწორედ ეს 
არის ჩვენი სატკივარი, თორემ გამარჯ- 

ვება თავისთავად ყველას გვახარებს. 

ბაია- 
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2 ყა განმსჯელი და 
მოლღოველყა, მფარველი 
მეორე ტაიმი და განსაკუთრებით ბო- 

ლო წუთები მეტად დაძაბული გამოდგა- 
პირველ. ტაიმში უნებლიე შეცდომები 
რომ მეგონა, შევმცდარვარ –- მსაჯი 
აშკარად მასპინძლებს ემხრობოდა. სუ- 

ბიექტურობას ნუ დამწამებთ –- თამა- 
=- ჩემს გვერდით მჯდომი მოლდო- 

ი კოლეგები ყოველ ასეთ „შეცდო- 
მაზე“ თავს უხერხულად გრძნობდნენ. 

თანაც მათაც დამიდასტურეს რიას 
ერთ-ერთ ხელმძღვანელზე ნათქვამი, მა– 
გის მოუსყიდავი ჯერ მსაჯი არ მინახა- 

ვსო. ეგეც არ იყოს, დანი კორელი ხომ 
რუმინეთში დაბადებული ებრაელი ყო- 
ფილა, რუმინელები და მოლდოველები 
კი ბედის უკუღმართობით ორად გაყო- 

ფილი ერთი ერია, საერთო ენითა და 
კულტურით, ისევე როგორც თავის ღრო- 
ზე დასავლეთ და აღმოსავლეთ გერმა- 
ნია. კორელი კი, თურმე, რუმინულად 
მშვენივრად საუბრობს. 

„ცუდი მსაჯობა როგორ არ მინახავს, 

მაგრამ ასეთი? -–– აღშფოთებული კით- 
ხულობდა ყიფიანი თამაშის შემდეგ – 

თანაც მსოფლიო ჩემპიონატის შესარ- 

მლის წინააღმდეგ მოლდოველთა უხეშო- 
89. თავის დროზე არ აღკვეთა. გულ- 
დაწყვეტილმა გიომ მითხრა: „როდესაც 
მეუხეშებოდნენ, მსაჯი თვალს მარიდებ- 
და, კურტიანუმ ფეხი რომ ჩამარტყა, 
მაშინაც ასე მეფის. მეც თავი ვერ შევი- 
კავე. არადა, ჯერ ყვითელიც არ ამოუ- 
ღიათ ჩემთვის“. გ 

მოკლედ, ასეა თუ ისე, კორელმა ძმე- 

ბის საქმე მაინც ვერ გააკეთა. ბოლო- 

ბოლო, მას ბურთზე ფეხის შეხების უფ- 

ლება არ გააჩნია, ხოლო ვისაც ეს უფ- 
ლება ჰქონდა, ვერ გამოიყენა. 
მულდოვური ლეგენდის 

ახალი ყარწანოი 

არსებობს ერთი მოლდოვური ლეტენ- 

როა: ალყაშემორტყმულ მეციხოვნეებს სა- 
სმელი. წყლის მარაგი გამოელიათ და 

სიკვდილის პირას მივიდნენ. ბედად ციხეს 
წერომ გადაუფრინა და ვაზის ლერწი 
ღვთის წყალობად ჩაუყარა. მეციხოვნეე- 
ბმა წყურვილიც დაიკმაყოფილეს და თა- 

ვიც გადაირჩინეს. ეს წერო საქართველო- 
დან მოფრინავდა. 

თავის დროზე ჩვენი ნაკრებიც ასეთ 

წეროდ მოევლინა იონ კარასის ნაკრებს, 
გამარჯვების სიხარული აგრძნობინა და 

ჩვენთან ტოლ-სწორად თამაშის რწმე- 
ნაც ჩაუსახა. თუმცა, ამჯერად, => 
ველოდან ჩაფრენილმა წერომ – 
კომპანია „საქართველოს ავიახაზებმა“ 

– ლეგენდას გადაუხვია და ქართული 
ფეხბურთის პრესტიჟისთვის აუცილებე- 
ლი ვაზის ლერწი – 3 ქულა, პირიქით, 
ჩვენთან ჩამოიტანა. 

მერაბ მამულაფვილი 
კიშინიოვი –– თბილისი 

M ოქტომბრიდან 18 ოქტომბრა- | 

მდე საქართველოს მინი-ფეხბურთის 
ასოციაცია ოზურგეთის რაიონის სო- 

ფელ ნატანების სპორტულ კომპლე- 
ქსში ატარებს საქართველოს მე-4 
ეროვნული თასის გათამაშებას. 

ასევე ოქტომბერში, 20-დან 26-ის 

ჩათვლით, მინი-ფეხბურთის ასოცია- 

ცია კვლავ გიწვევთ ფეხბურთის გუ- 
ლშემატკივრებს თბილისის უბნებს 
შორის ტურნირზე. ფინალური შეხ- 

ვედრები გაიმართება სპორტის სა- 
სახლეში. შესვენების დროს საშუა- 

ლება გექნებათ, თვალი ადევნოთ 
რუსთაველისა და მარჯანიშვილის. 

სახელობის თეატრთა გუნდების პა- 
ექრობისა. 

ტურნირში მონაწილეობის მსურ- 

ველებს ვთხოვთ, დაგვიკავშირდნენ 
მისამართზე: თბილისი.. უნივერსიტე- 
ტის 6. სპორტ-კომპლექსი „იმედი“ 

(ყოფილი „ქარიშხალი“). 

ტელეფონი: 39-15-ც2 

მინი-ფეხბურთის ასოციაცია | 
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ეპროვა 

VI ჯგუფი 

მალტა 0: ჩეხეთი 

მალტა: მუსკატი, ჯილიო, ჩეტკუტი, ვე” 
ლა, დებონო, კამილვრი, აგიუსი (სუ” 

,„ ლტანა), ბუჰაჯარი (ტურნერი), სუდა, 
ბრინკატი 

ჩეხეთო სრნიჩეკი, ლასოტა, 
ვლჩეკი, სლონჩიკი, _ ნემეცი 
(კოზელი) ალოკვენცი (ულიკი), შმიცე– 

იამავლელი, 
მალტელებმა მეცხრე თამაში წააგეს, 

მაგრამ მათ სასიკეთოდ უნდა ითქვას, 

რომ ახალი მწვრთნელის, იუგოსლავიე- 
ლი იოზეფ ლიჩის წყალობით ნახევარ- 

  

    

უნდი · 
ჩეხებმა ძირითადი გუნდის ბევრი ფე– 

ხბურთელი არ წაიყვანეს მალტაში, თუ- 
მცა ისინი II ოქტომბერს სლოვაკებთან 
მატჩში ალბათ ითამაშებენ. 

ბეიბლის გოლი კი თაური გახლდათ, 
საჯარიმოს შიგნიდან შმიცერის პასით 
გ ჯ 

სლოვაკეთი L2 ესპანეთი 
სლოვაკეთი: მოლნარი, ტომა- 

შეკი, ; სი“ 
მონი ნ4), იან (ულიაკი 85) 
კოზლეი (ლუპჰოვი 52), მაიოროსი 

ფერერი (აგილე“ 
რა 62), რიოსი, ალ, ნადალი, იე“ 
რო, სერხი, კიკო (ალვარესი 88), 
ენრიკე, რაული, 

0) კიკო (47), LI მაიოროსი (75), L2 
ამორი (76) 
– თამაშის სადავეები პირველი წუ- 

თიდანვე ჩვენ გვეპყრა, მაგრამ მომენტებს 

ვერ ვქმნიდით და. ამიტომ შემიძლია 

ვთქვა, რომ გათანაბრების შემდეგ მეო– 

რე გოლის უმალ გატანით ფრიად გაგ- 
ვიმართლდა – თქვა მატჩის შემდეგ 

890 ი. მწვრთნელმა ხავიერ კლე- 

გამარჯვებამ” ესპანეთი 23 ქულით და- 
აწინაურა ჯგუფში და ახლა სასწაული 

უნდა მოხდეს, რომ ფარერებთან წაა- 

გოს და პირველი ადგილი დაკარგოს. 
ეს მატჩი II ოქტომბერს გაიმართება. 

თუ გასული წლის ევროპის ჩემპიო– 
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სანაახცნირიბლი და ამორი 

ნატზე ინგლისელებთან პენალტებით წა– 
გებას არ ჩავთ გამოდის, რომ ეს- 
პანელებს 1994 წლის მაოგლრს ჩემპი– 
ონატის მეოთ ში იტალიელებ- 
თან დამარცხების შემდეგ, 29 შეხვედ 
რაში, მარცხი არ უწვნევიათ. 1978 წლი– 

დან მოყოლებული მათ მსოფლიოს პირ– 
ველობის ყველა შესარჩევ შეჯიბრებაში 
გაიმარჯვეს გარდა 1982, წლისა, როდე– 
საც თავად იყვნენ მასპინძლები. 

სლოვაკებთან შეხვედრის პირველ ტა»- 
იმში გოლის გატანა შეეძლოთ სერხის, 

ბამდე ბურთი 
ეს მეორე ნახევარში მოხდა, იამაც 
კიკომ ალფონსოს პასით თაური შეაგდო. 
თაურით გაათანაბრეს სლოვაკებმაც 

– პასი მცველმა მარეკ სპილარმა ჩაა– 

წოდა, თაური კი იოზეფ მაიოროსმა და– 

არტყა, თუმცა ესპანელები არ დაიბნენ 
და ხელად დაიბრუნეს უპირატესობა: მე– 

    
  

კარე მოლნარის მოგერიებული ამორს 

მოხვდა და ისე გავიდა. 

სლოვაკებმა ბოლო წუთებში ძალიან 
მოინდომეს, ორჯერ სახიფათო მომენტიც 
შექმნეს, მაგრამ. ვერას. გახდნენ. 

– ესპანელებს ტექნიკითაც ჩამოვრ- 
ჩებოდით და სისწრაფითაც, ამიტომ გა- 

მარჯვებას ისინი იმსახურებდნენ. ჩვენ 
ტაქტიკური ჩანაფიქრი ვერ განვახორ– 
ციელეთ –– აღიარა სლოვაკთა მწვრთ- 
ნელმა იოზეფ იანკეშმა. 
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ჰოლანდია 

VI რური 

ეინდჰოვენი 3:22 სიტარდი 
01 რუსტი (13), M 23 პ),. 2:1 'სტაბი =% => დმ. შალ. 

დე ბილდე (7' 

როდა /ა ნაიმეგენი 

0 ოჯერი (X), 20 ლავალი (45), 3:0, 
449 პეტერსი (74, 82) 
ვოლენდამი 0:55 გრააფსხაპი 

ოვალი რთა: კაალი 
პაარი (50, 0:5 ვისკაალი (53) 

ბრედა 00 გრონინგენი 

ჰერენვენი 2: ტვენტე 
Lი 20 64 მ ატელელეიი. მიტრიტა (64), 

ფეიენოორდი 5: ვიტესი 

ტილგაურბი 3:62 ვალვაიკი 

094 რომედალი (3), LI კონტრერმანი (58), 
2) კოლკა (60, 3:1 კონტერმანი (72), 
32 ლამერსი (77) 

სპარტა 42 უტრეხტი 

L0 მარილია (1), 2:00 დე ნუერი (30, 30 
ვან დერ მუერი (58), 3:1 (64), 
3:2 დეშეივერი (68), 4:2 დე ნუვრი (75) 

აიაქსი 7: მაასტრიხტი 
ე ერეისენიი 2 

%. (32), 449 სმაბშია, ტ4, 5:00 დანი 
(59), 6:0 ალეა (62), 720 ბაბან- 
გიდა (70) 

მართალია, „აიაქსი“ ჰოლანდიური ფე- 
ხბურთის უძლიერესთა სამეულის დარ- 
ჩენილ ორ წევრს –- „ეინდჰოვენს“ და 
„ფეიენოორდს“ ჯერ არ შეხვედრია, მა– 

გრამ, ალბათ, მათაც ის დღე ელით, რაც 

აქამდე შვიდ მეტოქეს დაადგა. მეშვიდე 
თამაშია, შოთა არველაძის გუნდს ფრე 

რაა, ის არ უთამაშია. ეგ კი არა, ყველა 

მატჩი დიდი ანგარიშით მოიგო. ისეთი 

შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს ამსტერ- 
დამელთაგან, ვისაც მეტოქის კარამდე 
ჩასვლა არ ეზარება, ყველა გოლს გაი– 

ტანს. ახლაც ასე იყო. აქამდე. ყველა 
მატჩის მომგები „აიაქსი“ ექვსივე ტუ- 
რში ძლეულ „მაასტრიხტს“ მასპინძლო- 
ბდა, თუმცა ოლსენის გუნდმა სტუმარ- 

მასპინძლობა სულ დაივიწყა და შვიდ 

თამაშში შეგდებული გოლები სამ ათე- 

ულს გადააცილა. სტუმართა კარზე იე- 

რიში, ჩვენდა გასახარად, ნაკრებიდან გა– 
ნთავისუფლებულმა შოთამ დაიწყო და 

აც. მანვე მეორეც შეაგდო ბა- 
ბანგიდას პასით. ტაიმის ბოლოს კი პი- 

რველი ჰოლანდიური პეთ-თრიკიც გაა- 
ხერხა, რითაც ბომბარდირობაც დაიბევა. 

მის გოლებს შუა არც მიქაელ ლაუდ- 
რუპმა დაიზარა საგოლედ დარტვმა. პი- 
რველ ტაიმში განადგურებულ სტუმრებს 
დედაქალაქელებმა არც მეორეში აყარეს 
კარგი დღე. ლიტმანენის ნაცვლად შესუ- 

ლმა პორტუგალიელმა ჭაბუკმა. დანიმ, 
ვინც გაზაფხულზე ჩემპიონთა თასის მე- 

ოთხედფინალში მადრიდში „ატლეტიკოს“ 
მეტად ლამაზი გოლი გაუტანა, მიყო- 
ლებით რობ (0 მაასტრიხტელი მოატ- 

ყუა დღა მეხუთედ დალაშქრა იმათი 

მეკარის ვან დინჰოვენის კარი. დარჩე- 
წილი გოლებიც ლეგიონერებმა შეაგდეს. 

აიაქსი 7 7 0 0 353 14 
ჰერენვენი 759290 14 1 
ეინდჰოვენი 7 4 3 0 19 15 
ფეიენოორდი 6 4 2 0 143 #4 

ტე 749 1 I§4 #4 
და 7 4 0. 3-1-9. 9 

7 322149045 1 

გრონინგპეი 7 2 3 2 10 9 
გრააფსხაპი თ. 93 9. 8 
სპარტა 7.2 .2 3 1593 8 
ბრედა 6099 67 8 
ვალვაიკი 72923 14 8 

ტილბურგი 7 95- 1 -225 7 
ნაიმეგენი 7 2025 6.6 
სიტა 71094 56. 5 
ვოლენდამი თ ს 5 - 5 5 

რატი 711392 #« 
მასტრიტი 7 0 0 7 323.0 

  

შოთა არველაძე (აიაქსი) 

ტიჯანი ბაბანგიდა (აიაქსი) 
ნიკოს მახლასი (ვიტესი) 

დენის დე ნუერი (სპარტა) 

ჟილ დე ბილდე (ეინდჰოვენი) ი
.
.
.
”
 

ინგლისური 

ამატერსის“ > 25057 
დათია #0 I. 

ტონის მხ მხარ ითამაშებენო. 
აღნანუნაჯია, რომ ბობი ჩარლტონი 

ბარექტრნთ და მმირად გუხდან 
ვარჯიშობს 

5-9>. 1968 წ 
ვა. 

ირალიის სერია #-ში ახალდაღზე- 

| ვებულმა „ლეჩემ“ ამ დღეებში 25 წლის 
ურუგვაელი მცველი ანდრე მარტინესი 

ენ. ბდა ' 

რა წლენუელრტდეი მს ბდა, 8 თ ას“ კაპიტანი ემილ 

პრიმა აია ს მიელრი ი => 2 · გუხღმა მოედანი დასტო“ 
თ ევკაენუნ ბი: ებმა ტრიბუნიდან. 

ა საგნევშმროლა თათ 

ს პრეზ ხელებ ის გან ს 8. 
8 რილი ფმიცან შა ოთხთა: 

გადახდა შიესაჯეს, ს რიკომოტივი 
კი 50 მო ეთვალა. 

რეეს. ფეხბურთელთა გაფიცვაა, 

ისინი სამუშაო პირობების გაუმჯობე- 

სებას ითხოვენ. ჩილელ ფეხბურთელებს 

მხარი დაუჭირეს დიეგო მარადონამ და 

მისმა „მსოფლიო ფეხბურთელთა კავში- 

რმა“. მარადონა პრესკონფერენციაზე ჩი- 

ლელ ფეხბურთელთა კავშირის პრეზი- 

დენტის გვერდით იჯდა და იღიმებოდა. 
„გაფიცულთ მსოფლიო ფეხბურთელთა 
კავშირი პირველივე დაძახებისთანავე 

გაუწევს კონკრეტულ ·„დახმარე- 
ბას“ –– თქვა ვარსკვლავმა. მარადონა ჩი– 
ლეში თავის „ბოკა ხუნიორსთან“ ერთად 

იყო, სამხრეთ ამერიკის სუპერთასის 

შეხვედრაში იქაურ „კოლო კოლოსთან” 
სათამაშოდ. ”იღელი ფე ფეხბუთელები #) 
დღეა გაფიცულნი არიან, ისინი აღშ- 
ფოთებულნი არიან იმით, რომ კლუბე- 
ბი. ხელფასებს დროულად ვერ უხდიან, 
ხანდახან ორ თვესაც კი უგვიანებენ. 
იტალიელი ჯანლუიჯი ლენტინი, 

რელეს (ებავასბელიი. რდ ი ე წ 
გა. მას 1089-91 ს) ლ 

აარ ვეი 
დაბის. და მების მთლიანად ად 

თითა სარის 2. უ ფა 

ა Iღდა უნ 
ული ნ (დ 

დინი მის „მილან უბოე: 

აქვთ, რომ იელი ად ბს ეჭვი 
ხადებული 10 მილიონი დოლარის 
ა2. და, შვეიცარიის ბანკში კაი 

ე მილიონი, „შა » 
ლი“. ტელ შ. კირ ი განია 
ძიებას ყო ოი. ხა დაწერას 
ჰპირდ 
ოსეთის ალანიამ რუსული მესამე 

ლიგიდან გაიყვანა თავისი სარეზერვო 
გული ამეების მიზეზი უფულობაა. 

წვით. 
შაირი, სშეეთვა 

153 თაი. > 

მღვივებ 1 ალას (> 

ელი რ- 
თ ა. ნ, არიი =-- ავ ხია 

5 ი ოქტოპნები. 

ია     ქცი მირეი 

ფმლბი 10 ერე ფერი 

  

      

      

    გერმანელმა იურგენ კლინსმანმა, 
ნაკრებში მე-00 მატჩი სომხების კარში 
გატანილი ორი გოლით რომ აღნიშნა, 
„სამპდორიაში“ ვარჯიშის დროს კოჭი 

დაიზიანა და გენუელთა განცხადებით, 
დაახლოებით ერთი თვით ჩამო 

სარბიელს. იგი ვერც ნაკრებში ითამაშებს 

მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ტუ- 
რნირის ბოლო შეზგელიას ალბანელე- 

100 მელ მიღებ ბი კო არლი იმავე 
ტო ატორში მავანმა პენა 

30 გირვანქა დადო, გო: 
ფენდერჯინდი თათ 2020 

ი იაფეთა 
ენტი გახდებაო. 

ვდემა „სტად დე იი 
ს სტადიონი, 

ონატის ვთ ლის მსოფლიოს ჩ 

თვრე, შეხვედრებს მოემსახ ება ბ პა- 
დენიში 

შენდება. საწუსაროდ, არდ ფურთხი“ 

ღ „ტად დფ 

წა ფიღლ დმ მუშა. ავიდას გადმოვა > 
ტალებს პოლიცია, იძ > 

შველი იესპერ” ბლომკვისტი, რომე- 

ლიც „მილანის“ ძირითადში თამაშს ვერ 

ეღირსა, შესაძლოა, ,პარმაში“ გადავიდეს. 

მილანელთა განცხადებით, ფეხბურთელსა 
და კლუბებს შორის ყველაფერი შეთან- 
ხმებულია. ტრანსფერის სავარაუდო ფასი 

6 მილიონი დოლარია. 

ბერმანიის ქალთა ნაკრებმა მსო– 
საა თასის რნირის მა- 

შინ ინგლისს 39 ლია. 
საბერძნეთის აეკი ამ დღეებში 

ინგლისურმა საინვესტიციო კომპანია 

„ენიკმა“ შეიძინა. ბრიტანელებს ათენის 

გუნდის შეძენა I4 მილიონი დოლარი და– 
უჯდათ და საქმე რომ მოათავეს, მეორე 
დღესვე განაცხადეს, არც „გლაზგო რე- 
ეის ვით ვიტვორითაუაბრსო 

პანტის დი დი ი 
„მიდლსბროსგან“ ასა რავვეი თელ 
ღი შე წვის ა ფრანგებს „მიდლსბრო– 

გატ ანი ფორვარდის 
თე ა 2 ალიზი ბირანსა უჯდათ, 

რ 
ადა ენ, რმ 

რიმ _ არაფერი გამოუვიდათ. ეარს - ( 
და საჭირო უწოდა. იდ 

ჩრდილოირლანდიელი მაიკლ 
ჰიუზი, რომელიც აქამდე „ვესტ ჰემში“ 

ბურთაობდა, გუშინწინ მილიონ 600 ათას 

გირვანქად ლონდონისავე „უიმბლდონში“ 
გადაბარგდა. "მისი ტრანსფერი „ჩაქუჩე- 
ბის“ „არსენალთან“ 0:4 განადგურების 
შემდეგ განხორციელდა. 
ლანსში მსოფ აფრიპძა 11 ოქტომბერს 

ს მომავალი ჩემპი- 
რაია ლ წ სამმდ საფრანგეთს ამხა– 

ეთამაშება.  საფანაბაფანას“ 

ახ მიილია 
ა. თხი 

„- ... 
ბა კი 

ლ _ ანდენცანს რმელადი დოე ა 

რდი დელი, მცვებუბი =- 
8 8 ფძში (ბოლტონი), არარის ნი ჯექ ლა 

ტი  რინელცი, ლ ლუკას რადებე 

ზი), წელ ტი ოვი =თევის ა ლა · 
(კოლამბუს იუ), კლინტონ ლარსე- 

  

   

  

ნი შის. მარრიი 2 ე #- 

წოზე ორ მარეი იწლააენაბოსვონბი 2 

ი 4ეზები” კოსმოსი), მ, უი თინ, 

რწსლის 2 
რტლეტ? 

რგინჯარსი), ცფილ.მა- ნინკა რარიაამინე ყალიეზი წიხენ 
ჩიფსი). 
ნიგერიის ფეხბურთის ფედერაციას 

ფრანგ ფილიპ ტრუსიეს მუშაობა არ 

მოეწონა და ნაკრების მშერნულობიდან 
გაათავისუფლა. ფედერაციის 
სხდომაზე კარგა ხანს ბჭობდნენ ტრუ 
ეს მოღვაწეობაზე ნაქრების მსოფლიოს 
ჩემპიონატზე გაყვანისთვის სღეუაც 

მოუხადეს, მაგრამ მაინც 
დაითხოვეს. იქვე ითქვა, რომ ნაკრებს 

კვლავ უცხოელი მწვრთნელი ეყოლე- 
ბა, მაგრამ კონკრეტულად ვინ, ჯერ არ 

(>, თთაბელიით. : 

=>. ი მატჩის რო 'რი– მ 
ალი 1 

„ატლეტიკოს“ მ წ 

იბლა 8 გამო ავით ჩვენს გულ ი 
მატკივრებს, ო 800 რატომ გა” 

ყიდ ეთიდან შინ დაბრუ- 
ავე „ლესტ მნას ტყა : 

მილი უსიამოვნო მოგზაურობის შე- ო 

ას. მოუთხრობდნენ და აე აახნავან. 

ბელგიის „ანდერლეხტს“, რომე- 

ლიც ამ დღეებში უეფამ ძველი ცოდვე- 
ბისთვის დასაჯა, სპონსორებმა შეუთ- 

ვალეს, თუ კიდევ რომელიმე» მატჩის 
მოქრთამვაში გამხილეს, მიგატოვებთო. 

კლუბის ერთ-ერთი მძლავრი სპონსო- 

რის, „ჟენერალ ბანკის“ მარკეტინგის 

დირექტორმა პოლ ლამბრეხტმა განაც- 

ხადა, ჩვენს სახელს ვუფრთხილოღებით, 

ამიტომ არანაირ შარში გახვევა არ გვ- 

წადია და კიდევ ერთი ამგვარი ფაქტი 
და „ანდერლეხტს“ ვუგანებთო. იმ ძვე- 

ლი ამბისთვის კი ბანკმა კლუბს კომბე- 

ნსაციის სახით გარკვეული თანხა მო– 

სთხოვა. 

იანარი მ »ჯენოამ“, ცოტა იფიქრა 
გევი, მწვრთნელის, აებანი სა– 

ლვემინის სალანაბ პრიანად მიი- 
ნა | ადა წავეტილები არააა თა“ 

სუა. ირველ შიის სიმა 
იბტალანტას. 3:0 ძლევის შემდეგ 
ვლაზე 0:4 სა ს არალენს თა 

რომ 
ლესი ც- მაყ კაიხსაი ა შეს => რე ადგ ილ 
ზეა, განაცხადა, ა კაა მწვრთნელის 

” ვინაო მალე განვაცხადებთო. 
რუმინეთის მე-8 ტური. სპორ- 

ტული – დინამო L0, ოცელული -- 
რესიტა 3:, ჟიული – ბაკაუ 3:2, უნი- 

ვერსიტატია (კლუჟი) –– უნივერსიტა- 
ტია (კრაიოვა) 2:2, გლორია – რაპიდი 

2:3, ფარული -–– არჯეში LL პეტროლუ- 
ლი -– ხინდია 4: სტიაუა'– ფორესტა 
2: 22 ქულით არჯეში ლიდერობს. 

ი. გახავაისიბულააეს? მე-4 ტური. სპო- 
წილ ახერი 0:2, ან– 

საევენ. ინგი 10, 'აზიინ. 82 
მენე) ემი 22, 95 ბახი –– ავენირი 
ლს, ჰობშეიდი – რუმელანჟი 61, 

ი 22 12 ით 

ბაგების ააანიიშე 
მოდლანდიური „ჰიბერნიანის“ 

თავმჯდომარემ ლუქს გოლდმა თავისი 
და კიდევ ცხრა გუნღის სახელით მო- 
ითხოვა ელიტარული დივიზიონის შე- 
ქმნა, რომელშიც კლუბების უფლებები 
გაიზრდება. თავად ლიგის სტრუქტურა 
კი, მისი თქმით, დაახლოებით პრემიერ- 
ლიგის დარი იქნება. თუ ამ წამოწყე- 

ბას დაბალი ლიგის გუნდები მხარს და- 

უჭერენ, ათივე ელიტარული კლუბი მათ 
სასარგებლოდ ქვეყნის ფეხბურთის ასო- 
ციაციას რამდენიმე მილიონ გირვანქას 
გადაურიცხავს. გოლდმა დასძინა, თუ 
ასოციაცია ჩვენი წამოწყების წინაა- 

ღმდეგ წავიდა, ათივენი ჩემპიონატს ჩა– 

მოვშორდებით და ცალკე, ჩვენი ეგიდით 
მოვაწყობთ პირველობასო. 

იტალიის თასის მეორე წრის სა– 
პასუხო მატჩები. ატალანტა 
ათა 4:0 ( ლი მატჩი ––- იგ > 

    

  

– ლეჩე LI (12), ვიჩენცა 
28. (1:0), საო ტაგები ა 

ანერი 21 (20), 
_ სელი ა 21 (5. 

_ შალარი: 24 (2:3), რ ა 
პიაჩენნ –_ მაი სიერა (0:00), სამპდორია 

ორინო 3:11 (IL2), ბოლონია –_ 
რ. 

ი –– ბრეშელო 4:0 (LI), ვე- 

ა 2:2 (520), ბრეშია –– ბარი 1:1 

ვენტ. – რომა 1:92 (3:5).     

%) 
  

, პარმა –; ვენეცია 3.) (23), იუ- 

სარტიელი 

   
   

ითან ე.



   
წხგლიესი 

VII ტური 

ნიუკასლი L0 ევერტონი 

ნიუკასლი: გივენი, უოტსონი, პისტონე, 

ამჯერად იმარჯვა „ნიუკასლმა“, მაგრამ 
იმ თამაშით, რომლითაც „სენტ ჯეიმ- 

სიზ პარკზე“ შეკრებილი 36 ათასი გუ- 
ლშემატკივარი ძლიერ გააწბილა, საეჭ- 
ვოა, მოგებების სერია კვლავ გააგრძე- 
ლოს. მასპინძლებმა სამი ქულის მოპო- 
ვება კი მოახერხეს, მაგრამ საქმეში გა– 

ცხარებული გულშემატკივრები და, რაც 
მთავარია, მსაჯი არეულიყო, 
ღალგლშის გუნდს წაგება 2. არა, ფრე 
ნაღდად არ ასცდებოდა. არბიტრი მა 
პინძელთა მიმართ ერთობ ლეხელ 
3 იყო – სტუმრებს თამაშგარეებს 

უფიქსირებდა და ბილიჩიც 
საქჭეო სიტუაციაში გააძევა. 

ქეცბაიას თანაგუნდელებმა თავიდანვე 
შეუტიეს, მაგრამ რამდენიმე თავდასხმით 

სასურველ შედეგს რომ ვერ მიაღწე- 
ვღნენ, ცხადად ჩანდა. არც სტუმრები 
ყოფილან გულხელდაკრეფილნი –- ბარმ- 
ბიმ და „ევერტონის“ იმედმა კადამარ–- 
ტერმა გივენის კარისკენ რამდენჯერმა 
სახიფათოდ გაისროლეს, მაგრამ ჩრდი- 

ლოირლანდიელი ზედიზედ მეორე შეხ- 
ვედრაში არ აპირებდა გოლის გაშვე- 

ბას. დაახლოებით პირველი ნახევრის 

შუა პერიოდიდან სტუმართა აწყობილი 
“ თამაშით შეფუცხუნებული მასპინძლები 

გონს მოვიდნენ და სწორედ შესვენებამდე 
განახორციელეს მთელ მატჩში გათამა- 
შებული ოთხი ნორმალური კომბინაცი- 
იდან ორი. პირველად გილესპიმ ასპრი– 
ლიას უპასა, მაგრამ ამჯერად კოლუმ- 

ბიელმა ვერ ივარგა, ხუთ წუთში კი 
ბელგიელმა ფილიპ ალბერმა კუთხური- 
დან ჩაწოდებული თაურით გააგრძელა, 
თუმცა გერარდი დარტყმას გაუმკლავდა. 
უნიათო თამაშით ფანები ძლიერ აღშ- 

ფოთდნენ. მათმა გაცხარებამ კულმინა- 
ციას მაშინ მიაღწია, როცა ცხადად იხი- 
ლეს, თუ როგორ დაუფიქსირეს ბარმბის 

ცრუ თამაშგარე -–– აღეროტერი» მცგე- 
უები შეცდომაზე დაიჭირა და ფორვა- 

2. შესანიშნავად. 22. გივენთან 

პირისპირ, მაგრამ გვერდითმა მსაჯმა 

ალამი ააფრიალა. მალე გრანტის და- 

რტვმა გივენმა კუთხურზე მოიგერია. თუ- 
მცა არბიტრმა სტუმართ კუთხური არ 

უბოძა, 65-ე წუთზე კი ბილიჩი გასახ–- 

დელის გზას გაუყენა, ასპრილიას ძლი– 
ერ ეუხეშეო. არადა, ჩვეულებრივი ორთა- 
ბრძოლა იყო. რაც შეეხება ქეცბაიას 
თანაგუნდელთა დარჩენილ ორ ხეირიან 

შეტევას, ისინიც პირველი ორის დარად 

ტაიმის მიწურულს შედგა. თავდაპირვე- 
ლად იმაზე ვთქვათ, ლის გოლი 
მოჰყვა: წინახაზელთა დასახმარებლად 

ლივერპულელთა საჯარიმოს მიმდგარმა 
პიკოკმა მოიგდო თუ არა ბურთი, ძლი– 
ერად დასცხო. გერარდი კარგად გაისა– 
რჯა, მოგერიებულს იან რაშმა მიუსწრო 

და საჯარიმოშივე ჩააბრუნა, იქ კი მას– 

პინძელთა კაპიტანმა ლიმ ჰაერში შეიფ- 
რთხიალა და გერარდიც პირში ჩალაგა- 

მოვლებული დატოვა. მეტოქეთა თამა– 
შის მიხედვით ეს გოლი უსამართლო 

ძელთა მრავალსვლიანი კომბინაცია 

„ვესტ ჰემთან“ შეგდებული ბრწყინვალე 
გოლის ა, ბარნსმა ხარიხის შე- 

ზანზარებით დაასრულა. 

მანჩესტერი 2:22 ჩელსი 

ე 
ჩემპიონებმა ბოლტონში ფრე ითამაშეს, 
მხცოვანი მცველი კი თბილისის „დინა- 

მოს“ და ლევერკუზენის „ბაიერის“ მატ- 
ჩის არბიტრმა პოლ დარკინმა ბლეიქთან 

უხეშობისთვის გააძევა, რითაც მას ავ- 

ტომატურად სამმატჩიანი დისკვალიფი- 
კაცია მიესაჯა. ვიდეოჩანაწერის განხი- 

ლვის შემდეგ დარკინმა შეცდომა აღია- 

სარბიელი 
  

არსენი დაწინაურდა. 
რა და პალისტერსაც მანჩესტერულ კა- 
რიერაში პირველი გაძევება გაუუქმდა, 
რითაც თამაშის უფლება მიიღო. 

პრემიერლიგის ორ “ლიდერთან შეხ- 
ვედრა „ჩელსიმ“ ძლიერად ჩაატარა, მა- 
გრამ თუ „მეთოფეებთან“ დამარცხდა, 
„ოლდ ტრ “ შინ ქულა წაი- 

ღო. ისე, 9 წელია ფერგიუსონი. მანჩე- 
სტერელებს თავკაცობს და ამ ხნის მან– 

ძილზე მათ მხოლოდ ორჯერ მოახერხეს 
აელსეს შინ დამარცხება. 

ები ბლომად იყო, დაძაბული მო– 
მენტები - ა თვვისრავად ურთიერშშე, 
ლაპარაკებაც ხ წილად ხდებოდა. მა 

   

ძელთა პირველ გოლს კი, რომელიც სქო- 
ულზმა შეაგდო, დიდი საქმის გარჩევა 
მოჰყვა. ასოციაციის ხელისუფალთაგან 

შეწყნარებული პალისტერის პასი კოუ- 
ლს სუფთა თამაშგარეში მიუვიდა. თა- 

მაშგარეში იყო პობორსკიც, მაგრამ ლა– 
ისმენმა, ალამის აწევა არ ინება. მასპი- 

ნძლებმაც თავი დაღუნეს და დე გუის 
მეცხრე გოლი გააშვებინეს. ჩელსელები 

არბიტრს მიეჭრნენ, იყო ერთი გაწევ- 

გამოწევა, საქმეში გულიტიც ჩაერია, მა– 
გრამ გადაწყვეტილება, ცხადია, ვერ შე- 
აცვლევინეს. მიუხედავად ამისა, · ლონ– 
დონელები არ გატყდნენ და ერთობ სა- 
ხიფათო კონტრშეტევებზე ააწყვეს თა- 

მაში. ძოლა, პოიეტი და' კიდევ რამდენი– 

მე სტუმარი შმაიხელს მოდუნების საშუ- 

ალებას არ აძლევდნენ, თუმცა მანამდე 
გულიტის ბიჭებს ერთი გოლის გატანა 
მოესწროთ – ლე სოს საჯარიმოს მი- 

სადგომებიდან დარტყმული შმაიხელმა 

კი უკუაგდო, მაგრამ ბურთი იქვე მდგარ 
ჰენინგ ბერგს მოხვდა და მეკარეს. ამ- 

ჯერად თავზე გადაევლო. 
მეორე ნახევარში სიტუაცია ოდნავა- 

დაც არ შეცვლილა. პირიქით, დაძაბულო- 
ბამ იმატა. განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, 
რაც ჰიუზმა ყოფილ თანაკლუბელებს 
შეუგდო. ერთ დროს მის გოლს მანჩეს– 

ტერელი. ფანები: სიხარულით -ხვდებო- 
დნენ, მაგრამ ახლა... სტუმართა დაწინა– 

ურებას ფერგიუსონის გაბედული. ნაბი- 
ჯი მოჰყვა -- ჯერ კიდევ ტრავმამოუ- 
შუშებელი ფორვარდები ერთბაშად შე- 
უშვა მოედანზე. სოლსკიაერმაც მარცხნი- 
დან დე გუისგან შორეულ კუთხეში მო- 
ჭრილი დარტყმით ულამაზესი გოლი შე- 
აგდო, რითაც გუნდი ლიღერ „არსენალ- 
თან" ქულებით ტოლსწორზე დატოვა. 

რიდისი, ლამპარდი 
M0 ბერხკამპი (12), 20 ოვერმარსი (39), 
30 რაიტი (42 პ), 40 ოვერმარსი (45) 

ამ გამარჯვების შემდეგ „არსენალი“ 
შარშანდელი დეკემბრის შემდეგ პირვე- 
ლად პრემიერლიგაში პირველ ადგილს 
დაუბრუნდა. ლონდონელთა სასიხარუ- 

ლოდ, წინა ტურში მათგან ძლეულმა 
ჩელსელებმა მანჩესტერელებს ორი ქულა 
დააკარგვინეს და „მეთოფეებმაც“ შანსი 
ხელიდან არ გაუშვეს. 

მატჩამდე იან რაიტს, ორი ტურის წინ 

„ბოლტონთან“ კლივ ბარტონის მიერ 50- 

იან წლებში დამყარებული საკლუბო რე- 
კორდი რომ მოხსნა, სამახსოვრო ოქროს 
ბუცი გადასცეს, როგორც კლუბის უპი– 
რველეს ბომბარდირს. ცხადია, ამან იანს 

ისედაც შესანიშნავი გუნება-განწყობილე- 
ბა კიდევ უფრო გაუხალისა და კვლავ 
გოლის გატანის ხასიათზე დააყენა, რასაც 
მიაღწია კიდეც, თუმცა მანამდე ჰოლან- 

დიელებმა ივაჟკაცეს. თავდაპირველად 

   

იუნაიტედი –– ჩელსი. სქოულზის ამ კომ. აყალმაყალი გამოიწვია 

ფეხბურთი 

ბერხკამპმა გაილაღა. იგი, ალბათ, „არსე- 
„ნალში“ უდაოდ საუკეთესო, ხოლო კარი- 
ერაში ერთ-ერთ უძლიერეს სეზონს ატა- 
რებს. ყოველ შემთხვევაში, ვჯერჯერო- 
ბით ასეა. პირველი გოლი ასე გავიდა: 
პეტიმ, რომ იტყვიან, ფეხზე დაასვა ბურ- 

ცოტაც გაირბინა და საგოლედ დაჰკრა. 

      

      

  

ლოზე კიდევ რამდენიმე გვარი დაიწე- 

      

  

რებოდა. ასეც მოხდა. მიკლოშკომ შეს- 

ვენებამდელ ექვს წუთში სამჯერ გამო- 
იღო კარიდან ბურთი, თუმცა, მესამე, 
სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, წე– 

სით და რიგით არ უნდა გასულიყო. 

არბიტრი მოშორებით იდგა და პირსის 
ხელით თამაში დააფიქსირა, თუმცა, წე- 

სების დარღვევა ნაღდად არ ყოფილა, 
რაიტმა „არსენალში“ დაგროვილი 80 

ლს დიდი უმრავლესობა. თამაშიდან 

გაიტანა და პენალტიდან შეგზება რატომ 
უნდა გასჭირვებოდა, ჰოდა, გამოიქცა 

და ბურთი ერთ კუთხეში გაისროლა, 
მიკლოშკო კი მეორეში გადაახტუნა. 

შესვენების შემდგომ გოლი აღარ” გა- 
სულა, ეგ იყო, „ჩელსის“ დამსამარებე- 

ლი ნაიჯელ უინთერბერნი საკაცით გა- 

ასვენეს –– საწყალს ჰართსონთან შეტა- 

კების შემდეგ გული წაუვიდა. როგორც 
შემდგომ გაირკვა, ყბა მოუტეხია. 

ჰენდრი, ვალერი (მაკ- 
კინლი 87), უილკოქსი, სატონი, ენჩო– 
სი 46), დალინი, გალაჰერი 

0: სატონი (36), LI იზეტი (43) 
ჩემპიონატის სტარტი „ბლექბერნს“ 

შესანიშნავი გამოუვიდა. მეტოქეს მე- 
ტოქეზე აცამტვერებდა და ერთი ხანი 
არც პრემიერლიგის ოლიმპიდან იცვლიდა 
ფეხს, თუმცა დრომ თავისი მოიტანა და 

პოჯსონის ბიჭებსაც დაეტყოთ, რომ ისინი 
ამ სეზონში ჩემპიონობისთვის ბრძოლა– 
ში ფავორიტებს კონკურენციას ვერ გაუ- 
წევენ. ახლაც, ლიგის თასის მფლობე- 
ლებთან სტუმრებმა ძლიერად კი ითამა- 
შეს, მაგრამ მეტოქეს ვერ აჯობეს, რი- 
თაც ბოლო სამ მატჩში მხოლო მეორე 

ქულა მოიპოვეს. 
დასაწყისი მასპინძელთათვის ერთობ 

დანავსული აღმოჩნდა – პირველი ოთხი 
შეტევა ფლაუერსის კარზე მცირედით 
ასცდა 9990 _ ერთხელ ძელმა ივბე 
კაცა“, დანარჩენ შემთხვევაში კი ბურთმა 
სანტიმეტრებში ჩაუქროლა მიზანს. მა- 
სპინძელთა შორის ერთობ აქტიურობდა 
გრემ ფენტონი, რომელიც ამ სასპვლლა:. 
„ბლექბერნში“ თამაშობდა. ყოფილი 
კლუბელის გოლამდე მას ორჯებ შებ. 
ლო ტაბლოს” გამოცოცხლება, მაგრამ 
ვერ მოახერხა, სატოწმა კი გამოზომი- 
ლად და ზუსტად დაარტყა. ჩამორჩენი- 
ლი მასპინძლები თავქუდმოგლეჯილნი 
ეკვეთნენ ფლაუერსის კარს, მაგრამ ეს 
გააფთრება მე-40 წუთზე კინაღამ ძვირად 
დაუჯდათ -- სატონ-გალაჰერის კომბი- 
ნაციას კელერის თავგანწირული ნახ- 

ტომი გადაეღობა. იქვე იზეტმა წინ გა- 
მოსული ფლაუერსი დაინახა, დაარტყა, 
მაგრამ მეკარის ბედად ჰენდრიმ ზედ 
კარის ხაზიდან გამოიტანა ბურთი. ამჯე– 

რად კი გადაურჩნენ იზეტს, მაგრამ მან 
შესვენებამდე მაინც იხეირა -–- ჰენდრი 
იმ მომენტშიც იქვე იყო, თუმცა კარი 

მეორედ ვეღარ იხსნა. 

(55 ' რიმარდსონი, მონე წედითონი 27) ლვ: 

ირ 

დ 

დ 

შეფილდი 2.5 დერბი ქაუნთი 
ააა. 

(ნიქოლი 28), უოქერი, უითი– 
ნები ტოლიზი 6, ალიბდო, შედით 

ა 

ისე კი, ამ შეხვედრაში გასული შვიდი 

გოლიდან 6 ლეგიონერების ანგარიშზეა. 

უოლესი, 'რიბვირო 
9 არურარი (36), 02 უოლესი (55) 
„ლიდსმა“ ოთხი საშინაო მატჩიდან 

მხოლოდ ქულა მოიპოვა, სტუმრად კი 
აგერ ზედიზედ მესამე გასვლითი მატჩიც 
მოიგო. მართალია მასპინძლებს ლე ტი- 

სიე და ოსტენსტადი აკლდათ, მაგრამ 
დევისი-ევანსის შეწყვილებამ სტუმრებს 
უამრავი პრობლემა შეუქმნა. ეს მთლი- 
ანობაში არც ისე საინტერესო მატჩი 

მასპინძელთა შეტევებით დაიწყო. დევი- 

სმა ძელიც შეაწუხა, მარტინიც, მაგრამ 

მისი და სხვა საუთჰემპტონელების თა- 

„ ურები ამის იქით ვეღარ აღწევდა. ამა- 
სობაში მოლენაარმა თაურით იხეირა, 

დაძმაბუნებულ მასპინძლებს კი საბოლოო 
ლახვარი მათივე გაზრდილმა, 4 წლის 
წინ „საუთჰემპტონის“ ფორვარდმა რობ 

უოლესმა ჩასცა – მანაც თაურით. 

მოვენთრი LI პრისტალ პალასი 

ქოვენთრი: ოგრიზოვიჩი, შოუ, ბაროუზი, 
ვილემსი, ნილსონი, ტელფერი, პოლი, 
მაკალისტერი, დაკროსი (ლაითბერნი 76), 
შილტონი (ბოულენდი 70), დაბლინი 

კრისტალ პალასი: მილერი, ედვორთი, გო“ 
რდონი, პრიდარსონი, ფუ- 
ლერტონი, ფრიდმენი (ვერტი 79), ში– 
პერლი, ლინიგენი, მუსკეტი, ლომბა– 
რდო (მაკკენზი 87) 

0 დაბლინი (8), LI ფულერტონი (9) 
მასპინძლებმა შინ ზედიზედ მეხუთედ 

არ წააგეს, არადა, ამის დიღი შანსი 

იყო – „ქოვენთრის“ ჰაკერბი, ვილანი, 
სალაკო აკლდნენ. მათ არყოფნაში მეგო- 

- ლეობა ოდენ დიონ დაბლინმა იკისრა და 

აისრულა კიდეც წადილი, მაგრამ სიხა- 
რული ისევ თავისმა მეკარემ ჩაუშხამა 

– ოგრიზოვიჩმა, ცოცხალი თავით რომ 

მოიწადინა პასის მიცემა, მაგრამ და–- 

რტყმა არ გამოუვიდა და უმალვე მისი 
კარის დასალაშქრად გ 

ერლი, დაეუფლა. ოგრიზოვიჩმა მას 
კი აუღო, მაგრამ ფულერტონის დამატე- 
ბულთან ვერას გახდა. ანგარიშის შესა- 

ცვლელად დრო საკმაო იყო, მაგრამ მა– 
სპინძელთა მეკარეს შეცდომა აღარ და– 
უშვია, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ 
ბევრჯერ შეაწუხეს, მისი კოლეგა მილე-“ 
რი კი მხოლოდ მეორე ნახევარში ააღე- 
ლვეს ორჯერ, როცა დაბლინმა ხუთი 
წუთის „მანძილზე ორი მეტად სახიფათო 

იერიში მიიტანი მეტოქის კარზე. 

ლაშა გოდუაძე 

არსენალი 8.53 0 208 18 
მანჩ, 8 553 0 123 18 

8 43 ,1I 1959 15 
ლესტე 8453 1 I45 15 
ჩელსი 7 4 1-2 70 13. 
ლივერპპული 7 3 3 1 1I6 12 
ნ 540 1 64 12 

8 3 1 4 101 10 
კრ. 0 8314 79.10 

ემი. 8.3 (1 4 1013 #0 
თრი 8242 81 10 

დ 6303 MX? 9% 
ტოტენპეში 8233-6460 95 

ო 8305 83709 
ტით 7.2:23 1010 8 

წოღტინი 721487 
ოლტონი 7142 69 7 
ია. 8206 72 6 

ი. სდ. 8 125 920 5 

შიცილდ ღენხდ ნ 115 53 4 

    
___>_._-.-_....---_ 

”        

  

ლეჭჯ 

არიი 
გარათონ 

  

ბენგ – კვირის ფვივე. თამაშობენ, 

დასაწყისშიც და შუაშიც. ასეა ახლაც. 
ბოლო, მერვე ტური, ორშაბათს, სამშა- 

ბათსა და ოთხშაბათს გაიმართა, გან ვლო 
ორმა დღემ და მორიგი შეხვედრების 

დადგა. 
მეცხრე ტურის ათიდან ცალ შეხვე- 

ლით შაბათს ება. დ. ა მხოლოდ 
ერთი, „ბლექბერნი“ –- ს მივაწირასს მ# 

ელიც 
ველთაო ინტერესს იწვევს. ამჯერად 
ცენტრალურად „ჩელსი“ –– „ნიუკასლის“ 
მატჩია მიჩნეული. იგი, ცხადია, ინგლი 
სელი ფანების გარდა ქართველ გულშე- 

მატკივრებსაც დააინტერესებს. მიზეზი 
საყოველთაოდ ცნობილია. 

მოკლედ, ლონდონური მატჩი ძლიერ 
საინტერესო უნდა იყოს. დაკარგული ქუ- 
ლებით ქეცბაიას „ნიუკასლი“ 
რი ლიდერია, თუმცა პრემიერლიგის ბო- 
ლო თამაშებში ისე არასასურველად გა- 
მოიყურება, არაა გამორიცხული, ლიდე- 
რობის კანდიდატადვე დარჩეს. ისე, „სტე- 
მფორდ ბრიჯი“ სტუმართათვის არც ისე 
იღბლიანი მელი – აქ ბოლო ცხრა 

თამაშიდან მათ მხოლოდ ერთხელ მოა- 

ხერხეს გამარჯვება. რუუდ გულიტის 
ბიჭები კი ბოლო ორი მატჩი ინგლისუ- 
რი ფეხბურთის გრანდებს ტოლი-სწორი 

ეთამაშნენ და არც მესამე ლიდერთან 
აპირებენ ხასიათის გაფუჭებას. აღნიშნა 

კიდეც გულიტმა -- „არსენალთან“ დავმა- 
რეხიის, მანჩესტერელებთან ფრე ვითა– 

მაშეთ, „ნიუკასლთან“ კი ისღა დაგვრ- : 

ჩენია, მოვიგოთო. საამისოდ კი ემ: 
ყველანაირი წინაპირობა აქვს -- 

ბურთელები ჯანმრთელად არიან, >. 

ქალიფიცირებული ფრენკ სინკლერიც 
დაუბრუნდათ. სრულიად საპირისპირო. 

სიტუაციაშია ვეი დალგლიში, რომელ” 
საც „ევერტონთან“ მოგებულ მატჩში ერ- 
თადერთი გოლის გამტანი რობერტ ლი 
დაშავებია. გარდა ამისა, გუშინდელ ვა- 

რჯიშზე ტრავმები მიუღიათ ბარნსს და 

ბერესფორდს. 
არც ორი „იუნაიტედის“ მატჩი ს. 

იყოს უინტერესო სანახავი. კვლავაც ჩე- 
მპიონობისთვის მებრძოლ. მაწჩესტერე- 

რი, ნორვეგიელი ოლე გუნარ სოლსკია- 
ერი წინა ტურში შეცვლაზე შევიდა, 
ახლა კი ფერგიუსონი ძირითადში და- 

სტერელები 
შინ და გასვლაზე ზედიზედ ამარცხებენ 
მეტოქეს და ხანდახან ზრდილობის გუ- 
ლისთვის ფრესაც თამაშობენ, ლიდსელე- 
ბი სტუმრად ქვას ქვაზე არ ტოვებენ, 
შინ კი ნამეტნავად გულუხვად იქცევიან 
– სამი თამაშიდან ფრე რაა, ისიც კი 

ვერ ითამაშეს. 

„ასტონ ვილა“ -- „შეფილდ უენსდე- 
ის“ მატჩის შემდეგ ალბათ ერთ-ერთი 
გუნდის მწვრთნელი სამუშაოს დაკარგავს. 
ბირმინგემელთა თავკაც ბრაიან ლიტლს 
და მის შეფილდელ კოლეგას – 
პლიტს წყალი აქვთ შეყენებული და 
მარცხების შემთხვევაში, შესპლოა, რი: 
მელიმე მათგანი ამ სეზონში პრემიერ- 
ლიგის პირველი გათავისუფლებული მწ- 
ვრთნელიც გახდეს. თავის მხრივ ბირ- 

მინგემელებმა კოლიმორს შეუფუცხუნეს, 
შენ გოლების შესაგდებად გიყიდეთ და 
არა წინ და უკან უაზროდ სარბენლა- 

მაშოს ბრიუს გრობელარმა, რომელსაც 
„ასტონ ვილასთან" კარის შეფილდელები 

დაცვას იმ შემთხვევაში ანდობენ, თუ 
·პრესმენმა საზარდულის ტრავმის გამო 

და სტ 
ივერსენი, რომელთაც კარგა ხანი წამ- 

. არაა გამორიცხული, II თვის შე- 

სვენების შემდეგ მასპინძელთა თავკა- 
ც% ჯერი ფრენსისმა ძირითადში ათამა- 

რია ყოფილ ვესტჰემელ მაიკლ ჰიუზზე. 
  

27 სექტემბერი, 1997 
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ეგვიპტელ მილიონერ მიპამედ 'ალ ფავდს შყალის სიკვდილმა ძვლ 
განზრახვაზე ხელი არ ააღებინა. კევინ კიგანიც გვერდში უდგას 

სგან”, ფერ! წა ფულემი · 
  

  

      

სტადამნნ - კრენვენ. კოტეჯი 02 20) 
ია "ინგლისის თასის ფინალი– 

88 მაემობდა“ 1049-52. 

აბო ევა წლებში. საუკეთესო , 
„არიგ “– შეათე. ადგილი (1960). 

წი. მოგება –– 10:1 ს ეხე თა- 

არონი წაგება –- 010 ლივერპუ- 
"ლთან (1986, ლიგის თასზე)... 

1887 წელს მოიპოვა დასაკლეთ ლონ- 
ღონის სამოქვარულო თასი, 1893 

წელს კი დასავლეთ: ლონდონის 
ჩემპიონატი მოიგო. 

I968 წელს, ცოტა ხნით, გუჩღს ბობი 

რობსონი წვრთნიდა. 

თბილისელებმა იციან, რომ სა- 
ბურთალო ქალაქის უბანია, ნუცუბიძე 

კი მისი ხაწილი, 
ჩისა და ზემოთ მთაზე დასახლებისგან 

შედგება. ასევე იციან ლონდონელებმა 
თავიანთი ქალაქი. მათ იციან, რომ ჩე- 

ლსი უბანია, ფულემი კი მისი ნაწილი. 
კევინ კიგანი წარსულში ცნობილი ფე- 

ელია, რომელიც 977 და 1979 
წლებში ევროპის საუკეთესოდ აღია- 
რეს. ფეხბურთელობის შემდეგ ის მწვ– 

რთნელი გახდა და ,სახელი „ნიუკასლ 
ედში“ მუშაობით დაიგდო. კიგა– 

ნმა ამ გუნდში ხუთი წელიწადი გაატა- 

ლად გადადგა –- მეტი აღარ შემიძლია, 

იმას ნიშნავს, რომ კიგანი კლუბის ფი- 
ნანსურ პოლიტიკას განსაზღვრავს, შეი– 

მუშავებს გრძელვადიან სტრატეგიას, გა- 
ნვითარების მთავარ მიმართულებას და 
ასე შემდეგ. ორიოდ დლღის წინ გამა- 

რთულ პრესკონფერენციაზე მან განაც- 
ხადა, რომ ნამდვილად არ ელოდა, თუკი 
ოდესმე ფეხბურთს დაუბრუნდებოდა, მა- 
გრამ განა ცნობილი არაა ანდაზა: არა- 

სოდეს თქვა არასოდეს?! 

ახალი სამუშაო ძალიან მაინტერე- 
სებს და ერთი სული მაქვს, როდის შე- 

ვუდგები. გაზეთებში წავი, 
იცინის ხალხი „ფულემის“ პერსპექტი- 
ვაზე. მე მათი მესმის, მაგრამ ეველა 

ღონეს ვიხმარ, რათა ეს სიცილი ვანა- 

ნო, როგორც ეს ნიუკასლში მოხდა. ჯერ 
ძალიან ბევრი სამუშაოა, თუმცა მთავა- 

რია, ნავს ერთი მიმართულებით ვმარ- 

თავდეთ – თქვა კიგანმა. 
· ჯონი ჰეინსი ,,ფულემის“ ისტორიაში 

ყველაზე დიდი ფეხბ მან 1952- 

1970 ფლებში. 594 შეხვედრაში მიიღო 

მონაწილეობა და ახლა კიგანის გუნდში 

მიწვევას მიესალმება. 

– ეჭვი არ მეპარება, რომ კიგანის 

უკან დიდძალი ფულია. წინააღმდეგ შე- 
მთხვევაში მას არავინ დანიშნავდა. ის 

საჭირო ხალხს მოიწვევს -– გაუხარდა 

„ჰეინსს. 

რეი უილკინსი, კიგანის მსგავსად, ინ– 
_. ნაკრების ყოფილი ნა 

ს შემდეგ მანაც მწ- 
ვრთხელობას მიჰყო ხელი, მაგრამ დი– 

დი წარმატებისთვის არ მიუღწევია. მე– 
ტს წარუმატებლადაც კი შეგვიძლია 
ჩავთვალოთ, თუ მის ,ქუინზ პარკ რეინ- 

ჯერსში“ მუშაობას გავიხსენებთ. ბოლოს 

„კრისტალ პალასში" მწვრთნელის თანა- 
შემწედ მუშაობდა, ამიერიდან კი „ფუ- 
ლემს“ უხელმძღვანელებს. სხვათაშორის, 
მისი კანდიდატურა გუნღის ქომაგებს 

სწორედ ამით არიან უკმაყოფილო გუ- 
ლშემატკივრები. მათ 88C-ს წ. 

დაცემაშიც მიიღეს მონაწილეობა და ყო- 
ფილ მწვრთნელს მხარი დაუჭირეს. სიყ- 
ვარულით კი ადამსი იმიტომ უყვარდათ, 

კითხე, როგორ · 

უმაოჭ "ათა! ში 2. 

გალი ამხელა და 25 
იიი 5 დაირა ” 

    

992. ია „ნსუკაბლის“ მარინე.” 
ლი. 

997 -- თავს ანებებს „ნიუკასლს“ და 
“როგორც თავად ამბობს, საფეხ- 
"ბურთო მოღვაწეობას. 

ათ” _ ფეხბურთს ა +XX 2 უბრუ- 
_ ნდება. 

რომ მან მესამე დივიზიონის 28) ადგი- 

დოი გუნდი მეორე დივიზიონში აიყ- 
ანა. 

1 რაკი ქომაგები ვახსენეთ... 

ჰიუ გრანტი „ფულემის“ თავდადებუ- 
ლი ქომაგია, თუმცა ის ამით არაა ცნო- 

ბილი. ის იმითაა ცნობილი, რომ კინო- 

ვარსკვლავია და ხანდახან სკანდალურ 

ისტორიებში ეხვევა. 

ანდრე არენდსე სამხრეთ აფრიკის ნა- 

კრების მეკარეა. ის გაისად მსოფლიოს 

ჩემპიონატზე ითამაშებს, არენდსეს კლუ- 

ბი კი სწორედ „ფულემი“ გახლავთ. შე- 
იძლება ითქვას, რომ სამხრეთაფრიკე- 

ლი მისი ყველაზე ცნობილი ფეხბურ- 

ამასწინათ უელსის პრინცესა დაიანასთან 

ერთად პარიზში, ავტოკატასტროფაში 
გარდაიცვალა. ალ ფაედი ლონდონის 
უდიდესი სავაჭრო ცენტრის, „პეროდსის” 
მფლობელია. „ჰეროდსი“ ინგლისის დე- 
დაქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე გაბრდ- 
ღვიალებული შენობაა, რომელიც „ფუ- 
ლემის“ სტადიონ ,კრეივენ კოტეჯიდან“ 
ორ ნაბიჯშია. ალ ფაედია „ფულემის“ 
საფეხბურთო კლუბი 48 დოლა- 
რად. იყიდა და მის აღზევებას აპირებს, 

უნდა „მანჩესტერ იუნაიტედის“, „არსენა- 

სწორედ ა ალ ფაედის მეცადინეობითა, 
კევინ კიგანი ფეხბურთს რომ დაუბრუ- 
ნდა და ეს სწორედ „ფულემში“ მოხდა. 

პაპუნა კედია 

  

' იმათი და ამათი / 
| 3 იი წყარო. ', 

სისტემის დანერგვას აპირებს. მოკლედ რომ ვთქვათ, ახალი სეზონიდან 24 წელზე 
უფროსი ფეხბურთელები ერთი ინგლისური კლუბიდან მეორეში ევროპაში უკვე 
დამკვიდრებული ბოსმანური წესის თანახმად გადავლენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას, 
ვისაც ძველ კლუბს კონტრაქტის ვადა გამოელევა, შეეძლება ახალ კლუბში ისე 
გადავიდეს, რომ ახალმა კლუბმა ძველს ფული არ გადაუხადოს. სხვა სიტყვებით 
რომ ვთქვათ, კონტრაქტამოწურულ ფეხბურთელს ძველი კლუბი ვეღარ გაყიდის, 
ის მისთვის დაკარგული იქნება, ახალს კი მხოლოდ მოთამაშესთან ექნება შესათა– 

ნხმებელი მისი ხელფასი. სატრანსფერო თანხისგან რაითა კლუბებს 
საშუალებას მისცემს ახალ წექრს მეტი ხელფასი გადა 

2Lდან 24 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა საქმე ს ს სფაგირად იქნება. მათში 
ძველ კლუბს შეეძლება სა, შამპენსპცით თანხის მოთხოვნა, მაგრამ ეს თანხა დად- 
გენილი ნორმის შესაბამისად განისაზღვრება. რაც შეეხებათ 21 წლამდელებს, მათი 

შეძენა ფულის გადახდის გარეშე არ იქნება. 
კიდევ – 21 წელზე უფროსებს გაუფორმებენ გხეროდოედ განვითარებისა 

და წვრთნის კონტრაქტებს, რომელთა” თანახმად ურთელებს კვირაში ერთი 
დღე პროფესიული კვალიფიკაციის სმიბევას. სა გამოყოფილი. 

ახალი კანონის დასანერგად პრემიერლიგის, ფეხბურთის ასოციაციისა და პრო- 
ფესიონალ ფეხბურთელთა ასოციაციის წარმომადგენლები იღწვიან. ისინი საკმა– 

ოდ რთული ამოცანის წინაშე დგანან, რადგან ის, რაც აწყობთ პრემიერლიგის 
გუნდებს ქვედა დივიზიონის წარმომადგენლებს არ აძლევთ ხელს –- მათი შემო- 
სავალი ხომ ად მოთამაშეთა გაყიდვითაა განპირობებული. მათ მკაფიოდ 
განუცხადეს პროექტის ავტორებს, რომ ესმით და აფასებენ ჩთყოღოთა მიზნებს, 

მაგრამ მათი სურვილებიც გასათვალისწინებელია. 

საფეხბურთო ლიგის თავმეჯდომარემ დევიდ შიპშენკმა განაცხადა, რომ პრემიე- 
რლიგის ქვევით მოთამაშე 72 გუნდს არსებული სისტემის შეცვლა ხელს არა- 

ფრით აძლევს და ამიტომ კოლექტიური გადაწყვეტილებაა მოსაძებნი. 
გამოსავლის საძებნელი დრო ინგლისელებს ჯერ აქვთ. თუმცა არა იმდენი, 

ენიც 1992 წლიდან 1997-მდეა. 1992 წელს ცნობილი ფორვარდი ტედი შერინ- 

გემი „ნოტინგემ ფორესტიდან“ „ტოტენჰემ ჰოთსპურში“ გადავიდა და ამ გადასე- 
ლასთან დაკავშირებით მაშინ გამოძიება დაიწყო. შემდეგ გამოძიებამ სკანდინავიე- 

ლი ფეხბურთელების – ანდერს ლიმპარისა და ჯონ იენსენის საქმეც მოიცვა და 
ახლაღა დასრულდა. დადგინდა, რომ საფეხბურთო აგენტები, რომლებიც, მყიდველ 
და გამყიდველ კლუბებს შორის აბამდნენ კავშირებს, დოკუმენტებში თანხებს 
არასწორად აფორმებდნენ და ასე ხეირობდნენ. მაგალითაღ, უცხოურ კლუბებს 
ერთ თანხას ეუბნებოდნენ, ინგლისურს მეორეს, მყიდველი სხეას იხდიდა, გამყიდ- 

ველი სხვას ელოდა და ასე შემდეგ. იგივე ან დაახლოებით იგივე ხდებოდა შიდა 

ბაზარზეც. გამოძიების დამთავრების შემდეგ ფეხბურთის ასოციაციამ კლუბებს 
ვაჭრობისას მეტი საჯაროობა მოსთხოვა. 

სულ გაგიშოღნუეუნ 
2003-2004 წლების სეზონში ინგლისური პრემიერლიგის გუნდები თავიანთი 

შეხვედრების პირდაპირ ტრანსლაციათა გაყიდვით 500 მილიონ გირვანქაზე, ანუ 

89 მილიონ დოლარზე მეტს მიიღებენ –– ასეთია გამოკვლევის შედეგი. 

განსაკუთრებით იხეირებენ „მანჩესტერ იუნაიტედი”, „ნიუკასლი“ და „ლივერპუ- 
ლი“ – გუნდები, რომლებიც ამთავითვე სავარძელში მსხდომ ქომაგთა ფავორიტე- 

ბად ითვლებიან. ხეირის წყარო კი ის სისტემა. გახდება, რამდენიმე წელიწადში 

რომ დანერგავენ. სისტემას მოკლედ „გადაიხადე და ნახავ“ შეიძლება ეწოდოს. 
ეს სისტემა კლუბებს საშუალებას მისცემს 200ე-2004 წლების სეზონში პირდა- 

პირი ტრანსლაციისთვის უშუალო გადახდით წლიური 280 მილიონი გირვანქა, 

მიიღონ, ამა თუ იმ კლუბის 60 თამაშიანი პირდაპირივე ტრანსლაციის პაკეტის 

წინასწარი გამოწერა კი კიდევ 240 მილიონს უზრუნველჰყოფს. განა ამ თანხის 

შედარება შეიძლება ახლანდელი სათანამგზავრო ტრანსლაციებით შემოსულ 135 
თან? 

2003-2004 წლების სეზონისთვის ,,გადაიხადე და ნახავ“ პრინციპით სარგებლო- 

ბის საშუალება 2,5 მილიონ ტელემაყურებელს ექნება. ისინი დახეღავენ კალე- 
ნდარს, აარჩევენ მატჩს, შეუკვეთენ და საკუთარ ტელევიზორში იმ მატჩის პირდა- 

2. სველი მიიღებენ. ეს სისტემა ტელეკომპანიას წლიურად #00 მილიონ 
გირვანქა 

ეს ტელეკომპანია, 85LVI3, რუპერტ მერდოქისაა და თავისი სწრაფი ზრდა 90- 

26. წლებში პრემიერლიგის ფეხბურთს დაუკავშირა. ახლა 85MV 8-ს ექვსი მილი- 

ონი ხელმომწერი ჰყავს, სამომავლოდ კი, როგორც გითხარით, „გადაიხადე და 
ნახავ“ პრინციპის დანერგვას აპირებს. მას ფეხბურთი თავისი 200 არხიანი ციფ- 

რული ტელემმსაბურელბის უმნიშვნელოვანეს ნაწილად აქვს გათვალისწინებუ- 
ლი. საამისო პირველი ნაბიჯი კი უკვე მომავალი წლიდან გადაიდგება. : 

გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ინგლისსა და უელსში 18 მილიონი კაცი თავს ქომაგად 

თვლის. ეს ელევა მესამედია. ამათგან 7 მილიონი „მანჩესტერ იუნაიტედს“, 

„ნიუკასლს“ ან „ლივერპულს“ უჭერს მხარს, ამათი 95 პროცენტი კი სტადიონზე 
საერთოდ არ დადის და საყვარელ გუნდს მხოლოდ ტელევიზორთან ქომაგობს. 
სწორედ ამიტომ ვარაუდობენ, რომ 2003-2004 წლებში სატელევიზიო შემოსავლის 

25 პროცენტს დიდი ინგლისური სამეული მიიღებს. 
მაგრამ არსებობენ პატარა გუნდებიც. მათ „გადაიხადე და ნახავ“ სტადიონზე 

მისულ გულშემატკივართა 15 პროცენტს დააკლებს. შესაძლოა, ტელეჯადოქრობამ 

ქვეყანაში ბილეთების აია შეცვალოს. 
  

წუხელ გერმანულმა ბუნდესლი– 
გამ მე-8 ტური დაიწყო. წუხელვე გა- 
იმართა ტურის ცენტრალური შეხვე- 

დრაც: „ბაიერნი“ –- „შალკე“, თუმცა 
ჩვენ დღევანდელ „კაიზერსლაუტერნ“ 
– „ვერღერზე“ გვინდა ვესა' . 
საქმე ის გახლავთ, რომ „კაიზერის 

მწვრთნელი, გახლავთ ოტო რეჰაგე- 
ლი, სწორედ ის, რომელმაც დიდების 
ავრელი შეძენის გუნდის მწვრთ- 

გ ვინციული უიმედო გუ- 
ნდისგან ბუნდესლიგის ვეშაპად აქ- 
ცია. შემდეგ მწვრთნელმა უდიდეს გე- 
რმანულ კლუბ, მიუნხენის „ბაიერნში 
სცადა ბედი, მაგრამ მისი ბავარიული 

სეზონი უიღბლო გამოდგა, იმდენად, 
რომ მართალია გუნდი უეფას თასის 

ფინალში გაიყვანა, მაგრამ ა 

ყვეტი მატჩების 
ბეკენ– 

ბაუერმა იგი თანამდ 
და თავად იკისრა მისი 

გასული სეზონის წინ რეჰაგელი მე- 
ორე ბუნდესლიგაში გავარდნილი „კა- 
იზერსლაუტერნის“ მწვრთნელი გახდა 
და ისევ ჯადოქრად იქცა. გუნდი ბუ- 

  

” 27 სექტემბერი, 1997 . 

ოტოს უვილობილთა დუელი L§, 
ნდესლიგას დაუბრუნდა და ახლა, შვი– 
ღი ტურის შემდეგ ლიღერობს. 

– ის, რაც ოტო რეჰაგელს ბრემე- 
ნში ჰქონდა, „კაიზერსლაუტერნში“ 
კვლავ იპოვნა. მას შეუძლია გემოზე 
შვილ და ამისთვის მხოლოდ ხელ- 

ეწყობას მიიღებს –- განაცხადა „კა- 
ხური “ პრეზიდენტმა ჰუბერტ კეს- 
ლერმა. 

ბრემენელი გულშემატკივრები დღე 
მდე მისტირიან ოტო რეჰაგელს. "995 
წელი მათთვის ახლაც შავი მოგონე– 

ბაა. რესტალის წასვლის შემდეგ გუ- 
ნდი დაქვეითდა, გამოიცვალა ორი მწ- 
ვრთნელი. დღევანდელი თავკაცი, მწ– 
ვრთნელის მოვალეობის შემსრულე- 
ბელი ვოლფგანგ სიდკაც არ ჩანს შე- 

ს უქლელიC ას თამა ვი 
სპარაც ამავ სინთაკს – უთხრა ჟუ- 

რნალისტებს „კაიზერსლაუტერნის“ 
მარტინ ვაგნერმა –– ჩვენი 

წარმატება რეპაგელის სიძლიერეზე 
მ. 

მიუხედა; ფარმატებისა არავინ 
ს რუხილგან ბოლოს, კონტრაქტის 

ვადა რომ გაუვა, დარჩება თუ არა 

რეჰაგელი „კაიზერში“. 
– ოტო ყაყმანობს. დღეს იგი არ 

არის მზად, თავი „კაიზერსლაუტერნს“ 
მიუძღვნას –- ამბობს კესლერი. 

დაირხა ჭორი, რომ რეჰაგელი, რო– 

მელიც თავს ფეხბურთის მასწავლე– 
ბელს უწოდებს და არა მწვრთნელს, 
იაპონიაში აპირებს გადასვლას. 

დორტმუნდის „ბორუსია“ „მიუნხენ 
1860“-ს მასპინძლობს. ამ შეხვედრაში 

მუხლის ტრავმის შემდეგ მოედანს და- 
უბრუნდება მათიას ზამერი. თავის 

მხრივ, მიუნხენელებიც ელიან ძალთა 
შევსებას. მათმა თავდამსხმელმა ბერ– 

ნარდ ვინკლერმა შუა სეზონში „ჰა- 
ნო, 96“-თან თასის თამაში გამოს–- 
ტოვა, მაგრამ მიზეზმა, გრიპმა, გაუა- 

რა და დღეს ალბათ დორტმუნდელებს 
შეებრძოლება. 

„ლევერკუზენის“ და „ჰანზას“ შეხ- 

ვედრა ულფ კირსტენის გარეშე ჩაი- 
ვლის. ბუნდესლიგის შარშანდელი სა– 
უკეთესო ბომბარდირი ბარძაყდაზია- 

ნებულია და ორი კვირის განმავლო–- 
ბაში ვერ ითამაშებს. 

პაპუნა კედია 

M<, 

  

ამეფულობიიაბიი 8 ი გოოუვოთითურ 

  

  

  

3 – აუსტრია - ლუსტენაუ 3: IX რური 

მალის იხიძვკნა- შაათ ლიონი L3 ლანსი 
2 რაყი 20 CI დეუ (9, 02 ლეშორი (42), %2 

133 93 1 927830 გბევლია (11 
133 8 14 X1225· ბორდო 2:00 მარსელი 

13 6 3 4 1614 21 M0 ლასლანდი (9), 2:0. პაპენი (63) 
13 6 3 4 1919 1 – 5:55» წუთით 133445 
845362725 5 ტური. ქსამაქსი –- სიონი M, სენტ. 

გალენი “–- სერვეტი LL კარუჟი -- 13 3:5 5 18188 # სრააარმერეში ააარმვუბი 
13 4 2 7 1619 #4 თ. არავ >. შაზელი”) ნი:: ტრასა 
13 2 110 835 7 ოპერი –- კრინსი L0 

ი სერვეტი 12 8400 24128 
აX> გერმანია გრასჰოპერი 12 8 2 2 3514 % 

თასის გათამაშების ლოხანა 12 6 3 ვ 25977 X 
რი მატჩების შედეგები ლევერკუ სენტ გალენი 12 5 4 §3 241719 
აიიი სავ რევი სიონი 12 4 53 184 7 
=> პერტა 20, ფიურტი –- ქსამაქსი 12 4 3 5 1820 15. 
აიიი ავა ამორი ციურიხი 12 3 6.3 136 15 
უტერმი 4, პინოვერი, > მიუთვიშლი- არსი 12 4 3 5 115 15 24, მეპენი –- კიკერსი 4L ულმი მ კვახი ებ 
მაინცი 42, მანპაიმი –-კარლ ცაისი აუ 1616 14 

LI (პ 46), ლიუბეკი => LM ლუცერნი 12 3 4 5 1319 13 
ვალდპოფი -- კოტბუსი 4:3, აახენი ბახელი 12.22 8 1326 ჩ 

““ ლაიპციგი 2: (დ.დ.) კარუჟი 12 048 9234 4 

 



   4 თში ათა ფხლანბანეგბოხაი აავუხლსბვიმი ; 

  
  

“მშებათ-კვირას ესპანეთში ტური 

ცენტრალერ შეხვედრად „ვალენსია“ –- 

ვრი მიზეზი არსებობს: ჯერ ერთი, მიუ- 
ხედავად სამივე ტურში დამარცხებისა, 

ველი მატჩის წინ აპენინელმა განაცხადა, 

ცოტა არ იყოს, ვლელავ, მაგრამ წარმა- 
ტების იმედი მაინც მაქვსო. „ვალენსიას“ 
მსოფლიოს ბოლო ჩემპიონატის საუკე- 

თესო მოთამაშე რომარიოც დაუბრუნდა, 
რომელსაც დაახლოებით ერთი თვე გაუ- 
ცდა ტრავმის გამო. ფორვარდი ხუთი 

უბრუნდა 
სიას“ ახალი მწ; 

ვარ და „რეალთან“ თამაში მსურს. ამ 

გუნდის წინააღმდეგ მოედანზე გასვლა 
ნებისმიერი ფეხბურთელისთვის სასურ- 
ველია“ –- განაცხადა თავდამსხმელმა. მო- 
კლედ, ყველა წინაპირობაა იმისთვის, 
რომ კარგი სანახაობა გამოვიდეს. 

ამასობაში სამეფო გუნდი ფრანგი ფე- 
ხბურთელებით დაინტერესებულა. ტიტუ- 
ლის შენარჩუნების მოსურნე გუნდს თვა- 
ლი „მეცის რობერტ პირესსა და ბრუნო 

როდრიგესისთვის დადგამს. მისი ყურა- 

დღების სფეროში მოქცეულა მონაკოე- 
ლი დავიდ ტრეზეგიც. როგორც „რეა- 
ლის“ ხოსე მა- 
რტინეს პირიმ განაცხადა, 24 ფლის პი- 

რესსა და 20 წლის ტრეზეგის მადრიდე- 
ლები უკვე დაუკავშირდნენ. საგულისხ- 
მოა, რომ სამივე ზემოთნახსენები ფეხბუ- 
რთელი ესპანურ-ენოვანია, თანაც ევრო- 
კავშირელი, რაც სამეფო გუნდისთვის 
ორმხრივად მომგებიანი გახლავთ. სხვა 

მხრივ, „რეალმა“ ხელი აიღო ,მონაკოს“ 
თავდამსხმელის ტიერი ანრის ყიდვაზე, 
გენუის „სამპდორიის“ ფრანგი ნახევარმ- 
ცველის, კრისტიან კარემბუს შეძენა კი 
კვლავაც სურს. 

„სალამანკა“ – „ბილბაოს“ მატჩში 
სტუმრებს ვერც ამჯერად დაეხმარებათ 
ქვეყნის უპირველესი გუნდის ფორვარდი 
ხულენ გერერო, პრიმერა დივიზიონში 

„_ | წელს გადასულმა მასპინძლებმა კი შესა-   

    
ს“ მატჩი მიგვაჩნია. საამისოდ ბე- ” 

ჩ 06, 00 990ბ0ს თისიმსMბაVდ! 

ძლოა სადები ათამაშონ ისრაელის 
ნამრება! ფორვარდი რონენ ხარაზი. 

– „ვალიადოლიდის“ 
ხვედრაში უდავოდ საინტერესო იქნება, 
შეძლებენ თუ არა სტუმრები ბოლო 32 
სეზონში სან-სებასტიანში მესამე გამარ- 
ჯვების მოპოვებას. 

„ატლეტიკო“ – „სელტას“ მატჩში ვი- 
გოელებს ებრაელი თავდამსხმელი ჰაიმ 

რევივო არ ეყოლებათ. სტუმართა მწვრ- 
თნელმა ხავიერ ორურიეტამ მატჩამდე 
ორიოდ დღით ადრე განაცხადა კიდეც, 
მადრიდში მძიმე მატჩი გველის, ქულა 
თუ ავიღეთ, ძალიან გამიხარდებაო. . . · 

„სპორტინ; “ „ბარსელონას“ დუე- 

ლი უდავოდ საინტერესო უნდა იყოს. 
ხოთ, ენ თუ არა კატალონე- 

ლები ზედიზედ მეოთხე მატჩის მოგებას. 

ლოდ ერთი ეყოლებათ – ჯოვანის ადრე 
მიღებული ტრავმა ჯერაც არ მოშუშე- 
ბია, სონი ანდერსონს კი საზარდულის 

ტკივილები აწუხებს. თუ მწვრთნელმა 
ისურვა, „ბარსელონას“ ხიხონელთა მხ– 

რიდან რუსული კვარტეტი დაუპირისპი- 
რდება ნიკიფოროვის, ლედიახოვის, ჩე- 
რიშევის და კასალაპოვის სახით. 

„დეპორტივო“ – „რასინგი“. ლა ვო–- 

ს ცუდი სტარტი უდავოდ „ბა- 
რსაში“ რივალდოს გაყიდვასთანაა და- 

კავშირებული. მასპინძლები ნავსის გა–- 

ტეხვას და სეზონში პირველი გამარჯვე- 
ბის მოპოვებას შეეცდებიან, მაგრამ ამ 
საქმეში მათ ფრანგი ფორვარდი მიშელ 

მადარი ვერ დაეხმარებათ. მას უკვე ერთი 
კვირაა, ბარძაყის დაჭიმულობა აქვს. 

„სარაგოსა“ –- ,,კომპოსტელას“ მატჩში 
მასპინძელთა კარს სავარაუდოდ ავსტ- 

რიელი მეკარე ოტო კონრადი დაიცავს, 

მიუხედავად ვარჯიშის გაცდენისთვის მი- 
ღებული დისკვალიფიკაციისა. 

„ტენერიფე“ – „მალიორკა“. ამ თამა- 
შის შედეგი ძნელი პროგნოზირებადია. 

არავინ ელოდა ქვედა ლიგიდან აღზევე- 
ბული „მალიორკის“ შესანიშნავ სტარტს. 
„რეალის“ 1993 და 994 წლებში გამამწა- 

რებელ კანარის კუნძულელებს კი გამო- 
ჯანმრთელებული ალექსისი და სლოვან 
იოკანოვიჩი შეემატათ. 

„ესპანიოლი“ –– „ლერიდა“. ეს შეხვე- 
დრა ორშაბათს გაიმართება და მეოთხე 

ტურიც ამ მატჩით დამთავრდება. ბარსე- 

ლონელებს თავიანთ ახალ ოლიმპიურ 

სტადიონზე ჯერ მატჩი ვერ მოუგიათ, 

თუმცა, ბრწყინვალე ფორმაში მყოფი ნი- 
კოლა უედეკი თანაგუნდელების გახარე- 
ბას აუცილებლად შეეცდება. 

ლაშა ბოდუაძე   
  

„სამადწრ/წას” IMლშარ ვერ მIMIშბებინ 
დღეს იტალიის ჩემპიონი , 'უსი“ 

„სამპდორიასთან“ თამაშობს. სერია #-ს 
პირველობის მეოთხე ტურის ეს შეხვე- 

„ ლოს, რამეთუ ისინი ოთხშაბათს, ჩემპიო- 
წთა ლიგის მეორე თამაშში „ოლდ ტრე- 
ფორდზე“ „მანჩესტერ იუნაიტედს“ ხვდები- 
ან. სამი ტურის შედეგების მიხედვით „იუ- 

“შ 

ლო სამ შეხვედრაში 15 გოლი გიტოა 
, ჯოთ 

„ბრეშიას“ და ოთხიც სერია C-ს წარმო- 

წემიროსაბი „ტრეშელოს” კარში, რომელ- 
საც ოთხშაბათს ქვეყნის თასისთვის ბრ- 

ძოლაში – ცუდ ფორმაში არც 
გენუელები არიან ს მათ ბე- 
რგამოს ს ატალანტას“ აჯობეს 2:0, შუა 
კვირაში კი თასზე სერია 8-ს გუნდი „ტო- 
რინო“ დაჯაბნეს –- 3:L მომდევნო კვირა- 
ში, სამშაბათს „სამპდორიასაც“ მნიშვნე- 

სანდრო ტოვალიერის მოუწევს. 
–– „იუვენტუსთან“ მატჩი სულ სხვანა- 

ირი იქნება, „ატლეტიკთან“ კი. სხვანაი- 
რი, ჩვენ მსოფლიოს საუკეთესო გუნდებს 
ვეპაექრებით –– განაცხადა ტოვალიერიმ, 

ყველაფე- 
რი შეუძლია. ალი არა მნიშვნელო- 

ვანი და უძნელესი იქნება –– შეაქო მო- 
წინააღმდეგე „იუვენტუსის“ თავდამსხმე- 
ლმა ფილიპო ინძაგიმ. 

გასულ სეზონში ამ მეტოქეთა შეხვედ- 
რები ასე დამთავრდა: ტურინში „იუვემ“ 

მოიგო L0, გენუაში კი 0:0 იყო. 

სარტიელი 
  

„ინტერი“ სტუმრად თამაშობს „ლეჩე- 

სთან“. ზედიზედ სამი დამარცხება „ლე- 
ჩეს“ ლიდერისთვის დიდი წინააღმდეგო– 
ბის გაწევას აიძულებს. 

„პარმა“ „უდინეზეს“ მასპინძლობს. ,„უდი- 
ნეზემ“ გასულ კვირას „მილანს“ 2:1 მოუ- 

გო და ახლა მეორე ფავორიტის გაწბი–- 
ლებაზეც არ იტყოდა უარს. ორივე მეტო- 
ქემ ივარგა შუა კვირაში გამართულ თა- 

მას“ ჩემპიონთა თასზე თურქულ > წ 
თასარაისთან", ხოლო „უღინეზე! უა 

ნურ „ვიშევთან“. 
„მილანი“ „სან სიროზე“ „ვიჩენცას“ 

სპინძლობს. მილანელთა გუნდში მოედანს 
დაუბრუნდება კაპიტანი პაოლო მალდინი, 
„ვიჩენცას“ კი თასების თასზე ვარშავის 
„ლეგიასთან“ საპასუხო შეხვედრის წინ 
(პირველ მატჩში ებმა 2:0 მოი– 

გეს) გუნებ-განწყობის გამოსწორება მა- 
რთებს, რადგან შუა კვირაში თასის შეხ- 

ვედრა | წააგო მეორე შლა ბ „პესკა- 

რობერტო ბაჯოს , „რომას“ 
მასპინძლობს. ოთხშაბათს ის + რ 
ვენასთან“ მატჩში ბოლონიელთა 
ვების გოლი 18 წლის რპტალეთ ტბა 
მოჰამედ კალონმა გაიტანა. კვირას, „რო– 

მასთან“ ცხადია უფრო გაძნელდება და 
ამიტომ მწვრთნელი რენცო ულივიერი მის 
ნაცვლად ალბათ გამოცდილ რუს იგორ 
კოლივანოვს ათამაშებს. 

„ლაციო“ მასპინძლობს „ბარის“. რომა- 
ელებმა წინა კვირას „ემპოლისთან“ წაა- , 
გეს 0:I და ახლა უეჭველად მოგება მარ– 

თებთ. შეხვედრაში მონაწილეობას ვერ 

მიიღებს დისკვალიფიცირებული ვლადი- 
მირ იუგოვიჩი, ჯუზეპე სინიორი კი ალბათ 
სათადარიგოთა სკამზე მოიწყენს, რადჯან 

ძირითად შემადგენლობაში რობერტო მა–- 

ნჩინი, ალენ ბოკშიჩი და პიერლუიჯი კა- 
ზირაგი იქნებიან. 

ბიბა კობახიძე 

ფეხბურ!0 · L      

  

მსოფლიოს საკლუ- 

ბო ჩემპიონატის იდეა 
იოლად ვერ გაიმარჯ- 
ვებს. მას ევროპელები 

და ე 
ჰელსინკში გამართულ 
უეფას მე-8 საგანგებო 

კონგრესზე რეხვად ამ გამოჩნდა. საკუთრივ 
საკონტინენტთა 

  

იდეა "შორისო თასის არ–- 
სებობამ წარმოშვა. ეს თასი 960 წლიდან 
თამაშდება და 2002 წლამდე დღევანდე- 
ლი სახით განაგრძობს არსებობას, ანუ 
მის მო: ერთმანეთს ევროპის 
ჩემპიონთა თასისა და სამხრეთ ამერიკის 

კოპა ლიბერტადორესის მფლობელები შეე- 
ბრძოლებიან. საკონტინენტთაშორისო თა- 
სის მფლობელს ხშირად მსოფლიოს სა- 

რწმინდად კომერციული შეჯიბრება გა– 
ხლავთ, ბუნებრივია იგი მონაწილეებს 

საც ჰპირდება, 
იდეა მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონა- 

ტის თაობაზე, თანდათან დაიხვეწა. გა- 

ჩნდა ორი მოსაზრება, რვა და თექვსმეტ- 
გუნდიანი შეჯიბრების შესახებ. იდეამ პრო- 
ექტის სახე მიიღო და უეფას კონგრესის 
დელეგატებს განსახილველად წარუდგა, მა- 
გრამ მხარდაჭერა ვერ ჰპოვა, მსოფლიოს 

პირველობა ევროპელთა გარეშე კი აზრ- 
სმოკლებულია. აი, რა თქვა ამის თაობა– 

ზე შოტლანდიის ფეხბურთის ფედერაცი- 
ის გენერალურმა მდივანმა ჯიმ ფერიმ: 

–– უეფა მის ყველა წევრ ქვეყანას ერო- 
ვნული ჩემპიონატის შეთხელებას სთხოვს, 
რითაც საერთაშორისო თამაშების ჩასა- 

ტარებლად ფეხბურთელთა ეწერგიის გა- 
მოზოგვას ცდილობს. უნდა, კალენდარი 

გადატვირთული არ იყოს, რათა უკვე არ- 

სებულ შეჯიბრებათა ხარისხი ამაღლდეს 

და ასეთ დროს ახალი შეჯიბრების დამა- 
ტება უდროოა. 

როდისღა უნდა ჩატარდეს მსოფლიოს 
საკლუბო ჩემპიონატი? ეს გახლდათ მთა- 

ვარი კითხვა, რომელიც Mნისუბით თე– 
მის ერთ-ერთ ავტორს, უეფას 

ტუვას“ გერჰარდ აიგნერსაც დაუსვეს. 
ევროპიდან არ წამოსუ- 

სიიევიი აიგნერმა –– შევჯჯიბრების 

ა ეხაბელი გუნდების გარეშე გამართვა 

ძირს სამშმალაქტ სასამატ(ლი (ა ალ 
მოჭრილი საკითხი მართლაც სერიოზუ- 
ლია, მაგრამ მასზე ფიფაც ფიქრობს და 
ის უფრო შორსაა წასული. 

– ფიფამ იგრძნო, რომ საარბიტრაჟო 
სა ს შექმნა აუცილებელია, მა– 
გრამ C/5-ზე დამო, ებას მან და– 

ებელი ორგანოს ჩამოყალიბება არ- 
ჩია, მხოლოდ უეფას კი არა, 
მთელს 'ს მოემსახურება. 

აკეთებენ, ფეხბურთმაც უნდა იხმაროს ყვე- 
ლა ღონე, რათა სამოქალაქო სასამართ- 

ლოებზე არ აღმოჩნდეს ღა თწიული 
ჩვენ არ პოლიტიკო სათააბიი 
ვა, როგორც ეს ბოსმანის შემთხვევა 

დიქციით უნდა იხელმძღვანელოს –– გა- 
ნაცხადა მან. 

ახალი საარბიტრაჟო სასამართლო და- 

უყოვნებლივ, 24 დეკემბერსვე შეუდგება 
საქმიანობას. , 

უეფას პრეზიდენტის, ლენარტ იუჰან- 
(ი. გამოსვლა სულ სხვა თემას შეეხო. 

8 წლის 7 აპრილს იწურება ფიფას 
პრეზიდენტობის კანდიდატუ- 
რების წარდგენის ვადა, მსოფლიოს ჩემ- 

ე სულ ცოტა ხნით ადრე კი 
გაიმართება ფიფას კონგრესი, რომელზეც 
ახალ პრეზიდენტს აირჩევენ. დღევანდე- 
ლი გადასახედიდან ჟოაო აველანჟის შემ- 
ცვლელად ორი კაცი ჩანს –– ზემოხსენე- 

იუჰანსონი და არგენტინის ფეხბუ- 

რთის ფედერაციის პრეზიდენტი ხულიო 
გრონდონა. 

იუჰანსონმა. საარჩევნო კამპანია დაიწყო. 
ის ფიფას თავკაცად არჩევის შემთხვევა- 

ში საფეხბურთო სტრუქტურების დემოკ- 
რატიულ რელსებზე დაყენებას გვპირდე- 

–- მე სიტყვა უკან არ მიმაქვს და არც 

ბატონი აველანჟისეული მართვის მეთოდს 
ვუკეთებ რაიმე კომენტარს. ყოველთვის 
აღნიშნავდნენ, რომ ჩვენ ერთმანეთის და– 
უძინებელი მტრები ვართ, მაგრამ მთავა– 
რი ეს არ არის, მე პატივს ეცემ აველანეს 
იმისთვის, რასაც მიაღწია და ამდენი წლის 
მანძილზე რაც გააკეთა. ის საჭირო დროს 

საჭირო ადგილზე მისული საჭირო კაცი 
გახლდათ. რაც შეეხება ჩემს პროგრამას 

დემოკრატიზაციის შესახებ, მინდა საგან– 
გებოდ აღვნიშნო, რომ საფეხბურთო სამ- 
ყარო ერთი ოჯახია და ამიტომ ფიფას 

მართვის დემოკრატიული მეთოდების გა– 

   
    

რის #1 ია გაე იასნა 

რიმ გაფეხბურთდ ა 

მოხმარდეს. მისი გეგმის აღებ ფიფას 
წევრმა 98-მა : ფედერაციამ ყო- 
ველი მსოფლიოს ჩემპიონატისგან მიოL 
ონი დოლარი უნდა მიიღოს და ის ფული 
სხვადასხვა საფეხბურთო პროგრამებს მო- 
ახმაროს. მისსავე გეგმაშია საფეხბურთო 

საქმეთა გაძღოლის მეტად დახვეწა, ხო- 

დებობაზე დატოვება, ახალ პრეზიდენტსა 

ჟოაო აველანუზე ისაუბრა – აველანჟის 

საქმის გაგრძელება მეტისმეტად ძნელი იქ- 
ნება, მას ხომ ძლიერ წარმატებული 24 
წელიწადი ჰქონდა და ამ დროის განმავ- 
ლობაში ფეხბურთი ძალიან გრძელ და 

რთულ გზაზე გამოატარა. 
და ბოლოს ნაღმებზე. უეფა შეუერთდა 

წითელი ჯვრის ინიციატივას. _ღ. 
1... მმართველი ორგანიზაციაც ნა- 

ილაშქრებს. წლეულს, 
რააანის ლიგის მატჩების შესვენებები– 
სას გადასცემენ ნაღმსაწინააღმდეგო კლიპს: 
შვეიცარიის ნაკრების ყოფილი ფეხბურ– 
თელი კრისტოფ ბონვინი ანგოლელ ხეი- 
ბრებს ფეხბურთს ეთამაშება. ხეიბრები ნა- 
ღმებისგან დასახიჩრებული ხალხია და ფე- 
ხბურთს ხელოვნური კიდურებით თამა- 

შობენ. კლიპი მთავრდება ხუთი წლის 
ბიჭის დარტყმით, ბიჭისა, რომელსაც გა- 

დაადგილება არ შეუძლია და ალის ბუ- 

  

კი რეალური არ არის. უნდა გავითეაღა-  ნვითარება მოეთხოვება. ის უნდა გახდეს რთაობას მხოლოდოამხოლ ოდ უცქერის. 

სწინოთ უმაღლესი დონის მოთამაშეთა მ-- ფეხბურთის გაერთიანებული ერების ორ- – ვგონებთ, კლიპი ათა ად ს ჩა- 
გომრეიბა ისინი ეროვნული ნაკრებები- განიზაცია. ხოლო ინაათვის, - ფია აფიქიებს ჩვენ წითელი ჯერის მიერ წა 

შორისო შევჯიბრებებში მონაწილეობენ უე: პატიოსანი სისტემა და წონასწორობა ფი- თ მომყევნო სამ წელიწადში 
ფას მიაჩნია, რომ მსოფლიოს საკლუბო ფასა და მასში რეგიონალურ კო 682 ათასი დოლარის დახარჯვას ვაპი- 

ჩემპიონატის დასანერგავად ჯერ დრო არ ნფედერაციებს შორის, საჭიროა გაუმჯო- რებთ. ამ თანხით უნდა შ, 
არის მომწიფებული, საჭიროა დაცდა და ბესებული სტრუქტურების ღია განსჯა ნაღმებს, რომელთაც ყოველწლიურად 800 
შოუა. მყ მერის ივერიის იგეუვშის უეფას ასავეაოვეეიე= 

ვად საპირბოროტო თემას შეეხნენ ერთ- ამრიგად, ლენარტ იუჰანსონი ჟოაო ავე- მომადგენელმა მარკ ვილამოსმა..,.' 
ერთი მათგანი გახლდათ საარბიტრაჟო ს-ა  ლანჟის ა, მართვის მ, ზემოხსენებული თანხით უეფა ორ ორ- 

სამართლოს საკითხი. აღმასრულებელი კო-  ნიზმებს დემოკრატიული სისტემის დაპ-  თოპედიულ ცენტრს ააშენებს, ერთს აფ- 
მიტეტის ერთ-ერთმა წევრმა, მალტელმა რებით დაუპირისპირდა, 82 წლის ბრა. რიკის ჯერ დაუდგენელ ქვეყანაში, ში, ხო- 

# რომ საარბიტრაჟო საქმეები აბა პი ბურთის სათავეებიაბ 24 წლიანი არაა > საათის. ღი 
მხატ დეტალებს, არამედ ისეთ სა« - როი ფეის აეე აშ ვართ ეეგ ლევ ეფი ეეე ეეე ფბი 

კითხებს, როგორებიცაა დოპინგი, კლუ- · | წა" Mოლიმპიური სჩსტემა. ჟჰეწქსჩა!! 
აარ უუიი სხაღაღ განმა, იდრალიური, ესპნური ღწეულნი ბობოლა ქვეყნის გუნდებს შე- | 
2 : შვეიცარიაში, იქაურ კანონმდებ– (00. და ინგლისური კლებებისგან ხვდებიან. ტეყეეილის საგზური 800) 

ლობაზე გაქრობა უკვე არხებობს ქრ, (ააანს შენაპიის მომავლი წ ახა საზე  _ განსხვავებით, რომ საგზურის რალი | 
რბი ას კ. რო სპორტში ჩა-  |ცვალოს. ამ საკითხზე იმსჯელეს სამ- ი. ინტერტოტოს თასის მომგებები | 

გა რ მშიები ებს და განაჩენიც გამო- შაბათს ფინეთის დედაქალაქში გაპართულ აღარ ეწოდებათ. 
სმეილი მარმა მეიციბანმ, _. | უქფას საგანგებო კონგრესზე. ' პროექტი ინტერტოტოს თასის ორი! აქვს. მაგალითად, თუ ს, საქმეს C#§ | ინტერტოტოს თასის გათამაშების რა- ყოფელი ქვეყნის – იტალიისა და | 

ივმეგი რეცესია არილის აშშს |ბდენიმე ვარიანტი წარადგინეს შვედე- ესპანეთის წარმომადგენლებს მოეწონათ. 
არჩევს. ე მოიცავდა ყველა სახეო- უვვმ, ანიის ფეხბურთის ფედერა ს ვიცე-პრე იტალიის I 
ბას ფეხბურთის გარდა. უეფას კონგრე- | ლბედ 29 საერთის ესეი ყოფილმა პრეზი- | 

სხევ უღ სოთ კვართი ი. | მ თაინჭერებლა და მას დეკემბე-  დენტმა ანტონიო მატარეზემ განაცხადა, | 
იყო დაკავშირებული, გამოითქვა აზრი, 14შ-, ჟენევაში დაგეგმილ შეკრებაზე გა- გერმანული ვარიანტი ძალიან მომეწონა, 

ერ ბ-ნ სააეხშეი საური სა |ნიხილავს, მანამდე კი იუჰანსონი და აი- ამ სახის გათამაშება გაცილებით საინტერე- | 
ხებც რობც მეცა სამოქა ბს სასაბა- თავენ. ჰელსინკის რვას ელ რათს ებითად მვა) 

თალეს. კიდევ ერთხელ დაიხსნი- |» (აირია + პეინ აროაია ფენურაციაში აღარ გაზაარატიტისბოვე 
“თუ საქმე ეხება წითელ ბარათსა და. |რ-მ მორჩნენ, იუჰანსონმა განაცხადა, მა- გუნდები მიიღებენ თუ არა ინტერტო- | 

ს ამაზნოთიანობას, მასზე ჩვენი სადის- |გაზე ჩვენც ვფიქრობდით, კარგია, საქ- ტოს თასზე ვლი ამაზე გადა- | 
X მეში რომ შეგვეშველეთ, ინტერტოტოს ჭრით ვერაფერს იტყვის. 

გირი შველი ანსა! | თასზე მონაწილეობა ყველას, ინტერესე- ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის | 
ადრე ხდებოდა, მაგრამ თუ განსახილვე | გში უნდა შედიოდესო. მისი მარჯვენა პრეზიდენტმა ანხელ მარია ვილარ ლო- | 
დო მამ. სელის მი- IL. გერჰარდ. აიგნერი კი: უფროსის: . ნამაც მოიწონა. გერმანელთა "ნაა ზრევი, | 
ლოო გადაწყვეტილება ( უნდა მ _ L სიტყვებს დაეთანხმა –– ცხადია, თასის პროექტი ესპანელთათვის მისაღებად ჩა- 
გვა აეეე ვივიიველ | გათამაშება საინტერესო უნდა იყოს, თო-: · თვალა, რადგან ჩემპიონატი სექტემბერში | რეი მ აკლი ლ8 მრჩევი |რემ ვალის მოხდის მიზნით თამაშით სა- ეწყებათ და აგვისტოში თამაშზე უარს 
წიშნოს, წევრები კი ჩვენი შეერე. კაბა | ქზე,წინ ვერ წავაო. 6 იტვვ- ი თნეე რტენებებ დარა) 
რაციების დათ ალი | რაც _> გალვებს უმთავრესი კლუბების აო წინასწარ გროქით. 

ი _ილესლრ რომ დღევანდელი ჯგუ- ვერაფერი თ, 
ე მალტელი დოქტორის შემდეგ სიტყვა. | შური კტურნირების ნაცვლად გათამაშე-  __ მოკლედ ახალი პროექტი დამსწრე ს») ას ვიცე-პრეზიდენტმა, შოტლანდიე- _ | ს სისტემა ოლიმპიური იქნება. რამდე- _ ზოგადოებას კი მოქწონა, მაგრამ შეცვლის 
ლმა (ევან სიელმე მიასრეა და სემიონ. | ნიმე ეტაპი, რომელშიც უეფას კოეფიცი- _ თუ არა უეფა ს თასის გა- | 
სენებულ თემაზე საუბარი განაგრპო, მან. |250ებით ქვედა ადგილზე მყოფი ქვეყნის. თამაშების სისტემას, ეს, როგორც ზემოთ | 
უეფას წევრებს ინიციატივისთვის დიდი |ბუნდები ითამაშებენ, ფლსიელიში. =- ითქეა, დეკემბერში ჟენევაში გადაწყდება. | 

მადლობა გადაუხადა, აღნიშნა, რომ წა- | მართებს ზოლო აგვისტოს ეტაებს %-__ ___:_ _._. 8953 მობებემი, 
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საბმარჩსს 
არ ძM90ლა 

|. არა, ევროთასები მაინც საგანგებო რა- 
| მაა. აქ წამდაუწუმ ხდება პატარა თუ დი- 

ვხდებით იმის მოწმე, თუ როგორ 
| მარცხდება ბობოლა მაჩანჩალასთან, აქ 
| ხშირად ერთი გასროლილი, ვთქვათ, 3:0 
| საბოლოო გამარჯვებას სულაც არ ნიშ- 

ნავს. და ეს ყველაფერი ყოველ წელს და 

    

| ლაქაა, აქ ყველაფერი რიგზეა: ვინ, ვის, 
| პალე ცნობილია. 

| დება, პირველ ჯერზე კი გადავწყვიტეთ 
Iგ ვალა, თუ ოა 
სტუმრად II-ის თამაში. იოლად ,მიხვდე- 
ბით, რომ ეს საგანგებოდ „დინამო“ –- 

| მპკც-ს საპასუხო მატჩის წინ მოვიძიეთ. 
მაშ ასე –- 1955 წლიდან დღემდე სა- 

|885 თასის გათამაშებებში 80 
| შემთხვევა იყო, როცა ერთმა გუნდმა სტუ- 
| მრად LI ითამაშა, რაც შეჯიბრების სის- 

ტემიდან გამომდინარე ურიგო შედეგად 
(არ ითვლება, და მაინც შემდეგ წრეში 
| მეორე გუნდი გავიდა. აქვე შევნიშნავთ, 
| რომ ჩვენი დღევანდელი ინტერესის სა- 
| განს მხოლოდ ანგარიში LI წარმოადგენს, 

| თუმცა კი ყოფილა შემთხვევები, როცა 
I%ი ნათამაშევი 0:0, 2:2 თუ 3:3-იც კი 

| სტუმრად მიღწეული უკეთესი შედეგის 
| წყალობით დაბრკოლებად აღარ ქცეულა. 
| , 80 –– ცოტაა თუ ბევრი? ძნელი სათქ- 
მელია, ერთი რამ კი ცხადია –– ნამდვი– 

| ლად არ გვსურს, 8Lე შემთხვევა თბილი– 

| სში დაფიქსირდეს. მითუმეტეს, რომ ჩვე- 
| ნი მეტოქე არც გერმანული და არც ინგ- 
'ლისური კლუბია. ესენი იმად ვახსენეთ, 
| რომ როგორც აქ მოყვანილი ცხრილი- 
| დან ჩანს, ამ ქვეყნის გუნდები შინ ნათა- 

| მაშევი LLის მერე სტუმრად "უკეთესი შედე- 
8. გელი ყველაზე ხშირად ახერხე- 

(-8 „დარგს“ თავისი საკლუბო ლიდე- 
| რიც ჰყოლია –– მიონხ ხის „ბო- 
| რუსია“, ვინც ოთხჯერ ,,შეაცდინა“ მე- 
| ტოქე და საბოლოო ჯამში ორრაუნდიან 
) დუელში გ. გამოვიდა. თქვენ 
| წარმოიდგინეთ, 1975-76 სეზონის ჩემპიო- 
| ნთა თასის პირველ ეტაპზე მან საშინაო 
L-ის მერე ავ „ვაკერი“ (დღევა– 

| | “) ინსბრუკში 6:1 დაან– 

| გრია, რაც ამ განხრით რეკორდული შე- 
დეგია, თუმცა ეს რა გასაკვირია, როცა 

| ამის წინა სეზონის უეფას თასის ფინა- 
|ლში, სიამ“ შინ ა»ტვე- 
| მტესთან” 0 ითამაშა, ორი კვირის შე- 

მდეგ კი მეტოქე მისავე ბუნაგში 5:1 გა– 
| გუდა და უეფას თასიც მოიპოვა. 

| ტედი“, რომელთაც 
| სამ-სამეჯერ ამოქაჩეს. რახან „ბარსელო- 
ნა“ ვახსენეთ, ისაც ვთქვათ, რომ ამ გუნდის 

| სახელთანაა დაკავშირებული ამ განხრის 
| უდიდესი სენსაცია, ოღონდ 1992-93 სე- 
| ზონის ჩემპიონთა თასის: მერვედფინალში 

თავად „ბარსა“ გამოდგა: 
| მოსკოვში LI ითამაშა, „ნოუ კამპზეც“ 210- 

გეია ლა რენ ბარბი ა და ლიგაში ცსკა მოხვდა. 
14 ალიას რომელსაც დღეს მააქვს 
და სადაც ყველა ამგვარი 
აღნუსხული, ერთ უცნაურობასაც აღმო- 
ვაჩენთ –– გ შვიდჯერ. 

| მოახერხეს შინაური II-ის მერე შემდეგ 
| წრეში გასვლა, თუმცა შვიდჯერვე თავად 

სალი მეთააცი 
თი რამ მხოლოდ საერ შეემთხვათ: 

| დამარცხდა საგარეო LI შემდეგ, თან – 

| ორივეჯერ „ლიდს იუნაიტედთან". ბოლო 
! შემთხვევა კი წლეულს მოხდა, როცა ჩემ- 
| პრონთა ლიგის მეოთხედფინალში „აიაქ- 
| ყა“ შინ მაგრამ მადრიდის 
„ატლეტიკო“ სტუმრად დაამარცხა 3:2. 

L _ და ბოლოს, შეგახსენებთ, რომ 60-იან 
| წლებში, ორი მატჩის თანაფარდობის შე- 
მთხვევაში, მეტოქის მოედანზე გატანილ 

უმალვე ბი: 
|ზვენს ცხრილში ასეთი შემთხვევებიცაა 
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წაიეშიი მადრიდშიო კამინერო 
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ფშ პელსინგბორგი (შვედეთი) –- დინამთ 93 (მინსკი, ბელარუსი) 
Mვ.2 

თ%9V7 თთ ს? ბარსელონა (ესპანეთი, 

იაა ა 

   
ფენერბაპჩე (თურქეთი) –– ჩებელი (უნგრეთი) 
ლეძმოქში (პორტუგალია) –– პროგრესული (რუმინეთი) 
მოტორი (იენა, გდრ) –– ლეიმოეში (პორტუგალია) 
ფეიენოორდი (ჰოლანდია) –– ვაშაში (უნგრეთი) 

ბარსელონა (ესპანეთი) –– ბელენენსეში (პორტუგალია) 
სენტ ეტიენი (საფრანგეთი) –– სეტუბალი (პორტუგალია) 
მანჩესტერ იუნაიტედი (ინგლისი) –- ევერტონი (ინგლისი) 

უნა ს # აღარ. 

ნახევარფინალში ვერგასვლას 

8. ფიორენტინა (იტალია) -- ნორჩიოპინგი (შვედეთი) 

      

გლოვობს 

ML 0 

ხL 1:2 

LL L9 

VL 3: 

LL 2:2, L0 

ხL ხზ 3.2 

LL 3:04. 

VI 2: 

იუვენტუსი (იტალია) –– ლოკომოტივი (პლოვდივი, ბულგარეთი) I, LI, 21 
სლავია (ბულგარეთი) –– კორკ სელტიკი (ირლანდია) 
ტორინო (იტალია) -– დინამო (ზაგრები, იუგოსლაგია) 
ლიდს იუნაიტედი (ინგლისი) –– ვალენსია (ეხბანეთი) 
ინტერი (იტალია) ––- ცსკა (სოფია, ბულგარეთი) 
ლიდს იუნაიტედი (ინგლისი) –– ვალენსია (ესპანეთი) 
აინტრახტი (ცრაცფურტი, გფრ) –– ბარნლი (ინგლისი) 
სერვეტი (შვეიცარია) –– აიფკ (ტურკუ- ფინეთი) 
ჰამბურგი (გფრ) -- კარდიფ სიტი (უელსი) 
კოლრეინი (ჩრდ. ირლანდია) –– კილმარნოცი (შოტლანდია) 
ბოლონია (იტალია) – ანდერლეხტი (ბელგია) 

ყელეზნიჩარი (იუგოსლავია) -= ბოლონია (იტალია) 

დინამო (ბერლინი, გღრ) –- კარდიფ სიტი (უელსი) 

ბორუსია (მიოსხენგლადბახი, გფრ) –– ვაკერი (ავ 

შლიონსკი (პოლონეთი) –– ანტვერპენი (ბელგია) 
ჰამბურგი (გფრ) –– სტალი (პოლონეთი) 
აუსტრია (ჟენა, ავსტრია) –– პაიდუკი (თეგოსლაგია) 
ბორუსია (მიონხენგლადბახი, გფრ) –– შლიონსკი (პოლონეთი) 
ჰერტა (ბერლინი, გფრ) –– დეკლა (პრაღა, ჩეხნო სლოგაკია) 

დანდალკი (ირლანდია) –– ლინფილდი (ჩრდ. ირლანდია) 
ორჰესი (დანია) -–– სტალი (პოლონეთი) 

არისი (საბერძნეთი) –- პერუჯა (იტალია) 

ბორუსია (მიონხენტლადბახი, გფრ) 2 ინტერი (იტალია) 

ეალენსია (ესპანეთი) -- გლაზგო რეინჯერსი (მოტლანდია) 

არსენალი (ინგლისი) –- იუვენტ-ესი (იტალია) 
ინტერი (იტალია) – ცრყენა ზვეზდა (იუგოსლავია) 

9. სტანდარდი (ბელგია) –– სტიაუა (რუმინ ეთი) 
ლიკერენი (ბელგია) – დინაშო (მოსკოვი, სსრკ) 

სტანდარდი (ბელგია) –– დინამო (დრეზდენი, გდრ) 
კბ კოპენპაგენი (დანია) –– ეთლონ თაუნი (ირლანდია) 
ლოკომოტივი (ლაიპციგი, გდრ) –– ველეჟი (იუგოსლავია) 
დანდი იუნაიტედი (შოტლანდია) –– ეინდპოვენი (ჰოლანდია) 
ვერდერი (ბრემენი, გფრ) –– მალმიო (შვედეთი) 
უოტფორდი (ინგლისი) –- ლევსკი სპარტაკი (ბულგარეთი) 
ნაიმეგენი (ჰოლანდია) –– ბრანი (ნორვეგია) 
მანჩესტერ იუნ. (ინგლისი) –– დუკლა (პრაღა, ჩეხოსლოვაკია) 
ლევსკი სპარტაკი (ბულგარეთი) –- შტუტგარტი (გფრ) 
ბორდო (საფრანგეთი) –– დნეპრი (დნეპროპეტროვსკი, სსრკ) 

V32. ბორუსია (მიონხენგლადბახი, გფრ) –– ლეხი (პოლონეთი) 
ვარეგემი (ბელგია) –– მილანი (იტალია) 
ატლეტიკო (მადრიდი, ესპანეთი) –– სელტიკი (მოტლანდია) 

I/I6 ლილესტრიოთმი (ნორვეგია) –– ლინფილდი (ჩრდ. ირლანდია) 

ვიტკოვიცე (ჩეხოსლოვაკია) –– აიკ (შვედეთი) 
მილანი (იტალია) –– ცრვენა ზვქხდა (იუგოსლავია) 
ბარსელონა (ესპანეთი) –– ლეხი (პოლონეთი) 

როვანიემი (ფინეთი) –– გკს (კატოვიცე, პოლონეთი) 
ბარსელონა (ესპანეთი) –– ლეგია (პოლონეთი) 

ცრეენა ზვქსდა (იუგოსლავია) –– გრასპოპერი (შვეიცარია) 
დინამო (დრეზდენი, გღრ) –– მალმიო (შვედეთი) 
ბაიერნი (მიუნხენი, გფრ) –– პორტუ (პორტუგალია) 
ამადორა (პორტუგალია) –– ქსამაქსი (შვეიცარია) 
მანჩესტერ იუნაიტედი (ინგლისი) –– მონპელიე (საფრანგეთი) 
ანდერლეხტი (ბელგია) –– გრასპოპერი (შვეიცარია) 
ჰონვედი (უნგრეთი) –– დანდალკი (ირლანდია) 
ბენფიკა (პორტუგალია) –- არსენალი (ინგლისი) 
პაოც (საბერძნეთი) –– მეხელენი (ბელგია) 
ჰამბურგი (გერმანია) –– გურნიკი (პოლონეთი) 
მონაკო (საფრანგეთი) –– ფეიენოორდი (ჰოლანდია) 
აეკ (საბერძნეთი) –– აპოელი (ნიქოზია, კვიპროსი) 

ცსკა (მოსკოვი, რუსეთი) –– ბარსელონა (ესპანეთი) 

პიკ (ცინეთი) –– ნორმა (ტალინი, ესტოწეთი) 
დეპორტივო (ესპანეთი) –– ასტონ ვილა (ინგლისი) 

ბენფიკა (პორტუგალია) –– ბაიერი (ლევერკუზენი. გერმანია) 

ადღმირა ვაკერი (ავსტრია) –– კანი (საფრანგეთი) 
არსენალი (ინგლისი) –- ოსერი (საფრანგეთი) 
გრასპოპერი (შვეიცარია) –– მაკაბი (თელავივი. ისრაელი) 

ლუგანო (შვეიცარია) –- ინტერი (იტალია) 

აიაქსი (ჰოლანდია) –– ატლეტიკო (მადრიდი, ესპანეთი) 

დინამო (მოსკოვი, რესეთი) –- ჯაზი (ფინეთი) 

ბრიუგე (ბელგია) –– ლუნგბიუ (დანია) 

  

აცემები მოვვანილია · წიგნით 

) –– ფიორენტინა (იტალია) 

"ესაია. მ.ე სწა აა. 

! 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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VI, 20 
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MI, თმ | 

> ს 3. 

MI 0 | 

MI, ვი | 
M, 32 | 
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თებერვალს, აფრიკის უამრავი სახელმ- 
' გან საფე 

გაისად, ზამთრის ბოლო თვეს, 7-28 

წიფოთაგან ერთ-ერთი, |ხბურთო სა- 

მყაროში ნაკლებად ცნობილი ბურკინა- 
ფასო შავი კონტინენტის თასის 2Lე გა- 
თამაშებას უმასპინძლებს. აქ პატარა დამ- 
თხვევაცაა –– თასი 21-ედ გათამაშდება, 

ტუ- 
რნირი თითქოს ახალი ერას დაწყებას 

უნდა მოასწავებდეს აფრიკულ ფეხბურთ- 
ში. არავინ იცის, რა მოხდება აფრიკის 

დასავლეთით (ბურკინა-ფასო ხომ კონტინე- 
ნტის დასავლეთში მდებარეობს) თებერ– 

ოცდამეერთით 
ოცდამეერთეში.. 

”# 
, 

ის პრე 

ნვე დამსწრეთ ჩინებუ- თათბირი «ი 
ლი მა აღუ“ ·-. – 

თქვა. რაც შეეხება ხუთშაბათს გამართულ 
კენჭისყრას, მისი შედეგები ასეთია: 

#. ჯგუფი ბურკინა-ფასო, კამერუნი, ალ- 

L ჯგუფი: განა, ტუნისი, ტოგო, კო- 
ნგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 

C ჯგუფი: სამხრეთ აფრიკა, ანგოლა, 
კოტ დ ივუარი, ნამიბია 

L ჯგუფი: ზამბია, მაროკო, მოზამბიკი, 

პირველი ორი ჯგუფის თამაშები უაგა- 

320, კილომეტრითაა დაშორებული. 

  

აფრიკის ჩემპიონთა ლიგა 

II ტური 
#გ ჯგუფი 

პრიმეირო დე აგოსტო (ანგოლა) 2: V§M ალჟირი (ალჟირი) 
04 ზექრი (42), MI ჟულიაო (44), 24 კისი (80) 
რაჯა კასაბლანკა (მაროკო) L0 ორლანდო პაირარტსი (სამხრეთ აფრიკა) 
0 ხალიფი (75) 
პრიმეირო დე აგოსტო ვ 2 1 0 553 7 

რაჯა კასაბლანკა ვ 1 2 0 4-3 5 

)აM ალჟირი მაა 4 8 ი სანაიი 
ორლანდო პაირატსი ვ 0 0 ვ 25 0 

8 ჯგუფი 

გოლდფილღსი (განა) 3/ %ამალექი (ეგვიპტე) 
M, 20 ნუტსუჯუდი (60, 88), 2! ტარეკი (89, 3I ნუტსუჯუდი (90) 
ფეროვიარიუ მაპუტუ (მოზამბიკი) 00 პლუბ აფრიპჰანი (ტუნისი) 

კლუბ აფრიკანი 

აფრიკის თასების თასი. 

3 1 2. %909 29 5 

ვ 1 1 1 4-3 4 

3 1 1 1 ვ-3 გ 
ვ L-%90 2 3-6 ვ 

მეოთხელფინალი. 

  

საპასუხო მარჩები 
ეტუალ დე საელი (ტუნისი) 2:00 არაბ პონტრაძტორსი (ებვიპტე) 

+0 საბლუიტი (79), 20 ჯულასი (89) (ორი მატჩის ჯამში 42) 
იომო პოსმოსი (სამხრეთ აფრიჰპა) 2:2 მანსურა (ეგვიპტე) 

1 ტიკო“ტიკო (20, I 2 სალახი (33, 410), 22 მნკვანგა (89 (ჯამში 5:2) 

აი არმი (კორ დ ივუარი) 3: სენტ ლუიზიენი (რენიონი) 
სნ ტრაორე (27); 20 ლოკპო 

(ჯამში 33. სტუმრად გატანილი გოლის 
გავიდა) 

(48,1 2, სექი (72), 3: 
წყალობით ნახევარფინალში 

ლოკ6პო (88) 

„სენტ. ლუიზიენი” 

მულუდია ორანი (მაროკო) LL როიალ არმი ფორსისი (მაროკო) 
90 ამრენი (2, LI სამადი (3წ) (ჯამში 3) 

ნახევარფინალში, I2 და 26 ოქტომბერს, ერთმანეთს შეხვდებიან: 
ეტუალ დე საელი (ტუნისი) -- მანსურა (ეგვიპტე) 

როიალ არმი ფორსისი (მაროკო) –– სენტ ლუიზიენი (რენიონი) 
პირველი მატჩები პირველად დასახელებული გუნდების მოედნებზე გაიმართება 

აფრიკის 

მეოთხელფინალი 

ოეხაურთის კონფელერაციის თასი 

  

საპასუხო მარჩები 

ძოტონსპორტი (კამერუნი) 3: ესპერანსი (ტუნისი) 
M0 ნდო (25), 2:0, 3:0 იარო (44, წე 3:I ლარესი (88) ორი მატჩის ჯამში 3% 

05M ეინ ბწედა (ალქირი) L3 პეტრო ატლეტიკო (ანგოლა) 
0 ბა (32), LI მატიასი (58), L2 გუედესი (67), L3 პაულიტო (85) (L5) 

ლეოპარდსი (კენია) 0 კამპალა სიტი (უგანდა) 
0 მუგიშა (30) ორი მატჩის ჯამში 2:3 
ი§.4 (მაგადასპარი) –- იესპერ იუნაიტედი (ნიგერია) დღეს გაიმართება. 

ნახევარფინალში, 0 და 24 ოქტომბერს, ერთმანეთს შეხვდებიან: 
ი§# (მაგარდასკარი) ან იესპერ იუნაიტედი (ნიგერია) –– 

პეტრო ალტელიკო (ანგოლა) 

პკამპალა სიტი (უგანდა) –- ესპერანსი (ტუნისი) 

პირველი მატჩები პირველად დასახელებული გუნდების მოედნებზე გაიმართება. 

სამხრეთ ამერიკის სუპერთასი 

  

I Xგუფი 

პრუზეირო (ბრაზილია) 2: ინდეპენდიენტე (არგენტინა) 
0 მარსელო (24, 294 დონიზეტჭტე (30), 2) გერერო (72) 

ჰოლო კოლო (ჩილე) 2: ბოკა ხუნიორსი (არზენტინა) 
+ ესპინა (37, LI ერნანდესი (38, 2: ბასაი (74) 
კოლო კოლო (ჩილე) ვ 3 0 0 8-3 9 

ბოკა ხუნიორსი (არგენტინა) ვ 1 1 1 ვ-3 4 

კრუზხეირო (ბრახილია) ვ წანა თი 2 %5 ვ 
ინდეპენდიენტე (არგენტინა) მასაი ავა ლ 8 I 

II ჯგუფი . , 

2 ლეი (არგენტინა) წ. ვასკო”და გამა (ბრაზილია) 
სალასი 0 რამბერტი (27, 30 მონსერატი 84 უდმუნდო (4 

4, დიასი (673), 5:1 ფაროშით (69) ი => 

რასინბი (არგენტინა) 2:22 სანტოსი ია 
M სენტენო (9) 20 დელგადო (წვ), 24 ბაესი (72), 2:2 –აი“ ფთ · 
რივერ პლეიტი (არგენტინა) 

ვასკო და გამა (ბრაზილია) 
რასინგი (არგენტინა) 

სანტოსი (ბრახილია) 

3 ვ 0 #9 1-5 9 
ვ 1 1 1 47 4 

3 0 2 1 §6 2 

ვ 0 1 2 57 1 

  

სარბიელი 
  

          
   



    

            

   

ბატონ დავითს, მის ყველა სხვა 

მიღწევას რომ თავი დავანებოთ, სა– 

ამაყოდ ისიც ყოფნის, რომ ის პირ- 

ველი ქართველი სპორტსმენი იყო, 
რომელიც ოლიმპიურ ოქროს მედალს 

შესწვდა, პირველი თავისუფალი 

სტილით მოქიდავე იყო, საბჭოელი 
ფალავნებიდან, ვინც ოქროს შედა- 

ლი მოიგო. დიახ, დავით ციმაკური- 

ძე ორგზის პირველია, ეს კი იხე- 
თი პირველკაცობაა, რაგინდარა ქს- 

რთველმსა ფალავნებმა წალეკონ მსო- 

ფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის საქი- 

დაო დარბაზები, რა ტიტულიც მო- 

იგონ, იმ პირველ ხნულს, დავით 

ციმაკურიძის ოფლითა და მარუჯვე- 

ნით გავლებულს, იმ პირველკაცო- 
ბის მადლსა და ლაზათს ვერაეინ 

წაშლის. 

აშ ამბავზე პევრი დაწერილა, ბე- 

ერიც თქმულა, მაგრამ არც. ასშეე- 

რთედ ნაამბობი მობეზრდება სპო- 

რტის ეშმარი, ქომავ მით უმე- ტის ქე ტ ქომაგს უმე 
სეს, თუ ამ ამბის მთხრობელი თ.- 

უად დავით ციმ., სურიძეა: 

ოლიმპიადაზე ჯერ კიდევ IM48 წელს 
უნდა წავსულიყავით საბჭოელი სპორტ- 

სძეხები, მაგრათ ლოხდოხძი არ გაგვი- 

შვეს. სახელმწიფო პოლიტიკა იყო ასე- 

პიადაზე წავიდოდნენ, გუნდური ჩემპიო- 

ნები უნდა გამხდარიყვნენ აუცილებლად. 
იმ დროს კი საბჭოთა მძლეოსნები და 

მოცურავენი ვერ ჯობდნენ უცხოელებს, 
ამიტომ ოთხი წლით მოცღა და მზადება 

დაგვჭირდა. ჰელსინკში თუ ვინმეს იმედი 
ჰქონდათ საბჭოთა სპორტის თავკაცებს, 

უპირველესად, თავისუფალი სტილით მო- 
ჭიდავეებისა. არც გავაწბილეთ –- გუნ- 
დური ჩემპიონობა მოვიპო 

– ფინალში დიდ არიქა 2909 ფა” 
ლავანს ტახტის შეხვდით. იქნებ 

“დაწვრილებით გესა ამ ლე- 
გენდარულ შეხვედრაზე. 

– ჯერ მანამდელ ამბებსაც გეტყვით. 
პირველი შეხვედრა შვედ ლინბლანდთან 
წამაგებინეს. მეორე ბრძოლისას ეგვიპ- 

ტის ჩემპიონ ჰუსეინთან ქულებით გამა- 

რჯვება ხელს არ მაძლევდა, მეც 4 წუ- 
“თში სუფთად მოვუგე, მერე ამერიკელი 
ჰოჯი ჩამოვიშორე გზიდან. თურმე, 

ჰოჯი მოკრივეც ყოფილა, ჩოქბჯენში რომ 
გადავიყვანე, ქვემოდან მუშტი. ამომარტყა. 
მეწვინა, მაგრამ სამაგიეროს გადახდას 

ოლიმპიური ოქრო მერჩივნა. ამ გამარჯ–- 

ვებით ფინალურ ჯგუფში გავედი, სადაც 
უნგრელი გურიჩი და ლეგენდარული ტა- 
ხტი დამხვდნენ. იმ დროისთვის 5 წუთს 

გჭიდაობდით. მეტად დამღლელი იყო ას- 
პარეზობა და მართლაც რჩეულნი თუ 

უძლებდნენ. მეც ძალიან დაღლილი ვივა- 
გი,,გურიჩთან საჭიდაოდ რომ გამომიძა- 

ხეს. არც გურიჩი იყო კარგ დღეში. მო– 
კლედ, მაინც ვაჯობე – 7:0 მოვუგე. 

მეორე სუნთქვა ხომ გსმენია, აი, გუ- 

რიჩთან ჭიდაობის მერე მეორე სუნთქვა 
გამეხსნა, ეს კი მისწრება იყო ტახტის- 

თან საბრძოლველად. თან ვიფიქრე, გუ- 
რიჩი ტახტისთან კი წააგებს, მაგრამ ცო- 

ტას მოღლის მაინც და ესეც ჩემი შეღა- 

ვათი იქნება-მეთქი. მაგრამ გურიჩი ტა- 

ხტის არ ექიდავა -–- იცოდა, მაინც ვერ მო–- 
უგებდა, სამეულში მოხვედრა კი მაინც 

განაღდებული ჰქონდა. მოკლედ, ტახტი და- 
სვენებული გამოვიდა ჩემთან საჭიდაოდ. 

ტახტი ჩემზე მაღალი იყო, მეტად ძლი- 
ერი ხელები ჰქონდა, ტექნიკა და ილეთ- 
მრავლობა არ აკლდა. მანამდე შინაგანად 

ვემზადებოდი მასთან შესახვედრად. ვარ- 

„ჯიშზე, ყოველდღე ორფუთიანი გირებით 

სარბიელი 
  

.-2(0)0ი 3 )C=-:0) - 
დავით ციმაკურიძემ ისე მოილია თავისი სპორტული კარიერა, არც ევროპის ჩემპიონი 

ყოფილა და არც მსოფლიოსი. დიდ ფალავანს, უეჭველია, არც ამ ტიტულების მოპოვება 
გაუძნელდებოდა, მაგრამ იშ დროს, როცა დავით ციმაკურიძის სახელი ჰქუხდა მსოფლიოს 

ჭიდაობის სამყაროში, ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატები არ ტარდებოდა. პირველად 

1063 წელს ჩატარდა მსოფლიოს ჩემპიონატი, მაშინ დავით ციმაკურიძეს ტრავმა ჰქონდა და 

ვვარჯიშობდი, 30-35“ჯერ ვწევდი ორივე 
ხელით, რომ ტახტის ძლიერი მკლავის 
უპირატესობა გამებათილებინა. იმედია– 
ნად გავედი სახელოვან ირანელთან საჭი- 
დაოდ. ჯერ ქულა, შემდეგ ორი ქულა 
ავართვი, მერე ჩოქბჯენიდან დავატრია- 
ლე, მერე კიდევ დგომში ჭიდაობისას 
მოვიგე ქულები. წამები მრჩებოდა ოლი– 
მპიურ ჩემპიონობამდე და აღარ გავრისკე 
– 9:2 იყო ჩემს სასარგებლოდ. ტახტი 

დიდი მოჭიდავე იყო და შეცდომას არ 

გაპატიებდა, წამებშიც შეეძლო წაგებული 
ბრძოლის მოგება, მაგრამ მეც ვფრთხი–- 

ლობდი და არც გამოცდილება მა კლდა. 

ამასობაში შეხვედრაც დასრ ს. 

–- შეხვედრის დასრულებისას 
თუ ი ით, ირველი ოლი– 
მპიური ჩემპიონი გახდით საქარ- 
თველოდან! 

– კი ვიცოდი და, სიმართხე გითხრათ, 
თვალცრემლიანმა მივაშურე კვარცხლბეკს. 
თვალწინ საქართველო” მედგა, აქაური ქო- 
მაგები, ახლობლები, მადლობა ღმერთს, 

რომ პირველ ოლიმპიურ ჩემპიონად მე 

მირჩია საქართველოდან. 

ააა თ ნ ნობი ი ა წის 

მიშიკო ქვ ახლის აას შრეი ანდე- 
ბით. ბევრმა, მათ შორის არც მშე 

ვიცი, რატომ დაირქვა ამავე” 

ნმა მაჩაბელი? 
–- მამაჩემი, რა თქმა უნდა, ციმაკური– 

ძე იყო, ფოთში დაბადებული და გაზრდი- 
ლი ვაჟკაცი, მეტად ძლიერი მოჭიდავე, 
ფოთში იმხანად მისი დამცემი კაცი არ 

იყო. შემდეგ მამაჩემი ბაბუაჩემმა ქუთაი- 

სში გაგზავნა სასწავლებლად. ჭიდაობის 

ტრფიალი იყო მიხეილ ციმაკურიძე. და 
იქაც გააგრძელა ქიდაობა. მამამისის ყურს 

მისწვდა ეს ამბავი, ჩავიდა ქუთაისში და 

სახალხოდ დატუქსა თავისი ვაჟი: მე შენ 
აქ სასწავლებლად გამოგიშვი თუ საჭი- 
დაოდ, აღარ გნახო ხალიჩაზე გასულიო. 
ამ ამბავს ქუთაისის მაშინდელი გუბერ- 

ნატორი შეესწრო, ვინმე მაჩაბელი. –– 
მამაჩემის ერთგული. ქომაგი და ჭიდაო- 
ბის მოყვარული. აი, ამ კაცმა უთხრა 

მიხეილ ციმაკურიძეს – თუ მამაშენი 

გიშლის ჭიდაობას, მოდი, ჩემი გვარით 
ივჭიდავე და ვერაფერს გაიგებსო. ასე იქცა 
მიხეილ ციმაკურიძე მიშიკო მაჩაბლად 
და სწორედ ამ გვარ-სახელით დაიგდო 

დიდი ფალავნის სახელი. 
ათ ბის მადლსაც, ალბათ, 

მამამ გაზიარათ. 
– არა, ბავშობაში ჭიდობის გარდა 

სპორტის ყველა სახეობაში ქცადე ბედი. 

გცურავდი, დავრბოდი, ველოსპორტიც მი- 
ტაცებდა, ფოთში კი ერთ-ერთ საუკეთე- 
სო ფეხბურთელად ვითვლებოდი, ტანვა– 
რჯიშში კი თავად შურა ჯორჯაძე და 
არჩილ ბაქრაძე იყვნენ ჩემი. დამკვალია- 
ნებლები. კრივზეც დავდიოდი -- ცნობი– 
ლი მწვრთნელი სანია გოლდშტეინი მა- 
ვარჯიშებდა, ანდრო“ ნავასარდოვის სპა– 
რინგ-პარტნიორობამაც კი მომიწია. აი, 

ძალოსნობაში, კი სპორტსაზოგადოება ,ბო- 
ლშევიკის“ საკავშირო ჩემპიონატზე III 

ადგილიც დავიკავე. მაგრამ ბედისწერას 
ვერ გაექცევი. კაცი. ეტყობა, გენებმაც 
იძალა ჩემში და ერთ მშვენიერ დღეს 
პეტრე იორდანიშვილს მივადექი –- მა- 
შინ საქართველოში ჭიდაობის უდიდეს 

მესაიდუმლეს. 

–- ბატონო ; ს უღ და, პიოცრით ა 

- ები, არ. ს არარააემივას. > რა 
უნდა, თ „უვრრვბების მე– 

დლებსაც ვ ვერ მოიგებდით. ოლი– 
მპიადის გარდა სხვაგან სად შე- 
ძელით თავის გამოჩენა? 

– შვიდჯერ საბჭოთა კავშირის ჩემ- 

რნირშიც ვიმარჯვე. ჩემს დროს მოჭიდა- 
ვეს რისი მოგებაც შეეძლო, ყველაფერი 
მოვიგე. 

შირის ემპიონატის მოგება იყო 
ლი. საბჭოთა კავშირის აი 

ბი ში ხომ ოლიმპიადაზე უძლიერესი 

? დ რა თქმა 

ბოდი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. მარ- 

თალია, მრისხანე მეტოქე არ მყოლია, 
მაგრამ ხელწამოსაკრავნი ნამდვილად არ 
იყვნენ. უკრაინელი კომოვი და რუსი პრე- 
ობრაჟენსკი მიწევდნენ წინააღმდეგობას. 
ერთხანს სომეხი ჰანტეიმიანიც ხეირია- 

ნად ჭიდაობდა. მაგრამ მაინც ვჯაბნიდი. 

მხოლოდ ერთხელ, I48 წელს ვერ გა- 
ვხდი ჩემპიონი, დანარჩენი კი როცა ვია- 
სპარეზე, ყოველთვის მოვიგე. 

ამბავს გიამბობ. ტულაში, საბჭო- 

თა კავშირის ჩემპიონატზე წავაგე პრეო– 

ბრაჟენსკისთან, რადგან პირველი შეხვე- 
დრის შემდეგ ცხელი წყალი გადავივლე, 
მოვითენთე. მეგონა, იმ დღეს აღარ მიწე- 

ვდა ჭიდაობა. მოულოდნელად გამომიძა– 

ხეს და ამიტომაც დავმარცხდი. მოხდა 

ისე, რომ ფინალში მე, როსტოველი სო- 

მეხი ჰანტეიმიანი და ის პრეობრაჟენს კი 

მოვხედით. სომეხთან მარტო სუფთა მო- 

გება მაწყობდა. ვუთხარი კიდეც, ბეჭებზე 
დაგაწვენ-მეთქი. გაბრაზდა, წადი, შე ცი- 
ნგლიანოო – გაგულისებულმა მომაძახა, 

განახებ, ვინ “არის ცინგლიანი-მეთქი; ვუ- 
თხარი და დავიწყეთ ჭიდაობა. მართლაც, 
6 წუთში ბეჭებზე გავაკარი, ამან პრეო- 

ბრაჟენსკის მოუგო და მეც საბჭოთა კა- 

ვშირის ჩემპიონი გავხდი. I950 წელს 
მოხდა ეს ამბავი. 

=- აყომე. მრისხანე მეტოქედ 

ვინ გეგულებოდა”? - 
– შიში არავისი მქონია, მოდი, მრის- 

ხანეს ნუ ვუწოდებთ ვინმეს. ყველაზე 
ღირსეული კი ირანელი ტახტი იყო. დი- 
დი ვაჟკაცი და დიდი ფალავანი. ირანის 
შაჰის უსაყვარლესი მოჭიდავე. იყო, მა– 
გრამ, როგორც ვიცი, თურმე თავად შაჰ- 
ის ბრძანებით მოუსწრაფეს სიცოცხლე. 
ტახტი ირანში მეტად პოპულარული იყო, 
მთელი ქვეყანა ეთაყვანებოდა, პოპულა- 
რობით შაჰსაც აჯობა. ტირანსაც, ამბო- 

ბენ, ვერ აუტანია მისი დიდება და, მოაკ- 
ვლევინა -– 28 წლისა იყო მაშინ ტახტი. 
შთამომავლობამ გამოასწორა ძველების 

შეცდომა - ტახტი ეროვნულ გმირად 
შერაცხეს და ძეგლიც დაუდგეს. მისი 
სახელობის 'კუჩებსა და აღა. ნაგე- 

ფააწრიეს, მის. ყანას –_ ოლი! იადი ფი ალი ზა 

რღა თუ 
– 2. სხვაგან ხალიჩაზე აღარ აგი 

ვყრივარ. ასე ინება განგებამ –- ერთხელ 
ვიჭიდავე ამ დიდ ფალავანთან და გამარ– 
ჯვებული დავრჩი. 
კო თქვენი საყვარელი ფალავა– 

ი... 

–- ძნელია, საქართველოში ერთი ფა- 
ლავნის გამორჩევა. სულ ერთმანეთზე უკე- 
თესი ბიჭები იყვნენ, რომ იტყვიან, ციდან 
მართლაც ვარსკვლავებს წყვეტდნენ, მა- 
გრამ მაინც ყველაზე მეტად გივი კარტო- 
ზია მხიბლავდა. ძალიან ლამაზად და სწ- 
რაფად ჭიდაობდა, აი, ეგ კი ღირდა საც- 
ქერლად. 

გივი კარტოზია მსოფ– 
ს ჩ მპიონი არი? გახდა, და– 

ით თ. ა 

გ 2 თელებ მწი ჩემ) 

– სწორი უთქვამთ. თილისმისა რა 
მოგახსენოთ და გივიმ მსოფლიოს ჩემ- 

პიონატზე პირველი შეხვედრა წააგო. მე- 
ტად ოფლიანი იყო, სველი მაისური გავ- 
ხადე და ჩემი, მშრალი ჩავაცვი. თან ვუ- 
თხარი, ეიდრე ქიდაობას არ მორჩები, 

=' 

არც საბჭოთა კავ- 

ტოკიოში არ უასპარეზია, შემდეგ კი სარბიელიც დატოვა. მოკლედ, ციმაკურიძეს და 
მისი თაობის მოჭიდავეებს, ერთადერთი შანსი ჰქონდათ, რომ დიდი ფალავნის სახელი 

დაეგდოთ – ოლიმპიური ჩემპიონობა. ამ ეულ შანსს მხოლოდ რჩეულნი იყენე- 

ბდნენ, მათ შორის კი დავით ციმაკურიძეც იყო. 

იცოდე, არ გაიხადო-მეთქი. ჭიდაობა კი 
შინ დაამთავრა, როცა მსოფლიოს ჩემ- 

პაინი ექზებ. ეტეიბა, ძაბაღალ წყება? 
ნის მაისურიც შეეშველ ში. 
– ჭიდაობას როზ 9. ვთ: 
თხანს საბჭოთა კა; 

წვრთნიდით იქნებ, 
: ელო კარიერახეც 

– ჩემი სამწვრთნელო კარიერის გვი- 
რგვინიც ოლიმპიური ჩემპიონობაა, 1956 
წელს მელბურნში საბჭოთა კავშირის ნა– 
კრებს ვახლდი, თუმცა, მთავარი მწვრთ– 
ნელი არ ვიყავი. აქაც საბჭოთა გუნდს 
ხვდა პირველობა. მაშინ მომანიჭეს საბ- 
ჭოთა კავშირის დამსახურებული მწვრ- 

53. მწერთნე ბის გარდა რას 
საქმიანო დით > 3 

– რა ვიცი, შვილო, რა აღარ მიკეთე– 
ბია, მაგრამ ჭიდაობის გარეშე ერთი დღე 
არ მიცხოვრია. ეგ კი არა, ერთხელ გა- 

ზეთ „ლელოს“ კორესპონდენტიც ვიყავი. 
956 წელს, აი, მაშინ, მელბურნში რომ 
ვახლდი ნაკრებს, „ლელოს“ რედაქტორმა 
ირაკლი უგულავამ მთხოვა, მოდი, ოლიმპი- 
ადის თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა 
ტურნირი შენ გააშუქე, მაინც მელბურნში 
იქნები და, თანაც, ოლიმპიური ჩემპიონის 

წერილებს სხვა ფასი ექნებაო. თავიდან 

ვიუარე, მერე კი დამიყოლია. მელბურნში 
წასვლამდე ჟურნალისტის საქმიანობწ მა– 
სწავლეს და შემაჩვიეს, კონსულტანტე- 

ბად ცხონებულები – ნოდარ გუგუშვილი 
და „პროფესორა“ – მიშა ზარგარიანი 

მყავდნენ. ნოდარი წერის ტექნიკას მას– 

წავლიდა, ,პროფესორა“ ფოტოაპარატის 
ხმარებასა და ჭიდაობის გადაღებას. ვერ 
გეტყვით, როგორი შეგირდი გამოვდექი, 
მაგრამ, ფაქტია, რომ ჩემი წერილებიცა 
და ფოტოებიც დაიბეჭდა „ლელოში“. 

ახლა საქართველოს ოლიმპიურ ჩემ- 
პიონთა კლუბის პრეზიდენტი ვარ, ჭიდა- 
ობის ფედერაციის წევრი, როგორც შე- 
„მიძლია, ვუძღვები საქმეს, საქართველო– 
ში გამართულ არც ერთ მნიშვნელოვან 

მოჭიდავეთა ტურნირს არ ვაცდენ, რა 
ვქნა, ასეა –– სხვაგვარად არ გამეძლება. 

“–- ბატონო დავით, , არა– 
ერთი კურიოზი და სამხიარულო 

„ამბავი გადაგზდენიათ. იქნებ, ერთი 
მაინც გაიხსენოთ. 

– ხომ იცი, ასეა, როცა გჭირდება, 
მაშინ არ გაგონდება ძველებური ამბები, 
მერე, გახსენდება და შენს 
თავზე გული მოგდის.. ჰოდა, ახლა უცა- 
ბედად რაც მომივა აზრად, იმას მოგიყვე– 
ბი. მელბურნის ოლიმპიადის წინ 4-თვი– 
ანი შეკრება გვქონდა ტაშკენტში. მთელი 
საბჭოთა სპორტსმენები, ოლიმპიური გუ- 
ნდის კანდიდატები იქ ვიყავით. გეცოდი–- 
წება, მაშინ სტალინის ლანძღვა-გინება 
იყო მოდაში, –“ 

მპიურ ბაზაზე, დიდ დარბაზში მოგვიყა- 
რეს თავი სპორტსმენებს ოლიმპიური 

ჩემპიონი, ძალოსანი ალექსანდრ ვორობი- 
ოვი გამოვიდა მოხსენებით. ლანძღა და 
მიწასთან გაასწორა სტალინი, პარტკომი 
იყო გუნდისა და რაც დაავალეს –- გააკე- 
თა, რაც დაუწერეს, ის წაიკითხა. არსენ 

=. 

მოინდომეს. 
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ძეგლი იდგა. ღამით მე- 
სმას არც ილიჩი ადას > 

ბიოვისა არ იყოს, იმასაც ლაზათიანი უთა- 

ვაზა. არსენას მუშტის ძალაზე, ალბათ, 
გსმენიათ, მძიმე და ღონიერი ხალი 

ჰქონდა. რაც ვორობიოვმა აიტანა, საწყა- 
ლმა ლენინმა ვერ გაუძლო –- არსენას 
მარჯვენამ თავი მოაგლიჯა. დილით ყვე- 
ლა შეშინებული უცქერდა უთავო ლე- 
ნინს. მართალია, ვერ გაიგეს, ვინ მოაკვე– 
თა ბელადს თავი, მაგრამ იგუმანეს, ამა– 

საც მეკოკიშვილი იზამდაო და ოლიმპი- 
ადაზე არ წაიყვანეს. მის ნაცვლად ივან 
ვიხროსტოევი აჭიდავეს მელბურნში და 
მან VII ადგილი დაიკავა. არადა, რომ 
წაეყვანათ, არსენა ნაღდად ჩემპიონი. გახ- 

რძელეს. ნიჭი არ აკლდათ, ოღონდ აღარ 

–ა შ 'შ აპირ უა ბლ ბლის ა+ 
ძელებას? 

– 5 შვილიშვილი მყავს –– 4 გოგონა 
და 1 ვაჟი. ჩემი სეხნიაა -- დავით “მიხე- 

ილის ძე ციმაკურიძეა. ძალიან მინდოდა, 
ეჭიდავა, გვარ-სახელიც ხომ ხელს უწ- 
ყობდა, მაგრამ თავად ფეხბურთი ირჩია, 

რა ვქნა, ვერ დავაძალებ. ღმერთმა ხელი 
მუსაიფი, ფეხბურთელია და 

8. მავვიიი ხანს ქართული სპო- 

“ო ქომაგებს გ 
ენატრათ. ვინ ვინ და, ააა 

ი ამდენ ხანს არ უნდა ალოდი- 

ნებდნენ გულშემატკივრებს. 
– რას იზამ, ას უჭირს და სპო- 

რტიც მის კვალობაზე ვითარდება. წავი- 
და ის დრო, ქართველ ფალავნებს ევრო- 
პისა და მსოფლიოს ჩემპიონატების ვერ-. . 
ცხლის მედალი ჩირაღ რომ არ უღირ- 

დათ. ახლა ესეც სანატრელი გაგვიხდა, 

მაგრამ, კაცი იმედით ცოცხლოჯ# და, ალ- 
ბათ, საქმეც გამოსწორდება. მჯერა, სწო- 

რედ ჩვენი ფალავნების გამარჯვებებით 
დაიწყება ქართული სპორტის 
ს“ ამჟამად ვისი გეიმედებათ? 

ჭიდაობაშიც არიან ნიჭიერი ბიჭები, თა- 
ვიანთი სათქმელი ჯერ რომ არ უთქვამთ: 

ელდარ კურტანიძე, დათო პოღოსიანი, მი- 
რიან გიორგაძე, გიორგი ჯინჭველაშივლი, 
კობა გულიაშვილი, კახა ჩაჩუა, ზხვიჩა 
ბიჩინაშვილი. ეს ბიჭებიც და სხვებიც, 

ი ონ დიღი გამარჯვებებით გაგ- 

_ I. ონო , შემიძლია 
ვთქვა, ომ დავით ციმაკურიძე 

ედნიერი კაცია? 
– 72 წლისა მოვიყარე და ისე მიც- 

ხოვრია, როგორც მსურდა და შემეძლო. 
სპორტში რაც მეწადა, მივაღწიე, ოჯა- 
ხიც – მეულლე, შვილები, რძალ-სიძე 
და შვილიშვილებიც მე რომ მიხარია, 
ისეთნი მყვანან. არც ხალხისა და ქომაგე- 
ბის სიყვარული და პატივისცემა მაკლია, 
აბა, სხვა რაღაა ბედნიერება? 

ვის როგორ ესმის, თორემ ბედ- 
ნიერებისთვის ზოგი ბევრს ითხოვს 

ცხოვრებისგან, ზოგი – ცოტას. ღა- 
ვით ციმაკურიძეს არავისგან არა- 
ფერი უთხოვია. რაც მოიპოვა, მხო- 

ლოდ საკუთარი ნიჭით, ოფლის ღვ- 
რითა და დიდი კაცობით. 
ულობა კი განგებამ უბოძა – და- 
ვით ციმაკურიძე ლეგენდად შემო- 
რჩა ქართულ სპორტს და მუდამ 
მოვიხსენიებთ, როგორც მირველი 

ჩემპიონს სა– 

ლევან ჯავახიშვილი 
  

სხე მისა მართია: 

ტელ-   

რიკო ინტერნეიშენელი 
ზიაგაყობთ სპოლის მოსწავლეებს სწავლის გაგრძელებას აშშ- 

ში. სტუდენტებს ენის შემსწავლელ კურსებს ამერიპის ლა 

შვროპის წამყბან უნიგერსსტეტებუხი. სპოლისს მოსწავლეებს 

ბირჩემი, საბშთებს შემოსტანოთ დროულად, საუკეთესო 

ოჯასების შესარჩევალ. 

სა % სიარა. ყოველდლე I0-დან 

წაი ეე ეი გამზირი # 74 
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ა სააათი, ( 

6 
| IM ი ა 

I:48 
აგა პაესი ჩელა! 

ლუქსემბურგი ევროპის მესამე ჯუჯა 
სახელმწიფო გახლავთ 

მესიი ჯუჯა 
ფე სორის გუნდიც შეეცდება, მოწინავეთა 
შორის იყოს და საერთო ჩათვლაში თა- 

ვისი ძირითადი მეტოქე, „ჯორდანი“ ჩა- 
მოიტოეოს. ეს უკანასკნელი კი ხზუთეუ- 
ლში ადგილის განმტკიცებას ეცდება. ასე 
რომ, ფორმულა L-ის ყოველ საფეხურზე 

მწვავე ბრძოლაა მოსალოდნელი. 
  

(სან მარინოსა და მონა– 
კოს შემდეგ), რომელიც 
წელს საკუთარ „დიდ 
პრიზს“ მართავს. რადგან 

     

  

ნიურბურგრინგ 
გერმანია 

რმანიის „ნიურბურგრი- 

ნგი“ იქირავა და იქ უმა– 
სპინძლებს მსოფლიო 

ავტოსპორტის ელიტას. 
გერმანიაში თამბაქოს რე- 

კლამა აკრძალულია, მა– 
გრამ საგანგებო დადგე- 
ნილებით ამ დღეს „ნიუ- 

რბურგრინგზე“ ფორმუ- 
ლა L-ის ძირითად სპონ- 

სორებს ნება მიეცემათ, 
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ტრასის სიგრძე '4:556'' მ. 
დისტანცია 68 წრე 

309.808 კმ.     

რეკლამა გაუწიონ თავი- 
ანთ ნაწარმს. ,„ნიურბურგრინგი“ სახელ- 

განთქმული ტრასაა, საკმაოდ სწრაფი, სა- 
წვავის ხარჯიც დიდია და მუხრუჭებსა 
და საბურავებსაც გვარიანი ჯაფა ადგებათ. 
შარშან აქ ევროპის დიდი პრიზი გაიმა- 

რთა და ვილნევის გამარჯვებით დასრუ- 
ლდა. წელს კანადაში მარცხის შემდეგ 
ვილნევი შუმის დაჰპირდა, რომ „საკუ- 

თარ მოედანზე“ დაამარცხებდა გერმანია– 

ში. ჰოკენჰაიმზე საწადელს ვერ მიაღწია 
ღა ალბათ აქ ეცდება რევანშის აღებას. 

თანაც ჩემპიონატში შექმნილი ვითარე- 
ბაც დარჩენილ ეტაპებზე კანადელისა და 
გერმანელისგან ძალათა მაქსიმალურ მო- 

ბილიზებას მოითხოვს, ორივეს გამარჯ- 

ვება სჭირდება. 
არც სხვა გუნდები იქნებიან გულხელ- 

დაკრეფილნი. „მერსედესის“ ძრავიანი „მა- 
კლარეწი“ შეეცდება გერმანელთა თვა– 
ლწინ გამარჯვებას, „ბენეტონებიც“ კა- 
(“გარ ასპარეზობენ ხოლმე ამ ტრასაზე. 
ავსტრიაში შესანიშნავად ჩატარებული 
რბოლის შემდეგ „ტირელის“ და ,პრო- 

სტის“ აქციებმაც აიწია. ფრანგი პრო- 

  

ბრეატორე 
წავიდა 

გადადგა „ბენეტონის“ თავკაცი ფლა- 
ვიო ბრეატორე, რომელიც რვა წელი 
ხელმძღვანელობდა ამ გუნდს. მის ხე- 

ლში საშუალო დონის „ბენეტონი“ ფო- 

რმულა ჯის გრანდად იქცა, 1994. და 

995 წლებში მიხაელ შუმახერი ჩემპი– 

ონი გახდა, 1995-ში კი გუნდმა კონსტ- 

რუქტორთა პირველობაც მოიგო. რო- 

გორც ოფიციალურად იუწვებიან, ბრეა- 
ტორე ძრავების სამყაროს „სხვა ინტე– 

რესთა გაჩენის“ გამო ტოვებს. 

ბრეატორეს შემცვლელად „ბენეტო- 
ნმა“ „სუბარუს“ რალის გუნდის თავკა– 

ცი – დევიდ რიჩარდსი დანიშნა. ფორ- 

მულა Lში იგი გამოუცდელი კია, მა– 

გრამ რალიში მისი მეთაურობით „სუ- 

ბარუმ“ საკმაოდ დიდ წარმატებებს მი– 

აღწია და ორჯერ მსოფლიოს ჩემპიო- 

(ნატიც მოიგო.       ი 

    

     

   

იი კვირას, 28 სექტემბერს 

გ” =- გაიმართება „ფონტანა 

” «”-Cაა“-ის წლევანდელი ჩე– ჩე- 

ვდო მპიონატის ბოლო ეტაპი, რო– 

MI 77 ბელსეც ალექს ზანარდი უკვე 
ჩემპიონის რანგში იასპარეზებს. იტალი- 

ელმა ეს ტიტული მონტერეიში გამა- 
დიული „ტექსაკო-ჰავოლინ-300“-ზე მოი- 

ა. 
სანარდი რბოლის წინ 37 ქულას უგე- 

ბდა მეორეზე მყოფ ბრაზილიელ დე ფე- 
რანს და ჩემპიონატში გასამარჯვებლად 

პირველ რვას შორის უნდა დაემთავრე- 
ბინა ასპარეზობა. იტალიელმა თავი არ 

დაზოგა და უკვე პარასკევის კვალიფიკა- 
ციაზე ყველაზე სწრაფი გახლდათ -- 
II7,895 მილ-სთ, თუმცა შაბათს პირველი 

სასტარტო ადგილი და 1 ქულა ბრაიან 

ჰერტას დაუთმო. დე ფერანი მხოლოდ 
მეცხრე იყო. აღსანიშნავია ახალგაზრდა 

ერევი X ეუღღ მერვე სასტა- 
რტო ად აციისას პაპისი 

ს გაონჭის. ს რეინარდს" შეეჯახა. ამას ბოქ- 

სებში საქმის გარჩევა და მუშტი-კრივი 
მოჰყვა. შემდეგ მაიკლ ანდრეტის „სვი– 
ფტი“ აღმოჩნდა ტრასის მიღმა, მაგრამ 
პილოტს არაფერი დაშავებია. საბოლოოდ 
სტარტზე მოასპარეზენი ასეთი თანმიმ- 
დევრობით გამოვიდნენ: ჰერტა (რეი- 

ნარდ–ფორდი), ზანარდი (რეინარდ- 
ჰონდა), პრუეტი (რეინარდ–ფორდი), 

ბლანდელი (რეინარდ–მერსედესი), 

გუჟელმინი (რეინარდ–მერსედესი), 

ვაზერი (რეინარდ-პონდა), მური (რე- 
ინარდ–მერსედესი), ჟურდენი (ლო– 

ლა-ფორდი), დღე ფერანი (რეინარდ–- 
ჰონდა), რიბეირო (ლოლა–ჰონდა), ფი- 

ტიპალღი (სვიფტ-ფორდი), ტრეისი 
(პენსკე–მერსედესი), ფრანკიტი (რე– 

ინპრდ-მერსედესი), ანდრეტი (სვიფტ- 
ფორდი), ბოესელი (რეინარდ-ფორდი), 
რაჰალი (რეინარდ–ფორდი), ჯონსტო- 

ნი (რეინარდ-ჰონდა), სალეში (რეი- 

ნარდ-ფორდი), პაპისი (რეინარდ-ტო- 
იოტა), ანსერი (პენსკე-მერსედესი), 

ჰერნი (ლოლა-ფორდი), ფანხიო (რე- 

ინარდ-ტოიოტა), ჯონსი (რეინარდ- 

ტოიოტა), ფერნანდესი (ლოლა-ჰო– 

ნდა), მაცუშიტა (რეინარდ-ტოიოტა), 

მორენო (რეინარდი–მერსედესი), ნე- 

აბერგი (რეინარდ-ფორდი), ვიტოლო 
(ლოლა–ფორდი) 

რბოლის პირველი ნაწილი საკმაოდ 

   
   

  

    

0 ანგლობს, ” 

პატიო წრქსქ 6კს გპერჯით 
“ახა ოან+- 

=>“ 
წორებ, მაგრამ ამჯერად არ გამომივიდა“ 
– სიცილით ამბობდა ბოქსებში დაბრუ- 
ნებული ჩემპიონი. მალე მას ვასერიც 

შეუერთდა და ჩიპ განასის გუნდმა სრუ- 

ათ ყვითელი ალმები. ასეთი. შემთხვევა 
კი უკანასკნელად 1994 

წელს კლივლენდში მოხდა. 
მაშ ასე, ზანარდიმ LIC- 

C#MIIIL-ის ჩემპიონობა მო– 

იპოვა, ჩიპ განასის გუნდი 

კი ზედიზედ მეორედ გა- 
ხდა საუკეთესო. ძრავთა 

> შორის პირველობა ,მერ- 

  
_ დაძაბულად წარიმართა. დაწინაურებულ 
ჰერტას ზანარდი გააფთრებით უტევდა 
და ერთ წამზე მეტი დროით არც ჩამო- 

რჩენია. მე-7 წრეზე იტალიელმა მოსახ- 
ვევში შიგა მხრიდან გაასწრო კიდეც ლი- 
დერს, მაგრამ მომდევნო მოსახვევში 

კვლავ მეორე პოზიციაზე აღმოჩნდა. 22- 

ე წრეზე ზანარდიმ კვლავ სცადა მეტო- 
ქის ჩამოტოვება, მაგრამ ამჯერაღ მათი 

ბოლიდების წინა ბორბლები ერთმანეთს 

შეეჯახა. ზანარდის ნაწილობრივ ხრეშზე 

გადასვლამ მოუწია. პრუეტმა და ვასერმა 
ამით ისარგებლეს და ორივე მეტოქეს 

გადაასწრეს. 256-ე წრეზე ლიდერები ბო- 
ქსებში შევიდნენ, აქედან კი ტრასაზე 

„ პირველი ვასერი დაბრუნდა და რბოლას 

ბოლომდე ლიდერობდა კიდეც. მთელი ამ 
ხნის განმავლობაში ზანარდი მე-5 -- მე- 

6 ადგილებს ქვემოთ არ დაშვებულა და 
არც დე ფერანი გაუშვია წინ. 79-ე წრე- 

ზე კი რიბეიროსა და პრუეტის ბოლიდე- 
ბი წამოედო ერთმანეთს და ზანარდიმ 

ორა ადგილით წაიწია წინ, ხოლო მას 

შემდეგ, რაც გუჟელმინს მუხრუჭებმა უმ- 
ტყუნა, მესამეზე გადაინაცვლა და ჩემს. 
ონად დაასრულა რბოლა. ტრადიციულ სა- 
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პირადი პირველობა 

1 ზანარდი 195 ქულა (სერიის ჩემპიო- 

ნი); 2. დე ფერანი 154; 3. ვასერი 128; 4. 

ტრეისი 12L 5. გუჟელმინი 19; 6. მური IIL 

7. ანდრეტი #8; 8. პრუეტი 96; 9. ბლანდე- 
ლი 95; 9. ბოესელი 9L 

         

    

   

   

1 ოქტომბერს იეეიას თაბი 

მორიგი რეგულარული ჩემპიონ. 
და ჰოკეის ქომაგნიც მგვხოუბითიი, 
მოლოდინში არიან. შორს აღარაა 

ის დღე, როცა მათი ძველი კერპე- 
თ ბი ახლებით შეიცვლებიან. ძველე– 

ბი ჰოკეიდან წასული მარიო ლემიე და 37-ს მიტა- 

ნებული უეინ გრეცკი არიან, მათ შემდეგ ვინ დაი- 
პყრობს ლიგას, გვიჩვენებს ბრძოლა, ნჰლ-ის ელი– 
ტარულ ჰოკეისტთა შორის რომ გაჩაღდება. ამგვარი 
პატივი გატანილი გოლების და გაკეთებული პასე– 
ბის რაოდენობის მიხედვით ერგება ამა თუ იმ მო– 

თამაშეს, ამიტომ, შესაბამისად, ბომბარდირთა შემა- 
დგენლობამაც უნდა იმატოს. შარშან ამ მხრივ ლიგა– 
ში საუკეთესონი თავს ვერ მოიწონებდნენ: იგივე 
ლემიე, რომელიც გასული წლის საუკეთესო ბომბა- 
რდირი იყო, 122 ქულითა და 50 შაიბით ვერ დაიკ- 
ვეხნიდა, რადგან ეს შედეგი ბოლო 29 წლის მანძი– 

ლზე ყველაზე დაბალი იყო.მთავარი გოლეადორების 
გააქტიურებას, ალბათ, ჩემპიონატის საშუალო შე- 
დეგიანობის ამაღლებაც მოჰყვება. იგი წინა პირვე- 
ლობაში მეტად არასახარბიელო იყო და ის, რომ 

პირველად 35 წლის განმავლობაში ნჰლ-ის უძვირ–- 

ფასეს მოთამაშედ მეკარე დაასახელეს, სრულიად 

ლოგიკური გახლდათ. 
ლემიეს წასვლამ ლიგაში ნამდვილი ფინანსური 

ციებ-ცხელება გამოიწვია. თავად განსაჯეთ: ავა- 
ღმყოფ მარიოს ჯერ კიდევ მოქმედი კონტრაქტის 
თანახმად წელს 7 მილიონი დოლარი ერგება. ამან, 

ცხადია, ძალზე აღაშფოთა ლიგის ელიტა, რომლის 
წარმომადგენლებმაც უმალ ომი გამოუცხადეს თავი- 
ანთ კლუბებს და შედეგიც მოიმკეს – ბევრმა უკვე 

მიითეალა სასურველი თანხა. საინტერესოა, რომ 

ყველაზე მეტად ნჰლ-ის არ წამყვანი 
სამეული, ლემიესა და გრეცკის შემცვლელებად მი– 
ჩნებული ლინდროსი, იაგრი და კარია 
ჯერჯერობით ვერც ერთს მოუწესრიგებია თავისი 
კონტრაქტის საქმე, ჰოკეისტები თითქოს იმას ელიან, 
ვინ გადადგამს პირველ ნაბიჯს, რომ თავადაც მოა- 

ხვიონ პრეტენზიები თავს კლუბების მესვეურებს. 
ელიტა ელიტად, მაგრამ იმატა „საშუალო ფენის“, 

მოთამაშეთა ხელფასებმაც. ბევრი მათგანი უწინდე- 
ლზე ორ ან სამჯერ მეტს მიიღებს და ლიგის 

მილიონერთა ნუსხაშიც ჩაეწერება. ამის დასტურად 

რუსების –– კარპოვცევისა და ბერეზინის, ფინელი 

ტიკანენის მაგალითებიც კმარა, ხოლო ოტავას ლი- 
დერი ალფრედსონი ხელფასის ლამის რვაჯერ გა- 
ზრდას ითხოვს. უნდა ითქვას, რომ ძირითადად სწორედ 
ევროპელი ჰოკეისტები ,გაძვირდნენ“ და სამართ- 
ლიანადაც – უკანასკნელ თასის გათამაშებაში თა- 

ვიანთი კლუბების წარმატებაში ლომის წილით მათ 
საბოლოოდ გააქარწყლეს აზრი, თითქოს ფლეი ოფში 
ევროპელთა ნაყოფიერებამ იკლო და მათთვის ჩრ- 
დილო ამერიკელთა სათასო სულისკვეთება უცხოა. 

  
ვანკუვერს მარკ მესიეს დიდი იმედი აქვს 
  

გავიხსენოთ ანაჰაიმელები სელიანე და მირონოვი, 

პიტსბურგელი იაგრი, კოლორადოელი ო 
და სხვანი, აღარაფერს ვიტყვით დეტროიტის რუ- 
სულ ხუთეულზე და ნათელი გახდება, რატომ დაფა- 
სდა მათი გარჯა ასე ძვირად. 
ევროპელთა ნჰლ-ში თავმოყრისა და მათი ღირე- 

ბულების ზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი იქნება ლი- 
გის დაგეგმილი გაფართოება, რომლის მიხედვითაც, 
მას კიდევ ოთხი,გუნდი დაემატება. 

რაც შეეხება თვით გათამაშებას, ფავორიტები, 

ალბათ, კვლავ კოლორადო, ფილადელფია და დეტ- 
როიტი” იქნებიან, თუმცა, იგივეს თქმა სხვებზეც 

შეიძლება. ყველაზე დიდ სიურპრიზს უნდა ველო- 
დოთ ვანკუვერისგან, სადაც მესიე გადავიდა და თა–- 

ვისთავად ეს ფაქტი მრავლისმეტყველია. სეზონის 
წინ გამართული „საგამოფენო მატჩებით“ თუ ვიმს- 

ჯელებთ, კარგ შთაბეჭდილებას ტოვებს მონრეალი, 
რომლის ხელმძღვანელობაც შეიცვალა და ფინელმა 
საკუ კოივუმაც უნდა, დაიწყოს გაცემული ავანსის 
ანაზღაურება. როგორც შევიტყვეთ, მონრეალელის 

ტრავმა უმნიშვნელო ყოფილა, მას უკვე ჩაუტარებია 
ერთი საწვრთნელი მატჩი, სადაც ორი გოლი გაუტა- 
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ევროველები გაძვირდნენ 
ნია. წელს კიდევ უნდა მოუმატოს ანაჰაიმმა, რო- 
მლის ლიდერებიც ჩინებულ ფორმაში არიან და 

საბრძოლოდ იმიტომაც გაწეწყობიან, რომ ჯერ არც 
ერთი ტიტული არ მოუპოვებიათ. 

უფრო რთულადაა პიტსბურგისა და რეინჯერზის 
საქმე, რადგან ლიდერების დაკარგვის შემდეგ მათ 
სრული გარდაქმნა დასჭირდებათ. სამაგიეროდ, მეტი 
მოეთხოვება დალასს, რომელიც წელს ძალზე სო- 
ლიდურად დაკომპლექტდა და შარშანაც ყველა გაა- 
ოცა თავისი დალაგებული თამაშით. ისეთ გუნდებს 

კი, როგორებიც ჩიკაგო, სენტ ლუისი, ვაშინგტონი, 
ვანკუვერი არიან, ერთგვარი ფსიქოლოგიური ბარიე- 
რის დაძლევა მოუწევთ, რადგან ბოლო წლებში გრა- 
ნდების ჩრდილში მოექცნენ და პოზიციები დათმეს. 

დიდი ჩავარდნის შემდეგ ახალი გუნდის ჩამოვა- 
ლიბებას შეუდგნენ ლიგის ავტორიტეტები -–- ბოს- 
ტონი და ტორონტო. მეტადრე ეს ბოსტონზე ითქმის, 
რომლის შემადგელობის ააოქნის ნახევარიც ახალ- 
გაზრდა მოთამაშეებით შეიცვალა. ალბათ, მაჩანჩა– 

ლებად დარჩენა ელით ლოს ანჯელესს, სან ხოსესა 
და აილენდერზს, ძნელი დასაჯერებელია კალგარის 
გამოცოცზლებაც. 

ამასობაში კი გრძ, „საგამოფენო“ მატჩები. 
უპირველესი აღნიშვნის ღირსი იაგრის პიტსბურგში 
დაბრუნებაა. მან, როგორც ჩანს, მიაღწია წინასწარ 
შეთანხმებას კლუბის მეპატრონეებთან და იო 
ჩაატარა თავისი პირველი მატჩი სთან, რო– 
მელშიც 1 გოლი და 1 პასი მიითვალა და გუნდის 3:2 

გამარჯვებაში ლომის წილი დაიდო. სამაგიეროდ, 
აჯანყდა ვაშინგტონის მთავარი სნაიპერი, სლოვაკი 

პეტერ ბონდრა, რომელმაც წელიწადში 4 მილიონი 
მოითხვა. ამას დედაქალაქის გუნდის მესვეურთა 

მკაცრი და მოულოდნელი პასუხი მოჰყვა –- მათ 
გათამამებული ფორვარდი საწვრთნელი ბანაკიდან 
მიაბრძანეს. როგოცრ შემდეგ გაირკვა, ვაშინგტონი 

ბონდრას 33 მილიონს ჰპირდებოდა, მიუხედავად: იმისა, 
რომ ჯერ კიდევ მოქმედი კონტრაქტის თანახმად 
ვა“ 2 მილიონი ეკუთვნოდა. ასე რომ, ბონდრას 

ეეძლო კლუბის ყველაზე ძვირადღირებული მოთა- 
მაშე გან გამხდარიყო (ჯერჯერობით ყველაზე მაღალი 
ხელფასი – 3 – ადამ ოუთს აქვს), 

მაგრამ მან ჩხუბისთაობა ამჯობინა. სხვათა შორის, 

ვაშინგტონმა აქამდე ვერ მიაღწია შეთანხმებას თა- 

ვის წამყვან მცველ სერგეი გონჩართან, რომელიც 
ახლა რუსეთშია და ტოლიატის „ლადას“ ეხმარება, 
ყოველივე ამან ხელი ვერ შეუშალა გუნდს ტამპას 
8:3 განადგურებაში, თანაც ძალზე კარგად გამოიყუ- 
რებოდა ოუთსისა და გარემარბის ამპლუაში პირვე- 
ლად მოთამაშე ჯო ჟიუნოს დუეტი. 

თავის გუნღს შეუერთდა დეტროიტელი ვიაჩე- 
სლავ კოზლოვი, რომელმაც სამწლიპნ კონტრაქტს 

მოაწერა ხელი საერთო 5,6 მილიონი თანხით. ასე 

რომ, თასის, მფლობელთა რიგებ? ში თავისუფალი 

აგენტი მხოლოდ ფიოღოროვია 
ვანკუვერელი კარსავლსვების ბურესა და მოგი- 

ლნის კონფლიქტს კლუბთან ის მოჰყვა, რომ გუნდი 

ერთობ უხეიროდ ატარებს საწვრთნელ თამაშებს. 

„კენაქსი“ 9 უგებდა ედმონტონს, მაგრამ მოახერხა 

ზედიზედ 5 გოლის გაშვება და წაგება –-  5:6. 

გამოირჩევა არნოტ-კოვალენკოს დუე- 
ტი. ამ მატჩში მათ 2-2 ქულა მიითვალეს. რაც 

შეეხება ვანკუვერის რუსებს, ნაკლებსარწმუნოა, რომ 
მოგილნისა და კლუბის მოლაპარაკებამ რაიმე შედე- 
გი გამოიღოს. 

მანამდე ვანკუვერი რეინჯერზთანაც დამარცხდა 

– I4. როგორც ჩანს, რეინჯერზი კვლავ არ 

ჰკარგავს ბურეს გადაბირების იმედს –- ამჯერად 
ნიუიორკელებმა ვანკუვერს ორი მ სა– 
მუელსონი და ჯეფ ბუკიბუმი შესთავაზეს. ოთხშა- 
ბათს ლოს ანჯელესთან' გამართული მატჩის ბედი 

კი ბურემ და მესიემ გადაწყვიტეს –- 4:2, თანაც 
ბურემ მეპასის როლი ითავა (L გაყაცემას მესიემ , 

კი ორი შაიბით ახალ ლური უმრიძი ანგარიში ახსნა”. 

პირველი გ. კოლორადომ. რო- 

შევ ება 1 არრ კემ ვუვის <4. 
ს ეველანშმა“ სან ზოსეს 3: მოუგო. . 7 

ნჰლ-ში თავიანთი მეორე შია გაიტანეს დები- 
უტანტებმა ოლი იოკინენმა (ლოს ანჯელესი) და 
სერგეი სამსონოვმა (ბოსტონი), ხოლო კიდევ ერთმა 
ახალბედამ, სლოვაკმა მარიან ჰოსამ ური მე– 
4 ნომერი) თავის გამოცდილ პარტნიორ ალექსეი 

იაშინთან ერთად მთავარი წვლილი შეიტანა ოტავის 
მონრეალთან გამარჯვებაში –- 4:L 

აღსანიშნავია ფინიქსის ორი 
ერთნაირი ანგარიშით –- 5I გამარჯვება კალგარი- 

სთან და გრანდების – ფილადელფიისა და ნიუ 
ჯერზის ორდღიანი პაექრობა. ნიუ ჯერზიმ თავის 

საუკეთესო ტრადიციას არ უღალატა და ორი მშრა- 
ლი მატჩი ჩაატარა, თუ პირველში თავადაც ვერ 
გაიტანა, მეორეში იშვიათად გამტანი მცველის, ოდე- 
ლეინის ორი შაიბის წყალობით –--ი- – 2:0, 
ტორონტო -- დეტროიტი 5:4, 3:4, _დალასი = 

ჩიკაგო 4:2, ანაჰაიმი –– ედმონტონი 5:5, სენტ ლუ- 
ისი – ჩიკაგო 3:3, ფინიქსი – ჩიკაგო 3:5, ფლორი- 
ღა – ტამპა 3:2, ბოსტონი – სბურგი 2: 

საინტერესოა, რომ „საგამოფენო“ მატჩების საუ- 

კეთესო სნაიპერი 20 წლის „რეინჯერი“, დებიუტა- 
ნტი მარკ სავარია, რომელსაც სან ხოსესთან გატა- 

წილი 2 შაიბის შემდეგ 5 გოლი დაუგროვდა. სამწუ- 
ზაროდ, პიტსბურგთან მატჩში მძიმედ დაშავდა ბოს- 
ტონის მთავარი იმედი, ს პირველი ნომერი 
ჯო ტორნტონი. ექიმების თქმით, მას არანაკლებ 

ორთვიანი მკურნალობა მოუწევს. 
სამგელ ღარიბიანი 

სარბიელი 

ჟ +1L 

) 4



  

რაგბი ღილებული თამაშია! 

რაგბი სამრთაჭმორისო ლელო. პურთიცაა! 

თუ გსურთ, თქვენი ვაჟი ლავაჟპაცდეს, გაპკაჟღდეს და 

გალაღდეს, ჩააბით რაგბში -– მიაბაბრეთ ქართულ კლუბებს! 

არჩევანი ხომ ღილი გაქვთ: 

      
   

    

  

  

  

    
  

  

      
  

    
  

  

  

      
    

  

    

      

  

  

      
  

        
  

    
  

  

          

  

  

  

  

  
          

  

          
          

  

  

  

      

  
    

        
  

აკალევმია 2) 

81-82 17.80 
88-84 16.30 . სპორტის აკადემიის სტადიონი (ვაკე) 
85-86 15.80 

87-88 16.80 ღრ ა თოსებრ 

გია ღლონტი 376635 

პაატა ნარიმანაშვილი 39 12 59 ს. 

ან თაფლაძი, 
ღინამო ' გ 8 ლევ 0 

81-59 ული ბლდანის სპორტსკოლის სტადიონი 
88-54 222 მ. სარაჯიშვილი; ავტობუსი 69 რ. ყოჩები წა 

355 წ 090080 “აწყიც“ 99 67 22 .. 800 ს გელა მიქაბერიძე 
მიხო ჯვარიძე 61 3219 ზარ 22 51 11 ემზარ. ბაციაშე 60 8039 %. იმანი ი 2ნა ნუგზარ მურღულია 

| ვაკის სტადიონის ნაჯუნგლარი 

/”. ლელო ა ყავს I700 ნუგზარ მალაღურაძე 9965 69 
ზნგ I700 ლევან სოხაძე 22 73 51 

81-89 ” 18.00 გიზო ურუშაძე 62 95 29 89555-. 2 IM. : მალხაზ ჭეიშვილი 37 20 86 

კვირის გარდა 
88-84 17,00 ლევან მაისაშვილი 

| დიდი დიღმის III კვარტლის ტრამალი ექეგლებგბი0 

56-86 17.00 

ორ, ოთხ, პარ ბათუ კევლიშვილი 62 06 06 8-1 სპორტის. აკადემიის სტადიონი (აკე) 
5” ორ, ოთხ, "პარ "17.00 

87-88 17.00 წ 

ზა! 180, „ე. ყი». მარკვიბი3. . მიკრორაიონი 
» 89-90 სამ, ხუთ 17.00; კვი II.00 ვაკის სტადიონი 8556 მ ვარკეთილი; ავტობუსი. 9. ტროლეიბუსი 91 §§-86 

8788 ი. ს9 ფი შბ წი. 7 
დათო რამიშვილი 2207 77 29529 2 6 

დ. ნუკრი ფურცელაძე 5201 86 ·“ გია ჯავახიშვილი 74 5905 ი 

«+ # 

“ა. პორტუ (პორტუგალია) –– რეალი (ესპანეთი) 25 2,6 2 
რუსენბორგი (ნორვეგია) –– ოლიმპიაკოსი (საბერძნეთი) 18 3,0 9.2 

გიოტებორგი (შვედეთი) –– ბაიერნი (გერმანია) ფშ. 3,0 8 
ბეშიქთაში (თურქეთი) -– პარი სენ ჟერმენი (საფრანგეთი) 36.7 80-.სა 7 
ლიერსი (ბელგია) –– სპორტინგი (პორტუგალია) 29 28 25 
მოწაკო (საფრანგეთი) –– ლივერპული (ინგლისი) ი ი იო/სი ვ 

: თასების თასი. მეთექვსმერეღფინალი. საპასუხო მატჩები 

სსრორჯტუეული ლატარჩა “ინიC0” 2 ოქტომბერი 
ნაციონალი (რუმინეთი) –– ქოჩაელისფორი (თურქეთი) (3,5-L2) (6 3 40 

უეფას თასი. ოცღამეთორმერედფინალი. საპასუხო მატჩები შტურმი (ავსტრია) –- აპოელი (კვიპროსი) (C-3ი0 მნ. ხს ხს 
30 სექტემბერი შტუტგარტი (გერმანია) –– ვესტმანაეიარი (ისლანდია) (–30ე0 LI 70 #0 

ოსერი (საფრანგეთი) –– დეპორტივო (ესპანეთი) : (LL5,0) 2,0 2,8 29 | ·| შახტიორი (უკრაინა) –- ბოავიშტა (პორტუგალია) (L2-3,5) 20 2,8 29 
ანდერლეხტი (ბელგია) –– ზალცბურგი (ავსტრია) (25-3,) 13 34> „68 ცრვენა ზვეზდა (იუგოსლავია) –– ეკერენი (ბელგია) (V5-4,0) I... 40, აიმი 
არსენალი (ინგლისი) –- პაოკი (საბერძნეთი) (L25-3,) L5 47 80 პრიმორიე (სლოვენია) –– აიკ (შვედეთი) (L3-2,8) 19 3.0 29 

უდინეზე (იტალია) –– ვიძევი (პოლონეთი) (I5-4,0) I ეი ი დინაბურგი (ლატვია) –- აეკ (საბერძნეთი) (30ი--) .. .56-, 38 :» 18 
აიაქსი (ჰოლანდია) –- მარიბორი (სლოვენია) (–--30,0) LI 7.0 4.0 ლუცერნი (შვეიცარია) –– სლავია (ჩეხეთი) (3:LI,25) 7 29 3,8 
ბრონდბიუ (დანია) -- ლიონი (საფრანგეთი) (7,5-105) 2,0 28 2,9 როდა (ჰოლანდია) –– ბუერშევა (ისრაელი) (––-30,0) L3 ვ4 6,5 

დინამო (თბილისი) –-– მოზირი (ბელარუსი). ანგარიში -–- 4,5 ტრომსო (ნორვეგია) –– ზაგრები (ხორვატია) (L8-16) 20 278 29 

სკონტო (ლატვია) –- ვალიადოლიდი (ესპანეთი) (15,0-ს01) 25 28 22 არარატი (სომხეთი) –– კოპენჰაგენი (დანია) (30,0-––) 2.5 28 92% 
ლაციო (იტალია) –– გიმარაეში (პორტუგალია) (––-30,0) "2 40 8,0 ლოკომოტივი (რუსეთი) –– ბელშინა (ბელარუსი) (L0L15,0) II 5,0 #0 
რეინჯერსი (შოტლანდია) –– სტრასბური (საფრანგეთი) (L5-2,0) I: 3,0 2 სლოვანი (სლოვაკეთი) –– ჩელსი (ინგლისი) (15,0-ს01) 3,2 3,0 18 

ალანია (რუსეთი) –– მტკ (უნგრეთი) (40-15) 2 ტტ 8ზი კილმარნოკი (შოტლანდია) –- ნიცა (საფრანგეთი) (40-15) 7 ვი 36 
ჰაიდუკი (იუგოსლავია) –– შალკე (გერმანია) (7,5-105) 2 28 27 ვაშუტაში (უნგრეთი) –– ბეტისი (ესპანეთი) (30,0--–) 3,0 2.9 9 
ბენფიკა (პორტუგალია) –– ბასტია (საფრანგეთი) (L9-155) V 2.8 4,0. ლეგია (პოლონეთი) –– ვიჩენცა (იტალია) (15,0-101) 22 27 2) 

სპარტაკი (რუსეთი) –- სიონი (შვეიცარია) (L05-7,5) IM 8 5,6 2: =) 

ფერენცვაროში (უნგრეთი) –– ოფი (საბერძნეთი) (7,5-)05) 15 3,0 5,0 

ბილბაო (ესპანეთი) –– სამპდორია (იტალია) (15-40) მის იგითი. ( L0(: ·-0.-2 
ასტონ ვილა (ინგლისი) –– ბორდო (საფრანგეთი) (15-2,0) 7 28. ა 9 ; 
ფენერბაჰჩე (თურქეთი) –– სტიაუა (რუმინეთი) (L4-2,3) 16 3,0 4,2 · - 

ერებრე შვედეთი)“ როტორი (რუსეთი) (5,0-L 9 “7 298 თდირაში M#M66 რდირაში #67 
მიუნხენი (გერმანია) –– ჯაზი (ფინეთი) C-გიხ” 0 908 5 0 ' 
ბოხუმი (გერმანია) –- ტრაბზონსფორი (თურქეთი) (L3-2,8) (255, 36 70 1. ორსერი- დეპორტივო 1. მანჩესტერი -- იუვენტუსი 
გრასჰოპერი (შვეიცარია) –- კროაცია (ხორვატია) (M4-2,3) 19 29 3,0 2.ბრონდბიუ - ლიონი 2 დინამო -- ნიუკასლი 
ი> ლიი, = ვიტესი 3 რაი მაფა ნეი 3 რეინჯერსი – სრრასბური ვ.რუსენბორბი - ოლიმპიაკოსი 
ფელ ს რქვა 1 შავლის ს წაპილი აივ რხევ. 2 2. 1 4.ბენფიკა - ბასტია 4.აპორრტუ - რეალი : 
ქსარქი (შვეიცარია). 2. ინტერი იტალია) ასი ეტი საარი 5ბილბაო _ სამპდორია 5 გიორებორგი -. ბაიერნი · ლივერპული (ინგლისი) –– სელტიკი (შოტლანდია) (L05-7,5) „2 4,0 8,0 
მეცი (საფრანგეთი) –- მუსკრონი (ბელგია) (–--30,0) ი 10 80 6 ასრონ ვილა - ბორდო 6.ბეშიქთაში -. პსჟ 
ლილესტრომი (ნორვეგია) –– ტვენტე (ჰოლანდია) (I5-4,0) იი “98 955 7 გრასჰოპერი “– პროაცია 7.ლიერსი - სპორტინგი 
ლესტერი (ინგლისი) –– ატლეტიკო (ესპანეთი) (L8-16) 2,0 28 2,9 ვ8ლესტერი - ატლეტიკო 8. მონაკო - ლევერ6კუზჯენი 
ნანტი (საფრანგეთი) –- ორჰუსი (დანია) (LL5,0) ხ2 4,0 8,0 ს კ 
ანორთოსისი (კვიპროსი) –– კარლსრუე (გერმანია) (7,5-105) 838 2,9 18 მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ტირაჟში მოცემული 8 მატჩის მხოლოდ 

ჩემპიონთა ლიგა. II ტური ძირითადი დროის შედეგი. მოგებულად ჩაითვლება ბილეთი, რომელშიც 

I ოქტომბერი გამოცნობილიას 8 მატჩის შედეგი. მინიმალური მოგება 50 ლარია, 

ახი ხილი არეფნვარაბინებიბ) ფილ ფთ - წი გა მაქსიმიბური კი, გერმ, უარი. იტალია) –- გალათა თურ, L , ' 

ფეიენოორდი (ჰოლანდია) –-. კოშიცე (სლოვაკეთი) ა #9 ზი ერთი · გარძანტის , ღირებულებია 1, ღარი. 
მანჩესტერი (ინგლისი) –– იუვენტუსი (იტალია) 8099-0927 29197 მოგების ფონდს ემატება I4CL ნ0X 
ბარსელონა (ესპანეთი) – ეინდჰოვენი (ჰოლანდია) 15 44 9.0 “ 

დინამო (უკრაინა) -- ნიუკასლი (ინგლისი) 28 27. 21 კოეფიციენტების შესაძლო ცვლილებები დააზუსტეთ ადგილზე. 

    

სარტიელი II მანვავაიყიითი? 
   



  

მტეუი ლდეჩლას მწ/ესალმა 
ლეილა მესხის აკადემიის ჩოგბურთის კორტებზე დღეს იწყება თბილისის ქალთა 

საერთაშორისო ტურნირის საკვალიფიკაციო შეხვედრები, რომელთაც ძირითადი ტუ- 
რნირის შემადგენლობა უნდა შეავსონ. ამგვარი ტურნირი საქართველოში პირველად 

-მართება და, ალბათ, ტრადიციულად იქცევა. მისმა ორგანიზატორმა და მთავარმა 
სულისჩამდგმელმა ლეილა მესხმა ყველაფერი იღონა, რათა თბილისიც მოხვედრი– 

ლიყო მსოფლიო საჩოგბურთო ცხოვრების გეოგრაფიაში. ჩვენი დედაქალაქის ჩოგბუ– 
რთელთა საერთაშორისო ცხოვრებაში ეს ასპარეზობა თავის სიტყვას იტყვის. ტურ- 

ნირის სპონსორია კორპო: რაცია – „ქართუ“, საიდანაც მოდის წლევანდელი 
ტურნირის სახელწოდებაც. მართალია, ტურნირის საპრიზო ფონდი საერთაშორისო 

სტანდარტებით მცირეა, სულ #9 000 დოლარი, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია და, 

იმედია, იგი შემდეგ მეტ გაქანებას და ძალას შეიძენს. 
ტურნირის ორგანიზატორებს მიესალმა საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევა- 

რდნაძე, ლეილა მესხს კი მისალოცი წერილი გამოუგზავნა შტეფი გრაფმა -- 
„მოხარული ვარ, მოგესალმოთ ჩემი მეგობრისა და კოლეგის –– ლეილა მესხის მიერ 
ორგანიზებული ტ ურნირის ყველა მონაწილეს. ქალთა ჩოგბურთის ასოციაციის ტუ- 
რნირებში ასპარეზობის შედეგად ლეილას უზარმაზარი საერთაშორისო გ, 

გააჩნია, ის მუდამ ცდილობდა, რომ ყოველი შეჯიბრი სპორტის გაუმჯობესებისკენ 
ყოფილიყო მიმართული, ახლა კი ამ ტურნირების ორგანიზებით სხვებსაც სთავაზობს 

იმავე შესაძლებლობებს, რაც თავად გააჩნდა. ფრიად გაგიმართლათ, რომ ლეილას 
რანგის პიროვნება თქვენი მოქალაქეა. ჩვენ ის გვაკლია საერთაშორისო სარბიელზე. 

ვსარგებლობ შემთხვევით და გულითადად მივესალმები მას კეთილი სურვილებით“. 
უკვე გუშინ ჩამოვიდნენ რუსეთის, უკრაინის, სომხეთის მოთამაშეები. დღეს–ხვალ 

მათ ძირითად ტურნირში მონაწილე სხვა მოთამაშეებიც შეურთდებიან. უნდა ითქვას, 
რომ რუსეთის დელეგაცია ყველაზე მრავალრიცხოვანია. მის შემადგენლობაში არიან 
რუსეთისთვის საკმაოდ ცნობილი მოთამაშეები –– ანა ლიპკოვა, ელენა დემენტიევა 
და მარია ბობოედოვაც. ტურნირის მთავარი მსაჯია ბულგარელი ლუბომირ ბრატოვი. 
მსაჯთა კორპუსი ქართველი და მოსკოველი მსაჯებისგან შედგება. გამარჯვებული 
ჯილდოდ 1650 დოლარს მიიღებს და კიდევ საძინებელ გარნიტურს, ტურნირის 
სპონსორებისგან. 
ლეილა მესხის აკადემიის კორტები ყოველ ახალ საერთაშორისო ასპარეზობას 

განახლებული ხვდება. ახლაც ცენტრალურ კორტს კიდევ 200-ადგილიანი ტრიბუნა 
შეემატა. ტურნირისთვის მომზადდა მშვენივრად გამოცემული პროგრამა და ტურნი- 
რის აფიშა. 

თბილისის ტურნირის შემდეგ მონაწილენი ბათუმს გაემგზავრებიან, სადაც ანალო- 
გიური საერთაშორისო ტი; გაიმართება. 

ტურნირის საზეიმოდ ორშაბათს, 29 სექტემბერს, 18 საათზე გაიხსწება. 

კოტე მზბალობლიფვილი 

ამდენი ფული რა ამბავია? 
მიუნხენი. გერმანია. „დიდი 
სლემის თასი“. ტარდება 

ზალიჩაზე დარბაზში. საპრიზო 

ფონდი 6 მილიონი დოლარი. 

ოთხშაბათს მიუნხენში დარჩენილი მე- 

რვედფინალური შეხვედრები გაიმართა. პი– 
რველნი კორტზე ამერიკის ღია პირვე- 

ლობის გამარჯვებული პატრიკ რაფტერი 
და ავსტრიელი ტომას მუსტერი გამოვი- 

თსენ. მუსტერი აქამდე ოთხჯერ მონაწი- 
'ეობდა დიდი სლემის თასზე და ერთ: 

ჰეხვედრის მოგებაც კი ვერ შეძლო, თ. 
საც არაერთხელ განუცხადებია, დასან..- 

ხად ვერ ვიტან მიუნხენის ძალზე სწრაფ 
საფარსო. ავსტრიელს ტკბილი მო „ონე- 

ბები არც წლევანდელი ტურნწირიდ.ს გა- 
ჰყვება, რადგან კიდევ ერთი მწარე მა- 

რცხი იწვნია. რაფტერი გაცილებით უკეთ 
აწვდიდა, ვიდრე გასულ კვირას აშშ-ის 
გუნდთან დევისის თასის გათამაშებაზე, 
უკეთ თამაშობდა ბადესთან, და რაც ყვე- 

ლაზე უფრო მოულოდნელი იყო, ხშირად 
უკანა ხაზზე ბრძოლაშიც ჯობნიდა ერთ 
დროს მსოფლიოში საუკეთესო უკანახა- 

ზელს. მუსტერმა ვერც პირველ და ვერც 
მეორე ხელში მოუხერხა მე- 

ტოქის თამაშის აგრესიულ სტილს და 

მსაჯებზე გადმოანთხია და მიუნხენი კვლავ 
უხასიათოდ დატოვა 2:6, 3:6. 

„დიდი სლემის თასთან“ განსაკუთრე- 

ბული ურთიერთობა აკავშირებს. 990 

წელს, როდესაც მისმა ერთ-ერთმა საუ- 

კეთესო მეგობარმა და პირადმა მრწჩევე- 

ლმა –– აქსელ მეიერ ველდენმა ეს ტუ- 
რნირი დააარსა, ბეკერმა ამ წამოწყებას 

ბოიკოტი გამოუცხადა -– ამდენ ფულზე 
თამაში უზნეობააო. გერმანელმა მეგო- 

ნაწილეობა და მას მერე მიუნხენს აღარც 
დაკლებია, 1996-ში 3» მოიგო კიდეც. გა- 

სულ თვეში მეიერ-ველდენის კიბოთი გა- 
რდაცვალების გამო ბეკერმა ამერიკის 

ღია ' რველობაში მონაწილეობაზე განა- 
ცხ...ა უარი და როცა მიუნხენში საასპა– 

რეზოდ პირადად მიიწვიეს, სიამოვნებით 
დათანხმდა. პირველ წრეში ბეკერს იო- 
ლი ამოცანა არ ჰქონდა გადასაწყვეტი -– 
იგი „ოუფენის“ ნახევარფინალისტს, შე- 

„ სანიშნავ ფორმაში მყოფ შვედ იონას ბი- 

ორკმანს ხვდებოდა. მატჩის წინ გერმანე- 
ლმა დაიწუწუნა, საიმისო ფიზიკური და 
ფსიქიკური ძალები სადღა მაქვს, უფრო 
ახალგაზრდა, ძლიერ მოთამაშეებს რომ 

ვებრძოლოო. ბევრმა ბეკერის განცხადე– 
ბას ყურადღება არც მიაქცია, მაგრამ მა- 

ტჩმა გამოაჩინა, რომ მისი სპორტიდან 

წასვლის დრო მართლაც აღარაა შორს. 

მატჩი ბეკერმა კარგად დაიწყო, პირველ 
გეიმში მეტოქეს მოწოდება წაართვა, ზე- 
დიზედ ოთხი ეისი მიითვალა და პირველ 

სეტში ქ: დაწინაურდა, მაგრამ ბიორკმანი 

“ალე მოერია ღელვას და მიღებაზე შე- 

  

27 სექტემბერი, 1997 

სანიშნავად ათამაშდა: ბადესთან გასულ 
მეტოქეს ბურთის მიწვდომის შანსს არ 
აძლევდა, უკანა ხაზზე კი თავად ბეკერი 

სცოდავდა ძალზე ხშირად, თანაც მარტივ 
სიტუაციებში. ბიორკმანმა ზედიზედ ხუ- 
თი გეიმი მოიგო და მეორე ხელის დასა- 

წყისში ერთი ბრეიკი გაახერხა. აქ გერ– 
მანელმა L2-ზე უკანასკნელად გაიბრძო- 
ლა, ერთი-ორი ძეელებური ჩააგდო და 

მეტოქეს ანგარიში გაუთანაბრა, მაგრამ 

ეს იყო და ეს. ბორისის თამაშს ბადე–- 

სთან ძალზე აკლდა ძველებური სიმწვა- 

ვე, სისწრაფე და მოულოდნელობა. მისი 

დარტყმული ბურთები შვედის იოლი ლუ- 
კმა ხდებოდა. მატჩის ანგარიში ყველა– 
ფერზე მეტყველებს 6:3, 6:2 ბიორკმანის 
სასარგებლოდ, 65 წუთში. 

ჩეხ პეტერ კორდასა და როლან გარო- 
სის ჩემპიონ ბრაზილიელ გუგა კერტე- 
ნის მატჩიც ასევე ცალკარა თამაშს წა- 

აგავდა. ცაცია კორდამ პირველი სეტი 23 
წუთში მოიგო 6:3, მეორეში კი 4:3 რომ 

იყო წინ, ბრაზილიელი დაშავდა. გუგამ 
ერთი-ორი წუთი ევ ითამაშა და მე– 

ტოქეს დანებდა 3:6, 3:5. პიტ სამპრასისა 

და ესპანელ ფელიქს მანტიას მატჩი, ყვე– 
ლას გასაკვირად, სამ სეტს გაგრძელდა 

და მსოფლიოს უცვლელმა პირველმა ჩო- 
განმა თავისი მეტოქე 6:4, 3:6, 6:2 დაამა– 

ხა. 
ხუთშაბათს მიუნხენში პირველი ორი 

მეოთხედფინალი გაიმართა. პატრიკ რაფ- 

ტერი –– მარსელო რიოსის მატჩი დიდი 

დაძაბულობით არ გამოირჩეოდა. პირველ 

ხელში ავსტრალიელმა ზედიზედ ხუთი 
გეიმი მოიგო და კიკინიან ჩილელს ანგა- 
რიში ამის მერეღა „დაასველებინა“ მეტო- 
ქეები აშკარად კარგ ხასიათზე იყვნენ და 
მაყურებელს ჩოგბურთთან ერთად ფეხ- 
ბურთით, თავბურთითა და მანჭვა-გრე- 

ხვით ართობდნენ (250 ათასი ვის არ 
მოიყვანს ხასიათზე?). მეორე სეტში რი- 

ოსს, ეტყობა, გაახსენდა, რომ მეოთხედი 
მილიონი კარგი ფულია, მაგრამ კიდევ 
ორასი ათასი უკეთესი და მეტოქეს მა- 
გრად დაუდგა: ერთი-ორი ბადესთან ისე–- 
თი ჩააგდო, თანაც ბრეიკ-პოინტებზე, რა- 

ფტერსაც შეშურდებოდა და საქმე ტაი- 
ბრეიკამდე მიიყვანა. ტაი-ბრეიკის ანგა- 
რიში კი 7:0-ია ავსტრალიელის სასარ–- 
გებლოდ. საბოლოოდ –– ნ:ს 7:6. რაფტერს 

მარტო ამ ტურნირზე საპრიზოს სახით 
675 ათასი.დოლარი დაუგროვდა და ამ- 
ხელა თანხებს უჩვევი ცოტა შეცბუნე- 

ბული ჩანდა: „არ ვიცი, ამდენ ფულს რა 

ვუყო, არაფერი მჭირდება. ალბათ, მანქა- 

ნას ვიყიდი და მშობლებს ვაჩუქებ, რომ 
ჩოგბურთის სათამაშოდ მიმიყვანეს კორ- 
ტებზე“. ასევე მორიგი იოლი გამარჯ 

მიითვალა პეტერ კორდამაც. მან უიმბლ- 
დონის ფინალისტ ფრანგ სედრიკ პიო- 

ლინს მოუგო 7:59, 6:3. 

ავთანდილ სვანიძე 

2. პალადაშრიი ,ჯ 

  

ლევანი 90691(190 
'საბმრძნ1(,სს030ს 

'მმსადმბა 
„სარბიელმა“ უკვე გაუწყათ, რომ ლე- 

ვან ქარაბაკი ფინეთის ქალაქ კოპიას გუნდს 
ეროვნული თასის მოპოვებაში დაეხმარა. 

ლევანს ფინელებთან ზ-თვიანი კონტრა– 
ქტი აქვს, მერე კი, ალბათ, საბერძნეთში, 
ათენის პაოკში ითამაშებს, რომლის ხე- 
ლმძღვანელობას წინასწარ უკვე მოლა– 
პარაკებია. ლევანს უნდა, ეს დრო მაქსი– 

მალურად გამოიყენოს. ფინეთის გუნდის 
მწერთნელი ცნობილი ესტონელი ვუღნ 

ამერიკელი ყველა გუნდს ჰყავს. ასე რომ, 
ფინეთის ნ ერთ კვი– 
რაში დაიწყება, ლევანისთვის მოსამზა- 
დებელი იქნება ევროპის უფრო ძლიერ, 
ფაი უმაღლეს ლიგაში სათამა– 

სტეუან”ი 
სი შყყI/MსIMს 
მისი გენდი პი აბმბს 

”გ გუფი 
ოლიმპიაკოსი (პირეოსი, საბერძნე– 

თი) -- ცსკა (მოსკოვი, რუსეთი) 
86:74, მაკაბი (თელ ავივი, ისრაე- 
ლი) -–“ რეალი (მადრიდი, ესპა- 
ნეთი) 87:82, ლიმოჟი (საფრანგე- 
თი) “ ეფეს პილზენი (სტამბო- 

ლი, თურქეთი) 62:77 

მაკაბი 22 0 165144 4 
ოლიმპიაკოსი 2 2 0 156141 4 

ეს პილხენლდთ 2 1 1 144132 3 
მ» 2 1 1 14MV%3 5 
რეალი 2.0 95 190772 
ლიმოჟქი 2-0: 2 14055 2 

ც ჯგუფი 
· თიურქ ტელეკომი (ანკარა, თურქე“ 

თი) “- ესტუდიანტ ესი (მადრიდი, 
ესპანეთი) 80:88ვ ბენეტონი (ტრე- 
ვიზო, იტალია) “- პორტუ (პო- 
რტუგალია) 76:67, სპლიტი (ხორ- 
ვატია) ““ პაოკი სალონიკი (სა- 
ბერძნეთი) 74:76 

ბენეტონი 2.2 0 149125 4 
პაოკი 220 176151 4 
სპლიტი 2 1 1 146142 3 
ესტუდიანტეი 2 1! | 146153 3 

მი 2.0 2 14540 .2 
რტუ 2.0 2 13864 2 

C ჯგუფი 

კინდერი (ბოლონია, იტალია) –– 
პოორტეზი (საფრანგეთი) 72:79, 

ბარსელონა (ესპანეთი) –- პარ- 
ტიზანი (ბელგრადი, იუგოსლა- 
ვია) 87: ჰაპოელი (იერუსალი- 

მი, ისრაელი) -- ულკერი (გლე” 
ნჩიკი თურქეთი) 80:74 
ბარსელონა 2 2 0 18245 4 
ლთ 2.1 1 153ქ4773 

2.1 1 171153 

21 1 161733 
ჰაპოელი 21 1 148553 

ულკერი 92.0 2 160752 

LL ჯგუფი 

ციბონა (ზაგრები ხორვატია) --- 
(ბოლონია, იტალია) 

8292, ალბა (ბერლინი, გერმანია) 
პარიზი (საფრანგეთი) 79:71 

ოღრმაია (ხლიუბლიანა სლოვე– 

ეგროლიგ 
სტმა ლიუბლიანის „ოლიმპიამ“ უკვე 
მეორე თამაში წააგო და ისევ 3 წლ 
ლის სხვაობით. ბერძნებთან შეხვედრა- 

ში ვლადიმერ სტეფანია თანაგუნდელ- 
თაგან საუკეთესო იყო 15 ქულით, მა- 

გრამ ,,ოლიმპია“ დამარცხებას ვერ გა- 
დაარჩინა. | 

ტიმსისტემი 2.2 0- 17240..4 
აეკი 2:2 0. 13123 4 

ალბა 2!) 1 15253.3 

ციბონა 2 I | 155927 3 

ო 2.0 2 141522 
უღეეთი 2-0 2 123036292 

გოდელ 
დონია) –- ოდესა (უკრაინა) 57:77, 

(პლუნგე, ლიტვა) -– 

ქეთი) · 63:6' 
/ 22 0 142130 4 

22 0 169158 4 

ფიბი | 9 (I 1 19400 3 
ოდესა 92 + -I Mთ87 3 

გე 2.0 3 157468 2 
სკო 20 2 IMI9. 2 

8 Xგუფი 

(სტამბოლი, თურქეთი) 
–- ლემანი (საფრანგეთი) 83:85, 

სლასკ ( => 

სლასკ ცეპტერი 2 2 0 160142 4 
ლე მანი 9.9 0 15446#4 

ერბასე. 2 1 I 147145 3 
აეაარირი 2 1 1 199523 
ბროცირნი. 20 2 153592 
ოპავა · 2-0 2 14055 2 

C Xგუფი 

პრუსცკოვი (პოლონეთი) – მცტ 
(სკოპიე მაკედონია) IM0:64, ჟალ- 
ტირისი (კაუნასი ლიტვა) -- 

ლინი (ესტონეთი) –- 
(საფრანგეთი) 56:67 

ჟალგირრსი 2 2 0 156128 4 
აი. 2:22 0 140204 
ოვ 21 1 175473 

ზაგრები 9.1 +1L- ჰქექუ1 ვ 
20 2 IMI54.2 

ტ 20 2 I6I099 2 
0 ჯXგუფი 

ჟელეზნიკი (ბელგრადი, იუგოსლა- 
ვია) ““ კასერესი (ესპანეთი) 87:80, 
კერავნოსი (ნიქოზია, კვიპროსი) 

=' სამარა 6674, 'რლივეირენსე. 
(პორტუგალია) “- პლანია ბასკე- 
ტი (ლულეო, შვედეთი) 8L71 

ცი 22 0 159274 
სამარა 2.2 0 163126 4 

21 1 IMM4M17 3 _ ა ლავი ს ყავ 
კერავნოსი 2 0:72. 134492 
ლულეო 20 2 161852 

L ჯგუფი 

ბეობანკა (ბელგრადი, იღგოსლავია) 
–– პონვედი (უნგრეთი) 79:74, ჰაპო- 

ელი (ეილატი, ისრაელი) -- ტა- 
ტამი (რონდო, 

უსკ (პრა- 
ღა, ჩეხეთი) 94:58, მოხდა, (სლო“ 
ვაკეთი) “- აპოლონი 

დენ ბოში აარ თი) I0:99, 
ლი (ჰოლანდია: 
(ზაგრები ხორვატია) 79:78 

დენბოი... 22 0 1759 
პოლზ 2 1 1 204195 
შრღერჟა. 2 1 1. ო 
აპოლონი 21 1 2171% 
ერჟინევჯჯი # 1.1. 16ექნ5 

20 2 1542 

6 ჯგუფი 

ოსტენდე (ბელგია) -- მარცი (კი- 

იერი (ლევერკუზენი გერმანია) 
788L უგალ - 

საბონი) -- კანტუ (იტალია) 6972 
22 0 16”>M47 4 

2 2.2 0 165558.4 
ოსტენდე 2 1 1 161593 

21 1 1648 3 
დ 200 2 154830 

კიორმენდი 20 2 157472980 

#2იუშივ 

ბუდიველნიკი ) 
პეზინოკი საუთ 70:86, სტ. 
სალზით (ავსტრია) –– აბო 

(სარატოვი, 
რომია (რაჰანანა ისრაელი) –- 
პანათინაიკოსი (ათენი, საბერძნე– 

თი) 74:84 

პანათინაკოსი 2 2 0 169144 4 
ფყოლორი 22 0 16247 4 

ანანა 21 1 150:543 

2.1 1. ჯიქუმვ 

% 20 2 174572 

20 2 1396-9295 

სა 
ლ
ა
ლ
ა
'
ლ
ე
ლ
ე
 

#4 წ. ვულორატლა 

ესპანეთის ველორური 

„"გუელრა“ 

ხოსე მარია ხიმენესი 

24 სექტემბერი. მე-18 ეტაპი 
ბურგოსიდან ვალიადოლიდამდე 

18317 კილომეტრი. 

ოთხშაბათს ,,ვუელტაზე“ ყველაზე სწ- 
რაფი და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერე- 
სო ეტაპი გაიმართა. დისტანციის პირვე- 
ლი მეოთხედის გავლის შემდეგ პელო- 

ტონს რვა მრბოლი გამოეყო და ნელ- 
ნელა დიდ მანძილზე დაწინაურდა. პელო- 
ტონი ერთი ხანობა ყურს არ იბერტყავდა, 
მაგრამ როდესაც წინწასულთა უპირატე- 
სობამ 12 წუთს მიაღწია, აღმოჩნდა, რომ 

მათ შორის მაჩანჩალების გარდა არცთუ 

მთლად წყალწაღებულებიც ერივნენ, მა– 
გალითად, საერთო ჩათვლაში მე-5 ადგი- 

ლზე მყოფი იტალიელი კლაუდიო კიაპუ- 
ჩი. რბოლა ასევე რომ გაგრძელებულიყო, 
გარკვეული ცვლილებები იყო მოსალოდ- 
ნელი, ამიტომ იჯგრომ ტემპს მნიშენელო- 
ვნად უმატა. ამ „კატა-თაგვობანას“ თამა- 

შმა ის გამოიწვია, რომ საშუალო სიჩქა- 

რემ 47,4 კმ-სთ შეადგინა (ყველაზე სწრა- 

ფი წლეულს), მანძილი გაქცეულებსა და 
მდევრებს შორის კი თანდათან შემცი- 

რდა, თუმცა, ი:გრო დაწინაურებულებს 

მაინც ვერ დაეწია. ფინიშის სწორზე რვა 

გაქცეულიდან მხოლოდ სამს –- იტალი- 
ელ სტეფანო კოლაჯის, ჰოლანდიელ ლეონ 
ვან ბონსა დ ფრანგ ლორან ბროშარს 

შემორჩათ ძალები გამარჯვებისთვის სა- 

ბრძოლველად. დაძაბული სპურტი მცირე 
სობით მათ შორის საუკეთესო 

სპრინტერმა –- ვან ბონმა მოიგო. 

მე-8 ეტაპი: L ლეონ ვან ბონი –- 3:62,30, 
2. ლორან ბროშარი; 3. სტეფანო კო- 
ლაჯი; 4. მარიანო პიკოლი (იტალია); 

ნ. კლაუდიო კიაპუჩი (იტალია); 6. 
გარსია აკოსტა (ესპა- 

წეთი); 7; ვიაჩესლავ ეკიმოვი (რუ- 
სეთი); 8 იგორ გალდეანო (ესპანე- 
თი) –– ყველას იგივე დრო. 
25 სექტემბერი. მე-I9 ეტაპი 

ვალიადოლიდიდან სან რაფაელოს 
ლოს ანჯელესამდე. 193,3 კილომეტრი. 

ეს ეტაპი ტონი რომინგერის 80ჯ. 

შვეიცარიელი ვეტერანი <ირტაი ს 
მგზის გამარჯვებულია, მაგრამ ამ ბოლო 
ხანს ასაკი ნამეტნავად დაეტყო და წლის 
ბოლოს პენსიაზე ი ხეღრი აპირებს. 

რომინგერი პელოტონს სტარტიდან 50 
კილომეტრში გაექცა, მაგრამ თავისივე 

აღებულ ტემპს ბოლომდე ვერ გაუძლო. 
ფინიშამდე ოცი კილომეტრი იყო დარჩე- 
ნილი, როცა შვეიცარიელს იოლად გაუს- 
წრეს. დაწინაურებულნი ორნი იყვნენ –- 
ფრანგი პას კალ რიშარი და ესპანელი 

ხოსე. მარია ხიმენესი. უკანასკნელ კი- 

ლომეტრებზე ისინი ჯგროს ნახევარ წუ- 
თსღა უგებდნენ და ფინიშისწინა აღმა- 
რთზე რამდენიმე მდევარი წამოეწიათ კი- 
დეც. ხიმენესმა წლევანდელ „ვუელტა- 
ზე“ თითქმის მოგებული რამდენიმე ეტა- 
პი წააგო და სულ მეორე ადგილზე გადი- 
ოდა. მან ფინიშამდე ხუთასიოდე მეტრში 
მდევრები ახლაც წინ გაუშვა, მაგრამ” რომ 
დაინახა, ამდენი ჯაფა ისევ წყალში ეყ- 
რებოდა, გათავხედებულ მეტოქეებს აღ- 
მართის რეაქტიული სიჩქარით დაძლე- 
ვის მაგალითი უჩვენა და როგორც იქნა, 
პოდიუმზე ასვლის უფლება მოიპოვა. 
მე-19 ეტაპი: L ხოსე მარია ხიმენესი -- 
4:338 2. დანიელ კლავერო (ესპა- 
ნეთი) + 3. რობერტო ჰერასი (ეს- 
პანეთი) --- იგივე დრო; 4. პასკალ რი- 

შარი (საფრანგეთი) +18 ნ. ლორან ჟა- 
ლაბერი (საფრანგეთი) +#3L .6. სერ- 

- გეი ივანოვი (რუსეთი) -- იგივე დრო. 
ლევან ჩხეიძე 

სარგიელი 
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'4 რუნისს პიპშუ ბა 

დაეცა ჯ 
12 ოქტომბერს 1999 წლის IV მსო- სა 

ფლიო თასში სამძართველოც ჩე- წწCVCს83V 
ბმება ევროპას მეორე შესარჩევი +899 
ეტაპის „ა“ ქვეჯგუფის პირველ მატჩში 

თბილისში უმასპინძლებს ხორვატიას, რომელიც პი- 

რველი ეტაპის ერთ-ერთი გამარჯვებულია. 

ამასობამი სხვა ზონებში გაგანია ”შეჯიბრია. 
აფრიკაში ორი ეტაპი დასრულდა, მაგრამ გასამართი 

კიდევ ორია. გაზაფხულზე სპარსეთის ყურის არაბული 
სამთავროების ნაკრებმა, რაგბის ენაზე ,არაბთა ყურე“ 
რომ ქვია, შინ 53:18 დაანგრია ბოთსვანა, სტუმრად 44:30 
--- ზამბია და გავიდა მეორე ეტაპზე, რომლის პირველ- 

სავე მატჩში შინვე --- ბაჰრეინში 12:11 გააგორა ტუნი- 
სი, აქამდე ფ0რა-ს პირველობაზე რომ თამაშობდა. 

მატჩი მთავრდებოდა და არაბები, რომლებიც სინამდ- 
ვილეში სამთავროებში დაბადებული ანაც მცხოვრები 
ზელანდიელები, ავსტრალიელები და ბრიტები არიან, 

ტუნისს 9:6 უგებდნენ. აქ მაღრიბელებმა ლელო გაიტა- 
ნეს და წინ გავიდნენ, მაგრამ- ჟურეელეები არ დაბნეუ- 
ლან და არეკნით გამარჯვების გოლი გაიტანეს. ამით მათ 
თითქოს დაიბევეს მესამე ეტაპზე გასვლაც, მაგრამ მეტი 
ველარ ივაჟკაცეს -- წ სექტემბერს წაირობში 
18 (3ლ) 87 (4ლ) წააგეს კენიასთან. 

ამით'ტუნისს კიკო („ტუზი“) დაეცა. 30რა-ელებმა 
"შაბათს შინ, სულ რაღაც 350 ქომაგის თვალწინ 52:5 და- 

ლახვრეს კენია. რაკი სამივე მონაწილეს ორ-ორი ქულა 

დაუგროვდა, მსოფლიო. თასის დებულების ძალით და- 

ითვალა გატანილი ლელოები და მესამე ეტაპზეც გავი- 
და ტუნისი, ვისაც იქ ზიმბაბვე და წამიბია დაუხვდებიან. 

ამ ეტაპიდან ორი მოწინავე გავა მეოთხეზე, სადაც პირ- 

დაპირ არიან დაშვებული სპილოს ძვლის ნაპირი და მა- 
როკო, სბოლოოდ მსოფლიო თასის ფინალში აფრიკი- 
დან ერთი გუნდი მოხვდება, მეორეს კი სხვა შესარჩე- 

ვი რეგიონების კიდევ 6 ხელმოცარულთან სანუგეშო. 
წას. ბოლო ორი საგზურისთვის ომი მოელის. 
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| ცრაგებიიან ჩურს არდებს ბურთს 

  

  

  

      
     

რ ვეწვევითო., მა! რეც როჭ მიუთითეს დ; უბლი! ელმა 

ოღდაშებმ., ივმა“ ქადილი უკან ფიღო და აში ურია 
ღან წე რაც (აარა. 3 

ამასობაში თასის ორგანიზატორებს დაუდგენიათ, რომ 
იმავე ტურში „,პოსა“ და ,ჰლანეჰლის“' თამაში უფრო ბი- 

ნძური ჟაფილა. ახლა გამოძიება ამის გამოც. გაიმართე- 

ბა და ვერც ამ კლუბებს აცდებათ სასჯელი. 
არადა, კულუარებზე უფრო საინტერესო ამბები 

მოედნებზე ხდება. 

გამარჯვებული „ლესთერის“ 9 ნომერი ასაინ. პილი. 

' როიტერი ტულუზიდან: 

ინგლისი იბებს, სხვები ჩხუბობენ 
მორიგ ტურს წინ ფრიადი საქმეთა გარჩევა უძ- 

ღოდა. 

ევროპული რაგბის მამები ორშაბათს დუბლინში შე- 
იჟარნენ, რათა ,,ბრივისა“ და ,,პონტიპრიზის“ სკანდალუ- 
რი მატჩი განეხილათ. ის თამაში ფრანგებმა მოიგეს, მო- 

ედწიდან გუნდებს თითო. მოთამაშე გაუძევეს, მესამე ტა- 
იმში კი უელსელებმა გვარიანად თეთქვეს. მასპინძლები. 

რაგბის მამებმა ბარში გამართული რბევა არ გაარჩიეს, 
ესო და პოლიცია ჯერაც იძიებს და მათ საქმეში 
როგორ ჩავერიოთო. რაც შეეხებათ გაძევებულებს –- 

'უელსელთა ზელანდიელ 8 ნომერ დეილ მაკინტოშს და 
ფრანგ ფლანკერ ლიონელ მალიეს, მათ ერთი თვით მი- 

ეცათ დისკვალიფიკაცია. გუნდები 30-30 ათასი გირვა- 
ნქით დაჯარიმდნენ. ამ თანხის ნახევარი სამ კვირაში უნდა 
გადაიხადონ, ნახევარიც -- სეზონის ბოლომდე. გარდა 
ამისა, ორივე კლუბი გააფრთხილეს, რომ თუ ჩხუბს არ 
დაიმლიან, საერთოდ გააძევებენ ევროპის თასიდან. 

გალახული „ბრივი“ ერთი პირობა გაიბუტა და ინ- 

გლისის „ბასთან“ სტუმრობას აღარ აპირებდა. დუბლი- 
ნიდან გუნდი ამის გამო დატუქსეს. მაშინ ფრანგები გა- 

ჯიუტდნენ, შემდეგ ტურში, ე. ი. დღეს „პონტიპრიზს" 
  

  

( კავშირს კომისია, ნაპრებს _.. 
ტუნისი ტუნისად, მაგრამ აფრიკული რაგბი ხომ უპირველესად სამხრეთი აფრი- „ 

კის რესპუბლიკა და მისი ,,კურციკებია“, ამათ § სექტემბერს მოუხსნეს ფინაჩი მწვრთ- 
წეხან. კარელ დიუპლესი, ვისი წინაძღოლობითაც მსოფლიო ჩემპიონებმა წელს გამა- |. 
რთული 8 ტესტიდან § წააგეს. და კიდევ, ორშაბათს სპორტის მინისტრმა სთივ შვეტემ „ 
მიაღწია იმას, რომ პრეზიდენტმა მანდელამ რაგბის კავშირის საქმიანობის გამომძიებელი · 
კომისია შექმნა. მას იოჰანესბურგელი ვექილი ჭულ ბრაუდე უთავკაცებს. ' 

  
  

  

  

   

    

  

ამ ტურში ინგლისის ბობოლა კლუბებმა სამი დიდი მა- 
ტჩი მოიგეს: ,,ჭქარლიქვინზმა“ ,,კარდიფს“ მისსავე მოედა- 
ნზე ლელოს გატანა საერთოდ არ დაანება; ,,ლესთერმა“ 
საფრანგეთის ბოლო ოთხი წლის ჩემპიონ ,,ტულუზს“ 
სამხრეთაფრიკელი 10 ნომრის --- ჯოელ სტრანსკის გო- 

ლებითა და მეორე ნახევრის დასაწყისში გატანილი ლა- 
მაზი ლელოთი აჯობა: ფიჭელი ვაისელე სერევის, ა 
ნსკისა და ინგლისელი ნაილ ბექის ბურთაობა 
ელმა ერიკ მილერმა დააგვირგვინა. რაც შეეხება „ბასს“, ს 
იგი ,,რივთან“ მეორე ნახევარში ორჯერ აგებდა; არგე- 

ნტინელ ლიზანდრო. არბისუს ბოლოსწინა წუთზე 40 მე- 

ტრიდან საჯარიმმო რომ არ გაეფუჭებინა, ფრანგები 

ალბათ გაიმარჯვებდნენ. 
ლუკა ჯორჯიაშვილი 

_ „ჰაინეკენის“ · ევროპის. თასი. 

M ტური. 20-21.09, ა ქვეჯგუფო ტრულუზი (საფ- 
რანგეთი) 17 (10) (2ლ, 2გ, ს) – ლესთერი (ინ- 
გლისი) 22 (9) (ლ, გ, სს მილანი (იტალია) 33 
(91) (წლ, · _- ლენსთერი (ირლანდია) 32 
(17) (4ლ, სა. თ). მონაგარი ლესთერი ჯა ტუ- 
ლუზი 4 ქულა; ლენსეთრი და მილანი 

ბ ქვეჯგუფი: ვოსფსი (ლონდონი, ია 56 
(15) (8ლ, 5გ, 2ს) -- ალსთერი (ირლანდია) 3 
(3) (ს, გლაზგო (შოტლანდია) 35 (10) (4ლ, მგ, 
ვს) – სვონზი (უელსი) 21 (14) (2ლ, გ, მს). მო- 
ნაგარი: ვოსფსი 6; გლაზგო 4; სვონზი 2; ალსთე- 
რი 0 

  

  

გ ი: ბასი (ინგლისი) 27 (14) (2ლ, გ, 
5ს) –- ბრივი (საფრანგეთი) 25 (15) (3ლ, 2გ, 2ს); 
საზღვარი (შოტლანდია) 16 (6) (ლ, გ, შს) – 
პონტიპრიზი (უელსი) 23 (3) (2ლ, 2გ, ვს) მო- 

ბრივი 4; პონტიპრიზი 2; საზლღ- 

    

  

   
    

   

    
   
   
   
   
   

ფლოტმა 
ესპანექს, 
ჩაუბრა 
გარსაქვეყნო წაო- 

დამდგარი ფლოტალი 
სადაცაა ესპანეთის ჩრდი- 

ლო-დასავლეთ, ფინის- 

ტერის კონცხს გაცდება. 
ქარი კვლავაც სუსტი – 
ოდენ 3-5 კვანძა ქრის. ია- § 
ხტები მიზნისკენ –- სამხ- 
რეთი აფრიკის მშვენება 

ქეიფთაუნისკენ ჯგროდ %ი 
კი არ მიიწევენ, არამედ დასავლეთიდან აღმოსავ- 

ლეთისაკენ 50 საზღვაო მილად გაბნეულან. მათგან 
ხმელეთს. ყველაზე მეტად დაშორებია ნორვეგიის 

წავი, რომელიც კიდეც ლიდერობს. 
„ინოვეიშენი“ წინ ოთხშაბათ დილით გაიჭრა, მა- 

გრამ დაღამებამდე მალევე გაფლანგა 18-მილიანი უპი- 
რატესობა: ერთბაშად სამმა იახტამ –- ,,ლენგვიჯმა“, 
„მერით ქაფმა“ და ,,სილქ ქათმა“ გაუსწრო, თუმც კი 
მცირე ხნით. გუშინწინ კნუტ ფრო სტადის ინტერნაცი- 
ონალური გუნდი, რომელშიც ერთბაშად შვიდი უც- 
ხოელია, ისევ წინ იყო, ოღონდ სულ მცირეთი. 

ოთხი წავი უკვე საგრძნობლად ჩამორჩა დაწინაუ- 

რგბულებს. მიუხედავად ამისა, ფროსტადის აზრით 
ფინიშამდე კიდევ ბევრი რამაა მოსალოდნელი, რაკი 
დაწინაურება ბევრს შეუძლია. ნორვეგიელს თავისი 
გუნდის გამო. უთქვამს, წინ რომ ვართ, უფრო გულ- 
მიცემულად ვნაოსნობთო. · 

მიხო ნინუა 

  

    
· ვითბრედის 

  

–””ი 

იწოვეიშენ კვერნერ ნორვეგია 

  

  

ვითარება გუშინ, გრიწვიჩის დროით 06.00 საათზე 

  

  

წაგარო ბასი '6; 5. სტ ს ფო იენი 
შვეტეს მტკიცებით, მანდელას გადაწყვეტილება რაგბს ოდენ ხეირს დააყრის –-- სა. კარი 0 1 + აარავი . 

ზოგადოების თვალში შელახულ იმიჯს გაუუმჯობესებს. კავშირს შეუმოწმებენ ფინან დ ქვეჯგუფი: მანსთერი (ირლანდია) 17 -- ბურ- ი-ეფ ლენგვიუჯ შევვვიი > წ 155 
სურ საკითხებს, რაკი მთავრობას ეჭვად აქვს, რომ ფული ზანგური რაგბის განვითარე გუეწი (საფრანგეთი) 15; პართიფე (უელსი) 21 მე ქაფ ყ»ს” გფ აღრ 
ბის მაგივრად სხვა, ზეპურ საქმეებზე იხარჯება, . 08 ვედი შერ იიშიზი ეხლორგობთა იმზტღთ ელიი გრირი ლეელ 28 

გუშინწინ ,ქურციკებს“ ახალი მოძღვარი დაუნიშნეს. იგია პროვინციული ბოლანდის ,' სი) 28 (20 (3ლ, 2გ, 3ს#. მონაგართ  პარლიქვი-| 1 ჩეხი რეისინგ ა ჯიღვეაეან “ია ეზ. იგ! ვიხციულ ლანდ ნზი 6; პარდილი. მანსთერი და ბურგუენი 2 ტოშიბა აშშ ქ. დიქსოწი +122.1 
მენეჯერი ნიკ მალითი, ვინაც თავადა(კ ძველი ,,ქურციკია" და დიუპლესის წინამო ი: პლაწეპლი (უელსი) 39 (25) > შ 228.8 ქვე4 ჯგუფი: სვიდიშ მეჩ ვედეთი გ. კრანცი + 
რბედ ანდრე მარკჰრააფის დროს მორკინალებს ავარჯიშებდა, მაგრამ მერე ინტრიგაწმ. 8. 2). – არევიზო (იტალია) 18 (ზს) (3ლ, ემერიქაზ ჩელენჯ აშშ რ.ფილდი #+234.6 
რაგბის მამებმა დაწინაურების ნაცვლად საერთოდ ჩამოაშორეს ნაკრებს. 8. საფრანგეთი 50 წყავი 2 ვ პალეფრიია ი-ეფ ედუქეიშენ შვედეთი კ. გიუ (ქალი) +254.6 

ნიკო ვეფხვაძე სლემი ონა თ ტრეზოი იები | ბრიუზელსანერჯი პოლანდია პ.ბუსხოლცი +254.9 
იე 1 დავიეს: ეეე ევი 
III. ' ბახდი ს. ძენი I. პრეთაი ალის აბ პნ ს აა აიი 

  

  
  

  

            

  

უცხო ხილთა ტრფიალი 

ს ყაფლან ჯანდიმქმრი 

  

ყარაჩიდან კვლავ. შეგვე” 
ხმიანა ცნობილი წოვ ატორი, 

| ბიზნესმენი, მარის პხუნიბბა ე ქველ-მოქმედი და 

  

  

    
  

    

  სარტიელში 
სპორტული გაზეთი   გ   

  

  

ამოდის 

ორშაბათობით, სამშაბათობით, 

/ მთავარი რედაქტორი ” 
  ჭურაბ ფოცხვერია 

  
  

წელიწადში რიკიშებს - სუმოს მოჭიდავეებს 
რამდენიმე ფალავჩწობა – ბაშოს ტურწჩირი აქვთ. თითო 

15 დღეს გრძელდება. ბოლო კვირას დასრულდა ტოკი- 
ოში, წინა კი ივლისში ნაგოიაში გაიმართა. იქ იოკო- 

| ძუნა (ფალავანთა ფალავანმა) ტაკანოჰანამ გაიმარჯვა და 

! კარიერის მე-17 ტიტულიც მიითვალა, 

სუმოს კლასიფიკაციას ბანზუკე ქვია. იოკოძუნა მის კენ- 
წეროში ზის. მერე მოდის ოზეკი –- ჩემპიონი, სეკივაკე 

–– უმცროსი ჩემპიონი, კომუსუბი --- ამაზე უმცროსი ჩე- 
მპიონი. შემდეგი თანამდებობაა მაეგაშირა -- უფროსი 

მოჭიდავე. ყველა ესენი მაკუ-უჩის ანუ „უმაღლეს ლიგას“ 
შეადგენენ. შემდეგ შოდის კიდევ რამდენიმე კლასი, რო- 
მელთაგან უფროსს ძურიო ქვია, 

ტოკიოს ბაშოში რიკიშთა 19 წყვილი მონაწილეო- 

ბდა. მაკუ-უჩშიც ყოველდღიურად ამდეწი შერკინება 
იმართებოდა. ჭიდაობდნენწ „რიოგოკუ კოკუშიკანის“ ას- 
ჰარეზზე რომლის ტრიბუნები 1!) ათას მოსეირეს 

იტევს. მათ შორის იყვნენ იმპერატორი აკიჰიტო და მი- 

სი თანამეცხედრე მიჩიკო. შეჯიბრს „შემოდგომის ფა- 
ლავნობა“ ერქვა. 

ივლისის ტურწირი იმით დასრულდა, რომ ბოლო დღეს 
ტაკანოჰანამ და მასსავით იოკოძუნა აკებონომ 19 მოგები- 
თა და ორი წაგებით უწიეს. მერე ფალავნობა მათმა იმ- 

დღევანდელმა შერკინებამ გადაწყვიტა. 
ამჯერად შეჭიბრი ბევრად უფრო საინტერესოდ წარი- 

მართა. ლიდერები ხშირად იცვლებოდნენ. ბოლოს დამა- 

  

ტებითი შებმის 
დანიშვნაც გახდა 
საჭირო. 

ფავორიტები, 
რა · თქმად უნდა, 

იოკოძუნები იჟვ- 
წენ. მათ საწყისი 

ორი დღე მითი გავლეს, მესამე ტურში კი ტაკანო- 
ჭაწა მაეგაშირა დ; კიდეზე მიიმწყვდია და ძირს 
დაცა. აკებონოს 5 რებიშ) ბრს მარცხი მეოთხე დღეს შეე- 

    

მთხვა –- ახალბედა სეკივაკე ტოჩიაზუმამ წააქცია. მერე 

ლიდერებმა ზედიზედ მოიგეს. მერვე დღე აწუ მეორე 
კვირადღე რომ გათენდა, 7-დან 7 მოგებით ლიდერობდა 
ოზეკი ვაკანოჰანა ( ტაკანოპანაში არ აგერიოთ!), ტაკა- 
ნოჰანას, აკებონოსა და ოზეკი მუსაშიმარუს კი თითოს 6 

მოგება ქონდა. 
ამ დღეს ვაკანოჰაწამაც წააგო: მას მაეგაშირა კოტო. 

წოვაკამ მოუგო. ოზეკის ორივე იოკოძუნა გაუსწო- 

რდა, მაგრამ მეცხრე დღეს იმავე დეძიმას უკვე აკებო- 

ნო გადაეყარა და მანაც მარცხი იწვნია. 

ეს შერკინება გამორჩეული იყო. აკებონო მეტოქეს 
ყელში წვდა და ნაპირთან მიდენა, მაგრამ დეძიმამ უგა- 
ნა და ორივე გოლიათი მიწას დაენარცხა. მსაჭმა გამარ- 
წვებულად აკებონო. მიიჩნია, მაგრამ ხუთმა დამქაშმა სხ- 

ვაგვარად განსაჯა. მოკლედ, აკებონო ჩამორჩა ლი- 
დერებს: ტაკანო-მ, ვაკანო-მ და მუსაში-მ მეთერთმეტე 
დღეს თითომ 89 მოგებით მიატანა. 

ამ დღეს 157-კილოიანი ტაკანო ერკინა უმძიმეს რი- 
კიშს, მაეგაშირა კონიშიკს, ვინაც 275 კილოს იწონის. 

ამ მოჭიდავემ რამდენიმე ტური გამოტოვა, რადგან სა- 

ზსრების ანთება დაემართა. და მაინც, ტაკანოს მაგრად 

მიაწვა, ცუმც კი დამარცხდა. აკებონოს მესამე მარცხი 

აგემა სეკივაკე ტაკატორიკიმ. 

აკებონომ მეცამეტე დღესაც წააგო –- ო.ზეკი მუსა- 
შიმარუსთან. ბოლოსწინა დღეს -- შაბათს ტაკანოჰანამ 
და ამ ამარა თითომ 12 მოგებით მიაღწია. მათ შებმაში 
მუსაშიმარუმ გერხონთა ჩი ჩემპიონთა ქვეშ მოიყოლა და 
წააქცია (მარცხნი8). ამის წყალოყით ოზეკს ჩემპიონო - 
ბისათვის თავის კოლეგა ტაკანონამთან კვირას არ უნდა 

წაეგო, მაგრამ კოვზი ნაცარში ჩაუვარდა. 
სამაგიეროდ მოიგო ტაკანოჰანამ აკებონოს ამ ბა- 

შოში მეექვსე (1) მარცხი აგემა. რაკი ორ რიკიშს Iვ- 
13 მოგება დაუგროვდა, დაინიშნა „პლეი-ოფი“, რომე- 

ლშიც ტაკანომ სარტყელში ჩაავლო ხელი მუსაშიმა- 
რუს და ასპარეზიდან გადადენა (მარX3603). 

26 წლის 18-გზის გამარჯ7ვებულს ჯილდოდ 10 მილი- 
ონი იენი (82 ათასი V55) ერგო, დაჭილდოვდნენ სხვე- 
ბით –– ორ-ორი მილიონით (16 400 055). 

საბოლოო ბალანსი, ტაკანოჰანა 14-22, მუსაშიმარუ 

(იგივე ფილამანუ პენიტანი, "ჰავაი, აშშ) 13-1მ, ტა- 

კანონამი და ვაკანოპანა 12-ვ, დეძიმა 11-4, 
ტოჩიაზუმა 10-5, აკებონო (იგივე ჩად როუვაწნი, 

ჰავაი) და კოდევ სამნი 9-6 

        

  
  

      
  

  

  

7 სექტემბერი, 1997 

  

რედაქტორი 
თამაზ მიბრიაული 

სარედაქციო კოლეგია: 
ილია ბაბუნაშვილი 
ვახტანბ ბზიკაძე 
%აალ გიგინეიშვილი 
ზურაბ მეძველია 

ფეხბურთის განყოფილება: 
ლაშა გოდუაძე, კობა ინასარიძე, 

მამუკა კვანტალიანი, მერაბ მამულა- 

შვილი, ონისე შინჯიკაშვილი 

სხვა სახეობათა განყოფილება: 

ერეკლე კიკილაშვილი, ილია 
მხეიძე, ავთანდილ სვანიძე, ლევან 
ჯავახიშვილი 

კორესპონდენტი ქუთაისში. 

იუზა კაციტაძე : 
კორესპონდენტი ლონდონში 
დავით მჭედლიშვილი 
ფოტორეპორტიორები: 
გურამ დოლენჯაშვილი 

„ ბადრი კეთილაძე 

სტილისტები: მაია აბზიანიძე, 

ნათელა გიორგობიანი : 

კომპიუტერული ცენტრო 
ინგა აკოფაშვილი, წინო დევაძე, 

სვეტა დევაძე, ვანო კიკნაძე, ირმა 
მშვენიერაძე, ლევან ჩხეიძე, ბელა 
ხატიაშვილი, გურამ ხელაშვილი 

LL _ გამომშვები ზურაბ ინაშვილი _ , 
დირექტორი 
გიორბი ოძრომჭედლიძე 

დამფუძნებელი: შეზღედელი პ>– ჰა 
“სუხისმ ს. სა 
საგამომცემლო ფირმა „მარდი“ 

' რედაქციის მისამართ” თბილისი, 
ალ. ყაზბეგის გამზირი 42, II კორპუ- 

სი, IV სართული. საფოსტო მისამარ- 

თი: თბილისი - 79, საფოსტო ყუთი 
208. ტელეფონი: 39, 48 29 
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