
  
სპორრული გაჭეთი 

'ჩაზა, 
'ხენაცვალე, 
'ჩნდა 
ხაპრებში 
ჩMამაში? 
– მინდა, როგორ არა. მე ქართველი 

რ, ეროვნული გუნდი ჩემთვის უმთავ- 

სია. რა ვქნა, მენისკი თუ მაწუხებს. 
– კარგი, ძალიან კარგი. მაშინ ახლა 

სკოვში გაფრინდი, იმკურნალე და ათე- 
II გელოდებით. ლატვიასთან მაინც ვერ 
ამაშებ.. 

ვლადიმერ გუცაევი კატეგორიული იყო, 
ეული პირდაპირობითაც თქვა სათქმე- 

· გუშინწინ მოსკოვიდან ახალჩამოსუ- 

მა ზაზა ჯანაშიამ ნაკრების ხელმძღვა– 

ლობას „ლოკომოტივის“ ექიმის წერილი 
ომ აჩვენა, ეს დიალოგიც მაშინ შედგა. 

  

  

  

     
  

ზაზა ჯანაშიას შეშუპებული 
ელის თითი რომ ჩაუცხრა, ახლა 

მუხლი წამოსტკივდა    

  

ო“ ს. 
% 

'სანდრე იაშვილი, როგორც ადრე გაუწყეთ, 
რიგას არ ჩამოსულან. ნაკრებმა დინამოე- 
ლი ლევან ცქიტიშვილით შეავსო დანაკ- 
ლისი. გუშინ ლევან სილაგაძეს წამოსტ- 
კივდა კოჭი და მხოლოდ მოედნის გარ– 
შემო ირბინა ვლადიმერ პანოვთან ერთად, 
სხვებს არა უჭირთ რა. მხოლოდ მურთაზ 
შელიას წონაა თვალშისაცემი, ექვსთვია– 
ნი უვარჯიშებლობის კვალი ძლიერ ემჩ- 
ნევა, აშკარად ვერაა ფორმაში, თუმცა მო- 

ნდომებულია და, ალბათ, ზეგ ძირითად 
შემადგენლობაშიც ვიხილავთ. ამბობენ, ლა– 
ტვია – საქართველოს მატჩს თითქოს 
რომელიღაც უცხოური არხი გადასცემდეს, 
მაგრამ ზუსტჰდ ვერაფერი თქვეს. თამაში 
კი ახლოვდება, თუმცა აქაურთ ფეხბურ- 

თისადღმი ინტერესის მაინც არაფერი ეტ- 
ყობათ. უმეტესობამ არც იცის, საერთოდ 
რა მატჩი უნდა გაიმართოს ლატვიის დე- 
დაქალაქში. ეგაა, გუშინ ქალაქის ცენტ- 
რალურ ქუჩებში აფიშები გააკრეს, ლატ- 
ვია სა ს ეთამაშებაო. თავად მა– 

ტჩი კი შვიდის ნახევარზე დაიწყება აქა- 
ური დროით. სტადიონზე მხოლოდ ხუთი 
ათასი ადგილია და ისიც საკითხავია, შე- 
ივსება თუ არა, რეკონსტრუქცია მიმდი– 
ნარეობს და მაყურებელს ოდენ ინდივი– 
დუალურ სკამებზე მოკალათება შეეძლე- 
ბათ. არც აქაურ პრესაში წერია არაფერი 
ჩვენთვის საინტერესო, სიტყვა „გრუზია“ 
არსადაა ნახსენები, არადა, სამი-ოთხი სპო- 

რტული გაზეთი კი გამოდის რიგაში. ეტ- 
ყობა, მატჩის წინა დღეს აუწყებენ მკი– 
თხველთ, თუნდაც თავისიანები რას ფიქ- 
რობენ, როგორ ემზადებიან. 
ახალგაზრდულ ნაკრებს რაც შეეხება, 

ახალს და საინტერესოს ვერაფერს გეტ- 
ყვით, სადღეისოდ მათი მწვრთნელი გი- 
გლა იმნაძე მინი პრესკონფერენციას დაგ- 
ვპირდა და რასაც იტყვის, ხვალინდელ 
„სარბიელში“ წაიკითხავთ. 

რიგაში კიდევ უფრო დათბა. მზეს ძა- 

ლა მიეცა, თუმცა ცივი ნიავი მაინც უბე- 
რავს. გუშინ საქართველოსა და ლატვიას 
შორის ერთი მსგავსებაც „აღმოვაჩინეთ“, 
თბილისისა არ იყოს, რიგაშიც ჩეხური 

ფირმა „შკოდას“ ტროლეიბუსები მიდი- 
მოდიან, ოღონდ ჩვენგან განსხვავებით, აქ 

ყანდელა/ი „ა სპას 30. · 
   

  

II შტM1ბმრს სპ06ტ0ს სასახლეში 
დიდ ჩხძბსის 

11 ოქტომბერს თბილისურ 

რინგზე გიორგი კანდელაკს 

ბულგარელი სპას სპასოვი 

შეებმება, კაცი, რომელსაც 

199ნ წლის ატლანტის 

ოლიმპიადაზე უკრივია, თავი 

ვერაფრით გამოუჩენია და 

მერე პროფესიონალებში 

გადაბარგებულა. ამ ორი 

წლის მანძილზე სპასოვს 

პროფებთან 27-ჯერ უჩხუბია 

და მხოლოდ ერთხელ 

დამარცხებულა, ასე რომ, 

შეიძლება ითქვას, კანდელაკს 

სერიოხული მეტოქე ერგო და 

ისიც გამალებით ემზადება 

ვარიანში თბილისური 

ბრძოლისთვის. ჩვენც ვარიანს 

მივამურეთ, ვიფიქრეთ, 

გიორგის მოვინახულებთ, 

შევიტყობთ როგორ 

ვარჯიშობს, რა ხასიათხეა. 

მით უფრო, რომ ამერიკიდან 

ჩამოსულმა ცოტა არ იყოს 

შეცბუნებულმა გვითხრა: 

პირველად ვიკრივებ 
ქართველი გულშემატკივრის 
წინაშე და ძალიან ჭღელავო. 

| იხილეთ მეათე გვერდი I. 
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პარასკევს 17 საათხე სპორტის სასახლეში პრეს-კონფერენციას გამართავენ კანდელაკ - სპასოვისა 

და საბრძოლო ხელოვნების კლუბ „რინგსის“ წევრთა ბრძოლების ორგანიზატორები 

  

ბარსას შევარდენი ბრდლენად არ ეყო 

ხელბურთელთა ევროპის ჩემპიონთა თასის მეთექვსმეტედფინალში „სტუ-შევარდე- 
განრიგი არსებობს, რომელი ნომერი რა 

   
   
   

წცაევი აშკარად უხასიათოდ იყო. თავდ დროს ჩამოდგება გაჩერებაზე. ყველაზე პო– 
სხა ჯანაშია კი ამ საუბრის შემდეგ რ–- პულარული ტრანსპორტიც ეგაა. 
ს აეროპორტისკენ გაემართა, მოსკოვი  კურიოზულ-უცნაური კანონების მიღე- 

ინდა და კლუბის ექიმის მეთვალყუ- 

ნის“ ესპანეთის „ბარსელონასთან“ მარცხს წინდაწინ შეგუებულნი კი ვიყავით, მაგრამ 

თუ შევარდნები კატალონიელებთან ასე განადგურდებოდნენ, ამას მაინც ძნელად წარ- 
მოვიდგენდით. გუშინ „ბარსამ“ საქართველოს უცვლელ ჩემპიონს შავი დღე აყარა და 
44:15 მოუგო. ესპანელთაგან განსაკუთრებით გუიხოსასა და კავარს გამოუდვიათ თავი, 

რომელთაც ერთად 15 ბურთი გაუტანიათ ერაძისა და მის შემცვლელ თევზაძის კარში. 

(ობით შეეცდება შეშუპებულ მუხლს რა- 
'ენიმე დღეში უმკურნალოს. ნაკრების 
ენში ჩასვლისთანავე კი იგი ფეხბურ- 

ლებს შეუერთდება, თუ, ცხადია, ისევ 
„იმე გაუთვალისწინებელი არ მოხდა. 
ჯანმრთელი მოთამაშენი კი უწინდებუ- 

(L დღეში ორჯერ, დილით თერთმეტის 
ხევარზე და საღამოს, ექვსის ნახევარზე 

იშობენ. დილაობით გუცაევი აქცენტს 
ზიკურ მომზადებაზე აკეთებს, იური 
ხადუხინთან ერთად ბიჭებს სიქას აცლის, 

სიც გულმოდგინედ ემზადებიან და სჯე- 
თ, ლატვიელებს აუცილებლად დაამა– 
ხებენ. გუცაევს უკვე შემადგე- 

ბა ჰყავს. არჩილ არველაძე და ალექ- 

     

  

    

   

  

     

    

   

     
   
    

   

    
   

   

უდი, თითქოს ლატვია –- სა, 

თუმცა ეს ნაკლებად მო 

ბით პრობლემაც არაერთი აბრკოლებთ. 

ყველა მანქანას კი ფარები ანთებული ჰქო- 
ნდა. როცა დავინტერესდით, ტაქსის მძ- 
ღოლმა გვითხრა –– ლატვია მსოფლიო- 
ში ერთად ერთი ქვეყანაა, სადაც პირვე- 
ლი ოქტომბრიდან აპრილამდე სავალდე- 
ბულოა, დღისით თუ ღამით შუქები ან– 
თებული გვქონდეს. ვიღაც იდიოტმა ასე 
მოინდომა და ჩვენც ვემორჩილებით, წი- 
ნააღმდეგ შემთხვევაში ჯარიმა 15 ლატი- 
აო (30 დოლარი) – გვითხრა ტაქსი- 

სტმა. ჩვენ კი ჩვენი სამშობლო გაგვახსე- 
ნდა, მაგრამ, საბედნიეროდ, ქართველ კა- 
ნონშემოქმედთ ჯერ ამ დონისთვის არ 

მიუღწევიათ. 

სსსამII, მშრ მნახამწ), საძ0I1ხამი ას, მს არჩს! 
M დღეებია, ფეხბურთის გულშემატკივარს მხოლოდ ერთი რამ აღელვებს –– გად– 
ცემენ თუ არა ჩვენი __" მატჩებს ლატვიიდან და საბერძნეთიდან. 

ბდა, მცდარი აღმოჩნდა. ამ არხის 10 ოქტომბრის პროგრამაში ასეთი არაფერი წერია. 
ლოდ ეს არის: „ევროსპორტს“ ღამით, პირველის ნახევარზე, სლოვენია –– ნორვე- 
აა ფანელიანეთ – წაბერძწელის მიტიების მანაწერების რვენელბ აქვს დაგეგმილი. 

ს პირდაპირი რეპორტაუს „ევროსპორტი“ 

'სთვის გადაიდო, ალბანელებთან 
V შესაძლებელია, „ევროსპორტმა“ ამ მატჩის ნაცვლად ჩვენი ნაკრების შეხვედრაც 

იმედი ტელეკომპანია 'სალოდნელია. ერთადერთი 
'უსთავი 2“-ია. ამ არხის მესვეურები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა გულშემატკი- 
'ს ორივე შეხვედრის პირდაპირ ეთერში ნახვის საშუალება მისცენ, თუმცა ჯერჯე- 

შევარდენთა განადგურებისთვის არც ორტეგასა (5) და. ოკალაჰანს (5) დაუკლიათ 

ხელი, ხოლო ხუან-კარლოსის სიძეს ინიაკი ურდანგარინს ოდენ სამჯერ დაუმწუხრე- 
ბია ჩვენები. 

საპასუხო მატჩი, რომელიც ქართველებს სწავლისა და გამოცდილების მისაღებად 

თუ გამოადგებად, ხვალ, ისევ ბარსელონაში გაიმართება. 

წინ MI წააჩწIIIII, მიბრიმ 

ელისტიდან წუხელ არც- 
თუ ურიგო ამბები კი შევი- 

ტყვეთ, მაგრამ ს ცო- 
=> ტა მასშტაბურად თუ შევხე- 

დავთ, სანუგეშო ბევრი არა 

    
   

  

ლა 20 ქულა აქვთ და უახლოე 
რუმინელებს უკვე 3,5 ქულით უსწრებენ. 
% ქულა სამმა ნაკრებმა დააგროვა: რუსეთის 

ჩწIნე/II Mსშს შIIრსია 
პირველმა, ჰოლანდიამ და საქართველომ. 

საქართველოს მამაკაცთა ნაკრებმა მო- 

რიგი შეხვედრა დაასრულა ყაიმით, ამჯე- 
რად ხორვატებთან. გაიმარჯვა აზმაიფა- 

რაშვილმა, წააგო ბაღათუროვმა, გიორ- 

გაძე და სუპატაშვილი კი მეტოქეებს და– 
უზავდნენ. კაცებში კვლავ აშშ-ის ნაკრე- 

ბი ლიდერობს 22 ქულით. თუმცა ბუ- 

ლგარეთი და რუსეთის I ნაკრები ლი- 

დერს ამჯერად მეტად დაუახლოვდნენ და 
მხოლოდ ნახევარი ქულით ჩამორჩებიან. 

21 ქულა სამ ნაკრებს დაუგროვდა: რუსე- 
თის II გუნდს, ინგლისსა და საფრანგეთს. 

მოკლედ, ქალებისგან განსხვავებით, მამა– 
კაცებში ჩემპიონობისთვის გააფთრებული 
ბრძოლაა და დღევანდელი, IX ტური დი- 
დად საინტერესო უნდა იყოს. 

დავით ბგულუა 

  
  

უერთვე, 9, 
9, სურ!) 
წ ოქტომბერი. სამშაბათი 

შევარდენი 20:0 ვჩთა 
სტუ 93:70 კოლხა 

7 ოქტომბერი. ოთხშაბათი 

თსუ 83:70 სდასუ 

მაკაბი ნნ:§88 აზობი 

    
  

სტუ 2 2 0 189:150 4 
აჭსობი 2 2 0 185:146.4 
თსუ 2 2 0 176:159 4 
შევარდენი 21.1. 93:91 3 
დინამო 110 91:73 2 
მაკაბი 2 0 2 155:181 2 
სდასუ 2.0 2 150:179 2 
კოლხა 2.0 2 150:190 2 
ვითა 101 0:20 0 

ვითას დაკლებული აქვს 1! ქულა 
      იხილეთ მეათე გვერდი 
  

  

| ევროლიბა. მესამე ტური | 
Cჯგუფი 

ზადარი 8279 ცსკა 
ხ ჯგუფი 

პაოკ 7668 ოლიმპია 
ვილერბანი 76 რტიმსისტემი 

 



    

ფედერაციის ყრილობამდე 15 დღე 

რჩება, იმედის ბოლო ორი კვირა. 23 

ოქტომბერს დელეგატებმა კარგა 

ხნის ფიქრისა და განსჯისაგან მიღე– 

ბული გადაწყვეტილება უნდა გაგვა- 
ნდონ. მათ უნდა აირჩიონ ქართული 

ფეხბურთის მესაჭე. კაცი, რომელიც 

ოცდამეერთე საუკუნეში შეუძღვება 
ქართულ ფეხბურთს და ყველაფერს 
იღონებს, რომ იგი მსოფლიო არენა– 

ზე ღირსეულად დამკვიდრდეს. 
ყრილობისათვის მზადება თი- 

თქმის ექვსი თვეა მიმდინარეობს. ეს 

დრო საკმარისზე მე, ც კია,რომ არ- 

ჩევანი საბოლოოდ გაკეთებულიყო, 

მაგრამ ქართველი კაცი ხომ ამ დროს 

ერთობ დინჯად იქცევა, ათასგვარ 

წვრილმანს ითვალისწინებს, მრავა- 

ლჯერ ზომავს და წონის... 

ერთი კვირის წინ ალექსანდრე ჩი– 

ვაძემ საბოლოოდ თქვა, პრეზიდენ- 

ტობა მსურსო. თქვა და სფფ-მაც 

კვერი დაუკრა, ზოგიერთების გამო- 

კლებით. 

ამ ფაქტთან დაკავშირებით ბატონ 

რამაზ გოგლიძეს ვთხოვეთ კომენტა- 

რი და სხვა საკითხებზეც გავესაუბრეთ 

იმ აზრს, 
–- ამომრჩ 

აცე ნ ღიდატებს შორის ალ წო აარარაავუბათ სიაითისიი | 
– ოღონდ, მე არა. როცა დიდი ფი–- 

ქრის შემდეგ ჩემი კანდიდატურა და- 
ვასახელე, მაშინაც ვიცოდი, ახლაც ამ 
აზრზე ვარ, რომ ჩივაძე იყო ერთ-ერთი 
რეალური და ანგარიშგასაწევი ძალა 

პრეზიდენტობისათვის ბრძოლაში. მა–- 
გრამ აი, ის მომენტი, თუ როგორ და 

რატომ თქვა მან ადრე უარი, ჩემთვის 

დღესაც გაუგებარია. მე არ ვარ სა- 
ქმის კურსში და არც საშასთან მქო–- 
ნია ამის შესახებ პირადი საუბარი. 

თუმც დიდი ინტერესიც არ გამომიჩე–- 

ნია ყოველივეს გასარკვევად. 
ეს ყველაფერი დახურულ კარს მი- 

ღმა მიმდინარეობდა. ბევრი სხვა რა- 
მეებიც თქვეს. თითქოს იქ ვაღაც-ვი- 
ღაცას გაექაჩა და სხვა. მე არა ვარ 
მომსწრე იმ განცხადებისა, როცა ჩი- 

ვაძემ უარი თქვა პრეზიდენტობაზე. ყო- 
ველივე თქვენგან, ჟურნალისტებისა- 

გან შევიტყვე. 
ერთმა მეგობარმა მითხრა, აი, ნა- 

ხავ, საშა კვლავ წამოაყენებს თავის 

კანდიდატურასო და მისი პროგნოზი 
გამართლდა. 

თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ჩემთვის 

მთლიანობაში არაფერი შეცვლილა. მე 
იგივე სიტუაციაში ვარ. ვინც მხარდა– 

ჭერა აღმითქვა, მას აზრი არ შეუცვ- 
ლია. ასე რომ, შეიძლება სხვა კანდი– 
დატების ხმები უფრო გაიყოს. 

საშა არაერთხელ დავახასიათე და–- 

დებითად. აღარ მინდა ყველაფერი ხე- 
ლახლა გავიმეორო. მხოლოდ მინდა, 

მას სიკეთე ვუსურვო. აი, ხვალაც რომ 
გაიმარჯვოს, მიუხედავად იმისა, რაც 

ახლა აგორდა მის გარშემო, ვუსურ- 
ვებდი დიდი ნებისყოფისა და მეტი სი- 
მტკიცის გამოჩენას და იმ ხალხის გვე- 
რდით ამოყენებას, ვინც თავისი საქმი– 

ანობით უფრო მეტად წაადგება ფეხ- 
ბურთის განვითარებას. 

_ ,პრესკონფებენცირე ჩივაძემ 

ები თითქმის შე–- 

ჯაბ წ ოი 
თად აეე ნი ღი სფფს ღა: 

ღალთ ი მხო– 
> დ; ნტობის 

ის და ედა, იყო 

– არჩვული- იქნებოდა, ამაზე თა- 
ვად საშას ესაუბროთ. რას ნიშნავს 
ლოიალური დამოკიდებულება? იგი სა- 

მართლებრივად ასრულებდა პრეზიდე- 
ნტის მოვალეობას და სწორედ იქ უნდა 

დაგვენახა მისი პრინციპული ხასიათი. 
ამგვარი მიდგომა ჩემთვის ცოტა არ 

იყოს გაუგებარია. რა თქმა უნდა, სულ 
სხვას ნიშნავს არჩეული პრეზიდენტი, 

მაგრამ საშას უნდა მოემზადებინა ნი- 
ადაგი ამისათვის. საჭიროა მეტი კონ- 

ტაქტები ქვეყნებთან, ფედერაციებთან. 
მე შევესწარი იმ მომენტს, როცა სფფ- 

ს. მესვეურები ჩვენი ეროვნული ნაკ- 
რებისთვის სპარინგ-პარტნიორს ეძე- 

ბდნენ და ძალიან დამაფიქრა მან, თუ 
რა რთულია ამის გაკეთება, ევროპის 

წამყვანი ნაკრებების პროგრამა 2-3 

წლით წინაა დაგეგმილი და ახლა, დღე- 
ისათვის, მათ გეგმაში ჩაჯდომა ძნელი 
საქმეა. 

სარბიმი?ი 
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რამახ გოგლიძე კონკურენტებთანაც საერთო ენის გამონახვას აპირებს 

  

  

  

ახლა ხომ რო გაა 9ლ. მიი აო ასა 'დვილდებოდა 
– რა თქმა უნდა. მე არ ვიცი, ვინ 

და როგორ მუშაობდა 98 საკითხებზე 
უცხოურ ქვეყნებთან. სამწუხაროდ, 
დღეს ამგვარ სირთულეებს ვხედავ, მა– 
გრამ რატომღაც მიმაჩნია, რომ მე შე- 
მიძლია, ამ საქმეში სასიკეთო ძვრები 

მოვახდინო. მიუხედავად ასეთი რთუ- 
ლი პროგრამებისა, რაც კლუბებსაც 
ეხებათ, შესაძლებელია ჩემი პირადი 
კონტაქტების წყალობით მივაღწიოთ 
სასურველი სპარინგ-პარტნიორის მო- 

ძებნას, ჯერჯერობით არ ვსაუბრობ 

ეროვნული ნაკრებების დონეზე, მაგრამ 
ძლიერი კლუბების ჩამოყვანა რეალუ- 
რად მესახება. ახლა თქვენ წარმოიდგი– 
ნეთ „იუვენტუსს“ ან „პარმას“ რომ 

შევხვდეთ, ცოტას ნიშნავს? 
მე გამოვდივარ კონკრეტულიდან. 

მაქვს კონტაქტები იტალიის ფეხბუ- 
რთის ფედერაციასთან, დიდი ნაცნო- 
ბობა მაკავშირებს იტალიის ოლიმპი- 
ურ კომიტეტის თავმჯდომარესთან. შე- 

იძლება ასეთი თანამშრომლობა, იგივე 
ითქმის ესპანეთის ფედერაციაზეც. არ 
ვიტყვი, რომ აი, 3-ში დავრეკავ და 

პირველში უკვე თამაში იქნება-მეთქი, 

მაგრამ დიდი შრომისა და ყოველივეს 

კარგად შესწავლის შემდეგ მოუგვა- 
რებელი არაფერია და არც ახალი ვე- 

ღაღნ გამოგონებაა საჭირო. 

ური რალურმა მდივა- ი. 89 არის საჭა- 
- ან 

გ თაი 

ფიჭჯ მ 
გა ედავს, 2 წადიო- 

– არ მგონია, რომ დავით კვინიკა– 
ძეს ასე ეთქვა და ამგვარი დიდი წარ- 

მოდგენა ჰქონდეს თავის თავზე. არ 
მჯერა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 

რომ თუ მე ფედერაციაში მოვალ, პე- 
რსონა გრატა არავინ იქნება. ოდიო- 

ზური ფიგურა არ იქნება არც პრეზი- 

დენტი და სფფ-ს ნებისმიერი თანამშ- 
რომელი. ყველა იქნება მუშა ხარი, რო- 
მელმაც თავი უნდა გაართვას დაკის- 

რებულ მოვალეობას, მაგრამ იქნებ იმა– 
საც ჰკითხოთ? შეიძლება თვითონაც 

აღარ უნდა გენერალური მდივნობა და 
სხვა ამპლუაში წარმოუდგენია თავი- 
სი ეშვი 

წ ინ ოდა თე არიული ს რომ წთ 

ხან ეროადი ა ათ 
სც თქვენი „პრეზი პიროვნება, გი 

ილავთ ამ პოსტზე. 
– მე ვთქვი, = თუ ასეთი წესით 

წარიმართებოდა საარჩევნო კამპანია, 

მაშინ დელეგატებს უფრო გაუადვილ- 
დებოდათ სწორი გადაწყვეტილების მი- 
ღება. დღევანდელ გენსეკს გარკვეუ- 
ლწილად ფუნქციას შევუცვლიდი. ჩვე– 
ნთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ 
როგორმე ავწიოთ ეროვნული ჩემპიო– 
ნატის დონე, როგორც თბილისში, ასევე 
რეგიონებში. 

რაც შეეხება ჩემს კანდიდატურას 
ამ პოსტისთვის, ეს არის ქართულ ფე- 

ხბურთში კარგად გათვითცნობიერებუ- 
ლი პიროვნება, რომელსაც აქვს ძა- 

ლიან კარგი და კაცური ურთიერთო- 
ბები ყველა კლუბთან, ყველა მწვრთ- 

ნელთან. იგი კარგად იცნობს მსაჯებს 
და შეუძლია ნაყოფიერი მუშაობა. რა 

მოხდება, ზუსტად ვერავინ იტყვის, რა- 
დგან მე ამ კაცთან არ მქონია მსგავსი 
თანამდებობრივი ურთიერთობა. იგივე 

ინფორმაციას ვფლობ, რასაც თქვენ. 
რაც ვთქვი, იმ აზრზე ვდგავარ. არც 

კვინიკაძეს შემოუთავაზებია ჩემთვის, 
რომ თქვენი პრეზიდენტობის შემთხ- 
ვევაში გენსეკი ვიქნებიო და არც მე 
შემითვლია მისთვის იგივე. თუმცა თვი- 
თონ კი ამბობს, ყველამ აქეთ შემომ- 

თავაზოს თანამშრომლობაო, მაგრამ... 
მიუხედავად ყველანაირი აზრისა, ყვე- 

ლას გამოყენება შეიძლება. ამპლუა შე- 
იძლება შეუცვალო ადამიანს. ვისაც ხე- 
ლეწიფება რამე გააკეთოს ფეხურთი- 
სთვის, ასეთი ხალხის ერთი ხელის 
მოსმით ჩამოცილება დაუშვებელია, მა- 

გრამ პრეზიდენტის არჩევის დღეს უკვე 
ყველა თავისუფალია. შემდეგ მივც 

გარკვეულ ვადას და დავაკვირდებით, 
ვის რისი გაკეთება ძალუძს, მაგრამ 
ყველამ წინასწარ უნდა იცოდეს, რომ 
შეუცვლ აწია, 

დანარჩენი კანდიდატ თ სიე: 

ინი თ. სათის, საფა ა. 
– იცით, ყველა მათგანს შეუძლია, 

ქართული ფეხბურთის განვითარები- 
სათვის სასიკეთო საქმეები აკეთოს. 
გასაყოფი არაფერი გვაქვს. საჭიროა, 

ერთად დავსხდეთ და მოვილაპარაკოთ. 

კიდევ შეიძლება ვიღაც მეხუთე პირი 
გამოჩნდეს და ყველა გაგვაერთიანოს, 
არც ამას გამოვრიცხავ. მეხუთე პირი 

უფრო თანამედროვე, დღეისათვის ავ- 

ტორიტეტული, რომელიც გვეტყვის – 
რამაზ, შენ რას გააკეთებ, აი, ილო 
შენ რისი გაკეთება უფრო შეგიძლია 

და ასე შემდეგ... თუ ამბიციები არ 
დაგვახრჩობს, არც ამას გამოვრიცხავ, 
მაგრამ ის, რომ ვიღაცამ ვიღაცას და–- 
უთმოო, ამგვარი შეფასება არ უნდა 

მისცეთ ჟურნალისტებმა. 
ამ არჩევნებმა მთელი ქართული სა- 

ფეხბურთო სამყარო უნდა გააერთია- 
ნოს, 

დღესდღეობით ვართ ოთხი კანდი- 
დატი. მე ვიწვევ სამივეს მოსალაპა– 

რაკებლად. დავსხდეთ ერთად, მოვი- 
თათბიროთ, ვის რა შეგვიძლია, ვინ 
რას ვთავაზობთ ერთმანეთს. ეს უნდა 

თუნდაც ხვალ ან ზეგ. თუ, რა თქმა 
უნდა, მათ მსგავსი სურვილი ექნებათ. 

მე მზად ვარ ამისთვის. ოთხივემ გუ- 
ლმართლად ვთქვათ, რა შეგვიძლია, 

იქნებ ჩვენვე დავარწმუნოთ ერთმანე- 
თი. არც ამას გამოვრიცხავ. 

ერთ ტურაღ არ უნდა ჩატარდეს ეს 
შეხვედრა. შევხვდეთ ერთხელ, მეო- 

რედ. ინტენსიურად ვიმუშავოთ. 
არ გამოვრიცხავ აგრეთვე, რომ ერთ- 

ერთ ასეთ შეხვედრას პრესის წარმო- 

მადგენლებიც დაესწრნონ, ის ხალხი, 
ვინც ფეხბურთზე წერს და აწუხებს 
მისი სვე-ბედი. ყველამ ყველაფერი 
უნდა იცოდეს... 

ვიმეორებ, რომ გასაყოფი არაფერი 

გვაქვს. ფეხბურთი დიღი ეროვნული 
ცნებაა და მის გარშემო მთელი ერის 
გაერთიანებაა საჭირო. 

ხვიჩა სანიკიძე 

  

დასავლეთი, „ა“ ქვეჯგუფი 

4 ოქტომბერი 

გაგრა L2 მეშახტე 

0 დ. ჯანელიძე (30), LI მანაგაძე (68), L2 
დ. ჯანელიძე (72) 
გაფრთხილება: მანაგაძე, ბარაბაძე (ორივე. 
გაგრა), დ. ჯანელიძე, ბოჭორიშვილი (ორივე 

ტორპედო 2 2:44 მარგვეთი 

0-1 მ. ღონღაძე (30), 0:2, 0-3 ქურციკიძე (50, 
60), 0-4 მ. ღონღაძე (70), LM, 2:4 კვერნაძე 
(წ, 82) 
გაფრთხილება: ზურაბიანი, გენებაშვილი 
(ორივე ტორპედო 2) 
მსა#ი: მ. მალაღურაძე (თბილისი) 

სულორი 44 მაღაროელი 

0-1 ხვედელიძე (0), LI კორძაძე (40), 2:1 ბრე“ 
გვაძე (60), 3:1 ბ. ნიკოლეიშვილი (66), 4:1 
კორძაძე (70) 
გაფრთხილება: შეყლაშვილი, ლოლაძე (ორ- 
ივე მაღაროელი) 
მსა#ი: ს. კვარაცხელია (ზუგდიდი) 

რამა 30 ჩიხურა 

„ა 

გაფრთხილება; ბაძგარაძე, კუპრაშვილი 
(ორივე ჩიხურა) 
მსა%0: თ. გიორგაძე (სამტრედია) 

იბერია 2 LI რიონი 

0 ტატიშვილი (62), LI გედენიძე (90) 
მსა%0: ა. სამხარაძე (სოხუმი) 

5 ოქტომბერი 

ოკეანე 0:22 სამგურალი 2 

თ 02 ზ. ქუთათელაძე (29, 60) 
გაფრთხილება: ხელაძე, ერქვანიძე (ორი“ 

ვე ოკეანე), მანაგაძე (სამგურალი 2) 
მსა70: თ. ლაცაბიძე (სურამი) 

„მსა%0: ა. შალამბერიძე (ქუთაისი) 

    

დასავლეთი, „ბ“ ქვეჯგუფი 

4 ოქტომბერი 

ენგური 3:22 ფაზისი 
0 ხურციძე (32), LI ვახანია (46), 24 გუგუ” 
დ 2:2 ბურკვაძე (80), 32. ვახანია 

     

             

    

      

  

სამეგრელო L2 მერცხალი 

შუქურა 21 ბახმარო 

(2. ჯ. ბერიძე (2, 35), 2:1 გურგენიძე 

გაფრთხილება: ე. დოლიძე (ბახმარო) 
მსა%ი: თ. მაჭარაძე (ხონი) 

კოლხეთი 2 00 კოლევი 
გაფრთხილება: ნადარაია, ჩხენკელი (ორივე 
კოლსეთი 2), ევგენიძე, თედორაძე (ორივე 
კოლეჯი) 
მსა%0: ა. ორდენიძე (ონი) 

სალხინო 2:44 ოდიში 2 

0I გოგოხია (40), ML გვილავა (60), L2 ლი- 
პარტია (75), L3 ჯოჯუა (79), L4 გოგოხია 

  

  

  

  

  
სულორი 7.7 0-0 225 2 
მარგვეთი 6 5 1 0 206 # 

გაგრა #50 2178 15 
მეშახტე 5:40 1 126 12 
ოკეანე 740§3 571 
სამგურალი2 6 3 1 2 128 10 
საირმე ნამი 3-ს 
ტორპელღო2? 7 2 1 4 813 7 
რაჭა 7205 9 6 
რიონი 592-I 1. 3 58 #4 
ჩიხურა 6 10 5 520 3 
მაღაროელი _- C6 1 2 3 1046 2 
იბერია 2 7 0 1':6:5ქ8 1 

„მაღაროელს“ დაკლებული აქვს 3 ქულა 

ცენტრი 

4 ოქტომბერი 
ძარელი 3:40 მესხეთი 

M0 მინაძე (56), 20 დაბრუნდაშვილი (75), 
30 სახიშვილი (80) 
მხარი ვ მამაზეალა (ბაა 

ვარძია 00 ივერია 

გაფრთხილება: 'შვილი (ვარძია) 
მსაჯი: ო. აანასძე. ამხელა) 

დინამო 2 L0 ცხუმი 

10 ვ. გაგუა (63) 
გაფრთხილება: ნიკურაძე (დინამო 2), ქიქავა 
(ცხუმი) 
მსაX%ი: თ. ლორთქიფანიძე (თბილისი) 

5 ოქტომბერი 
განთიადი 2ქ საუ 

10 ჯალალი (6), 2:0 გაბიდაური (22), 2: 
პ. მესხი (64) 
გაფრთხილება: საჩირაშვილი (განთიადი), 
ალანია, პ. მესხი (ორივე საუ) 
მსაჭბი: გ. ასსკაროღლი (ქარელი) 
ცხინვალი 5: ლოკომოტივი 2 ერე გი ა08-2) შნიმბინიბივი რირი სარითრა: 

6 ოქტომბერი ოქტომბე 
დილა 2 3-3 იბერია ებჯ!“–«”'' 

ღარწალ–ლ 6 5 1 0 166 16 
ღიაშო2 “ 7 7:0-0 263 2 დეა 6 50 1 14515 

ლოკომოტივი 2 7 5 0 2 1741 15) კვარ 6490 03 #M 
ივერია 7 42 1 166 14 ხალიბი 6 4 0 2 126 19 განთიადი 7 4 2 1 1541 14 7 4 0 3 13019 
ქარელი 7412 154 13 დინმოვ 7 4 0 3 940 12 
ცხინნალ·-_ 6 4 1 1 187 10 „რსეალი7 6 3 9 1 86 # 
თორი 730 4 949 9 ჯეი თვ ევი ი საუ 7.2 2 8 IM43 8 აბუკიანი 7 3.1 53 IMIM9240 
ცხუმი 7:22 1 45 2 7 აო 6 3 0 3 1492 9 
იბერია 6 2 1 3 1219 7) .უნი ეტი 
დილა 2 7 1:2-4 1347. 5) აზირძა 720923 98 
მესხეთი 7 1 1 5 1018 4 სამგორი 6 1 1.4 540 4 
ჟინერი 7 1 1 5 999 4 მტეტები 714 5 794 4 
ვარძია 2.0: 9-5-229 2 კამანი 7106 921 3 
„ცხინვალს“ დაკლებული აქცს 3 ქულა | სართიჭალა 7 0 1 6 5:22 1)     

(80, 24 ოდიშარია (90) 
მსაში: ლ. რაზმაძე (გორი) 

ენგური 7 95.:1.1.1365. 16 

კოლხეთი 6 4 1 1 102 13 

სქური 6 4 0 2 108 12 

მერცხალი “6 4 0 2 108 12 
ეგრისი ჯ-8-9 9 106.1 
შუქურა 6315 M7 (0 
სამეერელოლღოღ 7 3 1 3 129 10 

ოდიში 2 79253 2 10 9 

კოლეჯი იმი 2013 88.6 

ფახისი წ2 1 3 80... 

სალხინო 6 2-:0 4 1116 6 

ბახმარო 7 1 1.5 . 59% .4 

კოლხეთი 2 6 0-1:5 317 1 

აღმოსავლეთი 

4 ოქტომბერი 

ალაზანი 2:33 სამგორი 
#0 იავანაშვილი (12), V, L2 გ. გეგეშიძე (20, 
42), 22 ქართველიშვილი (43), 23. მხეიძე 

მსაჯი: ა. კრიჭაშვილი (თბილისი) 

ალგეთი 2) მრეტები 

#0 ბარამიძე (4), 20 დათუაშვილი (20, 24 
ეგაძე (69) 
გაფრთხილება; ელიავა 
მსაჯი, %. ხუციშვილი (დმანისი) · 

ხალიბი 42 კახეთი 
01:68 დავითაშვილი რი 8 წონამებდ?ს XL 

ზოოვეტი 4:00 სართიჭალა 

10, 20 მახარობლიშვილი (18, 60), 3:0 ხევ- 
სურიანი (6), 4:0 დ. არჩვაძე (71) 
მსა8ი: ვ. ელოევი (ახალგორი) 

ღარწყალი 2: მაბუკიანი 
L0 შალვაშვილი (3), LI პაქსაშვილი (15), 2: 
ცისკარაული (69) 
გაფრთხილება: ქენქაძე (ღარწყალი), გ. მე” 
ტრეველი, . კაპანაძე, მჭედლიშვილი, გიგუ” 
აშვილი, გაფრინდაშვილი (ყველა ჭაბუკიანი) 
გაძევება: მჭედლიშვილი (56, ჭაბუკიანი) 
მსა%0: ს. შალამბერიძე (თბილისი)   
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საწ უხარი 
ფეხბურთი ის პირამიდაა, ფუძე-საძი–- 

რკვლად ბავშვთა ფეხბურთი, წვეროდ 
ქვეყნის ეროვნული ნაკრები რომ გა- 

ნიაო –– ეს მოარული და მეტ-ნაკლე- 
ბად ფრთიანი გამოთქმა კარგა ხნის წინ 

გაისმა პირველად. მას მერე ბევრი რამ 

      

   
    

  

   

      

   

  

   

    

    
    

    
      

  

   
      

   

ჩვენში, ისევე, როგორც თითიც კი არა– 
ვის გაუტოკებია ჩვენეული პირამიდის 

საძირკვლის –- ბავშვთა ფეხბურთის 

„ამოსაქაჩად“, არადა, ერთი შეხედვით, 
თითქოს საფეხბურთო ბუმია საქართვე- 
ლოში. უამრავი ბავშვი დასდევს ბურთს 

თბილისში, გორში, რუსთა, 

   

ქართველი 
ფეხბურთელები ჰყავთ ჩვენს ბავშვებს, 
მაგრამ დრო გადის და რომ გვინახავს, 

ვები (აი, რომ გამო– 

ელენ და დაიქუხებენ, სახარეს კოჭებში 
ეტყვბად რომ გვათქმევინებენ) არსად 

"მიზეზი? მიზეზი უამრავია. შევეცდე- 
ბით, ჩამოვყვეთ იმ უმრავლესთაგანს, რო– 

მლებიც შეუიარაღებელი თვალისთვისაც 
აშკარად ჩანს. მათი შემჩნევა ერთიანად 

ადვილია ყველასთვის –- უბრალო გუ- 
ლშემატკივრიდან სპეციალისტამდე. 

      

  

   
    

   
    

  

   

   
    

    
   
    
   
   
   
    

    

   
    

  

   

ბავშვთა ფეხბურთის პირველი და უმ- 
თავრესი პრობლემა მოედნების სიმცი- 

რე და, შეიძლება ითქვას, სულაც უქო- 
წლობაა. ის მოედნები (2), სადაც დღეს–- 

დღეობით უხდებათ ვარჯიში ნორჩ ფე- 
ხბურთელებს, ძნელად თუ ჩაითვლება 
მოედნებად და სათამაშო მინდვრებად. 
თვით ქვეყნის უმთავრეს, „ნორჩი დინა– 

“. საფეხბურთო სკოლასაც კი 

არ გააჩნია ერთი მწვანესაფარიანი სტა- 
ღიონი მაინც, სადაც ბავშვები უის 

ბგაგორებას შეძლებენ, ხოლო იმ ათა- 
სგვარ „გარევოებზე“, მიწის და წიდის 
საფარზე კი თანამედროვე ფეხბურთელს 

ვერ გაზრდი. ვერ გაზრდი, მიუხედავად 
იმისა, თუ რა მონდომება და სურვილი 
გაგაჩნია კაცს. 
თანამედროვე ფეხბურთში აქცენტს 

უმთავრესად მაღალ ტემპზე, ხისტ ბრ- 
მოლასა და ბურთის ელვისებურ დამუ- 
შავებაზე აკეთებენ. ნაღდ ფეხბურთელს 

აც რომ აკვნიდან უნდა გააჩნდეს 
რდი ი ტაქტიკური აზროვნების ალღო, 
ბნ ბურთის "მილებამდე უნდა იცოდეს, 
რა და როგორ გააკეთოს –- ყოველივე 
ამას კი ბავშვობიდან ეჩვევიან ფეხბურ- 
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ს. როგორ გადააწოდოს, იგი ელემენ- 
ილობს, ორმოში არ ჩავა- 

რდეს, ფეხი არ გადაუბრუნდეს ან ბუ- 
რთმა მიწაზე დაცემა არ დაასწროს, თო– 

სავარაუდოა, რომ გაგორდეს დ. 
მთავარი ბრალი მოედნების ხარისხს მი– 

ის. 
– ბავშვებს რომ ვავარჯიშებ, პირ- 

დაპირ გ. ები შინ. სი- §:
24
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– აბა, თვითონ შეხედეთ, შეიძლება 

ამ ნაგავში ბავშვები ავარჯიშო? აქ ფე- 
ხბურთელი რომ გაზარდო, ჯადოქარი 

უნდა იყო (თენგიზ სულაქველიძე). 
ასფალტზე გაწვრთნილ-გაზრდი- 

ლი - ფემბერთელი მე არ მინახავს, ასე 

გვვილ შეუძლებელია (ვლადიმერ ელო- 
შვილი). + 

ვითომ რაღაცას ვცდილობთ, 
22 ბალახისსაფარიანი მინდვრის გა– 

რეშე ჭირს, ბურთის თა- 
მაში ასწავლო ბავშვს. არა, მონდომე- 

ბით კი ვინდომებთ ჩვენც და 

ზემოთ ნახსენები პიროვნებები ამინდს 
ქმნიან ჩვენეულ ბავშვთა ფეხბურთში. 
მათ თითქოს სხვებთან შედარებით უკე- 
თესი პირობებიც უნდა გააჩნდეთ, მა- 
გრამ რომელ უკეთესობაზე ან რა შე- 
დარებაზეა ლაპარაკი, როცა არავითარი 
ბაზა არ არსებობს არც მათთვის და 
არც სხვებისთვის. ჩვენი ბავშვები. კი 

დახტიან, ეცემიან, დარბიან მტვერსა და 
ნაგავში, ძნელად სწავლობენ ფეხბურთს, 
იფუჭებენ ჯანმრთელობას და ერთიც, 
შედიან მოედანზე თეთრები და გამოდი- 
ან იმგვარად გამურულნი, აფრიკელები 
თუ არა, უკეთეს შემთხვევაში, მაღარო- 

ელები ეგონება კაცს. 
ისევ ფულზე. 

თრად განსხვავდება ჩოგბურთისა თუ 
სხვა მდიდრულ სახეობათაგან. ფე- 
ხბურთს ოდითგან თამაშობდა ყველა, ვი– 

საც კი ამის სურვილი გააჩნდა და ვარ- 
სკვლავები ისევე ხშირად ჩნდებოდნენ 
ხოლმე ღარიბთა კვარტალებში (მეტა-     
    

საქმეთა უნებიი რომ წექმავით შიაარმელთ ნანიმ. აგხწანაა მოტლითს საშენი ჩემათრნი ვენ 

დაც), ვიდრე მიღო. უბნებში. საქარ- 
თველოშიც ასე ხდებოდა – ქუჩა, ჭი- 
ნჭის (მერე ტყავის) ბურთი და ჟინი 
საკმარისი იყო, რათა დიდი ფეხბურთე- 
ლი გვეხილა. 

ამჟამად კი, სამწუხაროდ, აღარ არის 
შველებურად საქმე შეწელოლი –– ახლა 
ნორჩი ფეხბურთელის მშობელმა უნდა 
იყიდოს ბურთი, ფირმაინვენტარი და 
ბოლოს.. გადაიხადოს ფული, რათა მი–- 
სმა ბავშვმა ბურთი ითამაშოს. ეს. კი, 
დაგვერწმუნებით, ჩვენს დუხჭირ დრო- 
ში კარგა ძვირი ფუფუნებაა. 

არადა, მაშინ, როცა აღარ არსებობს 
არავითარი დოტაცია, ფინანსური დახ- 

მარება, სწორედ მშობლებისა და მზეს 
ათ მოხალისეთა მხრებზე უნდა გადაია- 
როს ყოველივემ. ეს, გვინდა არ გვინდა, 
ასეც იქნება, სანამ არ ამოქმედდება ნე– 

ტარხსენებული „ქართული ფეხბურთის 
საფეხბურთო პროგრამა“, 

კი, ნათელია, რომ ნიჭიერი ბავშვის 
მშობელი თანხას არ დაინანებს შვილი– 
სთვის, მაგრამ ისიც ხომ მართალია, რომ 

ეს გადასახადი, თუნდაც მინიმალური, 
ახშობს მა ს და შესაბამისად, 

გარკვეულწილად იკარგებიან ტალანტე- 
ბიც. ეს კი ძვირი და დაუშვებელი ფუ- 
ფუნება გახლავთ, რომლის უფლებაც 
ჩვენ არ გვაქვს. 

ექიმები და რეცეპტები 
სატკივარს დროზე უნდა შველა. თა– 

ნაც ბავშვთა ფეხბურთი ისეთი რამაა, 

რაზეც ერთნაირად უნდა შესტკიოდეს 
გული ყველას. ერთიცაა, გულისტკივი- 
ლი გულისტკივილია და ცხადია, მხო- 
ლოდ გულშემატკივრობით საქმეს წინ 
ვერ წავიგდებთ. 
მმაროვიი სფფ-ს პრეზიდენტობის 
ყველა კ ამბობს, რომ მთავარ 
ყურადღებას თავის საარჩევნო პროგრა– 
მაში ბავშვთა ფეხბურთს მიაქცევს. მა- 

გრამ ერთია თქმა და მეორე დაკონკრე- 
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თუ რა და როგორ უნდა გაკე- 

ყველაფერი შესრულდეს ამ პროგრამის 
მიხედვით, ნაბიჯ-ნაბიჯ. 

ხელშეწყობა დღემდე არსაიდან ჩანს. 
დღემდე ასფალტზე და წიდაზე დარბი- 

ჟორები 
რებათ პატარა ფეხბურთელებს. თუნდაც 

თენგიზ სულაქველიძის გახმაურებული 
ამბავი მოვიყვანოთ მაგალითად – ქჭო- 
მამ და სხვა ცნობილმა ფეხბურთელე- 
ბმა მშობლებთან ერთად ახალი საფეხ- 

ბურთო სკოლის გაშენება გადაწყვიტეს. 
სკოლას ბინა დიღმის ტყე-პარკში უნდა 
დაედოთ, რისთვისაც ოციოდ ალვის ხის 
მოჭრა გახდა საჭირო. არავინ კამათობს 
იმაზე, რომ ერთი ძირი ხეც კი ფასეუ- 
ლობას წარმოადგენს, მაგრამ არსებობს 

მედლის მეორე მხარეც: ფეხბურთი (ისე- 
ვე, როგორც ბევრი სხვა რამ) მსხვერპლს 
მოითხოვს, ამის გარეშე შეუძლებელია 

რაიმე ფასეულისთვის თავის მობმა, ეს 
წერილი სულ სხვა მიზანს ემსახურება 
და ეკოპრობლემებზე საუბრისთვის არც 

დროა და არც ადგილი, მაგრამ სწორედ 
ამგვარი კომპრომისებით, „მსხვერპლით“ 

უნდა მოვახერხოთ და ავაშენოთ სტა- 
დიონები. ბავშვთა ფეხბურთის და საე- 
რთოდ, ფეხბურთის აღორძინებაც ბალა- 

ხიდან და სტადიონიდან უნდა დაიწყოს. 
ის ალარა ვართ.. 

ლაბ ჭირიც ზედ ემატება უფულობას 
სათამაშო მინდვრების 

ქონას. ქართველ სადა აღარ ჰყავთ 

    იქნებოდა 

ქართველი კერპები, აღარ აქვთ, ვეღარ 
უყურებენ ნამდვილ ფეხბურთს, ის კი, 
რასაც ქართული კლუბები სჩადიან ერო– 
ვნულ ჩემპიონატში, ფეხბურთთან მხო– 

ლოდ მიახლოებულად უნდა ჩაითვალოს 
და აკი არც უცქერენ ბავშვები.. 

ეს კი, გვერწმუნეთ, არანაკლები სა– 
წუხარია, ვიდრე სათამაშო მოედნის არ- 
ქონა ანაც სიდუხჭირე. ბავშვმა ვარსკვ- 
ლავის ცქერაში უნდა ისწავლოს ფეხ- 

ბურთის ჯერ სიყვარული, მერე კი თა- 
მაში. მან ჯერ კერპი უნდა გაიჩინოს, 

მასზე უნდა იფიქროს, იოცნებოს და მე- 
რე იმუშაოს თავის თავზე. ჩვენთან ასე 

აღარ ხდება. · 
ბურთს თამაშობენ ბავშვები და ბა- 

ჯოს, ზიდანის, რონალდოს, ბატისტუ- 

ტას ფოტოებს აგროვებენ. საქართვე- 
ლოს ნაკრების პლაკატებს ზედაც არ 

უყურებენ და ინგლის-იტალია-არგენტი- 
ნის გუნდებს სცემენ პატივს. არადა, ადრე 
სულ სხვა იყო. ადრე პელესაც და გა- 
რინჩასაც მტკვრისპირას ეძებდნენ ქარ- 
თველები –– დიდებიც და პატარებიც 
და დასდევდნენ კიდეც ტრიბუნები „მტ- 
კვრისპირელ გარინჩას“. 

ჰოდა, ფასი უნღა დაუბრუნდეს ქა- 
რთულ ფეხბურთს, ქართველ ფეხბურ- 
თელებს ქართველი ბავშვების თვალში. 

ამას კი ბავშვთა მწვრთნელებმაც უნდა 
შეუწყონ ხელი. არ უნდა ხდებოდეს ისე, 
რომ როცა „დინამო“ პაიჭაძეზე „დილა- 

სთან“ თასის ნახევარფინალს აგებს, მა– 
შინ იქვე, „გარევოიზე“ პატარა ბიჭებს 

ვარჯიში ჰქონდეთ.. 
ფეხბურთი ცქერითაც უნდა შეიყვა- 

რონ პატარა ბიჭებმა, თორემ მხოლოდ 

ვარჯიში მომაბეზრებელია. ბევრსაც ბე- 

ზრდება ბოლოს და ტალანტებიც იკარ- 
გებიან. 

ეს კი დაუშვებელი ფუფუნება გახლა- 
ვთ, მით უმეტეს, ჩვენთვის. 

ბპონსტანტინე გობიშვილი 

  

   
  

  

ჩრდილოეთ ირლანდიაში ეროვ- 
ნული ჩემპიონატის მე-10 ტურის მატ- 
ჩები გაიმართა: ბოლიმენა იუნაიტედი 

– ლინფილდი 10, კრუზეიდერსი –– 
გლეწავონი L0, გლენტორანი -- კლი- 
ფტონვილი 0:| პორტადაუნი –- კოლე- 
რაინი 3:0, ნიური –– ომაგ თაუნი გა- 

დაიდო. ჩემპიონატს 23 ქულით „გლე- 

ნტორანი“ ლიდერობს, მეორე „ლინ- 

ფილდია“ 22 ქულით, მესამე ადგი- 
ლზე „ნიური“ იმყოფება, რომელსაც 18 

ქულა და, ამსთანავე, ერთი თამაშით 

ნაკლები აქვს. 
ინგლისის შესაზე დივიზიონში 

მოასპარეზე „ჰალ ივიდე .. 
ლ მიხეხი ფინასური კ გაპით 

ფილა. », ება, 

სარე ხღიშებრი აჩი შთ 
> + 12 რომ მოთამაშ 
და საერთო საქმეს მოვახმარო“ –– 

ლლო<«< გუნდის უიმედო პცლო“ 
ომელიც, 

აა დ. I _– დევი“ 
წ თასზე მოთამ ე ინგლისელ ჩო 
გბურთელთა კაპიტანი იყო. ტე- 
ლეკომპანია თლნ-ის ჟურნა 
ა საუბრისას მან ისიც ა ა 

რომ ბოლო ორი წლის გან– 
მავლობაში „ჰალ აია კბ მართვა 
თან. ააა» 
დღემდე რომ მოა, 8 მისი თავ– 
დაუზოგავი შრო შედეგია. ლო– 
იდმა ბოლოს დაამატა, გუნდი ისეთ 
დღეშია, არა მგონ ო ი » მყიდველი ჯა” წ 

მოუჩნდეს 'სიტიმ“, ი ებას წყვეტსო. „ჰა 

ქტლიი კრების უღელი? ფეს” 
აი 9 ეიტლი წ, , 

ჩემპიონი აშ ატარებულ 11 ტუ- 

მხოლოდ 7 ქულა დააგროვა. 
ინგლისურ „საუთჰემპტონს“ მძი- 

მე დროება უდგას. გუნღმა პრემიერ- 
ლიგაში გამართულ რვა შეხვედრაში 

ერთი ქულა მოიპოვა და ერთადერთია, 
ვისაც გამარჯვების გემო მიმდინარე 

სეზონში არ უგრძვნია. სწორედ ამის 

გამო გაიმართა შეხვედრა, რომელიც 

კლუბის თავმჯდომარემ, რუპერტ ლოუმ 
მოაწყო და რომელზეც გუნღის მთე- 
ლი ხელმძღვანელობა შეიკრიბა, მათ 

შორის მწვრთნელი დევიდ ჯონსი. შე- 
ხვედრაზე დაწვრილებით განიხილეს 
არსებული პრობლემები და სამომავლო 
გეგმებიც დასახეს. ძირითადად საუბა– 

რი იმაზე იყო, რომ „საუთჰემპტონში“ 

ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში უა- 

მრავი ცვლილება მოხდა, რამაც, შეკ- 

რებილთა თქმით, მეტად უარყოფითი 
შედეგი გამოიღო. რაც შეეხება სამო– 

მავლო გეგმებს, კლუბის უფროსობამ 
ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბ- 

რისგან თავი შეიკავა. 

ესპანური „ესპანიოლი“, მას შე– 
რაც მისმა მთავარმა მწვრთ–- 

ი მარსელო სავღნამ. ორთვი– 
X» მუშაობის მერე ა არეულები 
თ ოვა და არგენტინის ერო 
უნდს ჩაუდგა გარი წერ- 
24 იმყოფება, გ 
ბილი რამზი ამ მოხე ამა ილ– 
სამი კანდიდატი, ა გენტინელები 

–– სალვა კაპიტანო – 
ჯელ ანხელ არაბი აგრეთვე ბრა 
ბილიე აღი ._ პ IM 
ნი. პი ველ.» ადოე ეკვა ულ 
„ბარსელონას“ წვრთნიდა, ბრინდიზი 

მი ს წლს როდ ახღლს ნენვონა 

ალელი საფრანგეთი 98- 2 
პარა; რელე ბუნდს თა 

სწორედ ამ სორ XI1. ხიხარ 
წინასწარმ 

ლა ღხელულს: 

თამამია. შეგასსენ რომ მათ ათ ჯგუ“ 
ფში ფრ ა ირემ, გარელე- 
ბთან და ესპანეთის ნაკრებთან, მო– 
რეედფინ წაეტანა გავდნენ 8. მე– 

ალში და იქ ლო: 
ი აერია დროის აა 

წამებზე გატანილი გოლით დამა 
დნენ მომავალ ტრიუმფატორ 

საღ თის გ –- სვი · 
ნი უკვე იმყო: წ 
ის ედა 

იხარა და „ესპან ღღ ასთან და როგორც კლუ- 
ბის ვიცე-პრ ალრფედ ტო– 
რასმა აღნიშნა, ოდ კარგი შთა 

ბეჭდილება დატოვა. კერძოდ, ეს- 
პხეღ ურნალისტებისთვის მიცე- 

ლ ინტერვიუში ტორასმა განა- 
ადა: „კარპეჯანი დიდი არხი 

ქადა მან ზედმიწე => კა 
იცის ევროპული ფე არ თი, 
ყურია მუშაობა და, რაც ი. 
რია, ინ ნავებს“ მიდ სობას შემტევ ' ფე– 

ი, ალე რაილის ლ 
თქვა, რო ხალ მწვრთნ; ელის ვი“ 
ნაობა სულ მცირე, მომავალ კვი- 
რაში გაირკვევა. 
ჩინეთის ჩემპიონი „დალიან ვანდა“ 

უსპონსოროდ რჩება, ვინაიდან ფირმამ, 
რომელიც კლუბს ოთხი წლის განმავ- 

ლობაში აფინანსებდა, მასთან ურთიე- 

რთობის შეწყვეტა გადაწყვიტა. ფი- 
რმის წარმომადგენელთა თქმით, ამის 

მიზეზი გუნდის არასტაბილური გამო– 
სვლაა. თავის მხრივ, „დალიან ვანდას“ 

თავკაცები ახალი სპონსორის ძიებაში 

არიან. სავარაუდოდ, ეს იაპონური, ბრი– 
ტანული ან ფრანგული კომპანია იქნე- 
ბა. კლუბის პრეზიდენტმა ში. ქსუექი- 
ნგმა სააგენტო „როიტერის“ უჟურნა- 

ლისტთან საუბრისას განაცხადა: მიმ- 

დინარეობს მოლაპარაკება. რაც უფრო 

მალე გამოვძებნით მომავალ სპონსორს, 

მით უკეთესი იქნება, ვინაიდან წლის 
ბოლოს უპატრონოდ დავრჩებით. წი- 

ნადადებები საკმაოდ არის, უბრალოდ, 
საუკეთესო გვინდა ამოვარჩიოთ“. აღ- 
სანიშნავია, რომ ჩინეთის ჩემპიონატში 

მონაწილე თოთხმეტივე გუნდს სპო- 
ნსორი ჰყავს, მათ შორის, ქვეყნის არ– 

მიის კლუბსაც. 
ინბლისურ „ვე ჰემ _ 

ტედში" მოთამაშე ათ 
რერთლლს ეიალ სალლ =. 

ონ ჰართსონ. - 
- ნაგ ეწველი წი. ვარჯიშზე შაი 
ზრას ჩამარ თავში იო. ერთ- 

3ის ვალე ბიბელარტდბ ბრი" 
ტანულმა სარკოზი უეს MIIი0I 
წილად ჩანს, რ კი გამოა აქვეყნა, ს 

ჩანს, როგემ. რაბი 
ნმა თავისი მა ა ებრა–- 

ლ. დ დებბერთელს „ ალით 
იყო, უ., ად 

ცხრიანში პღმოჩნდ . ტვაბ 
ხევრადხუმრობით. კი კიტია, 
ღი მომხდარს შეიძლება წ, კა“ 

მლნ ციიაბი 4 ცირებულმა ბერკოვიჩმა. რა 
“დამცა ჰართსონს, მა ს საყიც 

აბ თანაგუნდელს მეი რ- 
ედი ს თი წა არ ქამშენაო, 

  

  

  
  

          

ო / 

ბლო არგენტინელ. იღება XV 

სარგტიელი 

”“



    
ისევ რონალდო და I2 ივლისი. ამ 

ისტორიას ბოლო არ უჩანს და კარგა 

ხანს, ალბათ, არც გამოუჩნდება. ყო- 

ველ. შემთხვევაში, მანამ, სანამ ხალხს 

იგი არ მობეზრდება ან ვიღაც რაიმე 

სენსაციურ განცხადებას არ გააკეთებს 

და შემდეგ დაამტკიცებს, რომ სიმა- 

რთლე თქვა. 

– ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, 

რომ ბრაზილიის ნაკრების ხელმძღვა- 

ბით, 21 წლის ბიჭისთვის ეს მეტისმე- 

ტია. ამდენ დატვირთვას ფეხბურთში ჭიპ- 
მოჭრილი, ვეტერანი მოთამაშეებიც ვერ 

გაუძლებენ – არიგებდა ჭკუას მილია- 
რდელი მენავთობე მილანის სკოლის მო– 

წაფეებს –-– სამწუხაროა, ნერვებმა. მას 

მაინცდამაინც 12 ივლისს რომ უმტყუნა, 

მაგრამ არა უშავს, მთავარია, ყველაფე– 

რი წარსულს ჩაბარდა და რონალდო 

ნელ-ნელა იბრუნებს ძველ ფორმას. ასე 

მასიმო მორატი: 
სანერვიულო 
ალარაფერია 
ნელობამ რონალდო ფინალში ათამაშა. 

ამით მას უდიდესი ნდობა გამოუცხა- 

დეს და კიდევ ერთხელ, მისი ცხოვრე- 
ბის ურთულეს მომენტში, აგრძნობი- 

ნეს, რომ იგი კვლავ საჭიროა. დარწ– 

მუნებული ვარ, ასე რომ არ მომხდარი– 

ყო, რონალდო, როგორც ფეხბურთელი, 

დაიღუპებოდა –- ეს სიტყვები იტალი- 

ისა ღა საერთოდ, ევროპის ერთ-ერთ 

უმდიდრეს ადამიანს, მილანის „ინტე- 

რის“ პრეზიდენტ მასიმო მორატის ეკუ- 

თვნის. ასე მან „სან სიროზე“ მისულ 

250 ბიჭუნას მიმართა, რომლებიც მსო- 

ფლიოს ბოლო წლების უძლიერესი ფე- 
ხბურთელის ბედით დაინტერესებულნი 
ეწვივნენ საყვარელი კლუბის მფლო- 
ბელს. საგულისხმოა, რომ მორატიმ დრო 

და ენერგია არ დაიშურა, რათა ბავშვე– 

ბისთვის ყველაფერი სათანადოდ აეხსნა 

და ერთგვარად დაემშვიდებინა კიდეც. 
საქმე ისაა, რომ რონალდოს პატარა 

ქომაგები მეტად ღელავდნენ –- ჩვენი 
კერპი ძველებურად ვეღარ ირჯება და 
ნეტავ, რაშია საქმეო. 

– რონალდო სტრესულ მდგომარეო- 

ბაში იმყოფებოდა. აბა, გაიხსენეთ, ამ 

ახალგაზრდა კაცმა რამდენი უმნიშვნე- 

ლოვანესი მატჩი ჩაატარა ბოლო წლე- 

ბში და მარტომ მოახერხა გამარჯვე- 

ბების მოპოვება. იქ ეროვნული ჩემპიო- 

ნატი, რომელიც მთელი წელი გრმელ- 

დება და დიდ მობილიზებასა და კონცე- 
ნტრაციას მოითხოვს, ევროტურნირები, 

საღაც რონალდომ პირველობა არავის 

დაუთმო და ბოლოს ნაკრები, თანაც ბრა– 

ზილიის, თანაც მსოფლიოს ჩემპიონა– 

ტზე და თანაც ფინალში. დამეთანხმე- 

რომ, სანერვიულო აღარაფერია – სა- 

ბოლოოდ დაამშვიდა მორატიმ ახალგა- 

ზრდა სტუმრები. 
რონალდომ სტრესული მდგომარეობა 

რომ დაძლია, ამაზე სულ ახლახან თა–- 

ვადაც ისაუბრა, თუმცა მას იდეალურ 

სათამაშო ფორმამდე ჯერ კიდევ ბევრი 

უკლია. ამჯერად ამაში ხელს მუხლის 

ტრავმა უშლის – ფორვარდმა „ინტე- 

რის“ ბოლო შეხვედრები გამოტოვა „ჩე- 

ზენასთან“ იტალიის თასზე, „პიაჩენცა- 

სთან“ სერია #-ში და ავსტრიულ „შტუ- 

რმთან“ ჩემპიონთა ლიგაზე. სავარაუ- 

დოდ, იგი ვერც 18 ოქტომბერს გავა 

მოედანზე, როდესაც მილანური კლუბი 
პრინციპულ შეხვედრაში ვარსკვლავე- 

ბით გადაჭედილ რომის „ლაციოს“ და– 

უპირისპირდება, თუმცა „ინტერის“ პრე- 

ზიდენტი მაინც ოპტიმისტურ განწყო- 

ბაზეა და იმედს არ კარგავს, რომ თა–- 

ვდამსხმელი მალე კვლავ ჩვეულად და– 
აწიოკებს მეტოქეთა მცველებს. ამის თა– 
ობაზე მორატიმ ჟურნალისტებთან ისა–- 

უბრა: „რონალდო საბოლოოდ გამოჯა- 

ნმრთელდა და მთელი დატვირთვით ვა– 

რჯიშობს. ერთადერთი, რაც მას აკ- 

ლია, სათამაშო პრაქტიკაა. „ინტერი“ 

მაღალი დონის ფეხბურთელების არყო–- 

ფნას ნამდვილად არ უჩივის, ამიტომ 
ბრაზილიელის მინდორზე დაბრუნებას 

არ ვჩქარობთ, თუმცა, თუ საჭირო გა- 

ხდა, რონალდო ახლავე მოირგებს თა- 

ვისი კლუბის ფორმას და უეჭველია, 

მოწინააღმდეგეს უამრავ თავსატეხს გა- 

უჩენს. უბრალოდ, ეს დღესდღეობით სა– 
ჭირო არ არის“. 2 

დავით კოვზირიძე 

  

ატ მარ!) ჩმმნ მ 
აპენინებზე ჯერჯერობით 

ოთხი ტურია ნათამაშევი. 

ამ შაბათ-კვირას ჩემპიო- 

ნატის მორიგი შეხვედრები 

არ გაიმართება, რადგან იტა- L 

ლიის ნაკრები ევროპის ჩე- 

მპიონატის შესარჩევ მა- 

ტჩისთვის, შვეიცარიასთან L 

სათამაშოდ ემზადება. მეხუ- 
თე ტური 18 ოქტომბრისთ- 

ვისაა დაგეგმილი, თუმცა 

არაა გამორიცხული, იმ დღე- 
სი უფეხბურთოდ და- 

რჩეს -–- აპენინებზე ხმა გა- 

ვრცელდა, უსაფუძვლო ბრა- 22 
ლდებით აღშფოთებული 

ფეხბურთელები გაფიცვას 
აპირებენო. 

რაშია საქმე? რა ხდება? 

რა ამბავია? 
აგვისტოში „რომას“ ჩე- 

ხმა მწვრთნელმა ზდენეკ ზე- |L- 

მანმა სენსაციური განცხა- +. 

დება გააკეთა –– იტალიურ 
ფეხბურთში დოპინგი და" 

სხვა აკრძალული პრეპარა- (7 

ტები მეფობენო. 
უმალ სკანდალი ატყდა. 

ზემანს საკითხის დაკონ- 
კრეტება სთხოვეს, მოთამა– 

შეები პროკურატურაში გა- 

მოიძახეს, დაკითხეს. სამარ– 

თალდამცავები მარტო სე- 

     
    

თ »” 

  

რი #-ს ფეხბურთელებით 

არ დაკმაყოფილდნენ –– ლო-     ფაბიო კანავარო 
  

ნდონიდან „ჩელსის“ თავკაც ჯანლუკა 

ვიალის უხმეს, ვინაიდან ერთ-ერთი ეჭ- 
ვმიტანილი ისიც გახლდათ. 

ერთი სიტყვით, ზემანის ნათქვამმა 
იტალიას ქარიშხალივით გადაუარა და 
თითქოს ხმაურიც მიწყნარდა, თუმცა.. 

სარგიელი 

  

– თუ ცილისწამებას ბოლო არ 

მოეღება, პროტესტის ყველაზე გავრ- 

ცელებულ და ამ ეტაპზე ყველაზე მი– 
საღებ ფორმას – გაფიცვას მივმა- 

რთავთ. საქმეში ჩაუხედავი ხალხი სა- 

საცილო აზრებს აფრქვევს. იქნებ მათ 

9 % ფთესბურ”ი     '2 

ლონა, მოსკოვი და ბირმინგემი. 
მაშ ასე,ჩემპიონთა თასის ფინალი ბარსელონის ცნობილ „კამპ 

ნოუზე“ შედგება, უეფას თასისა მოსკოვის „ლუჟნიკებზე“, ხო- 
ლოთასების თასის უკანასკნელ ფინალს ბირმინგემის „ვილაპა- 
რკი“ უმასპინძლებს. 

ჩემპიონთა თასის მფლობელი „კამპ ნოუზე“ 26 მაისს გაირკ- 
ვევა.ესთარიღიიმ-თავითვე ცნობილი გახლდათ,აი,ბარსელო- 

«კ 

ს ხი ხს! 
; ' ნათქვამში სიმართლეც იყოს, მაგრამ ეს 
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% 
გქონდეს. ამის გარეშე აზრს ფასი ეკა- 

რება, მეტიც, ის ცილისწამებაში გადა– 

იზრდება. ფეხბურთელებისთვის მო- 
საბეზრებელია გაუთავებელი ბრალდე– 

ბები, ფეხბურთელებს მოთმინების უნა– 

რი კი აქვთ, მაგრამ ვშიშობ, ფიალა 

მალე არ გაივსოს –- განაცხადა იტა- 

ლიის ფეხბურთელთა კავშირის პრე- 
ზიდენტმა სერჯიო კამპანამ, კაცმა, რო– 

მელიც თავის დროზე ლუჩანო ნიცო- 

ლას იტალიის ფეხბურთის ფედერაცი- 

ის პრეზიდენტობას ეცილებოდა. 
ზდენეკ ზემანის ორი თვის წინანდე– 

ლმა ნათქვამმა, რომელიც სექტემბრის 

მიწურულს ვითომდა დავიწყებას მიე- 

ცა, უდიდესი რეზონანსი ჰპოვა მთელს 

იტალიაში. პროკურატურამ საფუძვლი- 
ანად მოკიდა ხელი საქმეს, სახელის 
მოხვეჭის მსურველებმა კი მოთამაშე– 

ებს ბრალი ღასდეს ღა მათ დანშაუ- 

ლში მხილებას შეეცადნენ, თუმცა ფა- 
ქტების უქონლობის გამო არაფერი გა- 

მოუვიდათ. 

რამდენიმე დღის წინ „პარმას“ ფეხ- 
ბურთელებმა ფაბიო კანავარომ და დი- 

ნო ბაჯომ განაცხადეს, რომ ისინი მხარს 

დაუჭერენ ფეხბურთელთა კავშირის მი- 
ერ ორგანიზებულ გაფიცვას. 

– გაფიცვა სავსებით სამართლიანი 

იქნება. ჩვენთვის, ფეხბურთელთათვის, 

რომლებიც მთელი სეზონის მანძილზე 

ძლიერი ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ 
ვიმყოფებით, ასეთი ბრალდებები ძნე- 
ლი ასატანია. ეს უმძიმეს ტვირთად გვა- · 

წვება, მით უმეტეს, რომ ბრალდება ყა– 
ლბია. ასე არ შეიძლება. ვიღაცეებს მო– 
თამაშეები დაბალი ლობე ჰგონიათ. ეს 
კი ასე არ არის – განაცხადა კანავა- 
რომ. 

   

  

კამა 6Mუ, ლუჟ6MI0I და ვილა. პარი 
უეფამ დაასახელა სამი ქალაქი, სადაც ევროპულ საკლუბო 

შეჯიბრებათა ფინალური შეხვედრები გაიმართება –– ბარსე- 
სისა -– 19 მაისი. 

   

  

ნას კი 22 კონკურენტი ჰყავდა. 
უეფას თასის ფინალური შეხვედრის დღე 12 მაისია, თასთა თა- 

–– თავდაპირველი ჩანაფიქრის მიხედვით ფინალთა მასპინძე- 

ლი სამი ქალაქის ვინაობა სამშაბათს უნდა დაგვესახელებინა, 
მაგრამ ის დღე ჩემპიონთალიგისა დათასების თასთან გაერთი- 

ანებული უეფას თასის ფორმატზე მსჯელობას დაეთმო და ამი- 

ტომ გადაწყვეტილება ოთხშაბათს მივიღეთ -– განუცხადა სა- 

ზოგადოებრიობას უეფას პრეს მდივანმა. 

ნოუს» ისტორია 

რაც შეეხება დინო ბაჯოს, მისი 

თქმით, მავანთა ცილისწამებებმა ფეხ- 
ბურთელთა სახელი ერთობ შებღალა, 
რაც დაუშვებელია. „ის ავტორიტეტი, 

ს მოსაპოვებლადაც ჩვენ, მოთა– 

მაშეები, წლების მანძილზე ვიღწვოდით, 
ერთ დღეში არ უნდა გაცამტვერდეს. 

იანი კრიტიკა მისაღებია და 
ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, შავზე თე- 

თრიაო ვიძახოთ, მაგრამ როცა ვიღა–- 
ცეები, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელო– 

ბით, ბრალს გდებენ, ეს აღმაშფოთებე- 
ლია, ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ ავისმ–- 

სურველებმა სახელი გაგვიტეხონ“. 

თელებს შვეიცარიელებთან მატჩისწი- 
ნა შეკრებაზე გამოიძახებდა, პროკუ- 
„რატურამ, ისევ და ისევ ამ საქმის თა–- 

ობაზე თავისთან ურინის „იუ- 

ვენტუსის“ თავდამსხმელი ფილიპო ინ– 
ძაგი. 
დაკითხვა "რამდენიმე საათს გაგრძე- 

ლდა. პროკურატურიდან გამოსულმა აღ- 
შფოთებულმა ინძაგიმ 
ვეულ ჟურნალისტებს შემდეგი რამ 

განუცხადა: „დროა, ფე. ხმა 
ავიმაღლოთ. ხალხის გარკვეული ნა- 

წილი გადაგვემტერა, ჩვენ კი ასე ვერ 
გავძლებთ. სიტუაციიდან ერთადერთ გა- 
მოსავლად ამ ეტაპზე გაფიცვა მიმაჩ- 
ნია. თუ ბრალდებები მოთამაშეთა მი- 

მართ კიდევ გაგრძელდა, პირადად მე 
დარწმუნებული ვარ, · სერია #-ს 

ფეხბურთელთა უმეტესობა მორიგი ტუ- 
რის ჩაშლაზე ვიფიქრებთ“. 

თუ მხედველობაში მივიღებთ ფეხ- 

ბურთელთა ნათქვამს და პროკურატუ- 
რის საქმისადმი გაცხოველებულ ინ- 

ტერესს, ადვილი გასაგები ხდება, რა 
სიტუაციაში არიან მოთამაშეები. სა– 
ქმის ვითარებაში სწრაფად გარკვევა 

ხომ ერთობ ძნელია – იტალიის რამ- 

დენიმე ქალაქის პროკურატურაში ამ 
საქმისადმი მიძღვნილი ტომები აწყვია. 

„აგვისტოში, როდესაც, ჯანლუკა ვი– 

  

  
და პროკურატურისთვის ახსნა–განმა- 

რტება მიეცა, „ჩელსის“ თავკაცმა გა- 

ნაცხადა, ვგონებ, იტალიაში ხალხს ფე- 
ხბურთელთა პირადი ცხოვრების წვ- 

რილმანები უფრო აინტერესებს, ვიდრე 
ფეხბურთიო. 

ვიალის ნათქვამშიც არის სიმართლე, 

თუმცა აპენინებზე ჭეშმარიტი გულშემა- 
ტკივრებიც რომ მუდამ იარსებებენ, ესეც 

ათელია. 
წინ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩე- 

ვი მატჩია. უდინეში იტალია შვეიცა- 
რიას მასპინძლობს. რჩეული იტალიე- 

ლი ფეხბურთელებიც ქვეყნის ღირსე- 
ბის დასაცავად ემზადებიან, თუმცა სე- 

რია #-ში ატეხილი სკანდალი არ ავი- 

წყდებათ. ჩაივლის მეზობლებთან თამა- 

ში და რამდენიმე დღეში, მიძინებული 
დავა კვლავ განახლდება. ამას როგო- 

რი დასასრული მოჰყვება, უცნობია. ყვე- 
ლაფერს დრო გაარკვევს. 

ისე, თუ ფეხბურთელებმა სიტყვა შე- 
ასრულეს, 18. ო "სთვის დანიშ- 

ნული ქვეყნის ჩემპიონატის მეხუთე ტუ- 
რი ეგებ არც გაიმართოს. ვინ იცის? 

ირაკლი ილაშვილი 

ი9090სწIIIII 
  

    

შელსინგ 
ჰამრბუ 2210 8 4 359838 
აიკ 22 9 I 2 24438 
ჰალმსტადი 22 11 3 8 37:37 36 

22 9 8 5 36:2535 

ერებრუ 22 9.6 7 312933 
ფროლუნდა 922 8 7 7 2426 31 
ტრელებორგი 22 8 6 8 29:28 30 
ნორჩიოპინგი 22 7 7 8 35:31 28 
ოლფსბორგი 22 7 7 8 322928 
გიოტებორგი 22 7 7 8 21:26 28 
ორგრიბ; 22 6 7 9 319925 
მაღშო 02 7 4 II 992825 

ჰაკენი 22 5 6 II 234 2 
ოსტერი  · 22 5 5 12 233620 
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   თასების თასი ისტორიას ბარდება. ამ 

სებო, გამოვლინდება მისი მფლო- 
ი და მორჩა. შეჯიბრება, რომელიც 

0-4) წლების სეზონიდან აღელვებდა 
ევროპის კონტინენტს თავის ღონიერ ნა- 
თესავს, უეფას თასს შეერწყმება. 
ძალიან ლამაზი შეჯიბრება გახლდათ 

თასების თასი. ის არასდროს ყოფილა 
ჩემპიონთა და უეფას თასებზე უფრო 

პრესტიჟული, მაგრამ თავისი განუმეო- 
რებელი კოლორიტი ჰქონდა. 
ჟამთასვლამ ფეხბურთი ბიზნესად აქ- 

ცია, ჩემპიონთა თასი –- ლიგად, თასე- 
ბის თასი კი მოკლა. 

ბოლო თვეების განმავლობაში უეფა 
>. აღმასკომის 6 ოქტომბრის სხ- 
დომაზე ამახვილებდა ყურადღებას. იმ- 
თავითვე იყო ცნობილი, რომ ეს სხდომა 

პორტუგალიის დედაქალაქ. ლისაბონში 
უნდა გამართულიყო და მასზე მეტისმე- 
ტად მნიშვნელოვანი რამ უნდა გამოეც- 
ხა, 
ლბ ს სხდომას საგანგებო მნიშ- 

წა მას მერე მიენიჭა, რაც ევრო–- 

ბის უმდიდრესმა კლუბებმა იტალიური, 
უფრო ზუსტად კი მის 
„მედია პარტნერზის“ ათ ძითბა კონ- 

ტინენტის საფეხბურთო ცხოვრებიდან 

გამოყოფასა და ელიტარული სუპერლი- 
გის დაარსებაზე დაიწყეს ლაპარაკი. მა- 
თი გეგმა დღესაც ძალაშია და 2000 
წლისთვის ხორცშესხმას აპირებს. ამი- 

ტომაც დადგა უეფა დაკარგული ტე- 
მპის დანიის და ქმედითი ნაბიჯე- 

ბის „მედია პარტნერზზე“ ადრე გადად–- 
ბმის აუცილებლობის წინაშე. 
უეფას ეს ხელეწიფებოდა და ხელე- 

წიფება, რადგან „მედია პარტნერზი“ ჯე- 

   

   
   
   

    

   

     

  

     

   

   

   

    

     

  

      

    

"ლენარტ იუჰანსონი და გერპარდ აიგნერი ლისაბონის ისტორიულ სხდომაზე 

ლიგის გაძლიერება და 
თასის აღსასრული 

იე 

უეფასა და მედია პარტნერზს 

შმორის ბრძოლა გრძელდება 
დინი. არ მჩვევია. ჩვენ შეგვწევს – 
საკუთარი შეჯიბრებები დიდებულად მო– 
ვაწყოთ და ასეც მოვიქცევით, მწამს, ჩვე– 
ნი შეერეიც. იზიარებენ ამ მოსაზრებას 

ხადა იუჰანსონმა. გ 
პრაა3ი0. თასი თასების თასად და ფუ- 

ლი მაინც ფულია. უეფას აღმასკომის 
სხდომაზე უპირატესი ყურადღება ჩემ- 
პიონთა ლიგას დაეთმო. გადაწყდა, რომ 

ყველა მთავარი ქვეყნის ჩემპიონი, ვიცე- 
ჩემპიონი და მესამე და მეოთხე ადგი- 

ლებზე გასული გუნდები მოხვდებიან იმ 
71 გუნდში, გათამაშებაში რომ მიიღებს 

მონაწილეობას. მათგან თხუთმეტი, პლუს 
წინა სეზონის გამარჯვებული, ავტომა– 

ტურად, პირდაპირ ჯგუფურ ეტაპზე და- 
იშვება. ჯგუფებში მათ შეუერთდება კი– 
დევ 16 გუნდი, ისინიც, ვინც ივლის-აგ- 
ვისტოს საკვალიფიკაციო ეტაპებს 

დაძლევენ. 
ასეთი მეთოდით შერჩეული 32. გუნდი 

რვა ჯგუფში ოთ-ოთხად განაწილდება 
და გაარკვევს ორ-ორ საუკეთესოს ანუ 

ჯამში 16 გუნდს. 

ეს % გუნდი ისევ ჯგუფებში განაწი- 
ლღება. ისევ შეიქმნება ოთხი ოთხგუნ- 
დიანი ჯგუფი, რომლებშიც ისევ ორ- 

მერე შეჯიბრება ნაცნობი სისტემით გა- 
გრძელდება: მეოთხედფინალი, ნახევარ– 
ფინალი, · 

ამრიგად, ფინალში გასულ წყვილს შე- 
  

2 ნსმა ამასწინათ გამოაცხადა, რომ 

> მეფო კლუბის“ ვალი 132,8 მილიონ დო– 
ლარამდე გაიზარდა და გუშინ, როგორც 

ნა დადებს ვინმე თავს, რომ სხვა 

რომელიმე ორგანიზაცია ისევე ალალად 
და დაუბრკოლებლად გადაიხდის ფულს, 
როგორც უეფა? 

სიტყვა თქვა უეფას აღმასრულებელი 
კომიტეტის წევრმა, მალტელმა დოქტო- 
რმა იოზეფ მიფს 
– უეფას სეღმძოგანელობის ევრო- 

პულ ფეხბურთს მყარი მომავალი აქვს 

და ამაში ეჭვი არ მეპარება. ყველამ 

კარგად ვიცით, რატომაც დაჩქარდა მო- 
ვლენები, ფაქტია, რომ ჩემპიონთა ლიგა 

რამდენიმე წლის მერე ნებისმიერ შემთ- 
ხვევაში გაფართოვდებოდა. საქმე უბ- 
რალოდ ის გახლავთ, რომ ყველაფერს 
მხოლოდ ფული არ განსაზღვრავს. ძა- 
ლიან მნიშვნელოვანია სპორტულ კრი- 

ტერიუმთა მთელი კომპლექტიც, რომე- 
ლიც გაცილებით ფართო და სიღრმისე- 
ულია, ვიდრე ელიტარული კლუბის და–- 
ნარჩენთაგან განდგომა. 

ეს რაც შეეხებოდა ლიგას. უეფასა და 
თასთა თასების შერწყმით მიღებული 

შეჯიბრება კი დეტალურად უეფას აღ- 
მასკომის მორიგ სხდომაზე, დეკემბერში, 

თელავივში გამომზეურდება. 
ლისაბონის ეპოქალურ თათბირზე პი- 

რველი რეაგირება ესპანელებმა მოახ- 
დინეს. აზრი გამოთქვეს „რეალისა“ და 

„ბარსელონას“ ხელისუფლებმა და საგ- 
ულისხმოა, რომ როგორც მინდორზე, ეს 

კლუბები აქაც საპირისპირო დინებისა– 

„რეალის“ პრეზიდენტმა ლული სა– 
„სა- 

ურ ვალში ჩამხრჩვალი კაცისგან იყო მო- 

  

რჯერობით საფეხბურთო ევროპისგან გა- 
ნზე მდგომი და მისი ხელისუფლებისა 

და ფულისკენ მსწრაფი ორგანიზაციაა, 
უეფა კი რეალური ხელმძღვანელი, რო– 
მელსაც მართვის ბერკეტები კვლავინ– 
დებურად ხელთ უპყრია. 
და აი, უეფას პრეზიდენტმა ლენარტ 

იუჰანსონმა ლისაბონის სხ- 
დომაზე გამოაცხადა, რომ მომდევნო სე- 

ს ხან ჩემპიონთა ლიგა 32 გუნდისგან 

დაკომპლექტდება, ხოლო თასების თასი 

ეფასას. შეერწყმება. 
პრინციპში, ამ გადაწყვეტილებას ბევრი 
ქვს საერთო იმ გეგმასთან, რის განხორ– 
ციელებასაც „მედია პარტნერზი“ 
ბდა და აპირებს. „მედია პარტნერზის“ ჩა- 
საფიქრიც ზომ სუპერლიგისა და მისი ქვე- 
ზა საფეხურის, „პრო თასის“ შექმნა გა- 

"ლდათ, ასე რომ თასების თასის დამოუ- 

აჯებლად არსებობა ნებისმიერ შემთხვე- 
საში განწირული იყო, მაგრამ უეფ-სა და 
მედია პარტნერზის“ ჩანაფიქრებს შორის 

ჩანსხვავებაც. დიდია. 
კერძოდ, „მედია დია პარტნერზისთვის” მთა– 

წარია სუპერლიგა, რომლის ფონზეც 

„პრო თასი“ რაღაც მეორე დივიზიონის 

აგვარ დატვირთვას იძენს (აღზევება- 
ჩავარდნით), ხოლო ეროვნული პირვე- 

ბები სულაც მესამე ლიგის ზონებს 
მსგავსება. 

– უეფა მის ყველა წევრ კლუბს მიი- 
წვევს სახეცვლილ შეჯიბრებებში მონა- 
წილეობის მისაღებად, თუმცა ოჯახის წე- 

ბას არავის დააძალებს. მოგეხსენე– 

   
   

    

    
    

     

  

    

   

    

   

  

   

        

საწ უნდა ის გადაწყვიტოს, მე უკან 
ევა და მოვლენათა განვითარების ლო– 

სწ ოქტომბერი, 1998 

ჯიბრებაში 17 შეხვედრა დაუგროვდება, 

ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ ისინი ჯგუ- 

ფური ტურნირიდან დაიწყებენ ასპარე- 
ზობას, ხოლო თუ გაიმარჯვებს ან ფი– 

ნალში დამარცხდება ის, ვინც სამივე 
საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიარა, მაშინ 
შეხვედრათა რაოდენობა მაქსიმალური, 

23 დაგროვდება. 

რაც შეეხებათ გუნდებს, რომლებიც 
გათამაშებას საკვალიფიკაციო ეტაპიდა- 
ნვე გამოეთიშებიან, ისინი, როგორც ბო– 

ლო წლებში იყო, უეფას თასზე გა- 
დაინაცვლებენ. 
– უეფა კვლავაც დარჩება ევროპუ- 

ფეხბურთის მმართველად და სო- 

ვანდელზე მეტ მოგებას ნახავენ, დაკა– 
რგვით კი არავინ არაფერს დაკარგავს. 

ჩვენი მიზანია უძლიერეს ქვეყანათა ფე– 
ღერაციებს კიდევ 29% მეტი სარფი 
ევთავაზოთ, ხოლო შედარებით ჩამორ–- 

ჩენილ. ქვეყნებს, რაც შეიძლება ფართოდ 
გავუღოთ კარი – დასძინა იუჰანსონმა. 

სსაბონის თათბირზე ნათელი გახდა, 

რომ საპრიზო თანხად უეფას დაახლოე- 

ბით 446-595 მილიონი დოლარის გაღება 

ევროპული საკლუბო 
შო ტასკ-ფორსის პროექტის მენეჯე- 
რმა გვიდო ტონიონიმ გაუკეთა: 

– უეფა რკინისებურ გარანტიას იძ- 
ლევა. გრამ არ მეპარება, რომ. კლუბები 
ამი, გაცილებით მეტად იქნებიან 
დარწმუნებულნი, რომ ეს ორგანიზაცია 
მათ ჩინებულ პირობებს სთავაზობს. გა 

  

   
   
   

      

  

   

      

     

   
   

  

სალოდნელი, მხარი იმას დაუჭირა, ვინც 

მეტ ფულს ჰპირდება. 
– მე ძველებურად „მედია პარტნე- 

რზის“ პროექტს ვუჭერ მხარს. ეს ფი- 
რმა უეფაზე მეტ შემოსავალს გვთავა- 

ზობს – მტკიცედ განაცხადა სანსმა. 

„რეალის“ ვიცე-პრეზიდენტმა და ფი- 
ნანსურ საქმეთა გამგებელმა ხუან ონი- 
ევამ. ასე ბრძანა: 
– “უეფას ვერსია სპორტული პრინ- 

ციპების დაცვის თვალსაზრისით უფრო 
მაგრამ ეკონომიკური კუ- 

თხით თუ შევხედავთ, ეჭვს იწვევს. მო- 

კლედ დაცდა და მოვლენათა განვითა- 
რებისთვის თვალყურის დევნება მოგვი- 

წევს. ნეტავ როგორ განაწილდება ფუ- 
ლი? ნეტავ კლუბებს რამდენს მოგვცე- 
მენ? აუცილებელია, რომ მოგების რაც 
შეიძლება დიდი ნაწილი კლუბებს ჩაე- 
რიცხოს. „მედია პარტნერზის“ თემაზე 
კი იმას ვიტყვი, რომ დროა ყველამ” გა– 

იგოს, თავისუფალი კონკურენცია ის ძა- 

ლაა, დედამიწას რომ აბრუნებს. 
„ბარსელონას“ პრეზიდენტი ხოსე ლუ- 

ის ნუნიესი მადრიდელი მტერ-კოლეგე- 
ბისგან განსხვავებით უეფას წინადადე- 

ბით კმაყოფილი დარჩა. 

– ის ძალიან დამაკმაყოფილებელია. 
ძალიან შვედ გადაწყვეტილება ჩანს 
– თქვა მან, მისმა პრეს მდივანმა. კი 

დაამატა: 
– მუდამ ვამბობდით ა. ახლაც ვიმე–- 

ორებთ, რომ ევროპული ფეხბურთის 
ღლეს დონეს უეფა უნდა აკონტროლე- 

ბდეს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ მის გეგმებს. 
ჩემპიონთა თასის წლევანდელ გათა- 

მაშებაში ესპანეთის. „მესამე გუნდი, ბი- 

ლბაოს „ატლეტიკიც“ მონაწილეობს. მის 
წარმომადგენლებს ძალიან მოეწონათ, 
რომ უეფას ვერსიით განახლებულ ჩემ- 

პიონთა ლიგაში მოსახვედრად კლუბებს 

მხოლოდ მოგება ჭირდებათ და არა სხვა 
სტატუსი, მაგალითად ოდინდელი ტი- 
ტულები ან სიმდიდრე. 
ბილბაოელთა პრეზიდენტმა ხოსე მა- 

რია ა განაცხადა: 
აცილებით სამართლიანია 

იმიტომ მოხვდე, რომ ძლიერად თამაშობ, 

ვიდრე იმიტომ, რომ რაღაცის გამო მიგი- 
პატიჟეს. სამართლიანი პირობების დროს 

ჩვენს ქვეყანაში 8-0 გუნდს ეძლევა უმა- 
ღლეს დონეზე გამოსვლის შანსი. 
მადრიდის „ატლეტიკოს“ პრეზიდენტმა 

ხესუს ხილი ხილმა უეფას დადგენი- 
ლებას ასეთი კომენტარი გაუკეთა: 

– ცხადია ლიგაში სპორტული პრინ- 

ციპით მოხვედრა გაცილებით სამართ- 

ლიანია ვიდრე მიწვევა. მიწვევის შემთ- 
ხვევაში დიდ და მცირე კლუბებს შო- 
რის ხომ უფსკრული გაჩნდება. 

მიხეილ სურგულაძე 

   

      

     
      

  

       

     
    
    
    
        

  

    

  

   
    

         

  

    
       

    

       

  

     

     

    

   

    

  

    ფარა კასასი პარიზში. ფრანგებს ტტალიიყრი ა თუ იხსნის    
  

  

ძიპელო” პსშ-ს 4წიმძასშბს? 
ბოლო დღეებში ნაჩვენები სამარცხ- 

ვინო თამაშისა და შედეგების შემდეგ 

პსუ-ს ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, 
კლუბში გარკვეული ცვლილებები მოე– 
ხდინა. უკანასკნელი სამი მატჩის წაგე- 

ბის შემდეგ (,სოშოსთან“ 0:, „მაკაბი– 

სთან“ 2:3, „ლანსთან“ 0:) უკვე ბევრი 

ფიქრობდა, რომ ჟირესი თავის ადგილს 

ვეღარ შეინარჩუნებდა და, ალბათ, ასეც 

იქნება. 

სამშაბათ საღამოს პარიზის ერთ-ერთი 
სასტუმროს „სოფიტელ სევრის“ ჰო- 

ლში უამრავი ჟურნალისტი ელოდა ფა– 
ბიო კაპელოს გამოჩენას. მის სახელზე 

პსჟ-ს ორი ნომერი დაეჯავშნა, ერთი 

თვით კაპელოსთვის ღა მეორეც – მი–- 

სი დამხმარე იტალო გალბიატისთვის. 

„მილანისა“ და მადრიდის „რეალის“ ყო- 

ფილი მწვრთნელი პარიზს მომავალი კო- 

ნტრაქტის დეტელების შესათანხმებლად 

უნდა სტუმრებოდა. პსე-ს პრეზიდენტი 
შარლ ბეიტრი კვირას შინ „ლანსთან“ 

ნაწვნევი მარცხის შემდეგ ცდილობს დი– 
რექტორთა საბჭოს წევრების დარწმუ- 

ნებას, რომ კლუბს იტალიელი თუ იხ- 

სნის. 
ახლა საქმე ფულზეღაა. სხვადასხვა 

წყაროები ირწმუნებიან, რომ ფინანსურ 

შეთანხმებას მხარეები მალე მიაღწევენ. 

იტალიაში კაპელო ყოველწლიურად და– 

  

ახლოებით 2 მილიონ დოლარს იღებდა 
და პარიზშიც, ალბათ, არანაკლები ხე- 
ლფასი ექნება. გარდა ამისა, იტალიელი 

სტრატეგი ითხოვს, რომ ფრანგებმა მი- 

სი მოადგილე იტალო გალბიტიც დაი- 
ქირავონ, რომელიც ფაბიოს დამხმარედ 

ესპანეთშიც ახლდა და არც იტალიაში 

მიუტოვებია პატრონი. 

ეს ცვლილება მოსალოდნელი იყო. 

კვირა საღამოს ბატონი კაპელოს დანა- 

ხვა „პარკ დე პრენსის“ ტრიბუნებზე 

შეიძლებოდა. მეორე დღეს კი იგი მი–- 
ლანს გაემგზავრა, რათა სავარაუდოდ 

„მილანიდან“ თავისი წამოსვლის პირო- 

ბები შეეთანხმებინა, რადგან იტალიურ 

კლუბთან კაპელოს კონტრაქტი მხოლოდ 
2000 წლის 30 ივნისს უმთავრდება. მი– 

სი პარიზში ოფიციალურად გადასვლა 

დღესვე შეიძლება გადაწყდეს. 
რაც შეეხება პსე-ში ჯერ კიდევ მყოფ 

ალენ ჟირესს, მას უმუშევრობა ნამდვი– 

ლად არ ემუქრება, რადგან პარიზული 

გუნდის მფლობელი CმიმI+ ფეხბურთში 

თავისი მისვლის დღიდან გარკვეულ პრი- 

ნციპებს იცავს. მათგან კი უმთავრესი 

ისაა, რომ არც ერთი დაქირავებული 

ადამიანი არ რჩება უმუშევარი. ამიტო- 

მაც ჟირესს, ალბათ, კლუბში რაიმე სხვა 

თანამდებობას შესთავაზებენ. 

გაიოზ თალაკვაძე 

ალბათ, ალენ ს პარიზში. თავის ბოლო ვარჯიშს ატარებს 
  

სარბიელი 
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ბმრმინი მის არასარწს ამინ ძმბს 
ჩწ სექტემბერს გურმანიის ნაჯრების ყოფი- 

ლი მოთამაშე ანდრეას ბრემე სამუდამოდ 

გამოეთხოვა აქტიურ ფეხბურთს. კპაიზერს- 

ლაუტერნჩის „ფრიც-ვალტერ შრადიონზე · 

უმ იიი გულშემატ, „ჯივარი შეიკრიბა, რათა პა- 

რივი მიეგოთ ფეხბურთელისთვის, რომელმაც 

(990 წელს იტალიაში გამართული მსოფლი- 

ოს ჩემპიონატის ფინალში ერთადერთი გო- 

ლი გაირანა და გერმანიას მესამედ მოუპბო– 

კა პლანერტის უძლიერესის რიტული. 

„კაიზერსლაუტერნი“ -–- მსოფლიოს 

ნაკრების შეხვედრა ლამაზი სანახავი 

გამოდგა. მსოფლიოს ნაკრების შემად- 

გენლობაში ბევრი მოქმედი თუ კარიე- 

რდასრულებული ფეხბურთელი ვიხი– 

ლეთ: ტონი შუმახერი, პიერ ლიტბა- 

რსკი, იურგენ კლინსმანი, რუდი ფიო- 

ლერი, კარლ-ჰაინც რუმენიგე, იტალი- 

ელები –- ფრანკო ბარეზი და ნიკოლა 

ბერტი, ჩილელი ივან სამორანო და სხ- 

ვები. მატჩში მონაწილეობა უნდა მიე- 

ღოთ მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბუ- 

რთელს –- რონალდოს, ჰოლანდიელ 

რუუდ გულიტს, ბრემეს საუკეთესო მე- 
გობარ ლოტარ მათეუსს და.. გაზას, 

მაგრამ მათ ტრავმის გამო ვერ ითამა- 

შეს. ნაკრებს თავად „კაიზერ ფრანცად“ 

წოდებული ბეკენბაუერი ხელმძლღვანე- 
ლობდა. ბრემეს პირველ ტაიმში მსოფ- 

ლიოს ნაკრების მაისური ემოსა, მეო- 

რეში –- „ლაუტერნის“. 70-ე წუთზე 

მატჩის კულმინაციური მომენტი დადგა. 

„ლაუტერნის“ თავკაცმა ოტო რეჰაგე- 

ლმა ანდრეას, ბრემე' შეცვალა. შეფე- 

რმა და ვაგნერმა მზრებზე შეისვეს 37 

წლის ფეხბურთელი და ისე დაატოვე- 

ბინეს მწვანე მინდორი, ხელხი კი ფე- 

ხზე წამოდგა და დიდი ხნის განმავ– 

ლობაში აპლოდისმენტებს არ. იშურე- 

ბდა იმ კაცის მიმართ, რომელმაც მათ 

მრავალი ბედნიერი წუთი აჩუქა. 

რაც შეეხება თავად მატჩს, იგი ფრედ 

4:4 დასრულდა, თუმცა მე-80 წუთამდე 

როსლერის (17), ბალაკის (39) და რიშეს 

(52, 66) გოლებით „ლაუტერნი“ 4:0 იგე- 

ბდა. ბოლო ათ წუთში კი მსოფლიოს 

ნაკრებმა ოთხი გოლი გაიტანა -- ორი 

რუდი ფიოლერმა (80, 90), თითოც კარლ- 

ჰაინც რუმენიგემ (86) და ტონი პოლს- 

ტერმა (88). 

ბრემეს პირადმა შემოსავალმა ამ შე- 

ხვედრიდან 2,5 მილიონი მარკა შეადგი- 

ნა. ამ თანხის დიდ ნაწილს ქველმოქმე- 

დებისთვის გამოვიყენებო, განაცხადა მო– 

გვიანებით აწ უკვე ყოფილმა ფეხბურ- 
თელმა. მატჩის შემდეგ ბრემეს ტკბილი 

სიტყვები არ მოჰკლებია. „ულამაზესი 

საღამო იყო, ანდი ამას განმდვილად იმ- 

სახურებდა“ –- გულახდილად თქვა იუ- 

რგენ კლინსმანმა. „ბრემე სიცოცხლე- 

შივე ლეგენდად იქცა, მისნაირები იშვი- 

ათად იბადებიან“ –- ეს ჩილელი ივან 

სამორანოს სიტყვებია. ბრემეს შესახებ 

ორი სიტყვა ფრანც ბეკენბაუერმაც თქვა: 

„მას გერმანია არასდროს დაივიწყებს, 

იგი შეუდარებელია.“ 

გუნდებმა მატჩი ასეთი შემადგენლო- 

ბით ჩაატარეს: 

კაიზერსლაუტერნი: რაინკე (ბიტ- 

ცერი 67), რამზი, სამირი, კოხი (ბრემე 

46, შტუემაფი 70), ჟუნიორი, ბალაკი (რო- 
ოსი 57), შეფერი, ვაგნერი, რიდლი, რი– 

შე, როსლერი (გრაფი 46) 

მსოფლიოს ნაკრები: შუმახერი 

(ერმანი 46), ბერთოლდი, ბერგომი (ბუ- 

ხვალდი 46), ბარეზი, ბრემე (ბობიჩი 46), 
კარამბუ, ლიტბარსკი (ფიოლერი 46), 

ბერტი, ჰესლერი, სამორანო (რუმენიგე 
57), კლინსმანი (პოლსტერი 46) 

ბოლოს კი გვინდა შემოგთავაზოთ პა- 

ტარა ინტერვიუ, რომელიც ბრემემ მა- 

ტჩის წინ პოპულარულ გერმანულ გა- 

ზეთ მი–ს «ააააიბი ი. 

–- ანდი, ა ი ასახე- 
დიდან წარს არ რვირ ლასი > 
დით?! 
– რა თქმა უნდა, გული მტკივა ეს 

მომენტი რომ დამიდგა, მაგრამ მეორე 

მხრივ ბედნიერი ვარ, რადგან შევძელი, 

ჰობი 18 წლის განმავლობაში პროფესი- 

ად მექცია. 

_ წსარადი! ყველაფერი თავიდან 
ნოთ. რო ჯი ვიცით, თ თქვენს 
თელად აწო! 

ფა ' წვლილი მიუძღვის რაქ 
–- დიახ, იგი ჩემი პირველი მწვრთნე- 

ლი იყო, რომელიც საკმაოდ მკაცრად მა- 

ვარჯიშებდა. მამაჩემი მაიძულებდა ვარ- 

ჯიშის შემდეგ დავრჩენილიყავი და მზ- 

ადება გამეგრძელებინა, თანაც ჩემგან ორ- 

ივე ფეხით თამაშს მოითხოვდა, რამაც 

ტექნიკა უფრო დამიხვეწა. დიდი წვლი- 

ლი მიუძღვის დედაჩემსაც. მადლობის 
ნიშნად კი „კაიზერსლაუტერნში“ გადა- 

სვლის შემდეგ ა 8 აჩ 

– აძ, ს იცომე წვა = 1. 1. ომ 
ვერ მიხვდა, მარვინ ) და 60 ენა 
ფი ქი თამაშობთ... 

– დიახ, იდ კ. 1 საიდუ- 

მლოც მინდა გაგანდოთ, ყველაზე მე- 
ტად თავით თამაში არ მიყვარდა და 

საჰაერო დუელსაც ყოველთვის გავურ- 
ბოდი. თავით მთელი კარიერის მანძი–- 

ლზე ერთადერთი გოლი მაქვს გატანი- 
ლი და ისიც საკუთარ კარში. თუმცა 

ყოველთვის ვცდილობდი, ეს ნაკლი ფე- 
ხით კარგად თამაშის ხარჯზე გამება- 

ანალები. 

ხსენეთ თქვენი პირველი 
მატჩი ბუნდესლიგაში და ეროვნულ 
ნაკრებში. 

– ის მატჩი „ლაუტერნმა“ 2:2 დაა- 

სრულა „აინტრახტთან“. მაშინ ვერნერ 

ლორანტის წინააღმდეგ ვთამაშობდი და 

როდესაც მსაჯმა მისი წაქცევისთვის და- 

მაჯარიმა, წამოხტა და არბიტრს შეუყ- 

ვირა, შეეშვი, აცალე თამაში, ჯერ სულ 

ახალგაზრდააო. მაშინ 19 წლის ვიყავი. 

ნაკრების ფორმით კი პირველი მატჩი 

1980 წლის თებერვალში ჩავატარე იუპ 

დერვალის რაგიცოათ, მაშინ ბულგა- 
  

ანდრეას ბრემე ფეხბურთიდან ზარ-ზეიმით გააცილეს და 
სამახსოვროდ მედალიც გადასცეს 
  

რელებს ვხვდ, 
–- ნაკრ 456. შე ა გამა– 

რთეთ, რა ს გაქხნათ მეე. ული გუ” 
ნდიდან? 

–- უპირველეს ყოვლისა დიდი მეგო. 
ბრობა რუდი ფიოლერთან, ლოტარ მა- 

„ადიდასმა“ მომიოქროვა და ახლა შინ 

თვალსაჩინო ადგილას მიდევს. 

სად გაიცანით ი რევენი მეუ- 

ვთნელთან მითამაშია. რომელი ერთი ჩა- 

მოვთვალო –– ფლედკამპი, ბონგარტსი, 
რაუში, ლატეკი, ჰაინკესი, ტრაპატონი, 

ბეკენბაუერი, რეჰაგელი. მათგან ვერც 
თეუსთან და თომას ბერთოლდთან. ფი- 

ოლერთან და მათეუსთან ერთად ჯერ 
კიდევ 21) წლამდე ასაკის ნაკრებში ვთა- 

მაშობდი. ე სჯ 

–- ათი ეგ კი სამივენი 
მსოფლიოს შარი ქი გახდით. 

– ბევრი ლაპარაკი და მტკიცება არ 
უნდა იმას, რომ ეს ჩემს კარიერაში უდი- 

დესი მიღწევაა. მით უმეტეს, გადამწყ- 

– 1986 წელს შვებულება ავიღე და 
კარიბის ზღვაზე გავემგზავრე. ჩემი მე- 

უღლე პილარი კი იმ თვითმფრინავში 

სტიუარდესა იყო. მთელ თვითმფრინა- 

ვში ერთადერთი ადგილი იყო, ჩემს გვე- 
რდით. ისიც ხანდახან ჩემს გვერდით 

ჯდებოდა. ერთი წლის შემდეგ კი დავ– 
ქორწინდით. 

ერთს ვერ გამოვყოფ, ყველა უდიდესი 
წერთნელის, 

ვენს კარიე რაში ყველაზე 
სამწუხა ო აირი, 

– 1996 წელს „ლაუტერნის“ მეორე 

ბუნდესლიგაში დაქვეითება, მაშინ მე 

ფიოლერის მკლავებში ვიტირე. სამი 

დლის შემდეგ რუდი ფეხბურთიდან 

წავიდა, მე კი ფეხბურთს ვერ შეველიე 
ვეტი გოლი მე გავიტანე, ის ბუცი, რო- 
მლითაც პენალტი დავარტყი, ფირმა 

–- ვის მიიჩნევთ თქვენს მწვრთ- 
ნელთაჯან საუკეთეს ოცს 

– საბედნიეროდ, უამრავ კარგ მწრ- 
და კიდევ ორი წელი დავრჩი. 

მანო ოქროპირიძე 
  

  

I ეზროპის ჩსემაი( იარის ესარჩეეი მარჩი 

  

III ჯგუფი. მოლღდოვა - გერმანია 
  

      
სამშაბათს მოლდოვის ფეხბურთის ფედერაციამ ის 22 ფეხბურთელი 

დაასახელა, მორიგი შესარჩევი მატჩისთვის გერმანელებთან სათამა- 

შოდ რომ მოემზადებიან. 4 ოქტომბერს კიშინიოვში მოლდოვა მეორედ 

უმასპინძლებს მსოფლიოს და ევროპის სამგზის ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებს. 

პირველად, ევროპის 1996 წლის შესარჩევ ტურნირში, 1995 წელს გერმანელმა 

მასპინძლებს 3:0 მოუგეს, შინ კი მოლდოვა სულაც #6:I გაანადგურეს. 

რჩეულ მოლდოველ ფეხბურთელთა სია ასე გამოიყურება: მეკარეები – ვასილი 

კოშელევი (ზიმბრუ), სერგეი დინოვი (კონსტრუქტორული); მცველები –– ოლეგ 
“ფისტიკანი, იონ ტესტიმიცანუ (ზიმბრუ), ივან ტაბანოვი, გენადი აუშკა (კონსტრუ- 

ქტორული), სერგეი სტროენკო (ტილიგული), ალექსანდრე გუზუნი (არგო), ვიტა- 

ლი მაევიჩი (შერიფი); ნახევარმცველები «ა სერგიუ ერურეანუ, იგორ ოპრია, რადუ 

რებეჟა (ზიმბრუ), ვლადიმერ გაიდამაშჩუკი, სერგეი ბელოუსი, სერგეი პარხომენკო 

(ტილიგული), ოლეგ შიშკინი, იური ოსიპენკო (კონსტრუქტორული), გეორგი სტ- 

რატულატი (ნისტრუ), ლისან პოპესკუ (შერიფი), ალექსანდრე კურტიანუ (ზენიტი), 

თავდამსხმელები –– სერგეი კლეშჩენკო (ზენიტი), ალექსანდრ სუხარევი (დნეპრი). 
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მოლდოვას ცუდად აქვს საქმე მისი წეტოქას; ივრმანიას მშერთწელი 6) 
წლის ერიხ რიბეკი ასე რომ ხტება, 

სარბიელი 

  

     ფეხბურთელები რაღას იხამენ 

   
-> 

| სრწმამს სმი (ყნარის მმსარჩეეი მარინი 

    

VI. ჯგუფი. 

    

    | ხომ ამდენი ხანია, ერთი მატჩი რაა, ის +. 

უთამაშია –- განაცხადა ისრაელის ეროვნული გუ- 

ნდის თავკაცმა შლომო შარფმა და ნაკრების კაპიტნის გამო– 
უძახებლობის მიზეზებიც შეატყორბინა ხალხს. ტალ ბანინმა 

ამას წინათ სერია 8-ს კლუბ „ბრეშას“ შემადგენლობაშიც 

ვერ ითამაშა, რამაც გარკვეულწილად განაპირობა კიდეც 

ქვეყნის პირველი გუნდის შემადგენლობაში ვერმოხვედრა. 
ისრაელის ნაკრებს ასევე დააკლდება დავიდ ამსალემი, 

რომელიც „კრისტალ პალასში“ ირჯება. იგი ორივე შეხვედ- 

რიდანაა დისკვალიფიცირებული. ინგლისის პირველი დივიზ- 

იონის კლუბ „უოტფორდის“ ალონ ხარაზი დისკვალიფიკა- 

ციის გამო მხოლოდ სანმარინოელებთან ვერ ითამაშებს, ეს- 

პანელებთან დაპირისპირება კი ნებადართული იქნება. 

შლომი შარფმა გუნდის დებიუტანტიც მიიწვია –- თავდა- 

  

სან მარინო – ისრაელი, ისრაელი -ესპანეთი 

მსხმელი ოფერ შიტრიტს და მცველ ოფერ ტალკარს ქვეყნის 
პირველი გუნდიდან მოწვევა აქამდე არ მიუღიათ. 

ისრაელის ნაკრების შემადგენლობა: მეკარეები –- რაფი 

კოენი (მაქაბი, თელ ავივი), ნირ დავიდოვიჩი (მაქაბი, ჰაიფა); 

მცველები –– ალონ ხარაზი (უოტფორდი), არიკ ბენადო (მა- 

ქაბი, ჰაიფა), ოფერ ტალკარი, ნაჯვან გრაიბი, რან ბენ-შიმონი 

(ჰაპოელი, ჰაიფა), ადორამ სასეი (მაქაბი, ფეთახ თიკვა),. ვა- 

ლიდ ბადირი (ჰაპოელი, ფეთახ თიკვა), ამირ შელაპი (ბეითა- 

რი, იერუსალიმი); ნახევარმცველი –- იოსი ებუკხისი, იან 

ტალასნიკოვი (ბეითარი), იერუსალიმი), ავი ნიმნი (მაქაბი, თელ 

ავივი), ეილ ბერკოვიჩი (ვესტ ჰემ იუნაიტედი), ხაიმ რევივო 
(სელტა), იდან ტალი (მაქაბი, ფეთახ თიკვა); თავდამსხმელები 

– რონენ ხარაზი (ბურსასფორი), ალონ მიზრახი (მაქაბი, 

ჰაიფა), ოფერ შიტრიტი (ბეითარი, იერუსალიმი), ავი ტიკვა 

(გრასჰოპერი). 

  

  

<8 | 
2 

ყო –_” აზერ- 
ის აფდ მატჩისთვის უნ-   ელთა მწვრთნელმა ბერტალან 

ჭააათ. ყააბოჭ “ 19 წლის თავდამსხ- 

მელი მიკლოშ ფეჰერი გამოიძახა. ყმაწ– 

ვილკაცი პორტუგალიის ბოლო წლე- 
ბის უძლიერეს გუნდში ამ ზაფხულს 
გადავიდა მშობლიური „დიორ ეტოდან". 
აზერბაიჯანელებთან მატჩში უნგრე- 

VII ჯგუფი. 

ს ტრავმირებული ნახევარმცველი გა- 
ბორ ჰალმაი, მის ნაცვლად დედაქალა- 

ქის „უიპეშტის“ მცველი ვილმირე სე- 
ბოვო ითამაშებს. 

უნგრელთა ნაკრები: მეკარეები –- გა– 

ბორ კირალი (ჰერტა), გაბორ ბაბოში 

(მტკ); მცველები –– გიორგში კორსოში, 
პალ ლაკოში (დიორ ეტო), ჩაბა ფეჰე- 

რი, ვილმოშ სებოვი (უიპეშტი), იანოშ 

აზერბაიჯანი - უნგრეთი, უნგრეთი - რუმინეთი 

ტეუში (ფერენცვაროში), ტომაშ შეკე- 
რესი (მტკ); ნახევარმცველები –– ბელა 

ილეში (მტკ), ტომაშ პეტო (უიპეშტი), 

პალ დარდაი (ჰერტა), იშტვან პისონტი 

(აინტრახტი), კრიოშტან ლისტეში (შტუ- 
ტგარტი); თავდამსხმელები –– ტიბორ 
დომბი (დებრეცენი), ფერენც ხორვატი 
(გენკი), იშტვან ჰამარი (ბეითარი, იერუ- 

სალიმი), ნორბერტ ტოტი (უიპეშტი), მი- 

  

ლებს ვერ დაეხმარება ბუდაპეშტის მტკ- 

საე აეეუ ეს უეეაუეებიეე აე 

<> 14 ოქტომბერს ბურგასში მსოფლიოს 1994 წლის 

2669 ჩემპიონატის მესამე ადგილის. შეხვედრის განმეორება 

შედგება –– ბულგარეთი შვედეთს დაუპირისპირდება. 
მაშინ ამერიკაში სკანდინავიელებმა 4:00 მოიგეს და ახლაც, 

მომავალი მატჩის წინ, ფავორიტებად ისინი ითვლებიან. 

შვედების მწვრთნელმა ტომი სოდერბერგმა ადრე შერჩე- 
ულ ფეხბურთელებს ამას წინათ კიდევ სამი ფეხბურთელი 
დაუმატა, თუმცა მათ შორის კვლავ არ გამოიძებნა ადგილი 

„ბლექბერნ როვერსის“ თავდამსხმელ მარტინ დალინისთვის. 
მისი ნაკრებში ვერმოხვედრა მოსალოდნელიც გახლდათ – 

დალინი კლუბში ვერ თამაშობს ძირითად შემადგენლობაში. 

სხვა ახალწვეულებს რაც შეეხებათ, იტალიის „ბარის“ იკსელ 

ოსმანოვსკიმ და ნორვეგიული „ვიკინგის“ მაგნუს სვენსონმა 

კვლავ მოიპოვეს ქვეყნის ნაკრებში თამაშის უფლება. აი, 

„ნორჩეპინგის“ ნახევარმცველმა მარტინ ასლუნდმა კი, არაა 

გამორიცხული, შვედეთის პირველი გუნდის ძირითადში პირ- 
ველად ითამაშოს. 

       
  
   

      

ჰრუტკა (კაიზერსლაუტერნი), იანოშ მა– კლოშ ფეჰერი (პორტუ). 
V ჯგუფი ბულგარეთი - შვედეთი 

გუნდს ტრავმის გამო გამოაკლდა ბუნდესლიგის, კერძოდ 
მიონხენგლადბახის „ბორუსიას“ თავდამსხმელი იორგენ პეტე- 

რსონი, რომელსაც მუხლის ტრავმა აწუხებს. 

ნაკრების საბოლოო შემადგენლობა: მეკარეები -–- მაგნუს 

ჰედმანი (ქოვენთრი), მაგნუს კილშტედტი (ლილესტრიომი); 
მცველები როთ პატრიკ ანდერსონი (მიონხენგლადბახი), იოა–- 

კიმ ბიორკლუნდი (ვალენსია), პონტუს კამარკი (ლესტერი), 

ტედი ლუკიჩი (გიოტებორგი), იოჰან მიოლბუ (აიკ), როლანდ 

ნილსონი (ქოვენთრი), გარი სუნდგრენი (სარაგოსა); ნახევა- 
რმცველები – მარტინ ასლუნდი (ნორჩეპინგი), იესპერ ბლო- 

მკვისტი (მანჩესტერ იუნაიტედი), მაგნუს ერლინგმარკი (გი- 

ოტებორგი), სტეფან შვარცი (ვალენსია); თავდამსხმელები 
– ჰენრიკ ლარსონი (შვედეთი), ფრედრიკ ლუნგბერგი (არ- 

სენალი), ჰაკან მილდი (გიოტებორგი), იკსელ ოსმანოვსი 

(ბარი), მაგნუს სვენსონი (ვიკინგი), პარ ზეტერბერგი (ანდე- 

რლეხტი). 

  

8 ოქტომბერი, 1998 

   



  

    

  

  

  

  

ი98 იენის, რომსირმელიიბიშის ' ურუგ ხხრე ც იცის, რა- » ; კ თა 6 ” 
წვენი შეგვხვედრია ცხოვრებაში ისეთი წერას უფრო ინტელიგენტურს უწოდებდა _ ზე.  მოგეხხენე- «CI10C0 
კაცი, საკეთებელს სხვაზე მეტს რომაკ. კაცი. ხმელი, სიმპათიუ. ბათ, ეს ის დროა, როცა უკრაინელები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები 
ეთებს, ბევრზე უკეთ, თავის გამოჩენს რი ფეცაბენინებიი იყო ხიზანა, ბრძო მთელს ევროპაში ქუხდნენ. „ისე მოხდა, იო 
და საკუთარ საქმეზე ლაპარაკს კი ჩრ–- ლაც რომ ეხერხებოდა და ბურთის ელე. რომ ბლოხინის მეურვეობამ მომიწია, ის : 3 სავ 'ქტომბე ” 69 ი0 
დღილში უჯობს. განტური არც კაცზე პერსო თამაში მოვიგეთ კიდეც 2:1 და არც ბლო- იტალია –– შვეიც ' » ქ 

ნოდარ ხიზანიშვილიც ასეთი კაცის ნალური თამაში იყო უცხო მისთვის და ხინს (იმ “ი ოქროს ბურთის მფლო- 0: 16 29 40 

– მორცხვობამდე თავმდაბალი. აბა, მე ერთიც დაგვრჩა ცნობიერებაში: არ (ან ბელს – კ.გ) გამოუჩენია დიდად თავი. დანია –– უელსი ს2 5,0 9,0 

რა სანაკრებო კაცი ვარო, გვითხრა თითქმის არ) გვახსოვს წაქცეული ან სიტყვით, გ, “ – იხსე- 0:1 ხ7 ვ2 32 

ერთადერთი მატჩი ვითამაშე სსრკ ნ- ტრავმირებული ნოდარ ხიზანიშვილი. ნებს ფეხბურთელი. მერე კი, მერე იყო ლატვია –- საქართველო ანგარიში – 5,0 
კრებში და ეგ რა გასახსენებელი იყოო. ზიზანას კარიერას არ ახასიათებს სი დიდი „დინამო“, დიდი გუნდი, ჯერ და- მ ვივანია > წორეებია ძი. 25 18 
არადა იყო, როგორ არ იყო, მოდით მკვეთრე ანაც კონტრასტი. იგი ავლ ცვის მარჯვენა ფრთა, მერე კი ცენტრი ვეგ. 84 სსა თი 
გავიხსენოთ და მოფერებაც არ დავი. ერთ დონეზე თამაშობდა თავიდან ბოლო- და რა პარტნიორები, რა შეხვედრებ, | თურქეთი -- გერმანია , 
შუროთ არც ხიზანასთვის და არც %- მი- მდე. არა გვგონია, ვინმეს გაახსენდეს ხ– ან რა ჯილდოები.. ჩრდ. ირლანდია -- ფინეთი მი პრაისი 
სი პლეადისთვის – ამ ხალხმა ხომ ზანიშვილის ჩაგდებული თუნდაც ერთი – ყოველთვის სასიამოვნოა, როცა ას– ანდორა – უკრაინა 200 X70 01 

ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ჯე თამაში, გოლი, რომელიც უშუალოდ მიი ეთ ხალხთან გიხდება თამაში. შეთამა- 2:0 4 42 135 

რჯერობით ყველაზე დიდ გამარჯვებას” მიზეზით გავიდა, თავდამსხმელი, რომელ შებაზე არაფერს ვიტყვი, მსგავსი ფეხ” | რუსეთი -- საფრანგეთი თნ ა9წ ა 95 
შეასიანხორცი. მოვიდნენ ისინი, ითამათ 7 ბაციის მეურვეობდა რიირომელშც და. , ბურთელები რომ გვეოდით გიდგანან,ებ,,, | კომხეთს. > ისლან ტვ. ეზ. 98 
შეს, წარუშლელი კვალიც დატოვეს და ჩაგრა- შესაშური სტაბილურობაა, არა? სხვა თუ არაფერი, იმედია. მათთან ერთად ს #95 80 M0 
თავიდნენ ჩუმად, ისე რა, ზედმეტი ხმა- ფეხბურთელის სტაბილურობა კი უდა. არც შეტევაში ჩართვისა გეშინია კაცს | პოლონეთი -- ლუქსემბურგ. გაა? 28 
ურისა და აურზაურის გარეშე. ხინჯი ვოდ მისი კლასის პირველსაზომია. არც შეცდომისა (იცი, რომ დაგაზღვევენ). 0:2 | 2 , 
კი ყველას დაგვრჩა გულში – არ ეგე- ერთადერთი, რაც, ჩვენი სუბიექტური მარჯვნივ რომ ვთამაშოობდი, მთელი და–- ინგლისი -–- ბულგარეთი ს2 5,0 90 

ბოდა ამ ხალხის ასე გაშვება... აზრით, ხიზანიშვილის, როგორც მობუ- ცვა მეიმედებოდა –– არც დაზღვევა ეშ- 0:1 17 ვ2 32 

ნოდარ ხიზანიშვილს დასტურ გრა- რთალის, პორტრეტს აკლდა, კოლორი.  ლებოდათ, არც დროული პასი. მერე კი | ,ვიპროსი –- ავსტრია 2+ "აწია 9ს 
დების მარაქაში მოუხდა თამაში. მაში- /ტრიულობაა, ანუ საფეხბურთო მარილი, როცა წინა ცენტრალურ მცველად და- ან მარიწო -– ისრაელი 140 80 105 
დელი „დინამო“ მთლიანად ვარსკვლა- რაც მოთამაშეს სხვათაგან გამოარჩევს ვიწყე თამაში, ალექსანდრე ჩივაძე გა- + 50 40 13 
ეების საკრებულოს წარმოადგენდა დღა ალბათ, ამასაც გააჩნია თავის ობიექ  ზდა ჩემი უპირველესი პარტნიორი. : “8 აა § 
ასეთი დონის გუნდში თამაშიც კი უკე ტური მიზეზი · და ეს სწორედ ის თავმ- უპირველესი პარტნიორიო, იხსენებს | პორტუგალია – რუმინეთი ' : ე 
თავისთავად მეტყველებდა ფეხბურთე  დაბლობა, სიმორცხვე უნდა იყოს, რო ნოდარ ხიზანიშვილი და უმალ ვიტალი | ლიხტენშტაინი –- სლოვაკეთი მ0 60 " 
ლის კლასზეც და ოსტატობაზეც. თავ  მელზეც წერილის დასაწყისში გვქო“ დარასელიას ნაცნობი ფიგურა წამოტი- | (0 40 421. 135 
დამსხმელები ხომ მუდამ საკვეხარი გა ნდა საუბარი. ამ ყაიდის ფეხბურთელებს ვტივდება მეხსიერებაში -- ხიზანა და | აზერბაიჯანი –- უნგრეთი «3 ოთა ბი 
გვაჩნია. ქართველებს პრც. ჩვენი, ნაზე... ჩვევიათ თავსაწი  მექმის უხმაუროდ, , ვიტალი, ვიტალი 05. სიზანა, მეგობრები "| ავაოგა->. ხორგატის იი 60 წ 
ქარმცველები უდებდნენ ვისმე ტოლს და კეთება. ისინი კეთილსინდისიერად, მუშა მოედანზე, მეგობრები ცხოვრებაში და | ე შებ ფი ზვ 
მცველები ზომ გვყავდნენ და გვყავდნენ. ფუტკარივით ასრულებენ თავიანთ ფუ- სა, » ყველგან. : , მასს ეყიი ს 
სამოციანი წლებიდან მოყოლებული ნქციას, არ „თამაშობენ“ მაყურებელზე –> ვიტალი დარასელია თითქმის უნა- ბოსნია – ჩეხეთი „2 ' V 
ყოფილა შემთხვევა, სსრკ-ს ნაკრებში და ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ლამაზ კლო ფეხბურთელი და თანაგუნდელი შოტლანდია – ესტონეთი 1ჩ) 6,0 120 

ერთ ქართველ მცველს მაინც არ ეთ-  ილეთებსა თუ ტრიუკებს, მათთვის მთა. იყო. ყოფილა შემთხვევა, შეტევაში ჩავ- | 0; ' 135 42 40 
მაშოს. მკითხველმა განსაჯოს – ჩოხე- ღია უშეცდომოდ, უზადოდ გაისარჯონ რთულვარ და ჩემი ზონა მიმიტოვებია, ლიტვა – ფარერები (1, 6,0 9,0 

ლი, ხურცილავა, ძოძუაშვილი, ჩივაძე მოიხადონ თა, ვალი მოედანზე და ასეთ დროს თქმაც კი არ უნდოდა ვიტა. | ეკ“, 3. 50 40 

ა შენერი გაჩქრიე არი მხედ #. ' რდა «ღალი მუფნეან სხვის ქარსკ-  - და უკრ პოხებვაც პრ მჭირდებოდა -: ან, რომელთა გარეშეც ლთა ივად სხვი კ და ედვაც შილ ინგლისის ჩემპიონატი. | დივიჭიონი. 
რთული ფეხბურთის, სსრკ ფეხბურთი“ ვლავურ ჩრდილში ყოფნა, ტაშსაც უმე- ვიცოდი, თავი ქუდში უნდა მქონოდა. ჯყ) რური 
ისტორიასაც ვერავინ წარმოიდგენს. და ტესად სხვებს უკრავენ ზოლმე, მაგრამ „დინამომ“ 1981 წელს თასი მოიგო და აა 

კიდევ იყვნენ მცველები, რომელთაც გ–- დ და მაყურებელი ხვდება, რომ ევროპასაც გაასინჯა ქართული ფეხბუ- ქტომბერი კ ის სც 
რჯა, პირველ ყოვლისა, საკუთარი, თბი სხვებზე არანაკლებ ეკუთვნის ტაში ამმ რთის გემო. რაოდენ საოცარიც (საწუ. | ბრედფორდი -- ბერი ს ” ' 
ლისელი (ან ქუთაისელი) მაყურებლს ფეხბურთელს... რაოდენ სამწუხაროა, ხარიც) უნდა იყოს, ქართული ფეხბუ- სვინდონი -–- ჰადერსფილდი 28 29 23 

თვალწინ უხდებოდათ. მათზე ვერ იტ. რომ ეს დრო ჩვეულებრივ ფეხბურთე  რთის დაცემაც თითქმის მაშინვე დაი- 10 ოქტომბერი 

ყოდი, კაშკაშა ვარსკვლავიაო. თუმცა. ლის კარიერის დასრულების შემდეგღა წყო. ორიოდე წელიწადიც და იმ დიდ” | ბრისტოლი -- პორტსმუთი 20 29 3,4 
ნოდარ ხიზანიშვილის დროს“ „დინ- დგება. ხიზანაც ფეხბურთიდან წასვლის გუნდიდან თითქმის აღარავინ დარჩა დიდ | ოვკსფორდი -- ტრანმერი 18 29 42 

მოს“ დაცვას ჩივაძე, სულაქველიძე, კო“ მერე უფრო დაფასდა. ზემოთ კოლორი. ფეხბურთში. მიზეზი? –- ერთი და იგი- საარკორდის აა ბარმისგემ 24 29 26 

I ოქტომბერი 

იტალიის ჩემპიონატი. სერია 8 

: VI რური 
"+ = ს ა ზ 10 ოქტომბერი 

> ჯენოა –- პესკარა “აა. 20 28 ვ,5 
ო, 

ატალანტა – რავენა 18 28 44 

§ ბრეშა – კოზენცა 15 3,0 7,5 

წ/ | ჩეზენა –– ნაპოლი 3,5 28 20 
§ ფ. ანდრია –– ლუკეზე · 2 2 

რეჯანა –- ლეჩე ” 
' ტერნანა –- მონცა 2 2,8 ვვ 

% 'ჯ ტორინო -- კიევო 14 ვვ 8,0 

იიი გობ ბედია – რეჯ : ' 
ესპანეთის ჩემპიონატი. I დივი%იონი. 

VII. ტური 
10-II ოქტომბერი 

მერიდა –– ლეგანესი 29 42 

რეკრეატივო –– ბადახოსი 20 29 3.4 

1 ნათი ეარვაოსლრლია მში ორენსე – ოსასუნა თ 2 2 ·M 
სევილია –– ერკულე ს , დაცვაში მარჯვე ნოდარ ხიზანიშვილი ზოგჯერ მწვავედაც უტევდა >. ს “ ვვ 80 

სტავა, ხინჩაგაშვილი ამაგრებდნენ ეს ტულობა ვახსენეთ. არაერთ ფეხბუ- ვე, ფეხბურთმა თავი მოაბეზრა ქართველ ნუმანსია –– ალბასეტე IM 50 90 

ის პერიოდი იყო, როცა ყველა გუნლი რთელს გაიხსენებ ქართველი გულშე- ვარსკვლავებს. ხიზანიშვილსაც ასე მო“ | ლეიდა –- ტოლედო 22 28 2,9 
ოთხი მცველით თამაშობდა. მოდაში არ მატკივარი სხვათაგან რაიმეთი გამორ უვიდა. დიუსელდორფული ტ ლოგრონიესი – ეიბარი 16 ვი 56 
იყვნენ „კულუარის მოთამაშეები/“ და ჩეულს, ისიც ვთქვით, რომ ხიზანიშვ- დაახლოებით წლის შემდეგ იგი- რაიო ვალეკანო -- სპორტინგი 15 3) 70 

თუმც კი ლ ი ჩართვაც თაა ლის მანერას აკლდა კოლორიტული შტ- ვე, თასთა თსის ნახევარფინალში ბელ- | ს აეტიკო 8 –- ლას პალმასი 2,5 29 25 
დათ მაშინდელ რიხები, მაგრამ 8 ხიზანიშვილმა-ფეხბურ- გიურ „სტანდარდთან“ მარცხის მერე ხი- | გაე 93 გ 38 წე აე 
მაინც ოვეიარს ალი კონტროლს წ თელმა ერთხელ მაინც ჩაიდინა ისეთი ზანამ გადაწყვიტა, აღარ ეთამაშა. გარა: გ მალიორკ ბელგიის ჩემპიონარი · , # 

ცევდნენ ყურადღებას. ერთიცაა, ქართუ” რამ, რასაც დავიწყება არ უწერია და და, 30 წლის ვიყავი, ფიზიკურად საუც | 
ლი ფეხბურთის ისტორიამ ზოგი ფეხ- ლამის მთელ მის კარიერად ღირს (მხო- ხით თავს, მაგრამ რც X ტური 
ბურთელი არა მხოლოდ ფინტით, დრი ლოდ კარგი გაგებით). კიგრბბი რომ უბრალოდ, აღარ მსურდა #9 ოქტომბერი 

ბლინგით, თამაშით –- ნომრითაც დასა- დიუსელდორფის „რაინშტადიონიდან““” ფეხბურთის თამაში“ – ეს „აღარ მსუ. | ანდერლეხტი -- ჰარელბეკი ვი 5,6 
მახსოვრა. მაგალითად, იტყვი მესხს და მთელი საქართველოსთვის გამოგზავნილ რდა“ ხომ მარადი ჭირია ქართველი ფეხ- ბევერენი –– კორტრაიკი 15 33 6,0 
თერთმეტი ნომერი მაისურიც თვალწინ კოცნას ვგულისხმობთ.. აი, მაშინ კი მა– ბურთელებისა, რაიმეს მიაღწევენ ლოლ ეკერენი –– ოსტენდე 15 ვვ 60 

ს გიდგება, „ოთხიანი“ –– ხურცილავს რთლა კოლორიტული იყო ხიზანა, ბევრ- ბურთის თამაშის ხალისი ეკარგებათ დ ვე ას. IV 29 50 
ხვედრია, „სამიანი“ –- ჩივაძისა, ათი მა რამემ დაამშვენა 13 მაისის ღამე –– ფე- ახალს, უფრო მაღალს აღარ ეძებენ. წვე: სტე“ საჭეს => ენი არ აკ 33 
ომერი უდავოდ ყიფიანის წილხვედერი ხბურთმა, „დინამომ“, ვიტალის გოლმა, ნში ასე ყოფილა მუდამ.. ჰოდა, ხიზა- უღეი: ლო 2 ფე : 

იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ ისეთი მახარაძემ, გ. თასთა თას ნაც წავიდა -- მისი თაობის თითქმის | მუსკრონი –- გენკი L 

მობურთალებიც გვინახავს, ეგრეთ +” მა და.. ხიზანას ამადაცაა, შე– ყველა ფეხბურთელის დარად ჩუმად, ისე, | სენტ ტრუიდენი – ლიერსი 19 29 346 

დებული მუდმივი, საკ ნომერი რომ ება მის მოედნებზე ნამოქმედართაგა” რა, რა, ზედმეტი აჟიოტაჟის გარეშე. შარლერუა –– აალსტი 18 29 42 
პრ ჰქონიათ. ხიზანიშვილიც ამათ ჯგუ- ბევრ რამეს დავიწყების ჩრდილი გადაე-. კვალი კი დარჩა –– წარუშლელი, და 1 ოქტომბერი 
ფშია, იგი გვინახავს ორი ნომრით მო ფაროს, მაგრამ იმ კოცნას –– არასოდეს ვიწყარი, ისევე, როგორც 13 მაისის «ას ბრიუგე – სტანდარდი L4 3,5 70 

თამაშე, ოთხითაც და ნომინალურ ფუ–- ზიზანიშვილის დებიუტი „დინამოში“ და ხიზანას მიერ დიუსელდორფიდან მთელი 
ქციასაც ნომრის მიხედვით იცვლიდა ხო და დიდ ფეხბურთში, როგორც იტყვია” საქართველოსთვის გამოგზავნილი კოცნა. კოეფიციენტების შესაძლო ცვლილებები ადგილზე დააზუსტეთ. 
ლმე –. უთამაშია მარჯვენა მცველა- 

  

8 ოქტომბერი, 1998 

შედგა. მან 1975 წელს ითამაშა კიევის პონსტანტინე ბობიშვილი 
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271, რეVII სპანIძმ. თბილისი. ისტორიკოსი. 61 წლის. მწვრთნელი: 1, ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. გავრილ კაჩალინი 
ფეხგურთელი: 1, ბორის პაიჭაძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. სლავა მეტრეველი, 4. დავით ყიფიანი, 5. ავთანდილ ღოღობერიძე 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რეყაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, შოთა იამანიძე, მანუჩარ მაჩა- 
იძე, ბორის პაიჭაძე, სლავა მეტრეველი, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 
272. მახრანგ თბილისი, ისტორიკოსი. 58 წლის. მწვრთნელი: 1, მიხეილ იაკუშინი, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. მურთაზ ხურცილავა, 3. მიხეილ მესხი, 4. სლავა მეტრეველი, 5. ალექსანდრე ჩივაძე 
გუნდი: ალექსანდრე კავაზაშვილი, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, 
შოთა იამანიძე, თენგიზ სულაქველიძე, ბორის პაიჭაძე, სლავა მეტრეველი, მიხეილ მესხი 
273. წმნგბის შსარაძე, თბილისი. ინჟინერი. 50 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. ავთანდილ ღოღობერიძე, 4. სლავა მეტრეველი, 5. დავით ყიფიანი 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, გიორგი 
სეულვს, შოთა იამანიძე, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, რამაზ შენგელია 

Vშრაბ ნწპარIშ30=. კასპი. სტუდენტი. 20 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. სლავა მეტრეველი, 4. დავით ყიფიანი, 5. ალექსანდრე ჩივაძე 
გუნდი: ანზორ კავაზაშვილი, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ავთანდილ ღოღობერიძე, 
დავით ყიფიანი, ბორის პაიჭაძე, სლავა მეტრეველი, რამაზ შენგელია, მიხეილ მესხი 
275. დამIIII მასაწაძმ. თბილისი. ექიმი, 44 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. რევაზ ძოძუაშვილი, 3. გავრილ კაჩალინი 
ფეხბურთელი: 1. დავით ყიფიანი, 2. სლავა მეტრეველი, 3. ვიტალი დარასელია, 4. რევაზ ძოძუაშვილი, 5. მურთაზ ხურცილავა 

გუნდი: ანზორ კავაზაშვილი, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, თამაზ კოსტავა, თენგიზ სულაქველიძე, 
ვიტალი დარასელია, დავით ყიფიანი, სლავა მეტრეველი, მიხეილ მესხი, რამაზ შენგელია 
76. ბIIრბგ” შაყშლაშე/C=. თბილისი. ეკონომისტი. 28 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ოილი 1. მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. დავით ყიფიანი, 4. სლავა მეტრეველი, 5. მანუჩარ მაჩაიძე 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 
მაჩაიძე, დავით ყიფიანი, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
277, Iწარ ბშსსრIMIძმ. თბილისი. ინჟინერი. 42 წლის. მწვრთნელი: I. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ფორთანიბ. 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. სლავა მეტრეველი, 3. ბორის პაიჭაძე, 4. გიორგი სიჭინავა, 5. მურთაზ ხურცილავა 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, შოთა ხინჩაგაშვილი, ვიტალი დარასელია, 
შოთა იამანიძე, დავით ყიფიანი, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
278. აღშქსანშრე ჰაჭკაჭიშეიმ-ი. ეკონომისტი. 43 წლის. მწვრთნელი: 1, ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. გავრილ კაჩალინი 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. სარას პაიჭაძე, 3. სლავა მეტრეველი, 4. დავით ყიფიანი, 5. ვიტალი დარასელია 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, გიორგი 

სიჭინავა, დავით ყიფიანი, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
279. ტარMწჩელ ნასIსა თბილისი. მოტორისტი. 44 წლის. მწვრთნელი: 1. გავრილ კაჩალინი, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. ანდრო ჟორდანია 
ფეხგურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. მურთაზ ხურცილავა, 3. ალექსანდრე ჩივაძე, 4. ვიტალი დარასელია, 5. ბორის პაიჭაძე 
გუნდი: ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთა%ზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, შოთა იამანი- 
ძე, თენგიზ სულაქველიძე, ვლადიმერ გუცაევი, ბორის პაიჭაძე, მქაიდ მესხი 
280, დამIIVI მან#აპIII. თბილისი. სტუდენტი. 18 წლის. მწვრთნელი: 1, ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. სლავა მეტრეველი, 4. ავთანდილ ღოღობერიძე, 5. მურთაზ ხურცილავა 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ჩოხელი, მურთაზ ხურცილავა, ავთანდილ ღოღობერიძე, ვი- 
ტალი დარასელია, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე 
281, ზშრაბ ძანთელაძI. თბილისი. რეჟისორი. 57 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, ვ, ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: |. მიხეილ მესხი, 2. ავთანდილ ღოღობერიძე, 3. სლავა მეტრეველი, 4. დავით ყიფიანი, 5. მურთაზ ხურცილავა 
გუნდი: ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, დავით ყიფი- 
ანი, შოთა იამანიძე, სლავა მეტრეველი, ავთანდილ ღოღობერიძე, მიხეილ მესჩი 
282. ჰMრნელი წ შრწ შმჩა. ჩხოროწყუ. ეკონომისტი. 26 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი: 1, ბორის პაიჭაძე, 2. მურთაზ ხურცილავა, 3. მიხეილ მესხი, 4. გაიოზ ჯეჯელავა, 5. დავით ყიფიანი 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 
მაჩაიძე, ავთანდილ ღოღობერიძე, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
283. გელა IIIდ შა, ჩხოროწყუ. სტუდენტი. 22 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. რევაზ ძოძუაშვილი, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. მურთაზ ხურცილავა, 2. რამაზ შენგელია, 3. დავით ყიფიანი, 4. მიხეილ მესხი, 5. ზაზა ჯანაშია 
გუნდი: ვლადიმერ მარღანია, თამაზ კოსტავა, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, თენგიზ სულაქველიძე, ვიტალი დარასელია, 
გიორგი სიჭინავა, დავით ყიფიაინ, ზაზა ჯანაშია, რამაზ შენგელია, მიხეილ მესხი 
284. გIIIრბი მეძველა. თბილისი, პენსიონერი. 60 წლის. მწვრთნელი: 1, ნოდარ ახალკაცი, 2. გავრილ კაჩალინი, 3. მიხეილ იაკუშინი 
ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. სლავა მეტრეველი, 4. შოთა იამანიძე, 5. მურთაზ ხურცილავა 

გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, ვლადიმერ ელოშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ხოჭოლავა, შოთა იამანიძე, მანუჩარ 
მაჩაიძე, გიორგი სიჭინავა, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
285. გI%M .· თბილისი. ექიმი. 57 წლის, მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. გავრილ კაჩალინი 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. მურთაზ ხურცილავა, 4. დავით ყიფიანი, 5. ალექსანდრე ჩივაძე 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, გივი ჩოხელი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, დავით ყიფიანი, ავთანდილ 
ღოღობერიძე, ვიტალი დარასელია, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
286, ჯემალ გIMგჩა. ზუგდიდი. „ოდიშის“ ფეხბურთელთა გუნდის უფროსი. 55 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 
ყ. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი: 1. მურთაზ ხურცილავა, 2. ალექსანდრე ჩივაძე, 3. დავით ყიფიანი, 4. სლავა მეტრეველი, 5. მიხეილ მესხი 
გუნდი: ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, დავით ყიფი– 
ანი, შოთა იამანიძე, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
287. კარლ ხწრაზა. ზუგდიდი. მასწავლებელი. 77 წლის. მწვრთნელი: 1, ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. ავთანდილ ღოღობერიძე, 3. მურთაზ ხურცილავა, 4. მიხეილ მესხი, 5. სლავა მეტრეველი 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, მიხეილ გაგუა, შოთა შავგულიძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, სლავა მეტრევე- 
ლი, ავთანდილ ლოღობერიძე, ბორის პაიჭაძე, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 

288, მწსუი” საბინაშეIIC=I. თბილისი. ინჟინერი. 65 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1, მიხეილ მესხი, 2. სლავა მეტრეველი, 3. ვიტალი დარასელია, 4. დავით ყიფიანი, 5. ალექსანდრე ჩივაძე 

გუნდი: ვლადიმერ მარღანია, თამაზ კოსტავა, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, ვიტალი დარასელია, დავით ყიფიანი, სლავა 
მეტრეველი, მიხეილ მესხი, რამაზ შენგელია, ვლადიმერ გუცაევი, გიორგი სიჭინავა 

289, სანზრI1 საგჩნაშეი=I. თბილისი. ბუღალტერი. 39 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი: 1. დავით ყიფიანი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. მიხეილ მესხი,4. ალექსანდრე ჩივაძე, 5. მურთაზ ხურცილავა 

გუნდი: ანზორ კავაზაშვილი, თამაზ კოსტავა, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, შოთა ხინჩაგაშვილი, ვიტალი დარასელია, თე- 
ნგიზ სულაქველიძე, ვახტანგ ქორიძე, ვლადიმერ გუცაევი, დავით გივორი მიხეილ მესხი 

(290, შწრენა სშშაშემ(CII თბილისი. მოსწავლე. 16 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი: 1. გიორგი ქინქლაძე, 2. დავით ყიფიანი, 3. ბორის პაიჭაძე, 4. მიხეილ მესხი, 5. ავთანდილ ღოღობერიძე 
გუნდი: ოთარ გაბელია, თამაზ კოსტავა, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ჩოხელი, მურთაზ ხურცილავა, ვიტალი დარასელია, გიორგი ქინქლა- 
ძე, მანუჩარ მაჩაიძე, დავით ყიფიანი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
291. -VIM შუბლაძე. თბილისი. ისტორიკოსი. 44 წლის. მწვრთნელი: 1. თემურ მახარაძე, 2. შალვა კაკაბაძე, 3. ნოდარ ახალკაცი 
ფეხგურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. სლავა მეტრეველი, 3. გიორგი სიჭინავა, 4. ვლადიმერ ბარქაია, 5. ბორის პაიჭაძე 

გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, პაატა ბარნოვი, მურთაზ ხურცილავა, შოთა იამანიძე, ვიტალი 
დარასელია, გიორგი ქინქლაძე, სლავა მეტრეველი, შოთა არველაძე, მიხეილ მესხი 
292, VI სII ტაბატაძშ. თბილისი. ეკონომისტი. 54 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. გავრილ კაჩალინი, 3. მიხეილ იაკუშინი 
ფებურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. ავთანდილ ღოღობერიძე, 3. მანუჩარ მაჩაიძე, 4, მიხეილ მესხი, 5. სლავა მეტრეველი 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ვახტანგ ჭელიძე, მანუჩარ მაჩაიძე, ავთანდილ ღოღობერიძე, ბო- 
რის პაიჭაძე, ზაურ კალოევი, მიხეილ მესხი, სლავა მეტრეველი, თენგიზ მელაშვილი 

293. აღქქსანშრე გაფრჩნდაშა!C=M. თბილისი. ეკონომისტი. 48 წლის. მწვრთნელი: 1. გავრილ კაჩალინი, 2. მიხეილ იაკუშინი, 3. ნოდარ ახალკაცი 
ფეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. გივი ჩოხელი, 4. ვლადიმერ ბარქაია, 5. სერგო კოტირკაძე 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ჩოხელი, გიორგი სიჭინავა, შოთა იამანიძე, მანუჩარ მაჩაიძე, 
ლადიმერ ბარქაია, ბორის პაიჭაძე, სლავა მეტრეველი, პრეზ. მესხი 

294, ბჩა ბაღდათი. ინჟინერი. 39 წლის, მწვრთნელი: 1. მიხეილ იაკუშინი, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, ვახტანგ ქორიძე, თენგიზ სულაქველიძე, 
მანუჩარ მაჩაიძე, გივი ნოდია, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, რამაზ შენგელია 
295, მერაბ სჩრბჩლაძე. თბილისი. ეკონომისტი. 50 წლის. მწვრთნელი: 1. გავრილ კაჩალინი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. მიხეილ იაკუშინი 
ფეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ავთანდილ ღოღობერიძე, 3. მიხეილ მესხი, 4. სლავა მეტრეველი, 5. ბორის პაიჭაძე 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, გივი ჩოხელი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, გოჩა მაჩაიძე, შოთა იამანიძე, მანუჩარ მაჩაიძე, 
ავთანდილ ღოღობერიძე, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
296. ვღაწჩმერ დავი ულჩიანჩ. თბილისი. პოლიციელი. 33 წლის. მწვრთნელი: 1. გავრილ კაჩალინი, 2. მიხეილ იაკუშინი, 3. ანდრო ჟორდანია 
ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. მანუჩარ მაჩაიძე, 3. შოთა იამანიძე, 4. ავთანდილ ლოღობერიძე, 5. სლავა მეტრეველი 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, გოჩა მაჩაიძე, მურთა%ზ ხურცილავა, ჯემალ ზეინკლიშვილი, გიორგი სიჭინავა, შოთა იამანიძე, მანუჩარ მაჩა- 
იძე, ავთანდილ ღოღობერიძე, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, გაიოზ ჯეჯელავა 
297. წIამარ ლშრსმანაშეICI. თბილისი. ბიოლოგი. 44 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. მიხეილ იაკუშინი, 3. ნოდარ ახალკაცი 
ფეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. შოთა იამანიძე, 3. ავთანდილ ღოღობერიძე, 4. სლავა მეტრეველი, 5. სერგო კოტრიკაძე 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ფირუზ კანთელაძე, გოჩა მაჩაიძე, შოთა იამანიძე, მანუჩარ მაჩა- 
იძე, სლავა მეტრეველი, ვლადიმერ ბარქაია, ავთანდილ ღოღობერიძე, შოთა არველაძე 

298, ქა”ენტჩნა ბე ჩამმა. თბილისი. პენსიონერი. 67 წლის. მწვრთნელი: 1. გავრილ კაჩალინი, 2. მიხეილ იაკუშინი, 3. ანდრო ჟორდანია 
ფეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. ავთანდილ ღოღობერიძე, 4. შოთა იამანიძე, 5. გაიოზ ჯეჯელავა 
გუნლი: 1. სერგო კოტრიკაძე, ვლადიმერ ელოშვილი, ვახტანგ ჭელიძე, მურთაზ ხურცილავა, გოჩა მაჩაიძე, შოთა იამანიძე, მანუჩარ 
მაჩაიძე, ათანდილ ღოღობერიძე, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, გაიოზ ჯეჯელავა 
299. სშრაბ პეტრექლვდლი შემი. თბილისი. მძღოლი. 38 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. გავრილ კაჩალინი 3. მიხეილ იაკუშინი 
ფეხგურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ავთანდილ ღოღობერიძე, 3. ბორის პაიჭაძე, 4. შოთა იამანიძე, 5. სლავა მეტრეველი 

გუნდი: ვლადიმერ მარღანია, რევაზ ძოძუაშვილი, ფირუზ კანთელაძე, მურთაზ ხურცილავა, გოჩა მაჩაიძე, შოთა იამანიძე, მანუჩარ 
მაჩაიძ თ2> მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, ავთანდილ ღოღობერიძე, მიხეილ მესხი 

30. ანზ ბM1MრჩშამCI. თბილისი. ინჟინერი. 61 წლის. მწვრთნელი: 1, ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. მურთაზ ხურცილავა, 2. მიხეილ მესხი, 3. დავით ყიფიანი, 4. ბორის პაიჭაძე, 5. სლავა მეტრეველი 
გუნდი: ვლადიმერ მარღანია, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, დავით 
ყიფიანი, შოთა იამანიძე, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 

სარტიელი 
  

  

საუკეთესო 
ყსბშრწმCრ!, მწმრ6II60-, სIმბ#რშრს ნაბრმბ! 

სარტიემემიუის 
მკითხველთა აზრით 

ჩვენში ფეხბურთს გასული საუკუნის მიწურულიდან ანუ აგერ უკვე ერთი საუ- 
კუნეა თამაშობენ. ამ ხნის მანძილზე ბევრ დიდოსტატს უგორებია ტყავის ბურთი 

ფოთსა და თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში, სოხუმსა და ლანჩხუთში, ზუგდიდსა 
და გორში... ქართულ ფეხბურთს ბევრი ვარსკვლავი ჰყოლია. 

„სარბიელის“ გამოკითხვის მიზანია, ყველა თაობის გულშემატკივართა აზრთა. 

შეჯამების საფუძველზე საახალწლოდ ქართულ ფეხბურთში რჩეულთაგან გამო- 
რჩეულები გამოავლინოს! 

„სარბიელის“ გამოკითხვაში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მონაწილეობა. ამი- 

სთვის უნდა შეავსოთ და გაზეთიდან ამოჭრილი ანკეტები (ან „სარბიელში“ მოცე- 
მული ანკეტის ანალოგიურად შევსებული ჩვეულებრივი თეთრი ფურცელი: რვე- 
ულის, თაბახისა...) საფოსტო კონვერტში ჩადებული გამოგვიგზავნოთ რედაქცი- 
აში. გთხოვთ, ანკეტის შევსებისას მიუთითოთ სახელი, გვარი, სადაურობა (სად 
ცხოვრობთ), ასაკი, პროფესია. ყოველივე ეს „სარბიელში დაიბეჭდება, თითოე- 
ულ მკითხველს საშუალება ექნება საკუთარი ვერსიაც იხილოს გაზეთში და საე- 
რთო სურათსაც უშუალოდ ადევნოს თვალი. 

საუკეთესო ფეხბურთელის გამოსავლენად უნდა დასახელდეს ხუთი კანდიდა- 
ტი, რომელთაც ადგილების მიხედვით შესაბამისად 5, 4, 3, 2 და 1 ქულა დაერიცხე- 
ბათ. საუკეთესო ქულების საერთო ჯამით გამოვლინდება. 

იგივე პრინციპით დასახელდება M 1 მწვრთნელიც. მაგრამ ამ შემთხვევაში გა- 

მოკითხვის თითოეული მონაწილე მხოლოდ სამ კანდიდატს ასახელებს (ქულებიც 
შესაბამისად 3, 2 და 1 იქნება). 

ნაკრების შესადგენად კი ყველა ანკეტაში 11 ფეხბურთელი უნდა დასახელდეს 
1+4+3+3 პირობითი სქემით. სიმბოლური გუნდის საბოლოო ვარიანტი ფეხბურთე- 

ლთა მიერ მიღებული ხმების რაოდენობით განისაზღვრება. 

„სარბიელის“ რედაქციის მისამართი: თბილისი 77, ყახბეგის 

გამზირი #2, II კორბუსი, IV სართული. 

საფოსტო მისამართი: თბილისი 79, საფოსტო ყუთი 208. 
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სა” აას აპა ააა გვრრი“ი 
ოი აუ ეი ესე ვენა ეისი 
წეს ათსაი ა იღინ ეათოლი გაიანა 
აბაშა ს აიპ აგიორსაა სვიის. 
წის აა. ი აია ააააიაორვე სება ა     
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მარჯვე წყოიოოოი ას დარჩნენ 
და სავსებით შესაძლებელია, გარეობე 

ალფრედსონისა და მცველ იანუ ლაუკა- 

ნენის ტრავმებია, რის გამოც კანადელებს 
პირველი ორი, თვე მოუწევთ 
თამაში, ხოლო მათ ახალ კაპიტან ალექ- 
სეი იაშინს და ახალგაზრდა მცველებს – 
უეიდ რედენსა და კრის ფილიპსს ორმა–- 
გი დატვირთვა დაეკისრებათ. 

  

   
   
    

    

    

     

   

     

   

'სტონელთა გენერალუ- 
რი მენეჯერის გერი სინდე- 
ნის სიძუნწე საქვეყნოდაა 

მაგრამ შარშან ზა- 
ფხულს მისმა მომჭირნეობამ ყოველგვარ 
მოლოდინს გადააჭარბა, რამაც, ბუნებრი– 
ვია, გუნდის ლიდერთა უკმაყოფილება გა- 
მოიწვია. სეზონისწინა ფინანსურ ომში 

მხოლოდ სინდენის ფავორიტი რეი ბუ- 

    

–_–_-- 

ნეჯერის რეჟან ულის უთავ- 

ს გამო % აა ავლ ა. შ იეს და ბოსტონმაც ძი კის გ აფხულ ელი უფაკ. ემდეგღა მიაღწიე! ლე, ტონ წ>. რულის პრ“ დადგა ერთბაშად (+ წა- 
ს კვებით მ არმატებებსს მყვანმა ჰოკეისტმა მიიღო თავისუფალი უღსეკლებისგან მხოლოდ წარმატებებ აგენტის სტატუსი და ახალი კონტრაქ- 

ააა „ ტისთვის დაიწყო ბრძოლა. ამას კანადუ- 

  სრულა, დანარჩენებმა კი ხეირიანი კონტ- 
რაქტების გაფორმებას დიდი ბრძოლის 

     

   
    

  

    

   
       

   

      

      
      

   
    
     

     

      

მან მეიათნ რი დოლარის კურსის დაცემაც დაემატა 
შარშანდელი სეზონის წინ და საწვრთნელი ბანაკების დაწყებამდე კი- 

ბუფალოში გაჩაღებული ში- დევ 5 მოთამაშის ბედ-იღბალი იყო გაუ- ნაომის შემდეგ, რომელმაც მა  რკვეველი. სიტუაცია კლუბის პრეზიდე- 
შინდელი მთავარი მწვრთ. ნსტის რონალდ კორის თლად გ» 

ნელი ტედ წოლანიც კი იმსხვერპლა, კლუ-  ამწვავა, ზედმეტად არც ერთ ცენტს აღარ 
ბში სიმშვიდე გამეფდა. მხოლოდ წამყვ- გავიღებო. ეს გასაგებიცაა –– მანამდე ხომ 
ნი მცველი ალექსეი ჟიტნიკი არ ცხრება, მარკ რექიმ სასამართლოს დახმარებით 

„კანადიენსის“ ისტორიაში სარეკორდო, 

4,5 მილიონიან ხელფასს გამოჰკრა ხელი, 

კაპიტანმა ვენსან დამფუსმა კი 3,275 მი- 
ლიონი ჩაიჯიბა. მონრეალმა რის ვაი-ვა- 

გლახით შეირიგა ერთობ ნიჭიერი საკუ 
კოივუ, მაგრამ პრობლემები ამით არ ამო- 

წურულა: კიდევ სამი ჰოკეისტი (მალა- 
ხოვი, რუჩინსკი და სავაჟი) აგრძელებს 
გაფიცვას, ხოლო შეინ კორსონი, მიუხე- 
დავად იმისა, რომ საწვრთნელ ბანაკში 

გამოც უკონტრა; 
დაა. ცხადია, კანადელები ვერც ახალი ჰ 

რომელმაც ზედიზედ მეორე სეზონი დაი– 
წყო საკორნტრაქტო ომით. 1998 წელი 
სერიოზული შენაძენებით არ გამორჩეუ- 

ლა (მიწვეულია 37 წლის ოტაველი რე- 
ნდი კანიუორტი, ხოლო ჰაშეკს ამიერი–- 

დან ექს-კალგარელი დუაინ როულსონი 
შეგეC. ყველაზე მნიშვნელოვანი „ხმ- 

ჯრ პირველი ევროპული ტურნე გა- 
ათ, სადაც ავსტრიულ „კლაგენფუ- რტთან” 54 გამარჯვების შემდეგ 

L3 დამარცხდა ტამპა 
რაც შეეხება წლე აერია პერსპექტი- 

ას, შ ოკეისტ გაძლიერდნენ, ის კი არა, 

M ს რწმიადი შენეთი აბლენთ მ ძველებიც შემოეფანტათ –- მიურო, ზა- 

    

ლაპსკი და პოპოვიჩი სხვა კლუბებში გა- 
დავიდნენ, სახელოვანმა მეკარე ენდი მუ- 
გმა კი დაასრულა კარიერა. ასე რომ, მო– 

ნრეალს წლეულს წარმატებებს ვერ ვუ- 
არმეტყველებთ. 

თებს, რაც პლეი ოფის გმირ მეტიუ ბა– 

ნაბიზე, ჯეფ სანდერსონსა და მიხალ 

გროშეკზეა დამოკიდებული. 

#690M10 

  

  

   

აუ” თუმცა კლუბი სეზონის წინ 
ერებულა და სახელოვან თანა- 

დავი ზირერ ბთან დიდი ბრძოლა მოუ- 
ევს. პირველ ყოვლისა, უნდა მოიძებნოს 
ტავიდან წასული რამდენიმე ჰოკეისტის 
ლიხოკი ლამბერტი, კანიუორტი, ფა- 
ჯუნი) შემცვლელი, განსაკუთრებით კი 
'თავარი „აგრესორის“ დენი ლამბერტის 

იგრძნობა –- „სენატორები“ ხომ 

  

კრიზისს დააღწია თავი, არამედ მნიშვნე– 

ლოვნადაც გაძლიერდა. გუნდში მივიდნენ 
მეკარე კერტის ჯოზეფი, იმედისმომცემი 
ნიკლას ანდერსონი და ვეტერანი სტივ 
თომასი, ხოლო მთავარ მწვრთნელად პეტ 
ქუინის დანიშვნა უკვე წარმატების საწი–- 
ნადარია. გარდა ამისა, ტორონტომ კრი- 
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აღმოსავლეთის” და. 
დასავლეწს 82-ე შმშრა 

' პირველად 27, პირველად 6 
არავინ იცის, როდის დაიწყება, ან დაიწყება კი კალათბურთის ეროვნული ასოციაციის სეხონი, 

სამაგიეროდ, დანამდვილებით ვიცით, რომ 9 ოქტომბერს დაიწყება ნჰლ-ის მორიგი, 82-ე ჩემპიონატი. 

პირველად ლიგის ისტორიაში M9ML 27 კლუბს მიითვლის, რომლებიც, ასევე პირველად, ექვს 

დივიზიონად არიან გაყოფილნი. დღეს წარმოგიდგენთ აღმოსავლეთ კონფერენციის 1# გუნდს 

ზისიდან გამოსვლის შესანიშნავი საშუა- 

ლება გამონახა – დივიზიონი გ. 

ლა და თავის ძველ კონკურენტ, მონრეა- 
ლს და ბოსტონს შეუამხანაგდა, თანაც, 

წლევანდელ სეზონს ახალი მოედნით შე- 
ხვდება. კანადელებმა დიდი მონდომებით 

ჩაატარეს საგამოფენო მატჩები, მათმა ლი- 
დერმა მათს სუნდინმაც დაიბრუნა ჩვეუ- 

ლი ფორმა. მოკლედ, ტორონტოელთა ქო- 
მაგები ახალ სეზონს დიდი იმედით ელი- 

ან, მით უმეტეს, რომ კლუბში კიდევ ერთი 
სიახლეა მოსალოდნელი. ჯოზეფის მი- 

სვლით მეკარე ფელიქს პო- 
ში დარჩენა აღარ სურს. 

მოსალოდნელია, რომ მას ვანკუვერში, 

თვით პაველ ბურეში გაცვლიან. 
(1470 M10M:10:011 56) არლანდორის 

      
ჯერსი პოზიციებს დათმობს, 

რადგან ზაფხულში ბევრი ჰოკეისტი და- 

კარგა. მთავარი გამთამაშებელი დუგ გი- 
ლმორი ჩიკაგოში გადავიდა, გამოცდი- 
ლმა გარემარბმა სტივ თომასმა კი ტო- 
რონტოს მიაშურა და მათი შემცვლელები 

„ეშმაკებმა“ ვერ გამონახეს. გარდა ამისა, 

წავიდა პერსპექტიული მეკარე მაიკ დანე- 
მი და ბროდოს შემცვლელი ამიერიდან 
კრის ტეტერი იქნება. თუმცა უმთავრესი 

პრობლემა მთავარი მწვრთნელის ჟაკ ლე- 
მერის წასვლაა, რომლის ნაცვლად მი- 

სულ რობი ფტორეკსაც ახალი სათამაშო 

კონცეფციის შემუშავება მოუხდება (ცხა- 
დია, იგი ლემერის მიერ შექმნილ „ხაფა– 
ნგებს“ არ იკმარებს). ნიუ ჯერსის კიდევ 

ერთი თავსატეხი გაუჩინა მცველმა) სკოტ 
ნიდერმაიერმა, რომელიც დიდძალ ფულს 
ითხოვს და მასთან მოლაპარაკება ჭიანუ– 
რდება. მიუხედავად ამისა, ფტორეკს 

შემსრულებლები არ აკლია, მოსალოდნე- 
ლია, რომ იგი „პინგვინებისნაირ“ კონტ- 

რშეტევით ვარიანტს ამეჯობინებს, მით უმე- 
ტეს, რომ ორივე წამყვანი ცენტრი, ბობი 

ჰოლიკი და პეტრ სიკორა, ჩეხია, 

  

ლების ერთ-ერთ 
ყველაზე უხეირო გუნდს ახა- 

+. ლი სეზონის წინ საზრუნავი 

არ აკლია. უპირველესად ეს კლუბის არენა 
„ნასაუ კოლიზეუმზე“ ითქმის. აილენდე– 
რსის მესვეურებმა მიიჩნიეს, რომ მოედანი 

სათამაშოდ აღარ ვარგოდა და ახალი სტა- 
დიონის აშენებამდე იქ ასპარეზობაზე უა- 

რი განაცხადეს, მაგრამ სასამართლომ სხ- 
ვაგვარად განსაჯა. ამან საკადრო მუშაო- 
ბა მთლიანად ჩაშალა, გუნდის წამყვანმა 

ჰოკეისტებმა –– ზიგმუნდ პალფიმ, ტრე- 
ვორ ლინდენმა და კენი იუნსონმაც ვერ 
მოახერხეს კონტრაქტების გაფორმება. მე- 
ტად საეჭვოა ნიუიორკელთა სნაიპერის 

პალფის კლუბში დარჩენა, რადგან მისი 

და ხელმძღვანელთა მოთხოვნები მკვეთრად 
განსხვავდება. ყოველივე ეს ახალი მოთა– 
მაშეების არყოლასა და ფინანსურ ზარა- 

ლთან ერთად აილენდერსს დიდ პრობ- 
ლემებს უქმნის, მით უმეტეს, რომ ატლან- 
ტის დივიზიონში იგი გრანდების გარე- 

მოცვაშია. 

  

  

  
გააოცა თავისი გულშემატ- 

კივრები. სეზონისწინა მითქმა-მოთქმა, 

„რეინჯერთა“ მესვეურები ბურეს, იაგრსა 
და სხვა ვარსკვლავებს გადაიბირებენო, 

რომ არც ერთი სენსა– 

ა –– ნიუიორკე- 
ელობა საკმაოდ ძვირად- 

ღირებული, მაგრამ ნაკლებად ნაყოფიერი 
3 ასტების საარი ზალაპსკი) შეძე- 
ნით დაკმყოფილდა. ეს მაშინ, როცა ცნო– 
ბილმა ცენტრფორვარდმა პეტ ლაფონტე- 
ნმა კარიერა დაასრულა, ხოლო ოს ი 

გარემარბების ნაკლებობა „რეინჯერებს 
მუდმივ პრობლემად ექცათ. თუმცა, რო- 

     
   

    

    

გორც ჩანს, კლუბის თავკაცები ამგვარი 

პოლიტიკით სრულიად კმაყოფილნი არიან 
და საკუთარი ძალების იმედი აქვთ. ეს, 

უპირველესად, ნიჭიერ, მაგრამ მეტად არა- 
ალექსეი კოვალიოვზე ითქმის, 

რომელიც ბოლო სეზონის მიწურულს კა- 
რგად შეთამაშდა გრეცკისთან. ამ წყვილს 
რომ მეტი თავისუფლება ჰქონოდა, „რეი– 

ნჯერებმა“ საგანგებოდ მიიწვიეს ვეტერა- 
ნი ესა ტიკანენი, რომელმაც მცველის ფუ- 
ნქციების მარჯვე შესრულებით გაითქვა 
სახელი. ამან ის შედეგი გამოიღო, რომ 

ახალშექმნილი სამეული საგამოფენო მა- 
ტჩებში საკმაოდ მრისხანედ გამოიყურე- 

ბოდა. ნიუიორკელთა მეორე იმედი კი ლი- 
გის ერთ-ერთი საუკეთესო მცველი ბრაი- 
ან ლიჩი გახლავთ, რომელმაც, ფაქტობ- 
რივად, ჩააგდო წინა სეზონი. მოკლედ, 

მოთამაშეები არ შეცვლილან, მხოლოდ 

გუნდის თამაში უნდა გარდაიქმნას, თუ- 

მცა არც ისაა გამორიცხული, „რეინჯერე- 
ბმა“ სენსაციური ხელშეკრულებითაც გა- 
აოცონ ნჰლ. 

ს 955055091 
წ | გის საუკეთესო კლუბს მძი- 

მე დრო დაუდგა. მიუხედა- 
ვად იმისა, რომ „პინგვინებმა“ ბოლო სე- 

ზონი კარგად ჩაატარეს, „სუპერმარიოს“ 

წასვლამ მათ თავისი კვალი დაატყო. გა- 

რდა ამისა, მას შემდეგ, რაც ლამაზად, 

ტექნიკურად მოთამაშე პიტსბურგს კევინ 
კონსტანტინი ჩაუდგა სათავეში, გუნდმა 

ნირი იცვალა. ეს კი ქომაგებმა მას არ 

აპატიეს. ყოველივე ამას ფინანსური ზა- 

რალიც მოჰყვა. 
საქმე იქამდე მივიდა, რომ „პინგვინე- 

ბმა“ იოლად დაუთმეს კაროლინას ერთა- 

დერთი შედეგიანი სამეულის ცენტრი რონ 
ფრენსისი და პრობლემაც გაუხდათ კლუ- 
ბის ლიდერ იარომირ იაგრისთვის ღირ- 

სეული გამთამაშებლის გამოძებნა. კიდევ 

უფრო დაძაბა ვითარება ცნობილი მეამბო- 
ხის პეტრ ნედვედის ჯიუტობამ, რომე- 

ლმაც სასტიკად იუარა „პინგვინთა“ წინა- 
დადებები. ამას რამდენიმე წამყვანი მოთა– 

მაშის (ოლაუსონი, ოლჩიკი, რეგეტი) წა- 

სვლაც დაემატა, ასე რომ, მდგომარეობა 

ერთობ საგანგაშოა. ამასობაში წარმოშო- 

ბით რუმინელმა კონსტანტინმა პიტსბუ- 

რგში ყოფილი ოცი ლისტულ ქვეყნე- 
ბის მკვიდრ ჰო კეისტებს მოუყარა თავი, 

არაერთ ჩეხს და სამ რუსს წლეულს ტი- 

ტოვი და სემაკი შეუერთდებიან. 

' ფილადელფია 
L-. ფლაიერსი 

მომავალი სეზონი უეჭვე- 
ლად გადამწყვეტი იქნება 

ავთა“ ამ თაობისთვის 

– ლინდროსი და კომპანია ან დიდ წარ- 

მატებებს მიაღწევენ, ან ახალი გუნდის 

ჩამოყალიბება დაიწყება. ამიტომაც ფილა- 
დელფიელები განსაკუთრებით მობილი- 

ზებულნი ხვდებიან ჩემპიონატს. ამის დას- 

ტური თუნდაც საგამოფენო მატჩებში ერიკ 
ლინდროსის ჩინებული თამაშია. უკვე რა- 

მდენიმე წელია, „მფრინავებს“ მთავარ პრო- 
ბლემად მეკარე ექცათ, ვერა და ვერ მია– 
ღწიეს მის სტაბილურ თამაშს. წლეულს 
ამ ამოცანის გადაჭრას ექს-ფლორიდელი 

ჯონ ვანბისბრუკი შეეცდება. ისიც აღსა- 

ნიშნავია, რომ ფილადელფიაში ბოლო 

წლების განმავლობაში ამ სეზონში პირ- 

ველად გამოჩნდებიან რუსები, თანაც ორ 

მათგანს, დმიტრი ტერტიშნის ღა ეღმონ- 

ტონიდან ახალხან გადასულ ვალერი ზე- 
ლეპუკინს ძალუძთ, ძირითად მოთამაშეე- 

  

      

   

  

  

სამხრეთ-აღმოსავლეთის 

ღივიზირო( 

ზედიზედ ექვსჯერ პლეი 
ოფის მიღმა დარჩენის შე - 

მდეგ „ქარიშხლების“ ქომა- 
გები ახალ სეზონს ოპტიმისტურად ხვდე- 

  

  

ბიან. რაც კლუბი ჰართფორდიდან გადა- 

ბარგდა, მას სოლიდური ინვესტორები გა- 
უჩნდა. წლეულს მათ ფული არ დაზოგეს 
და შემადგენლობა ერთობ გააძლიერეს. 

მთავარი შენაძენი ცნობილი პლეიმეიკერი 

რონ ფრენსისი გახლავთ. ამით კლუბს 

ოთხი კვალიფიციური ცენტრი'და შესა- 

ბამისად ამდენივე ბრძოლისუნარიანი სა- 

მეული შეექმნა. ასე რომ, კაროლინელთა 

შეტევა წლეულს განსაკუთრებულად 
ძალუმი გახდება. ექს-ვანკუვერელ მეკარე 
არტურ ირბესა და მცველ დეიკ კარპას 

გადასვლით სხვა რგოლებიც გაძლიერდა. 
მოკლედ, „ქარიშხლების“ გადაბარგებასთან 
დაკავშირებული ერთობ მძიმე და უთავ- 

ბოლო პერიოდი ისტორიას ჩაბარდა. წლე- 

ულს ისინი ალბათ პლეი ოფს მიაღწევენ, 
მათი დივიზიონი ხომ უსუსტესია აღმო- 

სავლეთში. 

  

' ფინ, სანანაპრევი მიე, 

ისკენ! 
„პანტერების“ მესვეურები 

მთელ ზაფხულს კლუბიდან წასულ მეკა- 
რე ვანბისბრუკის ღირსეულ შემცვლელს 
ეძებდნენ და ოქტომბერში, როგორც იქნა, 

შვებით ამოისუნთქეს –– გუნდში შონ ბუ- 

რკი მივიდა. მოსალოდნელია, რომ ახალი 

მწვრთნელი ტერი მიურეი გუნდს უფრო 
თანამედროვე, ჰარმონიულ ჰოკეის ათამა- 
შებს. როგორც ჩანს, იგი ძირითადად ახა– 

ლგაზრდებს –– რეი უიტნის, ვიქტორ კო- 

ზლოვს და რობ ნიდერმაიერს დაეყრდ- 

ნობა. მიურეი დიდ იმედებს ამყარებს 

ჯერაც ჭაბუკ მარკუს ნილსონზე, ოლეგ 
კვაშასა და მარკ პერიშზე. ასე რომ, ამ 
სეზონს ,პანტერები“ ჩამოყალიბებას მოა- 

ნდომებენ. 

| |რდი ჯონ კალენი შარშან 
რომ გამოჯანმრთელებული- 

ყო და გუნდს დაბრუნებოდა, „ელვების“ 
ბედს ძაღლი არ დაჰყეფდა, მაგრამ ჯონმა 

მძიმე ავადმყოფობას მხოლოდ წლეულს 

დააღწია თავი და ამ სეზონში მისი ძირი- 
თად შემადგენლობაში მოხვედრაც ერთობ 

საეჭვოა. საქმე ის გახლავთ, რომ სეზონის 

წინ კლუბის ახალი მფლობელი არტ უი- 

ლიამსი და გენერალური მენეჯერი ფილ 
ესპოზიტო გვარიანად გაისარჯნენ –- ბო- 
ლო სეზონის აშკარა აუტსიადერმა ერთ– 
ბაშად ხუთი () მაღალი კლასის მოთამაშე 

შეიძინა, ხოლო დრაფტზე პირველ ნომრად 

აყვანილ ვენსან ლეკავალიეს მეორე ლემი– 

ვიმსჯელებთ, ტამპამ თამაშის დონე საგრ- 

აიმაღლა. თანაც ყველა ახალშე- 
ძეწილი ფორვარდი –– კრეიგ ჯენი, ბენუა 
ჰოგი, უენდელ კლარკი, მეკარე ბილ რენ- 
ფორდი და, რაც ყველაზე სასიამოვნოა, 

ლეკავალიე –– ბრწყინვალედ გამოიყურე- 
ბა. თავად განსაჯეთ, ძირითადი შემადგენ- 

ლობის 20 ადგილზე 30 მოთამაშე აცხა- 
დებს პრეტენზიას. 

  

' ტამპა-ბმი    
ციმიდი, ი კარნუბე-   

  

   

  

"ვაშინგტონ 
· კეკპიტალს 

პლეი ოფის მოულოდნელ 
ფინალისტს წლეულს თავი- 
სი პოზიციების დაცვა მოუ- 

წევს. როგორც ჩანს, მწვრთნელი რონ უი- 
ლსონი ამ ამოცანის გადაწყვეტას შარშა- 
ნდელი ძალებით აპირებს. ყოველ შემთხ- 
გევაში, სათასო წარმატების თითქმის ყვე– 
ლა სულისჩამდგმელი კლუბში დარჩა 
(ერთადერთი გამონაკლისი ტიკანენია). გა- 

რდა ამისა, მწვრთნელმა დიმი მირო- 
ნოვი შეიძინა და შემტევი მცველის პრო- 
ბლემაც მოაგვარა. 

სონი ერთ სიახლეს მაინც გვიმზა- 
დებს –- მისი გეგმის თანახმად, ცნობილი 
ინდიელი კრის საიმონი „წმინდა“ პოლი– 

ციელისგან შედეგიან და ძალისმიერ ფო- 
რვარდად უნდა იქცეს. ასე რომ, 1998-99 
წლების სეზონში იქნებ პირველი ინდიე- 
ლი სნაიპერიც ვიხილოთ. 

სამჭელ ღარიბიანი 

      

  

სარტიელი 
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თსუ –- სდასუ: ცქიტიშვილი უფარებს ჩხეიძეს     

  

#პალაჰბურიიL 

მირშანდეთ! ჯამრჩ ამIMIყრIIი 
  

არიი 7 ოქტომბერი 

რ 1 ს მნი 9 

%5%#7  კერისბაღი (აუ რ() 
I წეLIMV) 7 ჩაჩი) 

თსუ: მგალობლიშვილი (17), გელა– 
შვილი (3), წოწელია (21), ცქიტი- 
შვილი (17), ხელაშვილი (7); არ- 

სიაშვილი (2), მშვილდაძე (3), ვე- 
ფხვაძე (8), ქარჩავა, მარკოიშვი- 

ლი (5) 
სდასუ: არჩვაძე, ჩხეიძე (23), გი- 

გაური (4), გიგაშვილი (6), მაჭა- 
რაძე (5); ხარაძე, ახობაძე (8), გუ- 

ლხადარაშვილი, აბულაძე (20), 

ქევხიშვილი (4) 
მსაზეი გია მოლოდინაშვილი, 

ზურაბ აბაშიძე 

დელეგატი: ნოდარ დარახველიძე 

ერთის თქმა უკვე გადაჭრით შეიძლე- 
ბა: სდასუ-მ თუ კვლავაც ასე განაგრძო, 

შარშანდელი პრიზიორობა ოდენ ტკბილ 

მოგონებად დარჩება, თორემ ასეთი ბურ- 
თაობით წლეულს რასაც მიაღწევს, თა- 
ვადაც ნახავთ. 

. თსუ-მ კი, წინა ტურში ბოლო წამს 
რომ გამოსტაცა „მაკაბის“ გამარჯვება, 

ახლა არც სდასუ დაინდო და მორიგი 2 
ქულა მიითვალა, რითაც ნაწ 

    
  

თუ კლებად 
ვისი ახსნაც გააჩნია: სდასუ ისეთ დროს 

მგროვაში განბილეგული 
ა ხოტი გემოს ამ 00 ხანს 
  

„რზ 7 ოქტომბერი 

თბილისი 9 

შნ ვერისბაღი (აუ რ() 
მაკაბი ნნ:88 აზობიჩ 

მაკაბი: ჩხაიძე (3) ანდლულაძე 

(7), პაპასკირი (2) „ტალაბაძე 
(15), ფერიაშვილი (28); ნაცვლი- 
შვილი (6), რიჟინაშვილი, დავა- 
რაშვილი, ფიცხელაური (5) 

აჭსოტი: ჟღენტი (15), გოგობერიშ- 
ვილი (12), ბაბიაშვილი (14), ბე–- 

რუაშვილი (4), ჯაფარიძე (23); 

გაბისონია (3), გოგოლაძე, ჩაჩუა 
(3), ბარამიძე, ჯიმშელეიშვილი 

(14) 
მსავები დავით ბერეკაშვილი, 

ალექსანდრე როსტომაშვილი 

დელეგატი: თენგიზ ქიქოძე       

ყველა ფიქრობდა, რომ „მაკაბი“ მე- 
დგარ ბრძოლას გაუმართავდა შარშანდელ 

ვიცე-ჩემპიონს და თავისას ეცდებოდა. ამის 
საფუძველს ის იძლეოდა, რომ ამ გუნდმა 
წინა მატჩში მთელი სული და გული ჩა- 
დო და რომ არა უიღბლობა, თსუ-ს კი- 

დეც მოუგებდა. 
მოლოდინი თავიდანვე არ გამართლდა. 

ტაიმის დასაწყისში ისეთი შთაბეჭდილე- 
ბა შეიქმნა, თითქოს „მაკაბი“ დამარცხე- 

ბას წინასწარ იყო შეგუებული. 
თბილისელები ერთბ უხეიროდ ირჯე- 

ბოდნენ, რაც ანგარიშშიც აისახა. „მაკა– 

ბიმ“ პირველი ორი ქულა –- ახალწვეუ- 
ლი ჩხაიძის მონაგარი -- მ და 

მხოლოდ ოთხი წუთის შემდეგ მიითვა– 

ლა. მეტოქის უღიმღამო თამაშის ფონზე 

აზოტელები შესანიშნავად გამოიყურებო- 
დნენ და ამ დროისათვის ანგარიშიც მათ 

მიჰყავდათ –- 16:2. 

შემდგომი ორი წუთის განმავლობაში 

მაკაბელებმა ქულის აღებაც კი ვერ შე- 
ძლეს. ამის შემხედვარე „აზოტი“ ცოტათი 
გაზარმაცდა და მეტოქეს გონს მოსვლის 

საშუალება მისცა. თბილისელთა გამოცო- 
ცხლება კი ტალაბაძემ ითავა, რომელმაც 
ორ ქულას ზუსტი სამიანიც მიაყოლა. ამან 
შედეგი გამოიღო და „მაკაბი“ გააქტიუ- 

რდა, დაცვაშიც გამოასწორა საქმე და მე- 

სარტიელი 

ტოქეს ხისტი თამაში შესთავაზა. 

ტალაბაძის კარგ გარჯას ფერიაშვი- 

ლის თავგამოდებაც დაერთო, რომელმაც 
ზედიზედ სამი შედეგიანი გარღვევა გაა– 
ხერხა. ამან „მაკაბი“ თამაშის იშტაზე მო- 
იყვანა და საკუთარ ფარზე ბრძოლას შე- 

დეგიანი დაბოლოებებიც მიაყოლა. 
მეტოქის გააქტიურებას რუსთაველები 

არ დაუბნევია. „აზოტი“ მაკაბელთა მწვა– 
ვვე შეტევებს აინუნშიც არ აგდებდა და 
ანგარიშში უპირატესობის შენარჩუნებას 
შორი სროლებით ცდილობდა. აკი ზუ- 

სტი სამიანებიც გამოსდიოდათ, ერთხელ 
ჯაფარიძემ სტყორცნა ზუსტად, სამჯერ 
–– ჯიმშელეიშვილმა. ბოლო ორი წუთი 
„მაკაბიმ“ პრესინგს მიმართა და ფერიაშ- 

ვილის ზუსტად შესრულებულმა ორმა სა- 
ჯარიმომ პირველი ტაიმის ან- 

არიბს დააფიქსირა –– 3932 „აზოტის“ 
სარ , 
პირველი ტაიმის ბოლოს „მაკაბის“ გა- 

მოცოცხლება იმის იმედს იძლეოდა, რომ 
თამაში შეიძლება შემობრუნებულიყო. და- 
რბაზში მყოფი კალათბურთის ქომაგნი 

დაძაბული, უშეღავათო ბრძოლის მოლო- 
დინში იყვნენ, მაგრამ. თამაში უინტერე- 
სო გახდა და მსაჯის სასტვენიღა თუ აცო- 
ცხლებდა იქაურობას. ზოგჯერ ინდივი- 
დუალურად გაიელვებდა რომელიმე მო- 
თამაშე, მაგრამ ტაში და შეძახილები მა– 

საც იშვიათად ახლდა. 

მეორე ნახევრის პირველ სამ წუთში 

„მაკაბიმ“, მატჩის დასაწყისის დარად, 2 

ქულის მოპოვება შეძლო. რუსთაველებმა 
კი 92 მიითვალეს. 

აზოტელები მეტოქის უმწეო მდგომა- 
რეობას სულაც არ შეუწუხებია. ისინი 

იმის ცდაში იყვნენ, რაც შეიძლება, დიდი 

სულუუი 
2 ითი ი? 
ტელ: 32-08-74 

  

  

ანგარიშით მოეგოთ, რასაც შეძლებისდა– 
გვარად კიდეც ახერხებდნენ შეძლებისდა- 
გვარად იმიტომ, რომ ა' მხოლოდ 

ინდივიდუალურად თამაშის ხარჯზე ცდი- 
ლობდნენ ისედც დაბრიყვებული მეტო- 
ქის ბოლომდე ძლევას. ისინი თავიანთი 

ტექნიკის დემონსტრირებას ადენდნენ და 
კიდეც შეძლეს მაყურებლის გამოცოცხ- 
ლება. ოვაციაც არ დაჰკლებიათ. 

თუ ლათ გავითვალისწინებთ, ვიცე– 

გუნდიქგანათებულ დარბა 
ვარჯიშობდა. „აზოტს“ სიმშვიდის დარ–- 

ღვევას ოდენ ვეტერანი მაკაბელები –- 
ტალაბაძე და ფერიაშვილი ცდილობდნენ. 
გამოცდილი ტალაბაძე პოზიციას კარგად 
ირჩევდა და შეტევას შედეგიანად ამთავ- 
რებდა. ფერიაშვილი კი თავის ფარზეც 
კარგად მუშაობდა და თავდასხმაშიც ხე- 

წინასწარ ვივარაუდეთ, რომ კორაჩის 

თასზე გაწბილებული „აზოტი“ გულის 
მოფხანას ჩვენს ეროვნულში შეეცდება. ამ 

მამუკა ტუღლუფი 

8     

    

გიორგი გაგნიძე M§1 M2 

ალეკო დავითულიანი ს. M 
გულვერ ახალკაცი ' 4 
ნუგზარ კოოლიშვლი.. 9. M8 
ამროსი ორმოცაძე ყი M8 

ზურაბ ჩუბინიძე ყვ 29 
ნიკოლოს ვაშაკიძე ოა. 
მამუკა აბრამიძე ყე M6 

მამუკა ტურაშვილი ყი MM 

გოდერძი კორძაძე შე 
დუდე დადიანი 
დავით მუშკუდიანი სი 7 
მთავარი მწვრთნელი: ზურაბ ტომარაძ, 
მწვრთნელი: გელა წულაძე : 

შეიკრიბა, რომ პირველობის დაწყებას 

კომპლექტებულია 
და გუნდის მწვრთნელმა ნუგზარ კანდე- 
ლაკმა შედარებით მეორეხარისხოვან მო- 
თამაშეებსღა მოუყარა თავი. ესეც თქვენი 

მთავარი მიზეზი –– სეზონის ბოლოს კალა- 

თბურთელები აქეთ-იქით რომ მიმოიფა– 

ნტნენ, მას შემდეგ გუნდში არანაირი სე- 

ლექციური სამუშაოები არ ჩატარებულა 

და ძალაუნებურად ხელში მოყოლილი ბი- 
ჭებით რომ შორს ვერ წახვალ, ეს ამ 

შეხვედრამაც დაგვიდასტურა. 
ასეთი ცუდი სტარტი ამ გუნდს არა- 

სდროს ჰქონია, მაგრამ ეს მოწინააღმდე- 
გეს ნაკლებად აინტერესებს, მით უფრო, 
თუ საქმეში ვალის დაბრუნებაც ჩაერევა. 
ვალი, რომელიც თსუ-ს ადრე თუ გვიან 
უნდა დაებრუნებინა და აკი მოახერხა კი– 

დ; ეც. 

უღენტი -- ბაბიაშვილისგან მიტოვე- 
ბულმა გუნდმა ცქიტიშვილის სახით ისე- 
თი ბიჭი ირგუნა, რომ ნიკას თამაშის 

შემყურე უდავოდ მისი ნიჭის თაყვანისმ- 

ცემელი გახდები. აფერუმ მის გამო- 

მზრდელს, აქამდე რომ მოიყვანა ეს პირ– 

ტიტველა, მაგრამ ნებისმიერი გუნდისთვის 
უკვე ანგარიშგასაწევ ძალად ქცეული ახა– 
ლგაზრდა. სდასუელთა ოთხმა ცენტრმა 

იმდენი ვერ შეძლო, რაც ერთმა ცქიტიშ- 
ვილმა მოახერხა. გნებავთ, შედეგიანობა 

თქვით და გნებავთ, საერთოდ, გუნდისა- 

თვის გაწეული ჯაფა. 
ანგარიშიც მისი გარღვევის შემდეგ გა- 

იხსნა, რასაც მგალობლიშვილის შედეგი- 
ანი თამაშიც დაერთო და ოთხწუთეული 

თსუ-მ 9:0 მოიგო. კანდელაკმა საშიშრო- 

ება უმალ იყნოსა და ახალბედა არჩვაძის 

ნაცვლად მგალობლიშვილის მეურვეობა 
ჩხეიძეს დააკისრა. ჯიჯოს მცდელობამ შე- 
დეგი გამოიღო და ერთხანს თითქმის 

წონასწორობაც აღდგა, მაგრამ ახლა 

მაკაბი –– შინ” ჯაფარიძემ (ბურთით) და ფერიაშვილმა 
ერთმ # 

ნოდარ ქორქიას დარიგებებს გაუწიეს 

ანგარიში მისმა შეგირდებმა –- თავიანთი 
ფარის მისადგომები მაქსიმალურად შეზ- 
ღუდეს და თავდასხმაშიც აღმავლობით 
მოთამაშე ცქიტიშვილსა და ხელაშვილზე 
გააკეთეს აქცენტი, რომლებიც ორივე ფა- 
რის ბატონ-პატრონნი შეიქნენ. ამას 
სდასუელთა ნერვიულობაც დაემატა და 

რამდენჯერმე 

თსუ 17 ქულით რომ გაიჭრა წინ და რომ 

არა ლადო აბულაძის დროული 3-იანები, 

ალბათ, პირველ ნახევარშივე მოითავე- 
ბდა საქმეს. თანაც სტუ-სთან შეხვედრისა 

არ იყოს, სდასუ-მ ტაიმის ბოლოს ამჯე- 

რადაც იხეირა კარგად დამუშავებული 
პრესინგით და გუნდები შესვენებაზე რომ 
წავიდნენ, თსუ მხოლოდ 5 ქულითღა იგე- 
ბდა 38:33, 

განახლდა მატჩი და ცქიტიშვილის ჩა- 

გდებულს აბულაძემ ჩვეული 3-იანით უპა- 
სუხა, წუთის შემდეგ ლადომ იგივე მოი- 

მოქმედა და სხვაობა 2 ქულამდე შეამცი- 

რა. თითქოს სდასუელებს წინ გასვლის 

შანსიც გაუჩნდათ, მაგრამ ცენტრების უნი- 
ათო თამაშმა ამის საშუალება აღარ მისცათ 

– გაუმართლებელმა ჯარიმებმა მათ 7 

გუნდური ნაადრევად დაუგროვა და თსუ- 
ც მშვიდად ისროდა საჯარიმოს ხაზიდან. 

შემდეგ კარგა ხანს თსუ-მ 10-ქულიანი 

უპირატესობა შეინარჩუნა, რასაც სდასუ-მ 
ვერაფერი მოუხერხა. ამათ მატჩში გარ- 

დატეხის შეტანა დამთავრებამდე 4 წუ- 
თით ადრე შეეძლოთ: ჩხეიძემ ივარგა და 

მაშინ, როცა ანგარიშში სხვაობა 4 ქუ- 

ლაღა იყო, გამოცდილმა ქორქიამ წუთშე- 
სვენება ითხოვა. მან ბიჭები. დააწყნარა 
და უკანახაზელებს ბურთის ბოლომდე გა- 
თამაშება მოსთხოვა. ყოველივემ კი თსუ- 

ს შეტევები უფრო დაალაგა და ბოლო 
ორწუთეულში სდასუ საბოლოოდ გატყდა. 

გიორბი ბიკაშვილი 

ანეთი გვარიანად აწვალეს | 
  

ემი 
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ელეკომი –- შოლე:    

ბერძენჩშვილი 
ვლავ დაასვენეს 
დავიდ ბერძენიშვილს კვლავ არ უთა- 

ჩია მაკედონური მზტ-ს წინააღმდეგ, მისი 
მენტარი ამგვარია: 
-– „მწვრთნელი კვლავ უსამართლოდ 
მექცა. დამპირდა, გათამაშებო, მაგრამ 

კაცში მაინც არ დამასახელა. არადა, 

ქა. ჩემპიონატის მატჩებში ვმო- 

ილეობ. ძვირადღირებულმა ახალმა ცე- 
სრმა საბომ ნორმალურად ითამაშა, მი- 

შემცვლელმა ხორვატმა ლოვრიჩმა კი 
სტად. მაინც ისინი ურჩევნიათ, ეტყობა, 
რად ჰყავთ შეძენილი და იმიტომ. კი 

ვიგეთ, მაგრამ გულშემატკივრები გაკ- 
ვებულნი არიან, ბერძენიშვილი რა- 
მ არ ათამაშეთო. იმედი მაქვს, მომდე- 

ო მატჩში, შინ, „სპლიტთან“ მწვრთნე- 
ი ბოლოსდაბოლოს მენდობა“. 

საპორრტას თასი 

4. ჯგუფი 
ტლეტასი (ლიტვა) – სონი (იტალია) 

62:77; კალევი (ესტონეთი) –– პოლ– 
ზელა (სლოვენია) 79:62; ჩერნო მო– 

რე (ბულგარეთი) –– ეშტრელა (პო– 
რტუგალია) 75:81 
ნი 

  

    

     

     
    
   

    
     

     

   

  

   
ჯგუფური 

  

    

    

   
3 2 1 229192: 5 

ხლევი 3 2 1 236207 5 

წტრელა 3-2 1. 230231. 5 
ზელა 3 2 1 209:213 5 

(60C შან, 3:1 2 25937, 4 
ტლეტასი 3 0 3 195235 3 

    
    

    

      

    
   
   

IV ტური. 1310: ეშტრელა –– სონი, პოლ- 
ელა –– ატლეტასი, ჩერნო მორე –– კალევი 

ც ჯგუფი 

ვაკოფარმა (სლოვაკეთი) –– მზტ 
(მაკედონია) 75:60 
'ლოვაკოფარმა: კუზნეცოვი (10), 
ლოვრიჩი (5), ლუკიანეცი (10), მი- 
ჩუდა (3), რისტანოვიჩი (21), სი- 

რტაუტასი (8), საბო (13), ზად- 
რავეცი (5) 
ჩელეკომი (თურქეთი) –- შოლე (სა- 
ფრანტეთი) 84:77; მლეკარნა (ჩე- 

'ეთი) –– სპლიტი (ხორვატია) 7LM3 
'ოლე 3 2 1 246205 5 

    

    

  

   

   

   
   

    

   
     

    

     

   

ლიტი 3:21 255229. 5 
სელეკომი 2 2 1 228220 5 
V) 1 2 234:234 4 

მ სახა, მ 1.2 205222 4 
ღეკრნა 3 1 2 222280 4 
'IV ტური. 1310: სპლიტი –- ტელეკომი, 
სხ –– შოლე, სლოვაკოფარმა –- მლე- 

C ჯგუფი 
წამესა (ესპანეთი) –– ბუდუჩნოსტი 

(იუგოსლავია) 78-68, ლა“ 
ტვია) –“– ცეპტერი (პოლონეთი) 
77:73; ჰაპოელი (ეილატი, ისრაე- 
ლი) –“– სენტ პიოლტენი (ავსტ- 
რია) 92:77 

ამესა 3 3 0 250499 6 
ეპტერი 8 2 1 225209 5 
ოელი 9 1 947235 5 

-23 გაბი მ 1 2 230:242 4 
ოცენი 1.2 234:258 4 

ენტ იი 2> 0 3 192:235 3 
IV ტური. 1310: ცეპტერი –- ბუდუჩნო- 
+ ჰაპოელი -- პამესა. 14.10: ბროცენი 

ენტ პიოლტენი 
ს) ჯგუფი 

ზეკ (საბერძნეთი) –– პარტიზანი 
(იუგოსლავია) 71:62; ატომერომუ 
(უნგრეთი) – პივოვარნა (სლო– 
მეიმ) 73:84; ტოპო (ფინეთი) –- 
საღლ (ზორვატია) 58:63. 
ს... 3 3 0 256:30 6 

3 3 0 2133ქ92 6 
თ. 3. 2.1 230220 5 

ეი. 3 1 2 205:214 4 
ოს ო 3 0 3 208231 3 
ტომერომუ 3 0 3 217:242 3 
IV ” ტური. ფი. ზაგრები –- 

– პარტიზანი. 1410: ტოპო – ატო- 
   

· ოქტომბერი, 1998 
ეასესეგაბ 

    (8. წ. 

ბერეჟნოი (15) ფრანგ დიუბოს გზას უღობავ 

ფაბ. 

   

  

    საშაკჩძქმ 
შასშრIტწან წააბშ 
ირაკლი ვაშაკიძემ „ხუვენტუდთან“ 29 

წუთს ითამაშა. 6 ქულა, 2 მოხსნა და 

ერთი პასი გააკეთა. თამაშის შესახებ კი 
ეს გვითხრა: 

– „ხუვენტუდს“, ჩვენი ჯგუფის 
ფავორიტს, ხუთეულში სამი ამერიკელი 
ჰყავს –– მიდლტონი, სვინსონი და დრეი- 
მი. სწორედ ამათი წყალობით ესპანელე- 

ბი თავიდანვე 10 ქულით დაწინაურდნენ 
და ტაიმიც ასე დაგვიმთავრეს. ბოლო წა- 
მზე სამქულიანი ჩავაგდე, მაგრამ არ ჩამი- 

თვალეს, დრო დამთავრდაო. 

მეორე 

III ტური. 0-7) 

L ჯგუფი 
კიორმენდი (უნგრეთი) –- შარლე- 

რუა (ბელგია) 72:79; თოფაში (თუ” 
რქეთი) –– (ლიტვა) 84:72; 
ბოსნა (ბოსნია) –“ ჰაპოელი (იე- 
რუსალიმი, ისრაელი) 59:61 

წეეორიიებ 

ჰაპოელი 3 3 0 22192 6 
თოფაში 3.2 1 227205...§5 
შარლერუ. 3 2 1 204:206 5 
კიორმენდი 3 1 2 239:243 4 
მტატიბა 31.2 237057: - # 
ბოსნა 3.0 3 172197 3 

IV ტური. 13.10: ჰაპოელი –– თოფაში, 

ა –– ბოსნა, შარლერუა –– სტა- 

L #გუფი 
შიროკი (ბოსწია) –- ტრირი (ტე- 
რმანია) 69:75; პლანია (შვედეთი) 
“–– ანტვერპენი (ბელგია) 66:77; 
არისი (საბერძნეთი) –-– ლიმოჟი 
(საფრანგეთი) 55:67 

ლიმოჟი 3 3 0 200173 6 
ანტვერპენი 3 3 0 232:2133 6 
არისი 3 2 1 236470 5 
ტრირი 3 1 2 207926 4 
გოლია ვ 8 3 184:2:230 3 
შიროკ 3 3 197:224 3 

IV ტ რ 84%: ანტვერპენი -- ლიმოჟი, 
ტრირი – არისი, პლანია -- შიროკი 

C ჯგუფი 
ხზუვენტუდი (ესპანეთი) –“- სპარტა- 

კი (მოსკოვი, რუსეთი) 86:71 
სპარტაკი. ასტახოვი (23), ას- 
ტანინი ფილიპოლვი (9) კონ- 

დრატოვი (22) პოტაპოვ,ი ვა- 
შაპკიძე (60, ვედიშევ (I 

(კვიპროსი) –– მაზოვჟანკა (პო– 

ხუვენტუდი 3 3 0 260220 6 
ულმი 3 3 0 258226 6 
მახოვჟქაკა 3 1 2 230235 4 
სპარტაკი 3 1 2 230:244 4 
ვენტსპილსი 3 1 2 241256 4 
აპოელი 3 0 3 201:239 3 

IV ტური. 13.10: ულმი –– ხუვენტუდი, 

მაზოვჟანკა –– სპარტაკი, აპოელი –– ვე– 

ნტსპილსი 
I ჯგუფი 

ბენეტონი (იტალია) –“ უნიქსი (რუ“ 
სეთი) 74:61, ჰანს ფერკერკი (ჰო- 
ლანდია) –- ოვარენშე (პორტუ- 

გალია) 5874; შტალბაუ (ავსტრია) 
–- ბიპა მოდა (უკრაინა) 78:86 

ბენეტონი 3 3 0 240174 6 
უნიქსი 3.2 1 21793 5 
ოვარენშე 3 2 1 204199 5 
ბიპა მოდა 3 2 1 217214 5 
შტალბაუ 3.03 232523 
ჰანს ფერკერკი3 0 3 161220 3 

IV ტური. 1310: ოვარენშე –– ბენეტონი, 
ბიპა მოდა –– უნიქსი, შტალბაუ –– ჰანს 
ფერკერკი   

ყანდელაძ! ყა სპასII9II 
II წმტწყმბმრს საშრტმის სასახლეში 

50% ჩხშბსას მნასამ!| წა 606 ირIისას 
  

| დასაწყისი პირველ გვერდზე | 
ვარიანში ჩასულებს გიორგი სახლში 

არ დაგვხვდა, სისხამ დილით უვარჯიშია 

და მერე გორში წასულიყო. დრო თავზე 

საყრელად გვქონდა და ჩვენც სოფლის 
ქუჩა-შუკებში გავიარეთ, უპირველესად სა- 
კვირაო ორთაბრძოლის აფიშები მოგვხვდა 

თვალში, რომლებიც ვარიანელებს თანამე- 
მამულის საქომაგოდ იწვევდა თბილისში, 

ამასობაში გიორგი კანდელაკის მიერ წა- 

მოწყებულ საკრივო დარბაზის მშენებლო- 
ბასაც მივადექით. გიორგის მეგობრებსა 

და თანასოფლელებს მართლაც მშვენიე- 

რი ნაგებობა წამოუჭიმავთ, გუშინაც გა- 

მალებით მუშაობდნენ და ერთი-მეორეს 

ლაპარაკს არ აცლიდნენ. დარბაზში ექვს 

რინგს გავმართავთ და უფრო მეტი პატა- 

რა ბიჭი ივარჯიშებს, მერე კი გიორგი- 

სვე თაოსნობით ორმოცადგილიან სასტუ- 

მროსაც ავაგებთ, ჩოგბურთის კორტებსაც 
და საცურაო აუზსაც მოვაწყობთ, მოკლედ, 
ვარიანში ჩინებული სპორტული კომპლე- 
ქსი გვექნებაო. 

დრო თვალსა და ხელს შუა გაილია 

და ვარიანის ძველ კრივის დარბაზს კან- 

დელაკის „ტოიოტა“ მოადგა. გიორგი სა- 
ღამოს ვარჯიშზე თავის აღმზრდელთან 

ავთო შოშიაშვილთან ერთად მოვიდა, 

სტუმრად მოსულები მოგვიკითხა და და- 
რბაზში შეგვიძღვა. 

ვარიანელი მოკრივე რომ ფორმაშია, 

ერთი შეხედვითაც კარგად ჩანს, ეტყობა, 

ამერიკაში გატარებულმა ორმოცმა დღემ 
და იქაურმა მომზადებამ გიორგიზე სასი– 

კეთოდ იმოქმედა, შინ დაბრუნებულს ორი- 
ოდ დღე დაუსვენია და მერე დღეში ორჯერ 
ვარჯიშს შედგომია. ეგ არის, ვარიანში 

ბულგარელ მწვრთნელს ჩასვლა ვერ მო- 
უხერხებია და ამიტომაც კანდელაკი ავთო 
შოშიაშვილის მეთვალყურეობით ვარჯი- 
შობს, მას კი ნაღდად არ ესწავლება, რო– 
გორ უნდა გაწვრთნას და მოამზადოს მო- 

კრივე, მით უფრო გიორგი კანდელაკი, 
რომლის წარმატებ,; ავთოს ლო- 
მის წილი უძევს. 

გიორგის ვარჯიშს პატარა ვარიანელე- 
ბი თვალგაფაციცებით შესცქეროდნენ. კა– 
ნდელაკმა, ჯერ იყო და, მწვრთნელის მი–- 
თითებით შვიდი წუთი ივარჯიშა სახ- 

ტუნელათი, მერე ათასგვარი, ჩახლართუ- 

ლი კომბინაციებით თავგზა აგვიბნია და 

კარგად რომ გახურდა, რინგზეც ავიდა. 
ღირსეული სპარინგ-პარტნიორი გიორგის 

არ ჰყოლია და ისიც ფრთხილობდა, მა– 
გრამ ხანდახან ეშხში შედიოდა და ერთი- 

კანდე ლაკს ამერ 
საქმეებზე სარზილს აც უი ებს 

  

   
მართლა ოს პრა და ი მართლია შეგირდი: 
ავთო ოშიაშვილი და გიორგი კანდელაკი 
  

ორჯერ ისეთი მოიქნია, შიშისგან სუნთქვა 
შეგვეკრა, მაგრამ ღვთის ნებით პირობი– 

თი მეტოქე აშკარად გადარჩა, ამიტომაც 

იყო, შოშიაშვილი ხშირ-ხშირად რომ შე- 

სძახებდა ხოლმე, ნელა, გიორგიო. 

ვარჯიში დამთავრდა და დაღლილ-და- 
ქანცულმა გიორგიმ, ამხელა გზა გამოგი–- 
ვლიათ, საუბარზე უარს როგორ გეტყვი- 
თო და კითხვებზეც სიამოვნებით გვიპა- 

სუხა. თუმცა ამჯერად უნდა მოვიცადოთ, 

კანდელკთან ინტერვიუს ხვალინდელ „სა- 
რბიელში“ იხილავთ. 

ვიდრე გიორგი კანდელაკი ვარიანში 

ემზადება, მისი მენეჯერი ნოდარ ექვთი- 

მიშვილი თბილისში დიდ გაწამაწიაშია. 

კანდელაკის კრივი კვირის უმთავრესი 

მოვლენა კია, მაგრამ მანამდე ხომ სპო- 

რტის სასახლეში საბრძოლო ხელოვნე- 

ბის კლუბის „რინგსის“ ათლეტებიც იას– 

პარეზებენ, ჰოდა, ამდენ სტუმარს ხომ სა- 
კადრისი დახვედრაც უნდა. თან ნოდარ 

ექვთიმიშვილი ამ ტურნირის თბილისში 

გამართვას შვიდი წელია ეშურება და რო- 
გორც იქნა, საწადელი აისრულა. 

აბა, ექვთიმიშვილი ამდენ საქმეს მა– 

რტო ხომ ვერ გასწვდებოდა და მანაც ის 

ხალხი შეაწუხა, რომელთაც ფული აქვთ 
და სპორტისთვისაც არ ენანებათ. ტურნი- 

რის გენერალური სპონსორი ლუდი „ყაზ- 

  ლი ო ასდ 
და არც     გრთ ML ალგზს ხელს 

ბეგი“ და მისი თავკაცი გოგი თოფაძეა, 

რომლის მხარდამხარ ფირმები „კოკა- 
კოლა“, „გეორგია“ და „ფალავანი“ დგა- 

ნან. 

რაც შეეხება თავად სარბიელს, სპონ– 

სორებთან ერთად ქალაქის მერიისა და 

სპორტის დეპარტამენტის დახმარებით არა- 
ერთი პრობლემა მოგვარდა, მართალია, 

ჯერ კიდევ დასამთავრებელია რინგის მო- 
წყობა (რომელზეც თავის დროზე დავით 

კვაჭაძეს უკრივია), მოსაწესრიგებელია გა– 
ნათება, გახმოვანება და სხვა, მაგრამ ნო– 

დარ ექვთიმიშვილის თქმით, ეს წვრილ- 

მანებია და ერთობლიივი ძალისხმევით ამა- 

თაც მოევლება. 
მოკლედ, II ოქტომბერს სპრრტის სა- 

სახლე ელის მაყურებელს, რომელიც მრა- 

ვალი საინტერესო ორთაბრძოლის შემსწრე 

შეიქნება. ამ დღეს რვა ბრძოლა გაიმარ– 

თება. ტარიელ ბიწაძე „რინგსის“ მსოფ– 

ლიოს ჩემპიონის ტიტულს დაიცავს, მერე 

მისი ძმა ამირანი, ძმები ტყეშელაშვილები, 

ლევან ჯაფარიძე და თენგიზ თედორამეც 

გვიჩვენებენ თავიანთ ოსტატობას. ბოლოს 
კი დღის უმთავრესი მოვლენა – გიო- 

რგი კანდელა კისა და ბულგარელ სპას 

სპასოვის პროფესიული კრივი იქნება. 

სოსო კოტორეიშვილი 
ირაკლი თავაძე 

15 3-3 ე 
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ქჩობბურიიჯ 

  

დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ იჭან ლენდლი ჩოგბურთის “ისტორიაში ერთ-ერთი ყველახე 
ნაკლებად და ასებული პიროვნე: აა. კაცი, რომელმაც ზედიზედ რვაჯერ ითამამა ამშ-ის 

ლობის ი ფოომ.. პირველმა გადალახა 20 მილ. იონ 

ღია პირვე- 
დოლარიანი ზღვარი საპრიხოებით, ერთი უჯ · 

განმავლობაში მოგებული 1 რტურნირით (1982-' ში) რეკორდის თანამოზიარეა, ერთადერთი ჩოგბურთ 

ლია, რომელმაც ზედიზედ სამ კვირაში სამ არეადამშქი საფარზე მოიპოვა ტიტული, თანაც კლა > 
კაციის პირველი საფე 

ჩეხი 

სტე ან ედბერგი. 

ე ის არის, რომ ლ 

ბით, მსაჯებს თუ მეტოქვებ 

ური ყველაზე მეტხანს 
შორეთი” არასოდეს სარგებლობდა. 

სპორტსმენი მუდმივად ვინმეს ჩრდილში იყო მოქცეული 

რთის მოყვარულთა კერპები «იმი კონორსი და ჯონ მაკინროი იყვნენ, ბოლოში 

ნდლს შმშოუმენობისა ალეფრი ეცხო 3 

არასოდეს ეკინკლავე: 

სთან გატეურო დარტყმებითა თუ ნახტომებით ახალისებდა მაყურებელს. 
ოდ 

270 კერის მანძილზე ეპყრა, განსაკუთრებული 

- მისი კარიერის დასაწყისში ჩოგბუ- 
ბორის ბეკერი და 

კონორსის და მაკინროისგან განსხვავე–- 
ოდა, არც შევარისა და ედბერგის ა ა5გავხიდ. ბადე– 

იგი კორტხე უფრო სამუშა- 
ამარჯვებლად გადიოდა და საკუთარი იმიჯის გაუმჯობესებაზე ოდნავადაც არ ზრუნავდა -- 

შედყაბი კი მეტსახელი „რობოტი“ ერგო. 

გამარჯვების ასეთი ჟინით 'მეპყრობილი კაცი კორტსგარეთ სრულიად განსხვავებული პიროვნება 

გახლდათ – 

ჟურნალისტი გაუოცებია. 

გულღია, კონტაქტური, იუმორის ნიჭით დაჯილდოებული, რასაც არაერთი კოლეგა თუ 

მტერმა შძშრა მარყლა რობშტიბს 
Iყან ღენდოჩ წარსელსა და აწმყIMI ზე 
–- ამშ-ის ღია გირვეღიი ფი– 

ნალში ზედიზედ რვიჯერ გახვე– 
ით. ასეთ სტაბილურობას წლე- 

ბის მანძილზე როგორ ინარჩუნე- 
ბდით? 

–– მაშინ კონეკტიკუტში ვცხოვრობდი 
და მატჩებზე პირდაპირ შინიდან დავდიოდი. 
ეს გაცილებით სასიამოვნო და განმტვირ- 
თველი იყო. ყველა წუწუნებდა, ოუფენი 
ქაოტურია“, ესაა, ისააო, მე კი ის ლამის 

საკუთარ სახლად მიმაჩნდა, რაც დიდი 

უპირატესობა იყო. 
_ 1984 წას როლან გარო–- 

სის ფინალი. ჯონ მაკინროისთან 
პირველი ორი სე წააგეთ, გ ა” 
ხსოვთ, რახ აის 
მის დასაწყი ში! 

– რა თქმა უნდა, ერთადერთი სურვი–- 

ლი მქონდა, როგორმე მატჩი ორ საათზე 

მეტხანს გამეწელა, რადგან პირველი ორი 

სეტი სულ ერთ საათს გრძელდებოდა. სა- 

კუთარი თავს ვუთხარი, თითოეულ გათა–- 

მაშებაზე კონცენტრირება მოახდინე-მეთქი 
და მატჩი მართლაც გამორჩეულ, დასა- 

მახსოვრებელ პაექრობაში გადაიზარდა. 

–_ თქვენ 94 ტურნირი მოიგეთ, 
აქედან 8 დიდი სლემის. რო ა 
მომენტს გამოყოფდით, როგო 
კარიერაში საუკეთესოს? 

–– ალბათ, პირველი დიდი სლემის ტუ- 
რნირის ჩ. ს, ასევე პირველ გამა- 

რჯვებას ჩემს მოგებულ სლემის ტურნი– 

რებზე. როლან გაროსის ფინალი მაკინ- 

როისთან, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აშ– 

კარად ძალიან საინტერესო და ემოციური 
მატჩი იყო, მთლიანობაში იგი სხვა მეი–- 

ჯორების მოგებაში დამეხმარა. 

–- რა გახსოვთ ყველაზე ცუ- 
დად? 

– ყოველთვის ცუდია, როდესაც კა- 
"ბუ. ლი, და მაინც წააგე. თუმცა 

მარცხი უსიამოვნო იყო, გან– 

“საკუთრებიი ილი ააა აო ს 
დონი ვერ მო–- 

იგეთ, 3. ს ანუნა უხებთ? 
შეიძლება არ დამიჯეროთ, მაგრამ 

ლდონზე მაინც შესანიშნავი შედეგები 

მქონდა (ორი ფინალი, უამრავი ნახევარ– 

ფინალი), თანაც ის, თუ რა ძნელი იყო 

დით მეს ა– 

ჩემი ყაიდის ჩოგბურთელი- 
სთვის ამის მიღწევა, უფრო 
სიამაყით მავსებს. 

–– კაცების ო= 
რთის ამჟამინდ 
ომარე ელა მდ ? 

ზე რას იტყვით? „ 

ყოველთვის აკრიტიკე- (1 
ბდნენ. ლეივერსაც ისევე მო- 
საწყენს უწოდებდნენ, რო- 
გორც ახლა პიტ სამპრასს, 

ან თავის დროზე მე. თუ–- 

მცა ადრე ეს კრიტიკა უსა- 
ფუძვლო იყო, თანამედრო– 
ვე ჩოგბურთს კი მართლაც 
გააჩნია პრობლემა –- ზე- 

დმეტი სიჩქარე. ზოგი ამას 
ჩოგნებს აბრალებს, ზოგი 
ბურთებს და კორტებს. ნე- 
ბისმიერ შემთხვევაში, თუ 

მატჩის სიჩქარეს როგორმე 
გააკონტროლებენ, ყველა- 
ფერი თავისთავად მოგვა– 
რდება, თუმცა შეიძლება 
ზოგი ჩოგბურთელი ამან ნა- 
კლებად გაახაროს. 
– რას ფიქრობთ 

  
ლენდლი ახალ სარბიელზე 
  ა ჩოგბურთის გა“ 

ფთ + ს ულარობესა და მა- 
ად  მატკათვსოებზებ 

– ეს პოპულარობა, ჩემი აზრით, ძი–- 

რითადად, ჰინგისისა და ვინუსის პიროვ– 

ნებებიდან, ასევე მონიკასა და შტეფის და–- 
ბრუნების ინტრიგიდან მომდინარეობს. ქა- 
ლების ჩოგბურთი შესანიშნავი საცქერია, 
მაყურებლებს ქომაგობა არაფრით დაეზა- 
რებათ. მეორე მხირვ კი, როგორ შეიძლება 
უქომაგო ფილიპუსისსა და ივანიშევიჩს, 

ან რამდენი ხანი შეიძლება საერთოდ უც- 
ქირო მასთ მოწოდებებს? 
– თქგ ვენი ქალიშვილი ამჟამად 
ოლფის ტურნირში ასპარეზობს. 
რ ქრძნიბი, როდესაც მის თა– 
მაშს ადევნებთ თვალყურს? 

– გოლფის არ ვიცი, მაგრამ ადრე 
საჩოგბურთო ტურნირებშიც ასპარეზობდა 
და ჭკუიდანაც ვიშლებოდი, როცა ხში- 
რად ცდებოდა და თან ამას არანაირ ყუ- 

რადღებას არ აქცევდა. 

    
ივან ლენდლი უიმბლდონზე, სადაც არასოდეს  კაფპაირმეთი 
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IX 

ინდათ, თქვენი შვილები– 
ან 6 რომელეშებ ქვენა აასანალ 

სპორტსმენობა ი აოჩვონ და რას 
ურჩევდით მას? 

– თუ ამას მართლაც მოისურვებენ, 

ვასწავლიდი მძიმე შრომას და თამაში- 

სგან სიამოვნების მიღებას. 
ხანს 

რადღებას უთმობთ, პროფესიო- ფე იო– 
აღა კარიერაზე ხომ ფი- 
ქრობთ? 

– არა, უბრალოდ მინდა, საკუთარი 

შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოვი– 
ყენო. გოლფის თამაში ძალიან მსიამო– 

ვნებს, მაგრამ, რომ ვთქვა, პროფ-ტურზე 
ვიასპარეზებ-მეთქი, თავხედობა იქნება. ის, 
რომ ჩოგბურთის თამაში ურიგოდ არ გა- 

მომდიოდა, იმას არ ნიშნავს, რომ აქაც 

რაიმეს მიღწევა შემიძლია. 
–– როგორია თქვენი ჩვეულებ– 
თა დღე ამჟამად? 

ველეს ყოვლისა, ვარკვევ, რა– 
იმე საქმე ხომ არ მI310 როგორც, მაგა- 
ლითად, დღეს –– დილით სა, შეხ- 
ვედრა მქონდა. მერე გადავხედავ ბავშვე- 
ბის გეგმებს –– თუ ისინი რვიდან ოთხის 

ნახევრამდე სკოლაში უნდა იყვნენ, ყვე- 
ლაფერს ამ ხნის განმავლობაში ვაკეთებ, 

გოლფს. –_–” ან ველოსიპედით ვსე- 

სპორტსმენის 
აი რა მემარარიბებნ 

ვს? 
<' როცა სპორტსმენი ხარ, ბევრს მოგ- 

ზაურობ, საინტერესო ქალაქებსა და ადა– 
მიანებს ეცნობი და ხვდები. თუ გიმა–- 
რთლებს, იმდენ ფულსაც იშოვი, რომ ამა– 
ზე მერე "ელი აღარ გექნება. 
გ რ პორტის უარყოფითი მხა- 

2 იათ შლი. – ი იაია ა – 

ტარესულ კარგ დღეს სეობს”? მეტი რ»- 
ღა გითხრათ. 
– რას ეტყოდით თქვენს ქო- 

მაგებს? 
–- მინდა, მადლობა ვუთხრა მხარდა- 

ჭერისთვის. მათ უნდა იცოდნენ, რომ წო- 
გბურთის თამაში ძალიან მიყვარდა და 

მსიამოვნებდა. ახლა კი ასევე კარგ დროს 
გოლფის თამაშში ვატარებ. 

2Cიე”ძის წყIწხხლამ: უვუუული 

ბომბა წავიდა 
ყველა დროის საუკეთესო იტალიელმა 

სამთომოთხილამურემ ალბერტო ტომბამ 
დიდი სპორტიდან წასვლა გადაწყვიტა. 
„ბომბად“ წოდებულმა 31 წლის სპორტს- 
მენმა შაბათს გამოაცხადა, რომ მისი თე- 

რთმეტწლიანი კარიერა დასრულდა. „ბე- 
ვრი ლაპარაკობდა ჩემი შესაძლო წასლის 
შესახებ, მაგრამ მხოლოდ ახლაღა ვამბობ 
– „მშვიდობით“. ამ გადაწყვეტილების 
მიღებამდე საკმაო ხნის ფიქრის შემდეგ 
მივედი“ –– განაცხადა სამგზის ოლიმპიუ- 
რმა და ორგზის მსოფლიოს ჩემპიონმა. 

966 წლის 1 დეკემბერს ბოლონიის 

მახლობლად ლაცარო დი სავენაში დაბა– 
დებული ტომბა 1986 წლიდან მონაწილე- 
ობდა დიდ შეჯიბრებებში. მსოფლიოს თა– 
სზე დებიუტი დიდად წარმატებული ნა- 
ღდად ვერ გამოდგა –– მხოლოდ 5Lე ად- 
გილი. მთებში გამოწრთობილი ხალხის 
სპორტში ტომბა პირველი ქალაქელი იყო, 
რომელმაც წარმატებას მიაღწია. 987 წელს 
შვეიცარიის კურორტ კრანს-მონტანაში მან 
ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა, აქვე იზეიმა 

კარიერაში უკანასკნელი გამარჯვება და 
წლეულს, 15 მარტს, ორმოცდამეათეჯერ 
მოიგო სლალომი. ტომბას დახვეწილი ტე- 
ქნიკა და გამარჯვების დაუოკებელი წყუ- 
რვილი სპორტის ამ სახეობის მოყვარუ- 

ლთა აღტაცებას იწვევდა. მსოფლიო დო- 
ნის ვარსკვლავმა, რომელიც პროფესიით 

მებაჟეა, წარუშლელი კვალი დატოვა ამ 
მაი და ვაჟკაცური სპორტის მატია- 

ე 
ბოლო ორი წლის განმავლობაში იტა- 

ლიელს ბედი აღარ სწყალობდა. მან ვერც 

სურის სეს უესსგულ– 

  

შანი პი ისქვ ჯანზეა 
ჰოლანდიურ ვალკენბურგში საგზატკე- 

შან ჩემპიონატმა ფრანგების სრუ- 
ერობით ჩაიარა –- მათ ერთბა– 

გასულ წელს სან სებასტიანში აიბი 

ბროშარმა საგზატკეცილო რბოლაში 
რჯვა, ლორან ჟალაბერმა და ჟანი ლო–- 
ნგომ კი სიჩაუქის გამოცდებში, ღა“ ეს 
უკანასკნელი კიდევ ერთხელ და, მისივე 
თქმით, საბოლოოდაც გააცილეს დიდი 

„ტურ დე ფრანსზე“ ატეხილი დოპინგ- 
სკანდალის გამო, რომელშიც ბროშარის 

გუნდი „ფესტინა“ თავით ფეხებამდე აღ- 
'ს ველოს– მოჩნდა ჩათრეული, 

პორტის ფედერაციამ ჩემპიონი 

რაი ავვაგიგე წარსაგზავნთა სიაში არ ჩა– 

კვე დოპინგ-ს, ლორან ჟა- 
ლაბერის ბედზეც იქონია ზეგავლენა. მსო- 
ფლიოს ნომერ პირველმა მრბოლმა ტუ- 
რის დროს გამომძიებლებისა და ველოს– 

პორტის საერთაშორისო კავშირის აგრე- 

სიული ქცევის გამო აღშფოთება მეტის- 
მეტად აშკარად გამოხატა და მათ „ვამპი– 
რები“ და „დიქტატორები“ უწოდა. LICI- 
ის შეურაცხყოფა შეუმჩნევლად 
ჩენია და ფრანგს ბოდიშის მოხდა მოსთ- 

ზოვა, ჟალაბერმა კი ეს იუკადრისა, ბრო- 
ნქიტი და გად მოიმიზეზა და 
მსოფლიოს ჩემპიონატზე წასვლაზე სუ- 

და თან პენსიაზეც არაერთხელ მოუსწრია 

გასვლა. 
ვალკენბურგი ზემოხსენებულთა გარდა 

კიდევ რამდენიმე ვარსკვლავს მოისაკლი– 
სებს: რიშარ ვირანკი, ალექს ცულე, ლო– 
რან დიუფო და არმინ მეიერი საკუთარმა 

ფედერაციებმა შერისხეს, ტურ დე ფრა- 
ნსის გასული სამი წლის ჩემპიონები –– 

დანიელი ბიარნე რიისი, გერმანელი იან 
ულრიხი და იტალიელი მარკო პანტანი 
კი ასპარეზობაზე უარის თქმას გაღალ–- 

გუშინ გამართული სიჩაუქის გამოცდა კი 
23 წლამდე ვაჟებს შორის ასე დასრულდა: 

IL ტორ ჰუსჰოვდი (ნორვეტია) –- 
43,I9; 2. ფრედერიკ ფინო (საფ 
რანგეთი) +3; 3. ჯანმარიო ორ- 

ტენზი (იტალია) +0; 4. დევიდ ჯო“ 
რჯი · აფრიკა) +%; 5. ლა“ 
სლო ბოდროგი (უნგრეთი) +21. 

პახა არჯევანიძე 

  

  

  

  

ალბერტო ტომბა       

ნაგანოშს ოლიმპიადაზე იასპარეზა საკად- 
რისად. გარდა ამისა, ივლისში გადასახა- 

დების გადაუხდელობის გამო საქმე პო- 
ლიციასთანაც ჰქონდა. ისიც დაემატა, რომ 
მან ხელში დაჭრა აბეზარი ჟურნალისტი, 
რომელმაც საუნაში მისი შიშვლად გადა- 
ღება მოახერხა. მოკლედ ტომბას „დაღლა“ 
დაეტყო. ისიც ადგა და წყნარი ცხოვრება 
გადაწყვიტა, რაც ნაღდად არ უნდა გაუ- 
ჭირდეს იტალიელ მილიონერს, რომელიც 
ზღაპრულ თანხებს შოულობს სარეკლა- 
მო კონტრაქტებიდან. „საჭიროა, ფულის 
კეთება განვაგრძო, რათა გადასახადების 
დროულად გადახდა მოვახერ 
ნიულად დაამთავრა ტომბამ თავისი გან- 
ცხადება სპორტიდან წასვლის შესახებ. 

ბაიოს თალაკვაძე 

რეხის ეცრლბი ის ალელი ით 

სარბიმი?ი 
სპორტული 

გამოდის: სამშაბათს, ოთხშაბათს, 

ხუთშაბათს, პარასკევს და შაბათს 

გლთელირი ვია ვობელიეიი მთავარი რედაქტორი 
ჯურაბ ფოცხვერია 
დირექტორი 
გიორგი ოქრომჭელლიძე 

რედაქტორი 

თამაჭზ მიგრიაული 

მთავარი რედაქტორის 

მოადგილე 
ილია ბაბუნაშვილი 

ფეხბურთის რედაქციის 
რედაქტორი: 
ვახტანგ ბზიკაძე 

ტექნიკური რედაქტორი 
გურამ ხელაშვილი 

კალათბურთის 
განყოფილების გამგე: 
ავთანდილ გურასაშვილი 
ინფორმაციის 
განყოფილების გამგე: 
სოსო კორორეიშვილი 

ფეხბურთის რედაქცია. 

ქართული ფეხბურთის 

განყოფილება: 

კონსტანტინე გოგიშვილი, გიორგი 

რიძე, მამუკა კვანტალიანი, პაატა 
კვანტალიანი, ხვიჩა სანიკიძე 
"უცხოური ფეხბურთის 

განყოფილება: 

ლაშა გოდუაძე, დავით კოვზირიძე, 
ვანო ოქროპირიძე, ონისე შინჯიკა– 

შვილი 

კალათბურთის განყოფილება: 
გიო ახვლედიანი, გიორგი ბიკაშვილი 
ინფორმაციის განყოფილება: 

ავთანდილ სვანიძე, ირაკლი თავაძე 
კორესპონდენტი ქუთაისში 

იუზა კაციტაძე 
ფოტორეპორტიორები: 

გურამ დოლენჯაშვილი, ბადრი 

  

გაზეთი 

სტილისტები: 
მაია აბზიანიძე, ნათელა გიორგობიანი 
კომპიუტერული ცენტრი: 

ელენე გელუტაშვილი, ნინო დე- 
ვაძე, სვეტა დევაძე, ტრისტან კახუ- 
რაშვილი, დავით ნადირაშვილი, 

მარიკა ტაბიძე, ბელა ხატიაშვილი 
გამომშვები ზურაბ ინაშვილი 
ისაიას აი ოსბაიწალუი ის 

რედაქციის მისამართთ თბილისი, 
ალ. ყაზბეგის გამზირი 42, II კორ- 

პუსი, IV სართული. საფოსტო მისა- 
მართი: თბილისი. – 79; საფოსტო. 
ყუთი 208. ტელეფონი: 39 48 29 
ბავიივსაეფაბიბერი აბაა ვიააიიარ 
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