
    

  

ხი უკვე მოიშუშა და ითამაშებს. საზარ- 
დულის ტკივილებმა გაუარა ალექსიძესაც, 
იგი კარგ ფორმაშია. ერთადერთი წიტაი- 

შვილი და კაიდარაშვილი ჩივიან, ფეხი 
გვაწუხებსო. 

ალბანელებთან წაგებული მატჩის შე- 
მდეგ გუნდის სათამაშო ტაქტიკაში მნიშვ- 
ნელოვანი კორექტივების შეტანა მოგვი- 
წევს. ჯერ არ აგვირჩევია, რა სისტემით 
ვითამაშებთ, მაგრამ, გარწმუნებთ, ბევრი 

უკვე კარგ გუნებაზე ვართ. ეს-ესაა ქარ– 
ლმა ჟურნალისტებმა მინი-ფეხბურთში 

ხური კოლეგები გავანადგურეთ. ანგარი- 
ზუსტად აღარც კი მახსოვს. იმდენად 

(დი იყო სხვაობა. ჩვენი ამბავი ქართვე– 

წა ფეხბურთელებმაც შეიტყვეს და ხუმ- 

ლოთ. თუ ეს მოვახერხეთ, უეჭველად გა– 
ვიმარჯვებთ. ჩვენი მიზანი ერთია, ამ ორი 

თამაშიდან შინ ოთხი ქულით უნდა დავბ- 

ამიტომაც ლატვიელებთან შეხვე- 

ქ ოძუაშვილს 
იაზვერვაარსჭირდება 
სყელას მIIნარშძლ5ს ბჩწსნIშბIIII 

თანხმებით, ვამჯობინეთ, ამ ეტაპზე ლაშას 

დინცია დამაკმაყოფილ; ქოლო- 
გიურად მზად არიან. ალბანელებთან მა– 

რცხი ყველას კარგად ახსოვს და გულშე- 
მატკივრების თვალში რეაბილიტაცია სუ- 
რთ. მე ჩემი მოსაზრება გავუზიარე გიგლა 

იმნაძეს, ნაირ-ნაირი ტაქტიკური სქემა შევ- 
თავაზე. ახლა მასზეა, გუნდს როგორ ათა- 
მაშებს. იმედი მაქვს, ამჯერად მაინც იღ- 

ბალი ჩვენკენ იქნება, ალბანეთთან ზომ 

ბედი არ გვწყალობდა. რვა საგოლე მო- 
მენტიდან, ყველაზე ცოტა, ორჯერ მაინც 
უნდა გაგვეტანა. ქართულ ფეხბურთში ერ- C 
თი დიდი, უდიდესი ალში = ცენ 

არ თამაშობენ. ყვე- დ 

  

    

      

| გამოუშვით. 
ვინც გინდა იყოს!“ 
პანდელაპს სპასოვის ნაცვლად 

შეიძლება სხვა შეახვეთდრონ, 
თუმცა გიორგისთვის მს სელერითმა 
  

  
  
  

| ინტერვიუ გიორგი კანდელაკთან იხილეთ მეთერთმეტე გვერდზე 

ილია დათუნაშვილი 
ფედერაციის სსენარიჩს 
გამომზეშრებას აპირებს 
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ბით ესეც გვითხრეს – თხა თხაზე 

ხლებიო.. არც ჩვენ ჩამოგრჩებითო. ნე- 

გ მართლაც ასე იყოს. დღეს და ხვალ 
შე დღეები გველის. ნერვიულობა არ 

   

  

     

   

    

   
   

ბურთელები 
ლა ბურთის მიღების წებ, ცდილობს 8 

2) და ხიფათი შექმნას. ის კი არ C 

ნ, რომ უბურთოდ არანაკლებ სასარ– წ : 
38 საქმის კეთება შეიძლება. ალექსიძე, § = 
მუჯირი, აშვეთია ბურთს მიიღებენ და მე- 
რე დარბიან. იგივე პრობლემის წინაშე 53 ო 

ვართ ა ძნელია, ხუთ დღეში ფეხბუ- C 

    

     
      
    

ეველნი, აბა, თქვენ როგორ ვერ დაგა- 
ცხებთო. რევაზ ძოძუაშვილის გუშინ– 

(ლი ნათქვამისა არიყოს, ლატვიელ ფე- 
ით 

  

      

   

      

    

   

     

  

      

ერთელთა უმეტესობას უკვე ვარსკლა- 
ში ავადმყოფობა შეყრია. ძოძუა 

გვაქვს. თუ წავაგეთ, ამაზე პასუხისმგებე- 
ლი წინა მატჩისგან განსხვავებით მე ვიქ- 
ნები, თუმცა სხვებიც გაიზიარებენ თეთ 
ანთ წილ პასუხი ს. თავიდან მო- 
ყოლებული გუნდის შევგსებას მე ვხელმძღ- 
ვანელობ, ამდენად პასუხიც თავად მომეთ- 
ზხოვება. ლანდის რაც შეეხება, იგი მხზო– 

ლოდ და მხოლოდ კონსულტანტია, რჩე- 
ვებს მაძლევს. 

ლატვიასთან მატჩის წინ ფაქტობრივად 

მედის სხივმა გაიჭიატდა... 
ჯეი გუშინ ელისტის საჭადრაკო ოლიმპიადაზე საქართველოს ორივე 

ნაკრებმა გაიმარჯვა. ქალები უძლიერესი (ჩიბურდანი- 
ძე, იოსელიანი, არახამია) ესტონეთის ნაკრებს შეხვდნენ და შეარცხვი- 
ნეს –- 3:0, მამაკაცები კი ისლანდიელებს დაუპირისპირდნენ და მი- 
ნიმალური ანგარიშით გაიმარჯვეს –- 2,5:5. პირველ დაფაზე ზურაბ 

აზმაიფარაშვილი თავის ძველ ნაცნობ სტეფანსონს შეხვდა, რომელსაც 
ბა. ამას წინათ ანტვერპენის საერთაშორისო ტურნირზეც ეთამაშა, პარტია 

კი მოუგო, მაგრამ მაინც პირველ ადგილზე გაუშვა. გუშინდელი დაპი– 
აირებაც, აზმაიფარაშვილის გამარჯვებით დასრულდა. გუნდის აქტივში ერთი 
ა ზურაბ სტურუამაც შეიტანა, ხოლო ხვიჩა სუპატაშვილმა –- ნახევარი. ამჯერად 
გიორგაძე აღმოჩნდა ერთადერით, ქულა მთლიანად რომ გადაულოცა მეტოქეს. 
ალეს X ტურის პარტიები შედგება და ქალთა შორის უკვე სავსებით რეალური 
შეხვედრა ჩინეთი –– საქართველო, რაც ალბათ გადაწყვეტს კიდეც ოლიმპიური 
ს ბედს, დავით ბულუა 

რთელებს ბოლომდე შეაგნებინო, რა რო- C ახტასა 
კეთონ. ქმელად იოლი კია, მა- 2 1. 

გრამ როცა საქმე საქმეზე მიდგება, არა- 19 
გორ გაა, სათ, 

ფერი გამოდის. ამის გამოსასწორებლად 

კლუბებში უნდა იზრუნონ. 

მიუხედავად ყველაფრისა, მჯერა, ხვალ 
სასურველ შედეგს მივაღწევთ.. 

პრესკონფერენციის გასრულების მერე 
რიგის გარეუბანში, „მეჟაპარკისკენ“ გავ” 

წიეთ, სადაც საქართველოს ეროვნულ გუნ- 
დს უნდა ევარჯიშა „სკონტოს“ ბაზაზე. 
  

| იხილეთ მეორე გვერდი 
  

  

| ევროლიგა. მესამე რური | 
#ტ Xგუფი 

ავტოდორი 87:82 ჟალგირისი 

პო ორტეზი 7348 ფენერბაჰჩე 
ვარეზე 86:78 ტაუგრესი 

ც ჯგუფი 

ციბონა 69 პანათინაიკოსი 
ეფესი 7360 დფცრვენა ზვეზდა 

ტდკ 7265 მაკაბი 

Cჯგუფი 

ოლიმპიაკოსი 6872 ულქერი 
კინდერი 7862 ბალბა 

ამ ჯგუფი 
რეალი XIL72 სამარა 

  

    

   

სტუმრობის თაობაზე იხილეთ მესამე გვერდი 

| % - 
ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატის „სარბიელში“ 

  

ბრრჯღალჩსნებჩს ფრანბული ქქსპერიმენტი 
საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები ფრანგული ტურნეს პირველ მატჩში გუშინ 

„სტად ფრანსეს“ შეხვდა. ბორჯღალოსნები თავიდანვე დაწინაურდნენ, მე-60 წუთამდე 
2119 იგებდნენ, მერე გურამ მოდებაშემ შვიდი მოთამაშე შეცვალა და საბოლოოდ 

ფრანგულმა კლუბმა 33:21 იძალა. 

შუორჟეს მშმეორედ მოსვლა 
გუშინ „პარი სენ ჟერმენმა“ მოსახდენი მოახდინა –-– ბოლოდროინდელი წარუმატე- 

ბლობის გამო მწვრთნელობიდან დაითხოვა ალენ ჟირესი და მის ნაცვლად პორტუგა- 

ლიელი არტურ ჟორჟე დანიშნა. 
ჟორჟე და პსუ კარგად იცნობენ ერთმანეთს. სწორედ პორტუგალიელმა მოაგებინა ამ 

გუნდს 1994 წელს ქვეყნის ჩემპიონობა, რაც პარიზელებმა მას შემდეგ გეღარ შეძლეს. 

ჟორჟეს მეორედ მოსვლა პარიზში მომავალ კვირას მოხდება, მანამდე კი თავის ძველ 

კლუბთან, ჰოლანდიის ქალაქ არნემის „ვიტესთან“ საქმეების მოგვარებას მოუნდება.
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| დასაწყისი პირველ გვერდზე | 
ჩვენი იქ მისვლა და „ადიდასის“ ერ- 

თნაირ სამოსში გამოწყობილ ფეხბურთე- 

ლების გამოჩენა ერთი იყო. ვლადიმერ 
გუცაევმა ორი დღის წინანდელისგან გა- 

ნსხვავებით ბიჭები მსუბუქად დატვირთა, 
თამაშის მოახლოებასთან ერთად სავარ- 

ჯიშო დროც შემცირდა, ნაკრებმა სულ 
საათი დაჰყო „მეჟაპარკში“, თუმცა ესეც 

საკმარისი იყო რევაზ ძოძუაშვილისთვის, 
ჩგენები რომ მოენახულებინა. ჰა, მიხიჩ, 

ჩვენს დასაზვერად მოხვედი? _– უთხრეს 

ფეხბურთელებმა. ძომუაშვილმა კი გაიღი- 
მა და, რა დაზვერვა მჭირდება, ჩემს ხე- 

ლში არ გაიზარდეთ, ყველას მოხარშუ- 

ლებს გიცნობთო -- მრავლისმეტყველად 
უპასუხა. ძოძუაშვილი ცოტა გუცაევსაც 

გამოელაპარაკა და იქვე, ასიოდ მეტრის 

მოშორებით, მეორე მინდორზე გადაინა- 

ცვლა, ერთი ჩასტვინა და ლატვიელებმაც 
ვარჯიში გაახურეს. საათნახევარი არ გა- 
ჩერებულან, წინ და უკან დარბოდნენ, ერ- 

თმანეთს არ ინდობდნენ, მერე მწვრთნე- 

ლმა სხვადასხვა კომბინაციები დაამუშა- 

ვებინა, თან მუდმივად გაიძახოდა, ახლოს, 

ახლოს ეთამაშე, ქართველებთან სხვანა- 

ირად არ გამოვაო. როგორც იქნა, ვარჯი- 

ში დამთავრდა და რევაზ მოძუაშვილიც 

საპრესკონფერენციო ოთახისკენ გაგვიძღ- 
ვა ქართველ ჟურნალისტებს. ტკბილი სი- 
ტყვებიც არ დაუშურებია. ერთხელ კი გუ- 
ლიანად გადაიხარხარა, მაშინ, როცა ლა- 

ტვიელთა სავარჯიშო მოედნის განაპირას 

ორი რაგბის ბურთი შევნიშნეთ და ძოძუ- 

აშვილს ვკითხეთ, ეს რაღად გინდათო, 

მიხიჩამ გვიპასუხა, აბა, რა ვქნა, ამ ბუ- 

რთებით ჯერ” მეკარეებს ვუვითარებდი 

რეაქციასა და სწრაფი აზროვნების უნა- 
რს, მერე კი ფეხბურთელებს პასის მიცე- 

მას ვასწავლიდი. ახლაც ამად გვჭირდე–- 

ბოდაო. 

პრეს ენციაზე ძოძუაშვილის გარ- 

და ნაკრებში მისივე თანაშემწე, „სკონტ- 
ოს“ მწვრთნელი სტარკოვი და გიგლა იმ–- 

ნაძის ლატვიელი კოლეგა ანდრეევი იყვნენ. 
პირველად იური ანდრეევმა დაიწყო: ძა- 

ლიან ბევრი პრობლემა დაგვიგროვდა. ბა- 

რე შვიდი ფეხბურთელი ტრავმირებული 

გვყავს. გუნდის ექიმი ტიტანურად შრო- 
მობს, ესენი ხვალისთვის “რომ მზად იყვ- 
ნენ. არადა, ვინც ავადაა, მათ გარეშე თა- 

მაში მეტად გაგვიჭირდება, ფაქტობრივად 

უთავდამსხმელოდ დავრჩით. 

ქართველებზე საკმაო ინფორმაცია გა- 
მაჩნია. ვიცი მათი მანერა. აშვეთია, მუჯი- 

რი, დარასელია კარგი ფეხბურთელები არ- 
იან, ახლა კი წერეთელიც დაიმატეს, რო- 
მელმაც ალბანეთთან ეროვნულ გუნდში 
ითამაშა, ქართველები ინდივიდუალურად 

გამოირჩევიან, მაგრამ გუნდურად ხეირია- 

ნად ვერ თამაშობენ, ვეცდებით, სწორედ 

ეს გამოვიყენოთ. ჩვენს ძალაში დარწმუ- 

ნებული ვარ, შეგვიძლია ქართველების 
დამარცხება, ოღონდ რამდენიმე ტრავმი- 

რებული მაინც უნდა დაგვიბრუნდეს. 

მერე რევაზ ძოძუაშვილის ჯერიც და- 
დგა: ზეგ უეჭველად ლამაზი, უკომპრომი- 
სო, საინტერესო თამაშს ვიხილავთ, გუნ- 

დი მონდომებით ემზადება, პირველი მატ- 
ჩი ორივეს მოგებული გვაქვს და ეს მეტ 
ეშხსა და ლაზათს შესძენს თამაშს. მე- 
ტოქე ძალიან ძლიერია, თანაც მათ რამ- 

დენიმე ისეთი ფეხბურთელი დაიმატეს, 

რომლებსაც ალბანეთთან არ უთამაშიათ. 

ჩვენებს კი, რატომღაც ვარსკვლავური ავ- 
ადმყოფობა შეეყარათ. ნორვეგიელთა და– 

  

  
იური ლაიხანსი და მარიან პახარსი დამარცხებას გვიპირებენ 
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მარცხების შემდეგ ცხვირი აიბზუეს. აი, 

ეს მაშინებს, ემანდ ქართველებსაც ალ–- 

მაცერად არ შეხედონ. არადა, ყველამ კა– 

რგად იცით, ლატვიური და ქართული ფე- 
ხბურთი ერთმანეთისგან დიდად რომ გა- 

ნსხვავდება. 
ემები ჩვენთანაც არის. ვერ ითა– 

მაშებს მცველი ზაკრეშევსკი. საეჭვოა შა- 

რანდოს თამაშიც. ძნელია, მოგებული შემ- 

ადგენლობის შეცვლა, მაგრამ შეუცვლე- 

ლიც არავინაა. ნორვეგიაში სულაც გუნდ- 

ის ლიდერ ასტაფიევის გარეშე მოვიგეთ. 
მეტოქე ფეხბურთელებზე კი რა ვთქვა. 

აქ, დარბაზში, ქართველი ჟურნალისტე- 
ბიც სხედან და ამათ უკეთ იციან, დღე- 

ვანდელი საქართველოს ნაკრების უმრა- 
ვლესობას ჩემს ხელში რომ გაუვლია. ის- 

ინი ევროპის უძლიერეს კლუბებში თამა– 

შობენ და კლასიც საკმაოდ მაღალი აქვთ. 
სხვა გზა არ გვაქვს, მეტოქეს მჭიდრ–- 

ოდ უნდა ვეთამაშოთ. თუ ბურთის მიღე– 

ბის საშუალებას მივცემთ, ჩათვალეთ, რომ 

მატჩი წაგებული გვაქვს. თითოეული ფე- 

ხბურთელი უზადო ტექნიკით გამოირჩევა. 
დიდი მადლობა ლატვიის ფეხბურთის 

ფედერაციას და პრეზიდენტს გიუნტის 

ინდრიკსონს (სხვათა შორის სასტ. 

„ლატვია“ სწორედ მისი საკუთრებაა) 

შესანიშნავი პირობების შექმნისთვის, ხე- 

ლს მაქსიმალურად გვიწყობენ, ახლა ყვე- 
ლაფერი ჩვენზეა. 

შანსები აბსოლუტურად თანაბარია – 
ორმოცდაათი ორმოცდაათზე. 

ცოტაც სტარკოვმა ილაპარაკა, მაინც- 
დამაინც საინტერესო არაფერი უთქვამს, 

თუმცა ერთი ფრაზა ჩავინიშნე –- მერე 
რა, რევაზ მოძუაშვილი რომ ქართველია? 

იგი პროფესიონალია, საქმის ჩინებულად 

მცოდნე, მისივე თქმის არ იყოს, ნახევა– 

რი საქართველოს ნაკრები ძოძუაშვილის 
გაზრდილია, 

პრესკონფერენცია სწრაფადვე დამთა- 

ვრდა. თუმცა ლატვიელებთან საუბარი კი 

გავაგრძელეთ: 
მსრიან პახარსზე ადრეც ბევრი დაგვი– 

წერია. რეაქტიულმა, ამ ბოლო დროს ტე- 

  

„ ში იქნება, ქართველები ხომ ევროპის ჩე– 

ქნიკურადაც მოყოჩაღებულმა და ნორვე- 
გიელთათვის პირველი გოლის გ, ა 
ეს გვითხრა: ძნელი და დაძაბული თამა– 

მპიონატზე წასვლას აპირებთ, ამისთვის 

ძყძმიძენლს დი ზემრმა არ სშერთმბაი ძნელი გზის დასაწყისი 
შინ ყველას შეგვეცოდა. ლ:ო გაუ- 

ოილი ნერვებმოშლილი და 
შრელებ, მეკარე არასდროს ჯჭინახრს. 

აც არავინ იცის, რას ფიქრობდა 
მაშინ რე გოლის გამშვები დავით ას- 

საუბრებში არეცოს ფიას– 
კოს საერთოდ არ ახსენებს. ის იყო კო- 

იტალიელ 
ნიშნა სხვაობით რომ არ ' 

დავით ასლანაძემ, მიუხედავად ახალ– 
გაზრდული ასაკისა, რამდენიმე გუნდში 
მოასწრო თამაში. მას ჰქონდა ჩავარდ- 

ნები და არცთუ იშვიათი. ყოფილა წამი- 
ერი. გაბრწყინებაც. 

ეს არცაა გასაკვირი. მისი ასაკის მე- 
კარეებისთვის არასტაბილური თამაში თი– 
თქმის კანონზომიერებად მიიჩნევა. 

კი ჩვენ უნდა მოგვიგოთ. აქედან თუ სა- C · 
მი ქულა არ წაიღეთ, ბენილუქსში წასვ- დ 
ლა გაგიჭირდებათ. ჩვენც .. აღმავლობას წ 
განვიცდით, ნორვეგიელთა ძლევამ რწმენა კ 
შეგვმატა. მიუხედავად თქვენი სიძლიერი- 5 
სა, მე მაინც ჩემი ნაკრებისა მწამს. ალბათ <> |. 
მოვიგებთ და ბოდიში, მაგრამ 9 დ 
ლებთ ევროპისკენ გზას. 

ანდრეი ხმა კი ნორვეგიელე- 
ბი პახარსის შემდეგ დაამწუხრა: შანსები ღ 
თანაბარია, მოგება ჩვენც შეგვიძლია. თქვ- წ 
ენი უპირატესობა მხოლოდ მქუხარე გვა- #5 

რებში გამოიხატება. თითქმის ყველა ძლი- 'ზ 
ერ და სახელოვან ევროპულ კლუბებში · 
თამაშობს. ძოძუაშვილმა გვითხრა, მჭი– 

დროდ ეთამაშეთ, თორემ დავისჯებითო. 
ჩვენ მისი გვჯერა, მის მითითებებს შევა- 

სრულებთ. ქეცბაია – არველაძე –– ქი– 
ნქლაძესი ძალიან გვეშინია, მაგრამ სა– 

ქართველოს ნაკრები მხოლოდ ესენი არ 
არიან, სხვებიც ჰყავთ კარგები. ჩვენები– 
დან კი პახარსის, ბაბიჩევისა და ზემ- 

ლინსკის იმედი მაქვს. 

ბოლოსკენ ერთი ამბავიც უნდა გამცნ-– 
ოთ. თითქმის გადაწყვეტილია, რომ ხვალ 
ვერ იბურთავებს რუსეთის მოქალაქე და 

„სკონტოში“ მოთამაშე მიხოლაპი. მი- 

ზეზზე ადრეც გითხარით. გუშინ ლატვი- 
ის სეიმზე ქვორუმი არ შემდგარა და, ბუ- 
ნებრივია, ვერც მიხოლაპის საკითხი გა- 

ნუხილავთ. 

დღეს კი, ლატვიელი და ქართველი ახ- 
ალგაზრდები „უნივერსიტეტის“ სტადი- 
ონზე გაეჯიბრებიან ერთმანეთს. თამაშს 
იუგოსლავიელები განსჯიან. ხვალ კი... 

ხვალ მთელი საქართველო ინერვიულებს. 
რიგა. 10 ოქტომბერი. სტადიონი „დაუგა- 

ვა“. ტევადობა 5 000, 18.30 საათი, რუ- 

მინელ მსაჯთა ბრიგადა. 
მგონი, საქმე წინ წავიგდეთ. ისე L0 

უკვე ჩვენს. სასარგებლოდაა. 

   
იმ ავადსახსენებელი პრკიკარტენენციას შემდეგ ლანდი კვლავ და იმნაძე პირ პირვლად შეხვდა ქართველ ჟურნალისტებს 
  

  

სარტიეემC?1ი 

  

  „ტორპედოს“ მეკარე დავით ასლანაძეს გამოსვლაზე თამაშსაც უწუნებენ 

    

      
    

     
   

    

        

   

  

(134213 ==401 

არა, მაინც რომ გიკიჟინებენ, ფსიქოლი. 

  

  

ასლანას, როგორც მეგობრები ეძახი- 
"ან, მონაცემები არ დაეწუნება, სიმაღლე 
არ აკლია და რეაქცია. ნაკლად გამოსვ- 
ლებზე თამაშს მივიჩნევთ, გვითხრა ერთ–- 
ერთმა მწვრთნელმა, როცა დათოს ავან– 

ჩავანზე ჩამოვუგდეთ სიტყვა. ვერც ფეხ- 
ით თამაშს მოვუწონებთო, დააყოლა მცი– 
რე პაუზის შემდეგ. 

ნაკლის აღმოსაფხვრელი უებარი წამა– 
ლი მოუგონია ბეჯით კაცს. მუხლჩაუხ- 
რელი შრომაა ამის რეცეპტი. ასლანას 
ვარჯიში არასდროს დაზარებია. მაშ, რა– 

შია საქმე, რატომ ვერ უმატებს იგი? 
ამასთან დაკავშირებით არა; 

სია მოგვისმენია. ზოგი ამბობს, ნიჭი არ 

ჰყოფნისო, ბევრი ს საქმი 
მიდგომას აბრალებს, ვინ 

რას ფიქრობს და რას, 

ერთად, 
მაშო პრაქტიკა გახლავთ, ხანგრძლივად 
და და ებლად. 

ედოში“ მისვლის დღიდან ასლა– 
წაი ათამაშებას ელის ყველა, მაგრამ 

საღორიის საწვრთნელი ბაზა და „გივი 
კილაძის“ სტადიონი არ არის ის ადგი- 

ლი, სადაც ასლანაძე გაიხსნება; მისი ხა– 
სიათის ადამიანს სხვაგვარი ფსიქოლო- 
გიური სამყარო სჭირდება. დათო ითამა- 
შებს ყველგან, მაგრამ ვერასდროს ქუ- 
თაის ში“. 

მისგან , ყველა სასწაულს ელის, სასწა– 

ული კი ცხოვრებაში ერთხელ ხდება. მი- 
სგან სტაბილურ თამაშს ითხოვენ, მაგრამ 
არავინ არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ 

მეკარე დამაჯერებლად ათამაშდეს. 

და ამაში გუნდის მწვრთნელებიც ტყუ- 
იან. ვინ დაივიწყებს იმ დროს, როცა ას– 

ოთა · 

ასლანას ზედიზედ 8 მატჩში არ გაეშვა, 
მაგრამ მაინც შეცვალესს(?!. 

ასე გრძელდებოდა კარგა ხანს. საქმეში 
გარკვეულმა კაცმა კი იცის, თუ რაოდ- 
ენ მტკივნეულია ეს მეკარისთვის, ფაქტ- 
ობრივად გადაულახავი ბარიერი, უზიდა– 

მუდამ უსამართლო პრეტენზიაც ძნე- 

ლი ასატანია. გეკუთვნის თუ არა, გაშ- 

ვებულ გოლში წვლილი მიგიძღვის თუ 

· რატესობა კი იური სტადუხინი გახლავთ                      

არავინ შემოგვედევება, თუ ვიტყვით, 
რომ თუ არა ძია იურა, გვარამაძე ვერ» 
სდროს განიცდიდა ასეთ პროგრესს. ოს- 
ტატს შეგირდმა შრომა დაუფასა. 

ა ს არასდროს ჰყოლია ასეთი 
მასწავლებელი. „დინამო 2“-ში რა და რო- 
         

    

       
   

      
    

   

   

   

          

   

  

    
   

   

    
     

  

   
    

    
   

      
       

     

  

ასლანაძის დაღვინებას წლები სჭირდე- 
ბა. მის პროგრესს წღიდერი გამოცდი- 

დავით ა ი 
კლი მის ხასიათშია სხვა მხრ- 

ივ იგი ხალასი მასალაა და ვინც მასთან 

სწორად იმუშავებს, შედეგსაც მიაღწევს 
ასლანას ერთი ი ფსი, არ 

ალბათ სათადარიგოებში მოუწევს გადა 
ბარგება. იძულებითმა და' სვენებამ კი CL 

ღვანელობას მიაკითხოს და პირველი წ! 
ის შემდეგ გუნდიდან განთავისუფლებ) 
ითხოვოს. 

ლად, როგორც მეკარეზე. წადი სხვა გ. 
ნდში, დათო, ნურც მოიწყენ, ნერვებს წუ 
მოიშლი. ჩათვალე, ქუთაისში საქმეე 
ისე არ აგეწყო, როგორც წარმოგედგიი' 

ახლა იწყება. აღმართს თავიდან შეუყვე% 
და თუ მოინდომებ, თუ იშრომებ, ალბათ 

მწვერვალსაც კი დაიპყრობ. 
მამუკა კვანტალიანი      
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სულ ცოტა ხანიც მოვითმინოთ და 

სშველიც დაადგება ქართულ ფეხუბის 
სშველი თუ არ იქნა, ის მაინც გვეცო- 

ანება, ვინ უხელმძღვანელებს ჩვენს ფე- ფე” 
იაციას და ვინ იტვირთებს იმ მძიმე მი– 
„ს, რასაც ქართული ს ჩიხი– 

ან გამოყვანა ჰქვია. 23 ო ოქტომბრის ყრი- 
ბამ ბოლოს და ბოლოს იმ სიბინძურეს 

ინც უნდა მოუღოს ბოლო, რაც ასე ფა- 
თოდ და საქვეყნოდ. გაცხადდა წინასა- 
ჩევნო. კ. 

რამდენზშე რა წინ რედაქციაში 

ეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი, 
სტონი რამაზ გოგლიძე გვესტუმრა და 
ეტად საინტერესო დიალოგის მოწმენი 
ავხდით. 

ორი დღის წინ კი ბატონი' ილია და- 

ხუნაშვილი შეგვეხმიანა და „სარბიელში“ 
სვლის სურვილი გაგვანდო. საწინაა- 

შღეგო რა უნდა გვქონოდა, პირიქით, 
კანდიდატები პრესასთან 

აამშრებე 1. რომ ცდილობენ. 

ილია დათუნაშვილი თბილისის „დი- 
ამოს“ იმ ოქროს თაობის ერთ-ერთი წა- 
მომადგენელია, რომელმაც ქართველ გუ- 
შემატკივრებს პირველი დიდი სიხარუ- 

აჩუქა. ტაშკენტის მატჩის გმირს ჩვ- 
ნი განწირული ფეხბურთის საშველად 

აერაციის პრეზიდენტობა გადაუწყვე- 
წია და რჩეული ენერგიულობითაც ეწევა 
აარჩევნო. კამპანიას. 

ბატონი ილია გუშინ გვეწვია რედაქ- 
სიაში და ერთობ გულახდილი საუბარიც 
მედგა. 
შეხვედრას საქართველოს სპორტულ 

სტთა ასოციაციის თავჯდომარე 

სატონი ელგუჯა ბერიშვილიც დაესწრო. 
ყველასთვისაა ცნობილი, რომ სფფ-ს 

ეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულე- 
ჩელმა ალექსანდრე ჩივაძემ თავისივე სი– 
ყვები უკანვე წაიღო და ერთი კვირის 

წინ საჯაროდ, ოფიციალურად წამოაყე- 
ნა კანდიდატურა. ჩვენც პირველ რიგში 
წორედ ამ ფაქტის გამო გვაინტერესე- 

ჩდა ილია დათუნაშვილის კომენტარი: 
– ჯერ არ მსმენია და არც ერთ დე- 

ბულებაში წამიკითხავს, რომ კანდიდატს 

რილობამდე მოეხსნას თავისი კანდიდა– 

    

    
     

  

    

    
   
    

  

    

    

   
    

    

    
     
     

     

    
   
   
    

    

    

   
ტურა სხვის სასარგებლოდ, შემდეგ კი 
პოზიცია კვლავ შეეცვალოს. ჩემთვის ეს 
ფაქტი მოულოდნელი და მიუღებელი იყო. 
მისი ეს ნაბიჯი ს პრაწყორაბ მიმაჩნია. 

მე უკვე ვთვლი, რომ ჩივაძეს სხვა ძალე- 
ბი მართავენ და ალბათ მომავალშიც ასე 

გაგრძელდება. გამოვიდა, რომ ამოდენა 
ავტორიტეტის მქონე პიროვნება უპრინ- 
ციპო გამოდგა. ხომ თქვა, ალიანსში ვი- 
ყავი ჟორდანიასთანო და მხარს მას ვუ- 

“ჭერო, ამ ამბის გამო აღმასკომზე, როგ- 
ორც ვიცი, დაპირისპირება იყო. შემდეგ 

რა მოხდა? 

– სიმართლის თქმას არაფერი არ 
უდგას წინ. მეც შემიძლია, მოვხსნა კა– 
ნდიდატურა და ვთქვა, არც არასოდეს 
წამომიყენებია-მეთქი, მაგრამ ეს ხომ ნო- 
რმალური მოვლენა. არ. იქნება? 

ილია ყოფილა აბაშის, სენაკის, 
ზუგდიდის რაიონებში და უსაუბრია იქა- 
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ყოფილან ვალულნი. 
ტონ საშას მათთან სტუმრობისას ბურ- 
თები და სხვა საჩუქრები ჩაუტანია. გა- 
დაწყვეტილების შეცვლასთან დაკავშირე- 
ბით გამგებლებსაც შეუცვლიათ აზრი და 
ხმამაღლა განუცხადებიათ -- ჩივაძეს 
მხარს აღარ დავუჭერთო. სამაგიეროდ ილ– 
ია დათუნაშვილისთვის აღუთქვამთ მხა- 
რდაჭერა. 

შემდეგ ბატონ ილიას ვკითხეთ არის 
თუარა მოსალოდნელი ყრილობამდე კი- 
დევ ახალი კანდიდატების გმეა 

– ეგ ხმები ადრე დაირხა ნუგზარ 
ნავაძეზე, მაგრამ თვითონ განაცხადა უა- 

რი. იგივე შეიძლება ითქვას ნიკო ლეკი– 
შვილის შესახებაც. მეორეს ' გეტყვით 

გ 

მაგათი დადგმული სცენარი პსოლუტუ- 
რად ზეპირად ვიცი. 

ბამდე ერთ-ერთ თავის ბოლო პრესკონფე- 

რენციაზე ყოველივეს გაშიფრავს ამ სცე- 
ნართან დაკავშირებით. მისი აზრით, ჩი– 

ვაძემ 
რომ ეგონათ, სხვა 

იქცეოდნენ, მაგრამ როცა ეს არ მოხდა, 
ბატონ საშას ისევ შეაცვლევინეს პოზიცია. 

– ჩივაძე აბსოლუტურად მართვადი 

ჯვა, გაძლევთ გარანტიას, მაქსიმუმ ორ 
თვეში იგი თანამდ თანამდებობიდან თავისივე ნე– 

ბით გადადგება და მის ადგილზე სხვას 
დანიშნავენ. ეს ყველაფერი იმ შია. 

ჩვენს აოხვაშე თუ რა ძალები მარ- 

თავენ დღევანდელ პრეზიდენტობის მო- 
ვალეობის შემსრულებელს, ბატონმა ილ– 
იამ კონკრეტული პიროვნებების დასახე- 
ლებისგან თავი შეიკავა და გვითხრა, ეს 
ძალები თქვენთვისაც კარგადაა ცნობილიო. 

–– ეს ის ხალხია, ვისაც არ უნდა სფფ-ში 
ახალი კაცის მისვლა. მათთვის ეს მიუღ– 

ებელია და რატომ, ყველამ იცით. ფედე- 
რაციას ვინც მართავს, თქვენც კარგად იცით. 

  

იიი ბესია 

ლია დათუნაშვილი ფედერაციის 
ცენარის გამომზეურებას აპირებს 

ფარავს იმ ფაქტის გამო, როშ სფფ-მ 
ერთ კვირაში 46 რეგიონალური ფედერა- 

ციის სუბიექტი ჩამოაყალიბა და ფაქტო- 
ბრივად 46 ხმა სათავისოდ გაინაღდა. 

ზუფ- უსუსურობის მაგალითად „დინა- 

მო“ –- „მრეტების“ დავაც მოიყვანა და 
აღნიშნა, რომ დაუშვებელი იყო ამ სა- 

ქმის ვაკის სასამართლოსთვის გადაცე- 
მა. მით უმეტეს, რომ ფიფა და უეფა მს- 

გავს ქმედებებს კრძალავს. 
–- მათ წესდებაში უწერიათ, რომ ნე- 

ბისმიერ საკლუბო დავას წყვეტს ადგი- 
ლობრივი ფედერაცია, ფიფა და უეფა. სა– 
სამართლოს არანაირი უფლება არ ჰქო- 

ნდა, ჩარეულიყო. აქ ხომ იცით, რაცაა 
ჩადებული? რა თქმა უნდა, ვიცით, მაგრამ 
ხმამაღლა ამას არავინ ვამბობთ. 

ბატონ ილიას ვთხოვეთ, თავის შეხე- 

დულება გამოეთქვა რამაზ გოგლიძის პო– 
ზიციასთან დაკავშირებით, რომელიც მო- 

მზრეა, თითოეულმა კანდიდატმა ყრილო- 
ბამდე დაასახელოს, ვინ იქნება სფფ-ს 
გენერალური მდივანი მისი გამარჯვების 
შემთხვევაში. ილია დათუნაშვილმა მიზა- 
ნშეწონილად არ მიიჩნია ამგვარი განც- 

ხადების წინასწარ გაკეთება და აღნიშნა, 
რომ ჯობს, ყოველივე არჩევნების დღეს 
ან რიგგარეშე ყრილობაზე გაცხადდეს. 

ჩვენს სტუმარს საპროგრამო დებულე- 
ბებზეც ვკითხეთ. მან გვითხრა, რომ შე- 
გნებულად არ წამოუღია თავისი პროგ- 

რამა, რომელიც ზოგიერთის 300 გვერდის 
ნაცვლად მხოლოდ 30 გვერდისგან შედ- 
გება. მიზეზად კი ის დაგვისახელა, რომ 

დღეს აზრი არა აქვს პროგრამების ავ- 

კარგიანობაზე საუბარს, რადგან არავინ 

იცის, ფედერაციაში რეალურად რა სი- 
ტუაცია სუფევს. მისი აზრით, თუ იგი 

პრეზიდენტი გახდება, მოიწვევს ყველა 
სპეციალისტს, ფეხბურთის მცოდნეს, ხე- 
ლისუფლების წარმომადგენლებს და მე- 
ცნიერულად შეიმუშავებს ისეთ პროგრა- 
მას, რომელიც განხორციელებადი იქნე- 
ბა და რეალობას უფრო შეეფერება. თუ- 
მცა რამდენიმე ძირითად საკითხზე მაინც 

გაამახვილა ყურადღება. ყველაფრის თა- 
ვიდათავი, მისი აზრით, ბავშვთა ფეხბუ- 

რთია, მ-ი მისი განუვითარებლობის 
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შემდეგ ბატონ ილიას ვთხოვეთ, ყრი- 
ლობის მომზადების, დელეგატების შე- 
მადგენლობისა და რაოდენობის შესახე- 

ბაც ეთქვა ორიოდ სიტყვა. 
– არსებობს დელეგატების 238-კაცი- 

ანი სია. ყრილობას ზუსტად იმ სცენარით 
ამზადებენ, როგორც ჩაატარეს წინა ორი. 
როგორ შეიძლება ყრილობის დღეს წამო– 
აყენოს ვინმემ კანდიდატურა? ფიფას წე- 
სების მიხედვით, ეს უნდა მოხდეს ყრი- 
ლობამდე ორი თვით ადრე. თუ ჩვენი ფე- 

ეგიდით მოქმედებს, მა– 

მიღებ 
დღესვე, ააწევინებენ ხელს და შემდეგ და– 
ამტკიცებინებენ იუსტიციის სამინისტროს, 
როგორც ყრილობის გადაწყვეტილებას. 

ილია დათუნაშვილი აღშფოთებას ვერ 

შემთხვევაში ქართული ფეხბურთი გან- 
წირულად ეჩვენება. სტუმარი შეეხო 35-ე 
საფეხბურთო სკოლის პრობლემებს და 

აღნიშნა, რომ ოდესღაც დიდი ტალანტ- 
ების სამჭედლო დღეს სავალალო მდგო- 
მარეობაშია. 

ა ილიამ ოზურგეთში მოგზაუ- 

რობის შესახებაც გვიამბო: 

– გული მეტკინა. სფფ ცხრა წელია, 
იქ არ ყოფილა და ერთხელაც არ დაი- 
ნტერესებულა მათი ყოფით. სოსო გაგუამ 
და იური ჩხაიძემ პირადი ინიციატივით 

ჩამოაყალიბეს ბასა ღოღობერიძის სახე- 

ლობის კლუბი, სადაც %0 ნიჭიერი ად–- 
გილობრივი ბავშვია გაერთიანებული. ურ- 
ეკში აუღიათ ორი ჰექტარი ტერიტორია 
სპორტული კომპლექსისთვის და დიდი 
ენთუზიაზმით აპირებენ, რაიმე გააკეთონ. 

შემომჩივლეს, დახმარებას ვინ ჩივის, ერ– 
თხელ მაინც დაეწერათ გაზეთშიო. 
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პრეზიდენტობის კანდიდატს მიაჩნია, 
რომ ამ ეტაპზე ინვესტორების მოზიდვა 

სათუოა და ამგვარ განცხადებებს იაფ- 
ფასიანი უწოდა. მისი აზრით, აქცენტი 

სახელმწიფოს დახმარებაზე უნდა გაკე- 
თდეს და ფეხბურთი სახელმწიფო პოლი- 
ტიკის დონეზე უნდა ავიდეს. მთავრობამ 

სფფ და დროებით მაინც გადა- 
სახადებისგან თუ არ გაათავისუფლა, მა– 

შინ გამოვა. 

მას მიაჩნია, რომ ეს ეტაპობრივად უნდა 

განხორციელდეს, თექვსმეტივე გუნდისთ- 
ვის შეღავათის ერთად გაწევა ცოტა ძნე- 
ლია. თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ ასეთ 

შემთხვევაში საჭიროა, ყველაფერი მიზ–- 

ნობრივად მოხდეს და „დინამოს“ მაგალი– 
თი არ განმეორდეს. 

ილია დათუნაშვილი თვლის, რომ ად- 
გილობრივი ხელისუფლებები უფრო მე- 
ტად უნდა ეხმარებოდნენ კლუბებს. 

ბატონი ილია შეეხო ეროვნული ჩემპი– 
ონატის პრობლემას –– წინასწარ დაგეგმ- 
ილ საპრიზო ადგილების განაწილებას, მს– 
აჯების მოსყიდვას და ჩაწყობილ მატჩებს. 

მისი აზრით, საჭიროა, მსაჯებს შეფა- 

სებას აძლევდნენ მწვრთნელებიც, როგო– 
რც ეს ადრე იყო, ამ შემთხვევაში დელე- 
გატებიც უფრო მეტი პასუხისმგებლობით 
მოეკიდებოდნენ საქმეს. კანდიდატმა მი- 
ზანშეწონილად ჩათვალა მსაჯებისთვის 
ხელფასის გაზრდა, რათა კლუბების მე- 

სვეურებს მათი მოსყიდვა გაუძნელდეთ. 
თუმცა ბატონმა ილიამ კარგად იცის, რომ 
ამ პრობლემის უცებ აღმოფხვრა შეუძლ- 

ელია. 
იგი აღშფოთებულია სფფ-ს ხელისუ- 
ევი დღევანდელი უმოქმედობითა და 

ა, 

– ბოლოს ღა ბოლოს, ცხრა წელი 
გავიდა. რაღაცა ხომ უნდა გაკეთებული– 
ყო. ამდენი დაიწერა ქრთამის აღებასა 
თუ სხვა უმსგავსოებაზე. თუნდაც სოლო- 
ღაშვილის საქმე ავიღოთ. ერთი ფაქსის 

გაუგზავნელობის გამო „ბათუმი“ გათა– 

მაშებას გამოეთიშა. დასჯით კი არავინ 

დასჯილა. 

ილია დათუნაშვილმა აბსოლუტურად 
გაიზიარა „სარბიელში“ გამოქვეყნებული 

ბრალდებები სფფ-ს მიმართ და ყურადღე- 
ბა გაამახვილა ფედერაციის ფინანსურ 

მაქინაციებზეც, რომელსაც პროკურატუ- 
რა იძიებს. 

– ახლა ყველაფერს იმ ცხონებულს 
ებენ. როგორ, არავინ არაფერი იც- 

დაუმალა. ამ თანხამ 260 ათასი ლარი 

შეადგინა. კონტროლის პალატა და საგა- 
დასახადო ინსპექცია რომ არ მისულიყო, 

გამოვიდოდა, რომ ეს თანხა შეჭამეს. 

ბატონმა ილიამ დაუშვებლად მიიჩნია 

სფფ-ს სახელმწიფოსგან დამოუკიდებე- 
ლი მოქმედება, თავაშვებულობა. იძა- 

ხდნენ, სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს 
ჩვენს საქმეშიო, სწორედ ამ სინდრომმა 

მოგვიყვანა დღემდე და პროკურატურა- 
ში ახლა ასგვერდიანი აქტია შედგენი–- 

ი, 

– რომ ამბობდნენ, სახელმწიფომ გა– 

დასახადებისგან გაგვანთავისუფლოსო, 

შევიდა ვინმე ამგვარი თხოვნით და ოფი- 

ციალური წერილით ქვეყნის პრეზიდენტ- 
თან? 

პრეზიდენტი და მთავრობა ფეხბურთს 

დაეხმარებიანო, დარწმუნებით აცხადებს 
ილია დათუნაშვილი. ამის მაგალითად ერ- 
თი ფაქტიც მოიყვანა. საქმე ეხება მანუ- 
ჩარ მაჩაიძის თხოვნას ედუარდ შევარდ- 

ნაძისადმი ბიუჯეტიდან კლუბებისთვის 
მილიონ 600 ათასი ლარის გამოყოფის 

შესახებ. ეს დახმარება სულს მოათქმე- 

ვინებს ჩემპიონატის გუნდებს (თითოს 100 

ათასი ლარი მოუწევს). თურმე მთავრობა 

მზადაა, ეს თხოვნა დააკმაყოფილოს. 
ბატონ ილიას დღევანდელი. ძირ. 

ლოსთვის იდეალურად მიაჩნია 
ის და უკრაინის მაგალითი, სდ + 

ლმწიფოს პირველი პირები ხელმძღვანე- 
ლობენ ფედერაციებსაც და ყველა ღონეს 
ხმარობს ფეხბურთის განვითარებისთვის. 

თუ ჩვენთანაც იგივე მოხდება, მაშინ 

ქართული ფეხბურთის რეანიმაცია შესა- 
ძლებელიაო. მას მიაჩნია, რომ სფფ-ში 

ყველა ერთნაირად გასვრილი არაა და 

იქაც არის მაფღეოთ ხალხი, რომელთა 

გამოყენებაც შეიძლება. 
სფფ-ს დიდი შემოსავლები რომ აქვს, 

ესეც კარგად ; ესმის პრეზიდენტობის კა- 
ნდიდატს, მაგრამ, როგორც ამბობს, მას 

გააჩნია იმის ფაქტები, რომ ამ შემოსა- 
ვალს არამიზნობრივად იყენებდნენ და 

დღესაც. იყენებენ. 
მან აღნიშნა, რომ ხშირად ხდება გა- 

ყიდული ბილეთების რაოდენობის გაყა- 
ლბება. იტალიასთან თამაშზე 80 ათასი 
კაცი ეწრებოდა და 48 ათასი გაიყიდაო, 

დანარჩენი 34 ათასი ბილეთი დაწვეს, მს- 
გავსი ფაქტები არაეთხელ განმეორდაო. 

–– სტადიონების შემოსავლის 70 პრო- 
ცენტი ფედერაციისაა, რეკლამებიდან და 
ტელეტრანსლაციებიდან უამრავი თანხა 
იშოვეს და სად წავიდა? ტელესპორტთან 

600 ათასი დოლარის ნაცვლად 200 ათა- 
სიანი ხელშეკრულება გააფორმეს. არაა 
გამორიცხული, ფინანასური გარიგება 

მომხდარიყო. რვადოლარიანი ინდივიდუ- 

ფერს ამას ბოლო უნდა მოეღოს. 

ილია დათუნაშვილმა დასაშვებად მი- 

იჩნია ყრილობამდე ოთხივე ახმოდტის 

პირისპირ შეხვედრა და გულახდილი სა. 

უბარი, იქნებ ჩვენში გაირკვეს ყველაფე- 
რი და ჩვენვე გადავწყვიტოთ, თუ ვინაა 
დღეისათვის ყველაზე მისაღები კანდიდა- 
ტიო. 

ბატონ ილიას შევახსენეთ, რომ იგი 

მოქალაქეთა კავშირის წევრია და ეს გა- 

რკვეულწილად ფეხბურის პოლიტიზების 
შიშს იწვევს. 

როგორც მან თქვა, მოქალაქეთა კავში- 
რში მომხრეებთან ერთად ბევრი მოწინა- 
აღმდეგეც ჰყავს და წინასაარჩევნო კამ- 
პანიისას ვერანაირ პრივილეგიას ვერ გრ- 

ძნობს. 
ჩვენს სტუმარს ფეხბურთის სამეურნეო 

სფეროზეც ვესაუბრეთ. ვკითხეთ, ჰქონდა 
თუ არა მას ფეხბურთის განვითარების 

კონკრეტული ბიზნეს-გეგმა. 
– არ ვიქნები მართალი, რომ გითხ- 

რათ, წინასწარ ასეთი გეგმა მაქვს-მეთქი. 

რაღაც მონახაზი გამაჩნია, ფეხბურთის 

მერე სამეურნეო დარგის ხელმძღვანელი 
ვიყავი და ამ სფეროში საქმიანი ების გა“ 

მოცდილებაც მაქვს. კარგად მესმის, რომ 

ფეხბურთი ყველაზე დიდი ბიზნესია. თუ 

პრეზიდენტი გავხდი, ყველა შემოსულ 
თანხაზე იქნებიან ინფორმირებული ჟუ- 

რნალისტები კვირაში ერთხელ. აუცილე- 
ბლად მივაღწევ სახელმწიფოსგან შეღა- 
ვათებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სფფ-ში 
არაფერი მესაქმება არც მე და არც არა- 

ვის, რადგან პრეზიდენტობისთვის არანა– 

ირი პირადი ინტერესი არ მამოძრავებს. 

ჩემი მიზანი ქართული ფეხბურთის გა- 

დარჩენაა. 

ილია დათუნაშვილი თამამად აცხადე- 

ბს, რომ თუ სფფ დღევანდელი შემადგე- 
ნლობით კიდევ ოთხი წელი დარჩა, ქარ- 

თული ფეხბურთს მერე ვერავინ და ვერა- 
ფერი უშველის. 

ხვიჩა სანიკიძე 

  

სარტიელი 

ბა
დრ
ი 

ჰე
თი
ლა
ძი
ს 

ფო
ტო
 

“”
-



თ ფმესბურყს წ# 

XIრ 000 წისიილელი 
მედია პარტნერზს მაინს 
ბევრი მხარდამჭერი ჰყავს 
ლისაბონში გამართული უეფას აღმა- 

სკომის სხდომა ეპოქალური გამოდგა, 

ევროპული ფეხბურთის ხელმძღვანელე- 
ბმა კონტინენტის საკლუბო შეჯიბრე- 

ბებში დიდი რეფორმები ჩაატარეს 

ჩემპიონთა ლიგას ფორმატი შეუცვალეს 
(მასში მონაწილე გუნდების რაოდენობა 

ოცდათორმეტამდე გაზარდეს, ხოლო 

ჯგუფური ტურნირი ორ ეტაპად და- 
ჰყვეს, რასაც შემდეგ მეოთხედფინალი, 

ნახევარფინალი და ფინალი მოჰყვება), 

თასების თასი კი უეფას თასს შეუე- 

რთდეს. 

გამოცხადდა, რომ განახლებული შე- 

ჯიბრებები მომავალი სეზონიდან შეი- 

სხამს ზორცს. 

ლისაბონში მიღებულ გადაწყვეტილე- 
ბებს ბუნებრივად მოჰყვა დიდი რეაქ- 

ცია. პირველნი, ვინც აზრი გამოთქვეს, 

ესპანელები იყვნენ. მათი. შეხედულებე- 

ბი გუშინდელ „სარბიელში“ გაგაცაინთ, 

ახლა კი ექოს მივსდიოთ. 

კამათის უმთავრეს თემად კლუბების 

შემოსავალი იქცა. მიცუხედავად იმისა, 

რომ კონკრეტულად და ოფიციალურად 
თანხები არ დაუსახელებიათ, ცნობილი 
გახდა, რომ უეფას საპრიზო ფონდად 
450-600 მილიონი დოლარი აქვს. ნაგუ- 

ლისხმევი. ეს თანხა კი იმის ნახევარია, 

რასაც დამოუკიდებელი სუპერლიგის ინი- 
ციატორი ფირმა, იტალიური „მედია პა–- 

რტნერზი“ ჰპირდება ეგროპულ გუნდებს. 

უეფაც გრძნობს, რომ ამ კუთხით ჯერ 
კიდევ ბევრი აქვს სამუშაო და ამიტო- 

მაც დავალა თავის „ტასკ ფორსს“ კომე- 

რციულ-ფინანსური საკითხების დაწვრი- 

ლებით დამუშავება და აღმასკომის დე- 
კემბრის სხდომაზე წარმოდგენა. დეკე- 

მბრის სხდომა ისრაელშია დანიშნული. 

ინგლისის პრემიერლიგის პრესატა- 

შემ მაიკ ლიმ განაცხადა, რომ მისი ორ- 

გაინზაცია გულითადად მიესალმება უე- 
ფას სურვილს შეცვალოს არსებული ვი”- 

თარება, მაგრამ საკამათო და შესათანხ- 
მებელი ჯერ ძალიან ბევრია. ლის აზრით, 

დარჩენილი სამუშაო გაცილებით მეტია, 

ვიდრე უკვე შემუშავებულის დახვეწა. 
„ახალი შეჯიბრებების ფორმატებსა 

და ფინანსურ საკითხებს ჯერ ძალიან 

სერიოზული დამუშავება სჭირდება. ძა- 

ლიან სასიამოვნოა, რომ უეფა ამ მიმა– 

რთულებით დგამს ნაბიჯებს და ეს იმედს 
გვისახავს, რომ კამათის შემდეგ იდეები 

რეალობად იქცევა“ –- განაცხადა ლიმ. 
ლის მსჯელობა ასახავს იმას, რაც 

პრემიერლიგისა და მისი კლუბების თა- 

ვმვკდომარეთა თათბირზე ითქვა. კერძოდ, 
ინგლისელები შეფიქრიანებულწი არიან 
იმ თანხების გამო, უეფა სთა–- 
გაზობს. მათ კარგად მოეხსენებათ, რომ 

„მედიას პარტნერზის“ დანაპირები სა- 

პრიზო ფონდი 12 მილიარდია. 

პორტუგალიური „ბენფიკას“ პრეზი- 
დენტს ჟოაო ვალე ე ასევედოს პირა– 
დად არ გამოუთქვამს აზრი, მგრამ მისი 

სახელით პრესატაშემ ელადიო პარამე- 

შმა ილაპაარკა: 

– შემოთავაზებულ ვარიანტს ზუ- 

სტი შეფასება რომ მივცეთ და სწორი 

რეაგირება მოვახდინოთ, ფინანსური სა- 

კითხების დეტალურად განხილვა გვჭი- 
რდება. ამიტომ, ჯერ უეფას დაწვრილე- 
ბით პროექტს დაველოდებით. 

პარამეში ამბობს, რომ: –– ერთი რამ 

უეჭველია, როდესაც საქმე ფულის გა– 
ნაწილებაზე მიდგებოდა, უეფა კლუბე- 
ბის მიმართ უსამართლო ხდებოდა. ეს 

ორგანიზაცია მოგებული თანხის უდი- 

დესი ნაწილით ყოველთვის საკუთარ 

თავს აჯილდოვებს, 

ჰოლანდიაში კომენტარი „აიაქსის“ 

პრესმდივანმა თქვა, უფრო სწორედ, არა- 
ფერი თქვა იმის გარდა, რომ სანამ უე- 

ფას ტასკ ფორსი ფინანსურ გეგმას დე- 
ტალურად არ იტყვის, „აიაქსი“ ხმის 

ამომღები არაა. 

ჩემპიონთა თასის ერთადერთი ფრა- 

ნგი მფლობელის, მარსელის „ოლიმპი- 

კის“ აღმასრულებელი პრეზიდენტი, ჟან- 
მიშელ რუსიე: 

–– მდგომარეობა ჯერ კიდევ უნდა გა- 
ნვითარდეს. უეფა კანონიეირ ძალაუფ- 

ლებაა, მაგრამ მან უნდა გაიზიაროს, რომ 

ევროპაში კლუბები გაიზარდნენ, ჩემპიო- 
ნთა ლიგა კი საბავშვო ბაღი აღარაა. 
მსაჩეშე „ბარსელონას“ ჰოლანდიე- 

ლი მწვრთნელი ლუის ვან გაალი პრო- 
ბლემას თავისი გადასახედიდან ხედავს: 

– “ძნელი სათქმელია, ლიგაში 38 

გუნდს რომ ათამაშებენ, შევპლებთ ყვე- 
ლა შეხვედრაში მონაწილეობას თუ ვე- 
რა. დღეს ჩემთვის ყველაფერი მარტივი 

და ნათელია, მე ფეხბურთელებს ევრო- 
სარბიელზე 17, შინ კი 38 მატჩი უნდა 

ჩავატარებინო. გარდა ამისა, სათამაშოა 

ესპანეთის თასის შეხვედრები, ხოლო მო- 

თამაშეთა ერთი ჯგუფი რამდენჯერმე ნა– 
კრებში უნდა გავუშვა. როდესაც რეს». 

მაშინო, თქვა ვან გაალმა, ესპანეთის 
ჩემპიონატში გუნდების და შესაბამისად, 
თამაშების რაოდენობაც უნდა შევამცი- 
როთო. 

– სხვა გზა არ არის, ესპანეთის ფე– 

ხბურთის ფედერაცია უნდა შეიზღუდოს, 
მაგრამ ეს შესაძლებელია თუ არა, მე 
ვერ განვსჯი. 

თუ ვინმეს კომენტარი უნდა ეთქვა, 
ბუნებრივია, უპირველეს ყოვლისა „მე– 
დია პარტნერზს“. იმ ორგანიზაციის სა–- 
ზელითაც პრესმდივანმა ისაუბრა: 

– გვიხარია, რომ უეფა კლუბებს მე- 
მრის უკეთეს პირობებს სთავაზობს, მა– 
გრამ ჩვენს მიერ შექმნილი ევროპის სა– 

ფეხბურთო ლიგა 2000 წლიდან მათ კი– 
დევ უროფ უკეთეს ცხოვრებას შესთა–- 
ვაზებს, ისეთს, როგორიც უეფა ვერა– 
სდროს მოახერხებს. ლისაბონში უეფამ 
მყარად ვერაფერი განაცხადა. აპრაფეირ 
თქმულა ფინანსურ გეგმაზე და გარან- 
ტიებზე. გუშინდელი დღის გადმონაშთი 
ვერც ჩვენს გეგმებს არევს და ვერც 
კლუბებისას. 

იტალიაში „ინტერმა“, „მილანმა“, ცლა–- 

ციომ“ და „ფიორენტინამ“ კმაყოფილება 
გამოთქვეს უეფას მიერ ჩემპიონთა ლი- 

გაში გუნდების რაოდენობის გაზრდით. 
სააგენტო #M5-მ ინტერვიუ ჩამოა– 

რთვა „სკუადრა აძურას“ ყოფილ ვა- 
რსკვლავს, დღეს „ინტერის“ კონსუ- 

ლტანტს ჯაჩინტო ფაკეტის 
– უეფამ გვაჩვენა, რომ მას უკვე 

ესმის კლუბებისა, რომელთაც სათასო 
შეჯიბრებების ჩამოყალიბებული, ახალი 
სტრუქტურა სჭირდებათ. მან დიდებუ- 
ლი ნაბიჯი გადადგა. 2001 წელს რომ 

არ დაუწყო ლოდინი. ეს ამ ორგანიზა- 
ციის მხრივ წინდახედულობაა <- განა- 
ცხადა ფაკეტიმ. 

კმაყოფილი იყო „მილანის“ ვიცე-პრე- 
ზიდენტი ადრიანო გალიანიც. მან თქვა: 

– უთუოდ ძალიან დიდი ნაბიჯი გა- 

  

  
  პარანთ გალიანი 85 პროცენტზე ფიქრობს    
  

დავდგით წინ. უეფამ გაით- 
ვალისწინა სამარკეტინგო საკითხები. 
ახლა ფინანსურ საკითხებზე გვაქვს სა- 

მუშაო. ამ წუთისთვის უეფა კლუბებს 
შემოსავლის 50 პროცენტს გვპირდება. 
„მედია პარტნერზი“ კი 80-85 პროცე- 
ნტის მოცემაზე ლაპარაკობს. 

რას იტყოდნენ ფაკეტი და გალიანი 
„მედია პარტნერზის“ შესახებ, ერთიო- 

რექტორმა კულიო ველასკომ უეფას და- 
უჭირა მხარი: 

– შემოთავაზებულ რეფორმებში ძი- 
რეული სპორტული პრინციპი დაცულია. 

კერძოდ, კლუბებმა დიდებისკენ გზა ბრძო- 

ნდის დაშვებაც. ძალიან მნიშვნელოვანია.“ 
კმაყოფილი იყო „სკუადრა აძურას“ 

კიდევ ერთი ყოფილი მოთამაშე. „ფიო- 
რენტინას“ დირექტორი ჯანკარლო ან- 

ტონიონიც, მაგრამ დასძინა: 

–– მართალია, ლიგაში გუნდების 
ოდენობის გაზრდით მასშტაბს, მაყურ 
ბლის რაოდენობასა წა პრესტიესჯ 
ზრდი, მაგრამ ვშიშობ, რომ I 

თამაშის ხარისხი დაეცეს. სენ. წხ 
რომ შეჯიბრებაში მონაწილეთა რიცხვი! 
გაზრდით ხარისხსა და ინტერესს (' 

ველთვის ვერ აამაღლებ. განა ახლ» 
ხანს გამართულმა მსოფლიოს ჩემპიო- 

ნატმა იგივე დაგვიმტკიცა? , 
ოთხივე იტალიურმა კლუბმა აღნი- 

შნა, რომ ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფი- 

კაციო, საზაფხულო ეტაპები ბუნებრ» 
ვად შეცვლის მათთვის ჩვეულ სამუშა: 
განრიგს, მაგრამ შიში უსაფუძვლოა. 

– გასულ ზაფხულს ვითამაშეთ ლი 

გის საკვალიფიკაციო ეტაპზე და უნდ 
გითხრათ, რომ იმ მატჩებისთვის მომზ.- 

დება ძალიან ორგანიზებულად და კ» 
რგად მოვახერხეთ – განმარტა ფაკ; 
ტიმ –- მთავარია, სწორედ დაგეგმო ს» 
წვრთნელი პროცესი. 

მიხეილ სურგულაძ 

     

   
    

   
    

    

    

  

   
   
   
   
   
    
   

    

  

შოტლანდიის თასის მფლობელმა ედინბურგის 
„ჰართსმა“, რომელიც მომავალი სეზონიდან ჟაუქ- 
მებული თასების თასის გათამაშების პირველ ეტა- 

პზე საერთო ჯამში 1:2 ესპანურ „მალიორკასთან“ 

ჰართსი მშრალზე დარჩა 
მარემ კრის რობინსონმა განაცხა- 
და, ზედა ძელი 10 სმ-ით მაღალი 
იყო ჩვეულზეო. გუშინ ევროპული 
ფეხბურთის მმართველმა ორგანომ    

დამარცხდა, უეფაში იჩივლა მალიორკაში ერთ- 
ერთი კარის ძელის ზომა სტანდარტებს არ ემთხვე- 
. კერძოდ, შოტლანდიური კლუბის თავმჯდო- 

განიხილა ეს საკითხი და „ჰართსის" 
მოთხოვნა შოტლანდიელებისთვის 3:0 მოგება ჩაეთ 
ვალათ არ დააკმაყოფილა. 

    

  

  

  

  

    

    

I სარაიი) მაო 

  

ქ .– ჩე- 
მპიონატის მთავარი სენსაციის 

“ავტორის, ხორვატიის ეროვნუ- 
ლი გუნდის მთავარ მწვრთნელ მირო- 
სლავ ბლაჟევიჩს, რომელმაც ცოტა ხნის 

წინ ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაცია- 
სთან ახალი ოთხწლიანი კონტრაქტი 

გააფორმა, ევროპის ჩემპიონატის შესა- 

რჩევი ტურნირის მორიგი მატჩის წინ 

საკმაო პრობლემები დაუგროვდა. საქმე 

ისაა, რომ 10 ოქტომბერს, საფრანგეთი 

98-ის მესამეადგილოსნებს მალტის ერო- 

ვწულ ნაკრებთან სტუმრად მოუწევთ ბუ- 
რთაობა და ტრავმების გამო ხორვა- 

ტებს იმ შეხვედრაში რამდენიმე წამყ- 

ვანი მოთამაშე გამოაკლდებათ. 

განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა 

დაცვით ხაზშია. დაშავებულნი არიან პრე– 
მიერლიგურ „დერბი ქაუნთიში“ მოასპა- 

რეზე იგორ სტიმაცი და „იუვენტუსში“ 
ახლახან გადაბარგებული იგორ ტუდო- 

რი. რაც შეეხება შეტევას, კვლავ მკუ- 
რნალობს მუხლის სერიოზულ ტრავმას 

„ვალენსიას“ თავდამსხმელი გორან ვლა– 
ოვიჩი. თუმცა მას ღირსეული შემცვ- 

ლელი წამდვილად ჰყავს –– მსოფლიოს 
ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი 6 

გატანილი გოლით, მადრიდის „რეალის“ 

ფორვარდი დავორ შუკერი, რომელსაც 

სარბიელი 

ნI#6C. 
2000 == 

  

     

  

VIII ჯგუფი. 

ტრავმა დაახლოებით ორი თვის გაწმა– 
ვლობაში აწუხებდა. ამასთან. დაკავში– 
რებით ბლაჟევიჩმა განაცხადა: „რაღა 
თქმა უნდა, ძლიერ სასიხარულოა, რომ 
ისეთი მაღალი დონის თავდამსხმელი, 

როგორიც შუკერია, კვლავ ჯანმრთე- 
ლად არის, მაგრამ მას სათამაშო პრაქ- 

ტიკა აკლია, რაც არანაკლებ მნიშვნე- 
ლოვანია.“ 

მალტელებთან შეხვედრაში მონაწილე- 
ობას კიდევ რამდენიმე ფეჯ- ძირითადი 

ბურთელი ვერ მიიღებს. მათ შორის რო– 
მის „ლაციოს“ ფორვარდი ალენ ბოქში- 

ჩი, რომელიც კვლავ იმ ტრავმას მკურ- 
ნალობს, რის გამოც მსოფლიოს პირვე- 

ლობა გამოტოვა, ასევე ტრავმირებული, 
„ევერტონის“ მცველი სლავენ ბილიჩი 
და ევრო 2000-ის პირველ წრეში, ირ–- 

ლანდიელებთან 0:2 წაგებულ მატჩში გა- 
ძევებული პარმელი მარიო სტანიჩი. თუ- 

მცა ეს უკანსკნელი 14 ოქტომბერს, მაკე- 

დონიელების წინააღმდეგ ალბათ ითამა–- 
შებს. რაც შეეხება გუნდის ერთ-ერთ ლი- 
დერს, ზაგრების „კროაციას“ ნახევა- 

რმცველ რობერტ პროსინეჩკის, მას ბლა- 
ჟევიჩთან უთანხმოება აქვს და ამას წი- 
ნათ განაცხადა, სანამ ეგ კაცია ნაკრების 

მწვრთნელი, არ ვითამაშებო. 
დაშავებულთა თუ სხვა მიზეზით გუ- 

მალტა - ხორვატია, ხორვატია - მაკედონია 

ნდში არმყოფ ფეხბურთელთა ნაცვლად 

მირ სოლდღო. ნაკლებსავარაუდოა, მაგრამ 
ბლაჟევიჩმა მალტაში იქნებ „კროაცი- 
ის“ კიდევ ერთი წევრი, ნახევარმცველი 
დანიელ სარიჩიც წაიყვანოს. 

ხორვატებს მხოლდ ერთი დებიუტა- 

ნტი ჰყავთ. ეს სპლიტის „ჰაიდუკის“ 

ახალგაზრდა თავდამსხმელი იურიცა ვუ- 
ჩკოა. დაირხა ხმები, რომ ბლაჟევიჩი მის 
დავორ შუკერთან შეწყვილებას აპირებს. 

გაგაცნობთ ხორვატიის ეროვნული გუ- 
ნდის იმ ფეხბურთელებს, რომლებიც ნა- 
კრების თავკაცმა ამ დროისთვის გამო- 
აცხადა: 

დრაჟენ ლადიჩი (კროაცია), ზვონი- 

დარიო სიმიჩი (კროაცია), მარიო ტოკი- 

ჩი (კროაცია), ზვონიმირ ბობანი (მილა– 

ნი, იტალია), ალიოშა ასანოვიჩი (პანა– 

თინაიკოსი, საბერძნეთი), სილვიო მარი- 

ჩი (კროაცია) რობერტ იარნი (მადრი- 
დის „რრეალი“, ესპანეთი), დანიელ სა- 

რიჩი (კროაცია), დავორ შუკერი (მად- 
რიდის „რეალი“, ესპანეთი), იურიცა ვუ- 
ჩკო (ჰაიდუკი). 

  

    
   

   

     
    

     

    

   
    

   

     
    

     

      

       

  

   

    

    

    

ისინი ფეხბ ურს დაახარალებიმნ 
ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციამ ქვეყნის „პატიოსანი ვაჭრობის ოფისს“ თხო- 

ვნით მიმართა: შეაჩეროს რუპერტ მარდოკის მიერ „მანჩესტერ იუნაიტედის“ 621 

მილიონ გირვანქად ყიდვის მოქმედ 
ასოციაციის წერილში მოყვანილია მიზეზი: მერდოკის კუთვნილი ტელეკორპიო- 

რაციი 85MV8-ს და ,მანჩესტერ იუნაიტედის“ გარიგება ზიანს აყენებს სხე: 

კლუბებს, აკნინებს. ფეხბურთის უმთავრეს ხობლს, შეჯიბრებას და საერთოდ 
სპორტის ამ სახეობას. 

„პატიოსანი ვაჭრობის ოფისს“ 2 ნოემბერს მოუწევს საკითხის განხილვა. X 
დღეს ოფისის წარმომადგენლები მოხსენებით უნდა წარსდგნენ ვაჭრობისა დ. 
ინდუსტრიის დეპარტამენტის სახელმწიფო მდივნის წინაშე და უნდა თქვან, საჭი- 
როა თუ არა საქმე განსახილველად მონოპოლიისა და შერწყმის კომისიას რომ 

გადაეცეს. 
ფეხბურთის ასოციაციის თავმჯდომარემ კით უაისმენმა თქვა: –- ასოციაციი! 

წერილში ვამბობთ, რომ თუ მერდოკსა და „იუნაიტედს“ განაზრახვას განვახორ- 

ციელებინებთ, მაშინ კლუბი სხვებთან შედარებით წარმოუდგენლად დიდ გავლენას 
მოიპოვებს. წერილის აზრი იმის მტკიცებაა, რომ მსგავსი გარიგებებით ფეხბურთ: 

დაზარალდება, : 
ცნობა ფეხბრთის ასოციაციის ამ ნაბიჯის შესახებ უთუოდ გულს მოეფონებ: 

„იუნაიტედის“ აურაცხელ გულშემატკივარს, რომლებიც ცდილობენ კლუბის გაყი- 
დვის წინააღმდეგ დიდი კამპანია გააჩაღონ. 

ხსენებული წერილი ქრღიმა დაამუშავეს. უაისმენი ამბობს: –– ყველაფერს 
იურიდიულად დახვეწილი სახე უნდა მივცეთ, თუმცა ისიც გვინდოდა, რომ დოკუ 
მენტში საფეხბურთო ემოციებიც ასახულიყო. საქმე ისაა, რომ გარიგებულთ! 

რაიმე ლაფსუსს თითს ვერ დაადებ. არადა, უამრავი ადამიანი გრძნობს 
რომ ძალიან ცუდ წამოწყებასთან გვაქვს საქმე. 

მეორე მხრივ უაისმენი ვერ უარყოფს, რომ რაცკლუბები ბირჟაზე გავიდნენ 
ადრე თუ გვიან ასეთი რამ მოსალოდნელი იყო. : 

– სწორედ მაშინ გაიხსნა ჭიშკარი ამბობს ის –– წარმოუდგენელია, მაგრ 

ფეხბურთი და ტელევიზია მეტად უახლოვდებიან ერთმანეთს და ვერ ვხედავ, რო? 
ამას რაიმე სასიკეთო მოჰქონდეს. რას იზამ, მედიის კომპანიები იმიტომ არსებობეზ 
რომ ფული გააკეთონ. 

იმასაც ვერ უარყოფს თავდჯდომარე, რომ 85MV8-ს ნაბიჯი ძალიან მომგებიან! 
იყო – „მანჩესტერ იუნაიტედი“ ოქროს. ლუკმაა. 

მაგრამ იგი დასძენს: – თავის მხრივ „მანჩესტერი“ არაფერია იმ გუნდები! 

გარეშე, რომელთაც ეთამაშება, მას მეტოქე სჭირდება. აუცილებელია, იარსებონ 
როგორც ძლიერმა, ასევე სუსტმა გუნდებმა, მაგრამ ძლიერთა უპირატესობა ნორ#- 

ჩარჩოებს არ უნდა გაცილდეს. „მანჩესტერ იუნაიტედმა“ ყველას 10:0. რო? 
მოუგოს, მის თნახყა სტადიონზე კაციშვილი არ მივა. ამიტომ ლიგა უნდა იყ”! 

არა მარტო „' “ ღიერი და არა მარტო „იუნაიტედი“ გერ გოუსი დეილი ტელეგრად' 
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ერთი კვირის წინ ინგლისის ფეხბუ- 

თის ასოციაციამ „შეფილდ უენსდეისა“ 
„არსენალის“ მატჩისას მომხდარი შე- 
ა-შემოხლის მთავარი გმირი, შეფილ- 

ელი პაოლო დი კანიო მსაჯის შეურა- 
ხყოფისთვის მკაცრად დასაჯა -- 5 
სი გირვანქის გადახდა დააკისრა. ერთი 

ეხედვით ეს ამბავი ასეც უნდა დასრუ- 
ებულიყო, მაგრამ გუშინ ინგლისის ფე- 
ჩურთის ასოციაციის სადისციპლინო კო- 
ტეტი კვლავ მიუბრუნდა მომხღარ 
ქტს, განიხილეს ფეხბურთელთა საქ- 

სანაშაულეს. ცხადია, დასაჯეს. კიდეც. 
ჯერობით ვიეირას მხოლოდ ავის 

ადახდა მოუწევს, თუმცა არაა გამორი- 
ხული, მატჩებიც გამოტოვოს. 
კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ყოველი- 

0 –– შეფილდელთა ნახევარზე ორთა- 
სას ვიეირამ მასპინძელთა ჰო- 

ანდიელი ლეგიონერის ვიმ იონ, კის მა– 

'წუხებს ვერ გაუძლო და ამ უკანა- 
კნელს ხელი ჰკრა. დი კანიომ არსენა- 
ელის მოქმედება თანაკლუბელის და- 
გვრად აღიქვა და იონკს გამოექომაგა. 
ეირას უბიძგა, ამ დროს იქ კიდევ ერთი 
ტუმარი, ინგლისის ნაკრების ახმახი 
ველი მარტინ კეონი გაჩნდა, რომე- 

მაც შედარებით დაბალ დი კანიოს სა- 
ეში უთავაზა. ფიცხმა იტალიელმა ლო- 
დოწელის ქცევა იუკადრისა და ხური 
აუბრუნა, თუმცა საქმის. გართულება 
(არშემო მყოფებმა თავიდან აიცილეს 

შეფილდელებმა და ლონდონელებმა 

   

თასების თასის გათამაშების შარშან- 

ჯელი ფინალისტი,” საფრანგეთის ერთ- 
რთი ყველაზე ტიტულოვანი კლუბი „პა- 
ი სენ ჟერმენი“ რომ დიდ გასაჭირშია, 
(ველამ კარგად იცის. გარდა იმისა, რომ 
სარიზელები შინაურ ჩემპიონატში გა- 

მოდიან მეტად უხეიროდ და მათთვის 
ეუფერებელ, მე-12 ადგილზე იმყოფე- 

სიან, ისინი თასების თასის უკანასკნელ 

სათამაშებასაც უდროოდ, პირველივე 

ეტაპზე გამოეთიშნენ. ამან, ბუნებრივია, 
ფეხბურთის ფრანგ სპეციალისტებსა და 
სრრალო ქომაგებში გულისწყრომა გა- 

ზოიწვია და დაიწყო სერიოზული საუბ- 
ები გუნდის“ ახალდანიშნული” მწვრთ- 

წელის, ალან” ჟირესის თანამდებობიდან 

მარკო სიმონე (#9) ჟირესის ერთგული დარჩა 

მერისხულნი 
მოქიშპენი გააშველეს. ამ დროს, სად 
იყო და სად არა, მსაჯმა მოირბინა და 

ღი კანიო გააძევა, რითაც ფაქტობრი- 
ვად, ცეცხლს ნავთი გაღაასხა -- ფეხ–- 
ბურთელმა მსაჯი მუჯლუგუნის კვრით 
წააქცია, შერე კი უშვერი სიტყვების 
კორიანტელი ატეხა და მინდორი და- 
ტოვა. აი, მოკლედ ის, რაც მეტოქეთა 
შეხვედრისას მოხდა, თუმცა როგორც 
ხედავთ, უარესი ამბები სწორედ მო- 
მხდარს მოჰყვა. 

– რადგანაც ჩემპიონები არიან, მათ 
ჰგონიათ, რომ ყველგან უნდა მოიგონ. 

ვერ მივართვით. ის, რაც მოვიმოქმედე, 
სავსებით გამართლებული საქციელია. 
არსენალელები ალიყურის ღირსნი ნამ- 
დვილად იყვნენ. მართალია, საბოლოო 
ჯამში ყველაზე მეტად მე დავზარალდი, 
მაგრამ ეგ არაფერი. ცხვირაწეული ლო- 
ნდონელები მივახვედრე, როგორ უნდა 
მოიქცნენ –– დი კანიო არ ცხრებოდა. 
შემთხვევის შემდეგ შეფილდელ ფანთა 
თვალში იტალიელი გმირად იქცა, თუ- 
მცა საღად მოაზროვნე გულშემატკივა- 
რთა ნაწილმა დი კანიოს საქციელს გა- 
მართლება ვერ. მოუძებნა. 

– ჩვეულებრივი ორთაბრძოლა იყო. 

ფეხბურთი ბალეტი არ არის, ერთმა– 
ნეთს ვეცეკვოთ, 
თამაშია. როცა იონკს მაისურზე დავქა– 

ჩე, დი კანიო მომვარდა და რაღაცეებს 
მიყვიროდა. ის ნამდვილად გადარეულია, 
წმინდა სისხლის გიჟია. რომ არა ის, 

დარწმუნებული ვარ, არაფერიც არ მო- 
ხდებოდა – ჯარიმა დაინიშნებოდა და 
ყველაფერი წირი დასრულდებოდა. სამ- 

გათავისუფლების შესახებ. თანაც. მისი 

შესაძლო შემცვლელის სახელიც მეტად 
მქუხარედ ისმის –– ფაბიო კაპელო, „მი- 
ლანისა“ და მადრიდის „რეალის“ ტრი- 
უმფთა ფუძემდებელი. 

იტალიელი სპეციალისტი უკვე იმ- 
ყოფებდა საფრანგეთის დედაქალაქაში. 
რა თქმა უნდა, ეიფელის კოშკის ან მო– 

ნმარტრის სანახავად არა, იგი პსჟ-ს უფ- 
როსობას შეხვდა. უეჭველია, ხალხი, პი- 

რველ რიგში კლუბის გულშემატკივრე- 
ბი, მოუთმენლად ელიან მოვლენების შე- 
მდგომ განვითარებას და ალბათ დიდი 
სურვილიც აქვთ, რომ მათ საყვარელ 
გუნდს ასეთი ძლიერი, გამოცდილი მწ- 
ვრთნელი ჩაუდგეს სათავეში. წესით, იგი– 
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წუხაროდ, გამოხტა დი კანიო და. –- 
პატრიკ ვიეირამ დანაშაული აღიარა, იო– 
ნკისთვის მაისური არ უნდა შემომეხი- 

აო, თუმცა იმასაც არ მოერიდა, ყველა- 
ფრის თავიდათავი იტალიელი აუგად მო- 
ეხსენებინა. 

ერთი სიტყვით, ამბავს, რომელიც შე- 
საძლებელი იყო, გართულებების გარეშე 

ლამის სასამართლო 

რტინ კეონის დასჯაც მოითხოვა. რაზეც 
ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციის წა- 
რმომადგენელ სტივ დაბლისგან ზუთშა- 
ბათს შემდეგი პასუხი მიიღო: 

– კომისიამ ფაქტი შეისწავლა და 
თავხედი ფე. 'შაულში 
ამხილა. 

სუხი აგეს. რაც შეეხება მავანთა მოთ- 
ზოვნებს კეონის დასჯის თაობაზე, ეს 
არ მოხდება, რადგან კომისიამ იგი უდა- 

ნაშაულოდ სცნო. ინგლისის ფეხბურთის 
ასოციაციის სადისციპლინო კომიტეტის 
საგანგებოდ ამ ფაქტის შესწავლისთვის 
გამოყოფილი კომისიის გადაწყვეტილე- 
ბა ავა. და გასაჩივრებას არ ექ- 

უფრო სწორად, რაც ამ ამბავს უნდა 
მოჰყოლოდა. სადისციპლინო კომიტეტის 
გადაწყვეტილება შეფილდელთა და ლო–- 
ნდონელ ფეხბურთელთა შორის ატეხი- 
ლი ჩხუბის ლოგიკურ დასასრულად იქცა. 
ინგლისში ანტიფეხბურთი არასდროს გა- 

მოჰპარვიათ. დამნაშავენიც დაუსჯიათ. 

ახლაც ასე მოხდა. 

ირაკლი ილაშვილი 

ერთ ნავში მსხდომნი 
ვე უნდა სურდეთ თავად „სენ ჟერმე- 
ნის“ მოთამაშეებსაც, განსაკუთრებით კა- 
პელოს ყოფილ შეგირდს „მილანში“, ამ- 
ჟამად პარიზელთა კაპიტან მარკო სი- 
მონეს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საქმე არც 
მთლად ასეა. 

მაშინ, როდესაც მთელი "ქვეყანა კაპე- 
ლოს ახალ პოსტზე დანიშვნას ელის, 

მათ შორის თავაღ ჟირესიც, რომელმაც 
ბოლო ინტერვიუში განაცხადა, ჩემი დღე- 
ები პსჟ-ში დათვლილიაო, სიმონე ადგა 
და საინფორმაციო საშუალებების დახ- 
მარებით, წარსულში კონტინენტის ერთ- 
ერთი უძლიერესი ნახევარმცველის და–- 
ცვას მიჰყო ზელი. 

– ჩემი მწვრთნელი ალან ჟირესია 
და ვფიქრობ, კიდევ დიდხანს იქნება. დღე- 
სდღეობით მის ადგილას მუშაობის უფ- 

ლება სხვას არავის აქვს, ვინაიდან ის, 

რომ გუნდი კრიზისშია, ყველა– 
ზე ნაკლებად არის მისი ბრალი. არსე- 
ბულ სიტუაციაში პრობლემა ჟირესი არ 

არის, იგი სხვაგან უნდა ვეძებოთ. სად, 

არ ვიცი –– ვერ მალავს ემოციებს იტა- 
ლიელი ფორვადი, რომელსაც ტრავმა 
აწუხებს და მოედანს მხოლოდ 17 ოქ- 

ტომბერს თუ დაუბრუნდება, როცა „პა- 
რი სენ ჟერმენს“ მეოთხე ადგილზე მყოფ 
„ლიონთან“ მოუწევს უმძიმესი ბრძმო–- 

ლის გადატანა. შესაბამისად, ჟირესის 
მხარდასაჭერად მეტი დრო აქვს და რო– 

გორც ხედავთ, ძალას და ენერგიას არ 
იშურებს ამისთვის. 

–– კი, გუნდი კრიზისშია. მაგრამ ამი- 
სთვის მაშინვე მწვრთნელს ხომ არ უნდა 

ვეცეთ და პოსტიდან გავუშვათ. ყველა- 
ფრისთვის, გუნდის სათანადოდ გაწვრ- 
თნისთვისაც, დროა საჭირო, სხვაგვა- 

რად არც შეიძლება იყოს. ამიტომ საქმეს 
უნდა მივხედოთ, თავდაუზოგავად ვიმუ- 
შაოთ და შედეგიც იქნება. პირადად მე 
ამას ვაპირებ და აუცილებლად ჟირე- 
სთან ერთად – დაასრულა თავისი გა- 

მოსვლა სიმონემ კატეგორიული ტონით. 

ფრანგული პრესა მიმდინარე მოვლე- 
ნებს, ბუნებრივია, ფართოდ აშუქებს. გა– 
ზეთებში ისიც დაიწერა, სიმონეს და კა– 
პელოს „მილანში“ ყოფნისას არცთუ სა- 

ხარბიელო ურთიერთობა ჰქონდათ და 

ფეხბურთელიც ამიტომ იცავს ასე თავ- 
გამოდებით ჟირესსო. კაპელო პარიზის 

ერთ-ერთ ტელეარხზე გამოვიდა და ცი- 
ნიკური ღიმილით ორაზროვანი ფრაზა 
წარმოთქვა –- ჩვენ ყველანი ერთ ნავში 
ვსხედვართო. რა იგულისხმა ამაში გა– 

მოცდილმა ფაბიომ, ალბათ თვითონ და 

სიმონემ იციან. ალბათ მაინც ის, რომ 

მალე პარიზულ გუნდს ახალი კაცი გა- 
უძღვება წინ და იგი ფაბიო კაპელო 
იქნება. 

ნოდარ კასრაძე 

ღ   

    

მწარე სშმრMბა” 

/“ 

I): 

კელავ და პელავ სღდენეპ ზქემანი 

  

ზდენეკ ზემანი –– დიდი ამბის ამტეხი 
  

მას შემდეგ, რაც აგვისტოში „რო- 

მას“ მწვრთნელმა განაცხადა, იტალია- 
ში მოთამაშე ფეხბურთელები დოპინგით 

იჭყიპებიანო, ზემანი საზოგადოების ყუ- 
რადღების ცენტრში მოექცა. საქმე პრო- 
კურატურამდეც მივიდა, მწვრთნელი და– 
კითხეს, ფეხბურთელებიც წარდგნენ 
მართლმსაჯულების წინაშე. ერთი სი–- 
ტყვით, ზემანმა იტალიურ ფეხბურთში 
კინაღამ პატარა რევოლუცია მოახდინა. 

„რომას“ თავკაცის ნათქვამის ირგვლივ 

ატეხილი ამბავი ახლაც გრძელდება. ამას 
წინათ შვეიცარიელმა ფეხბურთელმა 

ჟორუ გრუნმა, რომელიც 1990-94 წლე- 
ბში „პარმას“ ღირსებას იცავდა, განაც- 

ხადა, ფეხბურთელები აღმდგენით სა- 
შუალებებს როგორ არ ვიღებდით, მა–- 
გრამ ეს კრეატინი გახლდათ, ფიფას მიერ 
დაშვებული პრეპარატიო. 

– რა თქმა უნდა! იტალიის ჩემპიო– 

ნატი მუდამ დაძაბული გახლდათ და 
ფეხბურთელებს დიდ ძალებს გვართმე- 
ვდა. კრეატინის დაუხმარებლად კი კო- 
ნდიციებს დროულად ვერ აღვიდგენდით. 
ამ პრეპარატის გამოენება ჩვენთვის ბუ- 

ნებრივი მოვლენა გახლდათ. აგული, 
ექიმები აბებს გვაძლევდნენ, თან წე- 
სით და რიგით დაშვებულიაო, გვეუბ- 

ლა გუნდი ასე იქცეოდა. ახლა რა ხდება, 
ვერ გეტყვით. -- განაცხადა ამას წი- 
ნათ ჟორუ გრუნმა. მანვე ისიც დასძინა, 

ინგლისში მაგალითად, კრეატინის გა- 

მოყენებას სკეპტიკურად უყურებენ და 
მიტომაცაა, შედეგები რომ არასასურ- 

ველი აქვთ. იტალიაში კი აბების მიღე– 

ბას ბუნებრივ მოვლენად თვლიან და 
საერთაშორისო არენაზე სათანაღო მი- 

ღწევებიც გააჩნიათო. 
იტალიაში ატეხილი ხმაური ფიფას 

ყურამდეც მივიდა. 
რამდენიმე დღის წინ ბელგიაში, კე- 

რძოღ კი ლიერსში, ფიფას სამედიცინო 
კომისიის საგანგებო სხდომა გაიმართა. 
ამ საკითხზე სამ საათს მიმდინარეობდა 

ბჭობა, საბოლოოდ კი იმ დასკვნამდე 
მივიდნენ, რომ კრეატინი დოპინგის რა- 

ნგში არ უნდა განიხილებოდეს. 
– კრეატინსა და დოპინგს შორის 

სხვაობა ძალიან დიდია. საქმეში ჩაუხე- 

დავ კაცს შეიძლება ეს ერთი და იგივე 
ეგონოს, მაგრამ ასე არ არის. კრ; 

აღმდგენი საშუალებაა. დოპინგი კი, მო– 
გეხსენებათ, შედეგზე ზეგავლენას ახ- 
დენს. თან, კრეატინისგან განსხვავებით, 
ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფა– 

თოა. როგორ აგიხსნათ დაახლოებით 
ვიტამინებს და მინერალებს შორის რა 
განსხვავებაცაა, ისეთი სხვაობაა კრეა- 

ტინსა და დოპინგს შორის, თუ უფრო 

დიდი არა. ფიფას მიერ კრეატინი დაშ- 
ვებულია და სავსებით არაა აკრძალუ- 

ფას სამედიცინო კომისიის თავმჯდომა- 

რემ, ბელგიელმა მიშელ დჰუჯმა, რომე- 
ლიც ამავდროულად ბელგიის ფეხბუ- 
რთის კავშირის პრეზიდენტიცაა. 

რაც შეეხება იმავე ჟორუ გრუნს, მან 
განაცხადა, მას შემდეგ, რაც „პარმადან“ 

„ანდერლეხტში“ გადავედი, სტიმულა- 
ტორებსა და აღმდგენ საშუალებებს ზუ. 
რგი ვაქციე, რადგან ამის აუცილებლო- 

ბას ბელგიაში არ განვიცდიდიო. 

რედ იმიტომ იხუმრაო. 

ირაკლი ილაშვილი 
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მრიჭალარწ”ან! სიპაბეCII ტელეჭიზია 
სპორტის (ფეხბურთის) მოცვარულემს ი სიახლეს 

წლე ლლყ= | -ის საშუალებით. 6 თ იემემი, ინგლი- 

სის, ჰოლანდიის და სამზრეთ. ამერიკის ფეხბურთის ლიგის, 

M84-ს პროფ. ლიგის კრივის. ქრესტომატიული მატჩების, 

„IიძI“ კატეგორიის ავტწრბოლის ტრანსლაციის თვალყუ- 

ა პრემიერლიგის სრული მიმოხილვა (ყოველდღე) უახ- 

ა ლესი“ “სპორტული მიღწევები, კურიოზული სიტუაციები. 

/ ახალი ფასები 
ახალი პაკეტები 
ახაC:0 არხჩუბი 

#V6CV 'IV-სგან . 
წ ნება საუკეთესო საჩუქარი თქვენი ოჯახისთვის 

92-I2-66         
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ხვალ, 10 ოქტომბერს, ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის 

მატჩში რუსეთის ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონს, საფრანგეთის 

ნაკრებს მასპინძლობს. ტურნირი ორივე გუნდმა არასახარბიელოდ 

დაიწყო, თუ რუსები უკრაინაში 2:3 დამარცხდენენ, ფრანგები 

მხოლოდ ფრეს დასჯერდნენ ისლანდიაში 1:1. ხვალინდელი მატჩი 

ფრანგთა ახალი მწვრთნელისთვის როჟე ლემერისთვის რიგით 

მესამე იქნება. შეძლებენ თუ არა მსოფლიოს ახალი ჩემპიონები მისი 

ხელმძღვანელობით პირველი გამარჯვების მოპოვებას, ჯერ არავინ 

იცის, მანამდე კი ვეცდებით, ოდნავ უკეთ გაგაცნოთ მუსიე ლემერი. 

გთავაზობთ მის ინტერვიუს, რომელიც ფრანგულ საფეხბურთო 

ჟურნალ „ფრანს ფუტბოლში" დაიბეჭდა. 

ძიიძმსბინ ბინმსხიიი-მბი 
–- როჟე, ბედნიერ კაცად თვლით 

თუ არა თავს 
– რა თქმა უნდა, ბედნიერი ვარ. სა- 

ამისო ძალას ის ხალხი მანიჭებს, ვის- 

თაშც აფეწრთბ მაქვს. 

ართლაც, ბოლო ორი წე- 

იწადია, უამრავი ს ემიინუბა XC 
წილად ! მსოფლიოს ჩემ. იწამა აი ა“ 
ხედროთა შორის, ახან, 
როგორც ჟაჯეს აანმენ + სოფ. 
ლიოს ჩემპიონობა, 1996-1997 წლე– 
ბის ს 6-» კი „ლანსი“ გა პარი C 
ნეთ პირველი ი დავმმაონიდან. გავა” 
რდნას. 

“– ყველაფერს, რაც ფეხბურთელო- 
ბისას მაკლდა, მოგვიანებით მივაღწიე. 

მაგრამ იმის თქმა, რომ მოთმინებით ვი- 

ცდიდი, არ შემიძლია. არასოდეს დამი- 

სახავს რაღაც განსაკუთრებული მიზა- 

ნი, არასოდეს გამიხედავს ძალიან წინ 

და არასოდეს დავბრუნებივარ წარსულს. 

მუდამ დღევანდელი დღით ვცხოვრობ 
და როცა ტევა ერთად ვარ, მიხარია... 

– მა ობას ვერ ეგუებით? 

– ბავშვობიდანვე კოლექტივიზმის 

გრძნობა განმივითარდა. თერთმეტი წე- 

ლიწადი ვიცხოვრე სკოლა-ინტერნატში. 
ყოველთვის ვაფასებდი მეგობრობას და 

ერთმანეთის გატანას. ამ თვისებებმა სა– 

ფრანგეთის გაჩემპიონებაშიც ერთ-ერთი 
მთავარი როლი შეასრულ. 

––თქვენს კარვარი კარიერახე“ 
რას იტყვით? 

– ო, ეს მეტად სასიამოვნო წლები 

იყო. განსაკუთრებით კარგად მახსოვს 

რომში ჩატარებული მსოფლიოს ჩემპი- 

ონატი, სადაც ოქროს მედლები დავიმ- 

სახურეთ, მაგრამ მანამდეც ბევრი კა- 

რგი რამ გადამხდა თავს. მაგალითად, 
ჰოლანდიაში სამხედროების ერთ-ერთ 

ტურნირზე საკუთარ გუნდში 'ზინედინ 
ქალ ყოლა ნამდვილად დაუვიწყარი 

–– ახლა თ მწვრინელება. ჩა– 
კარ თნ ა 1975 
წელს ს დაიწყეთ „ ს წტარშა“ (სა– 
ანგეთის ორ; იონის გუ” 

წყიი ი ა. რ 8 ს (ააწეიტეს 

  

  
  

   

  

  6. მისაღები. ბი ფასები...   
  

· დამთავრებული აიი. 

6 ცხოვრება: ინგლისურ“ "ვებემი. ან! 1. 

85% სტუდენტურ. სასტუმროებში! IL. . : : 

მრავალფეროვანი. ქურცერელ მროიჭრაშია, 

აბ: :ჰა: 1.     
ყი   (რეი გაბაიია     

სარბიელი 

იე) ეე... 

  
მ. პრაისი დაუფლება –– კე- 
რპი გყავდათ? 

– წეღანაც გითხარით და კიდევ გა- 
გიმეორებთ: ძალებს სხვები მანიჭებენ. 

ესე იგი, ყველაფერი იმ მწვრთნელები- 
სგან მივიღე, ვისი ხელმძღვანელობითაც 
მიწევდა მოედანზე გასვლა. აქვე იმასაც 
გეტყვით, რომ ხანდახან გადამლაშებაც 
ვიცი. მაგალითად, მოთამაშის კარიერის 
დასასრულს „ლანსში“ არნოლდ სოვი- 
ნსკის ხშირად ვამწარებდი, თუმცა ეს 
მხოლოდ და მხოლოდ საქმის სიყვარუ- 
ლით ამშეთოს ყოველთვის მეტის მი– 
ღწევა ი. ყა 

–– მაი ახე დიდი გავლე- 
ნა თქვენს . მვრთნელად ამ ამოყალი– 
ბებაზე ვინ მათად 

– „ნანსის“ თავკაცმა რედენმა, „ნან– 

ტისამ“ –-– არიბასმა და „ლანსისამ“ –- 

სოვინსკიმ. ძალიან ვგავარ სოკოს, რა- 

დგან სულ ვცდილობ, რაღაც „შევის- 
რუტო“, ავითვისო. ჩვენს იტალიელ ლე- 
გიონერებს მუდამ ვთხოვდი იმ ვარჯი- 
შების ჩვენებას, რომლებსაც მათი გუნ– 
დები იყენებენ. ამით მეტ გამოცდილე- 
ბას ვენდი, რა იცი, ცოდნა როდის 

დაგჭირდება 
2 თქვენი, როვორც მ მწვრთნე- 

ლის, ოლიტიკ ამოაყალი– 
ბებთ ხუთ ხევ არ მე ლეი პად? 

– მსაჯობის პატივისცემა, კოლექ- 
ტიური თამაში, დაცვა, თავდასხმა, მთე– 

ლი ძალისხმევით თამაში. დანარჩენი უკვე 
ტექნკის საქმეა როცა ბურთი გაქვს, 
თავისუფალ ზონებს ეძებ, როცა ბურთს 

მეტოქე ფლობს, ამ ზონების დაკეტვას 
ცდილობ. 

–- თქვენი სათამაშო ფილოსო–- 
ფია რაღაა? 

–– თავდაპირველად მინდა ვთქვა, რომ 
ფრანგული სამწვრთნელო სკოლა შე- 
სანიშნავია. აიღეთ ტიგანა, რუა, სიუდო, 
ვენგერი, ჟაკე. საზღვარგარეთ სულ 
უფრო მეტ ფრანგს იწვევენ კლუბების 
სათავკაცოდ. აგერ, ახლახანს „ლივერ– 

პულმა“ ჟერარ ულიუ წაიყვანა. ეს იმას 
ნიშნავს, რომ პატივს გვცემენ და გვა– 

ფასებენ. ჩემი სათამაშო ფილოსოფია კი 
ჟაკესაგან განსხვავებულია. ყველას თა– 
ვისი სტილი აქვს. ორი სიტყვით თუ 
ვიტყვით, ჩემთვის მთავარია „გუნდი-ჯგუ- 
ფი“ და თამაშის მოედნის სიგანეზე გა– 

პერი კევინ. საუბრის დრო მერეც 

ით, წარმატებას გისურვებთ 
ცივ მოსკოვში. 

– გმ ს 

თარგმნა ბაბი ბურულმა 

5 

#7 

Iკეექიოუ! 21) 
  

  

იუგოსლავიის ნაკრების ნახე- 

ვარმცველმა ვლადიმირ იუგოვიჩმა, რო– 
მელიც მადრიდის „ატლეტიკოს“ ღირ- 
სებას იცავს, განაცხადა, რამდენიმე 

დღეც და ისეთივე საღსალამათი ვიქ- 
ნები, როგორიც ტრავმის მიღებამდე გა– 
აო შეგახსენებთ, რომ უეფას თა– 

სის ოცდამეთორმეტედფინალის პირველ 
მატჩში, 15 სექტემბერს, იუგოსლავიუ- 
რი „ობილიჩის“ წინააღმდეგ თამაში- 
სას, იუგოვიჩმა მარჯვენა კოჭი დაი- 
ზიანა, რის გამოც აგერ უკვე თითქმის 

თვეა, ფეხბურთს ვეღარ თამაშობს. ექ- 

სიუვენტუსელი და ექსლაციოელი ფე- 
ხბურთელი იუგოსლავიელთა ნაკრებშიც 
ვერ მოხვდა ირლანდიელებთან ამხანა– 

გურად სათამაშოდ. „ახლა გაცილებით 
უკეთ და მხნედ ვარ, ვიდრე მანამდე. 
იმ ტრავმის შემდეგ თვემ განვლო, თავს 
ჯანმრთელად ვგრძნობ და ძალების მო– 

ზღვავებასაც განვიცდი. რამდენიმე დღე- 
ში ვარჯიშსაც განვაახლებ და იმედი 
მაქვს, „ტენერიფესთან“ (ესპანეთის ჩე– 
მპიონატის მორიგ ტურში, 17 ოქტო- 
მბერს „ატლეტიკო“ სწორედ კანარის 

კუნძულელებს ხვდება) ვითამაშებ“ –– 
განაცხადა განკურნებულმა იუგოვიჩმა. 

პბპანამელმა ნაერთი ხუ- 
სვაონემC- 

თა აირია საასაყოშ – „ლა 
|ლანგოსტა დე =. > „საუკე“ 
თესო მეგოლეს“ წოდება მიიღო. 
დელი ვა ესს „ოვიედოს“ ხელმ“ 
დ ანელობ | ილდო საკლუბო წ 

ოს დროს აა “ა, ომელიც 
9 იპითრ გაიმართა. 
რით აიმსახურა თა დამსხმელმა 
აღიარება? –– თვალი (19. ოო: 

|ღოს რასრეაბის შედეგებს 
აჯამებენ დო რც 
მოთამაშეები, ხობლებიც ც ყვე: გელბე 
მეტ გოლს გაიტანე ემოზხე 
ბული პრიხით ჯილდოვდებ = 
სულ სეხონში დ; აღუ“ 

გოლი აიტანა, მსგავსი მღეგი კი კი 
ერთ სხვა ოვიედოელ მოთა– 

Iმაშეს არ ჰქონია. 

შვედი მცველი იესპერ მატსონი 
შესაძლოა ინგლისის პირველი დივი- 
ზიონის კლუბ „ჰადერსფილდში“ გა- 

დავიდეს. სტსინს ა ახლანდელ კლუბ 
თან“ კონტრაქტი კიდევ ორი 

სეზონით აქვს დადებული, მაგრამ ინგ- 
|ლისელები და შვედები შეთანხმდნენ 
და შვედეთის მიმდინარე ჩემპიონატის 

დასრულების შემდეგ მატსონი „ჰადე- 
რსფილდში“ გადავა. ცნობისთვის 
შვედეთის პირველობა ნოემბერში მთა–- 

ვრდება. მატსონი აგერ უკვე რამდენი- 
მე დღეა, ინგლისურ გუნდში სა- 

|წვრთნელ ვარჯიშებს გადის. ფეხბურ- 
თელის წარმომადგენლის, კენტ კარ- 
|ლსონის თქმით, კლუბების მესვეურე- 
ბი ერთმანეთს შეხვედრიან და ტრანს- 
ფერის საკითხზე უმსჯელიათ, თან მა– 

ტსონის წინადადებებიც გაუთვალის–- 
წინებიათ, შეგახსენებთ, რომ სეზონის 
წინ „ჰალმსტადმა“ ნახევარმცველი 

ფრედრიკ ლუნგბერგი 5,8 მილიონ დო- 
ლარად „არსენალს“ მიჰყიდა. 

„გნ 

ინგლისის საშვი“ აიი 8 
დდღმა „ლ „ლ 

ური დ: · 
ბას 9, "ა 

ო. _იV აიტედ 

ნებს, შალი მტერ" ი სხვაგან სა” 
უხოდ არ ააა ელვაბ ჩვ. ია 

ს აღოძხვლა 

I პარყიფოდ” და თ ანიი ამუტელნქი 
მეთ ლიდას წა აი, განა– 
გოა გუნდის ფინანსურმა დირე 

სტივ აანცხა მან ას. 

უდიდესი. Mაბ; ე უწოდა ხმ 
“. ადაც „ლესტერი“ 

31 ო 

|ნჭის 
მტომბერს 250 ით გირვა– 

აცვლოდ ონილს ლიდსე– 
ოლია. უშვებდა. „მე წევით პრ თ 

ა ონავო“ 

რენა შოსხენა წანტინ ონაღბ. 
თავისი სახლის "წინ შეკრებილ ჟუ“   

რნალისტებს. შას · 'შემდეჯ; რაცრრ, 
აია იენ) “ გადავიდა, „ლი- 

ვლოდაი. 
აააარელ ტი ჩემპიონატის მე-17 

ტურის შედეგები: პონტე პრეტა -- 
ვასკო და გამა 2:; კორინტიანსი -- 

გოიასი 2:2; პორტუგეზა – პალმეი- 

რასი 2:3; ფლამენგო – სპორტ რესი- 
ფე 3:2; ბოტაფოგო – კურიტიბა 2:21; 

ბრაგანტინიო – გრემიო 10; ატლე- 
ტიკო პარანაენსე –- ვიტორია 4: ინ- 

ტერნასიონალი –– კრუზეირო 3:11. პი- 

რველობას 16-16 თამაშიდან 35-35 ქუ- 

ლით ,„პალმეირასი“ და „სანტოსი“ ლი- 

დერობენ, მესამე ადგილზე კი ერთით 
მეტი თამაშითა და ორით ნაკლები ქუ- 

ლით „კორინტიანსია“. 24-გუნდიანი ჩე- 

მპიონატის მიწურულს საუკეთესო რვა 

კლუბი მეოთხედფინალში გავა. 
რუსეთის ნაკრებს ფრანგებთა! 

ევროპის ჩემპიონატის მარ მი მა- 

ტჩწმი ახალი კაპიტანი გაუძღვება 
– ორიო ის წი 0 
რსკის ბაზაზე ; 
საო რერენელის 2 ს 

ბის შე _შიმდიგ ი კპიტიდ რი 
ურ „ოვიედო 
(5: ონოპკო დაამტკიცეს, „ 4 ძლი . 

რახან 
02 მოასპარეზე კადვე. „ერთ 
ფეხბურთელს ; ვიგოს „სელტას“ ღი- 

ალექსანდრ მო- 
ი სროაისისი| აბხველ, ნდა, მაგრამ სა- 
ბოლოოდ 12. ონოპკომ იმარჯვა. 

ესპანეთის ნაკრებს ევროპის ჩე- 

მპიონატის შესარჩევ მატჩში ისრაე- 
ლის წინააღმდეგ სათამაშოდ ორი ტრა- 

ვმირებული ფეხბურთელიც დაემატა -– 
მადრიდის „რეალის“ მცველმა ფერნა- 

ნდო იერომ გუნდის ექიმ გენარო ბო- 
რასისგან ჯანმრთელობის ცნობა აი- 
ღო და ხოსე ანტონიო კამაჩოს რჩე- 

ულ ფეხბურთელებს შეუერთდა. მა- 
ლიორკელი ვისენტე ენგონას კი სამე- 
დიცინო შემოწმება დღეს ელის. სავა- 
რაუდოდ, ექიმი მასაც ნებას დართავს, 
ნაკრებთან ერთად ივარჯიშოს. იეროს 
ერთ-ერთი ბოლო მატჩისას მარჯვენა 

ფეხი ცუდად გადაუბრუნდა, ენგონას 
კი მარჯვენა ბარძაყის კუნთი აწუხე- 

ბდა. არც ერთ ფეხბურთელს ქვეყნის 
პირველობის ბოლო ტურში არ უთა- 
მაშია. სხვათა შორის, ისრაელთან და- 
პირისპირება ესპანელთათვის პირველი 

ოფიციალური მატჩი იქნება ხოსე ან- 
ტონიო კამაჩოს თავკაცობით. შეგახ- 
სენებთ, რომ ნაკრების თავკაცის თა- 

ნამდებობაზე მისვლის შემდეგ კამა- 
ჩომ უკვე მოასწრო ერთი შეხვედრის 
მოგება –– გრენადაში ესპანელებმა 10 
დაამარცხეს რუსეთი. 

ბელგიის ახალგახრდულშა გუ“ 
ნდმა მინიმალური ანგარიშით 1:0 

თანატოლთა ამარცხა ლიტ 
რკრგხი და ლიდერთა სამეულში 

იარე წ/.- მკვიდრ 

გევინ ნ 
ვვენით ორი ს მატიდან ერთ 4 

ორბეა,. ა სალქი ა შ ამ ზო ბეთ კი 

მიჰყვება ელაი „>. მოგან სული 
მატჩით. ამ აეე კიდევ ორი შე- 

ა 9 ო ლლ, 
ბა –“– ბოსნია ჩ 

პირტებს კავის 
ავსრრიის ნაკრებს, რომელიც ევ- 

როპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი- 
სთვის კვიპროსთან სათამაშოდ ემზა- 

დება, დაშავებული ვოლფგანგ ფაიერ- 
ზინგერის ნაცვლად ვოლტერ კოგლე- 
რი დაემატა. ლინცის „ლასკის“ ფეხ- 

ბურთელი გუნდში მწვრთნელმა ჰე- 
რბერტ პროხაზკამ გუშინწინ გამოიძახა, 
ვინაიდან დღემდე ვერ გადაწყდა, ითა- 
მაშებს თუ არა ფაიერზინგერი კვიპ- 
როსელებთან. დორტმუნდის „ბორუსი- 
ას“ 33 წლის მცველს დღემდე აწუ- 
ხებს საზარდულის ტრავმა. ავსტრიის 
აის ექიმმა ერნსტ შოპმა განაც- 
ზადა, მართალია, ტრავმა სერიოსული 
არ არის, მაგრამ გუნდის ხელმძღვანე- 
ლობას ვერც იმის გარანტიას მივცემ. 
რომ ფაიერზინგერი კვიპროსელებთან| 

მატჩისთვის მზად იქნებაო. პროხაზკა 

გართულებებს მოერიდა და ფაიერზი- 
ნგერი სწორედ ამიტომ შეცვალა კო- 

აეღ” 

- ვროპის 

  

9 ოქტომბერი, 1998 
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– ვერ გამიგია, რატომ ერევა ფეხ- 

ურთის ასოციაცია ასე აქტიურად ჩვენს 

ქმეებში და რატომ უნდა, საზოგადო- 
სას ეს ინციდენტი რაც შეიძლება მუქ 

ებში დაუხატოს, განსაკუთრებული 
იმ არაფერი მომხდარა – ეს ერთი 

ეხედვით გულუბრყვილო სიტყვები პრე- 
ერლიგული „ვესტ ჰემის“ დირექტო- 
მა პიტერ სტორიმ რადიოსადგურ 

სხC-ის საშუალებით წარმოთქვა. 

ეს ამბავი კი, რომელზეც სტორი სა– 

ბრობს, II დღის წინ ლონდონში, „ვესტ 
ყმის“ საწვრთნელ ბაზაზე მოხდა -- 
რჯიშის დროს უელსის ნაკრების ფე- 

ურთელმა ჯონ ჰართსონმა თავის თა- 

გუნდელს, ებრაელ ეიალ ბერკოვიჩს 
აცია ისე დაჰკრა სახეში, რომ ეს უკა- 

სკნელი 10 წუთის განმავლობაში უგო- 
დ იწვა მოედანზე და თავიდან სი- 

ხლი შადრევანივით მოსდიოდა. შემდ- 

ომში, როდესაც ამბავი საზოგადოებამ 
ეიტყო, ჰართსონმა განაცხადა, ბერკო- 

ჩმა უხეშად მკრა ხელი, თავი ძლივს 

ევიკავე, რომ კისერი არ მომეტეხა და 

რგებმა ამიტომ მიმტყუნაო. 

ინგლისში ამ ინციდენტთან დაკავში- 
ებით ერთი ამბავია ატეხილი. ზოგი უე- 

სელს ემხრობა, ზოგიც ისრაელის ერო- 

ული გუნდის ნახევარმცველს, ამ უკა– 
სკნელის ქომაგნი ირწმუნებიან, ჰართ–- 

ონი საზიზლრად მოიქცა, ადამიანისთვის 

სე გამეტებით თავში ფეხის ჩარტყმა, 

ით უმეტეს, თანაგუნდელისთვის, აბა, რა 
საწონი საქციელიაო. „აგრესორის“ მხა- 

დამჭერნი კი გაიძახიან, ჰართსონი კა- 

გად ვერ მოიქცა, მაგრამ ბოდიში ხომ 

ოიხადა, ყველაფერი ამით უნდა დამთა- 

რებულიყო, ბერკოვიჩს პრესისა და ტე- 
ევიზიისთვის აღარ უნდა მიემართაო. 
მოკლედ, ხალხი სხვადასხვაგვარად მს–- 

ელობს, ფეხბურთელები კი თავის სი- 

რთლეს სახალხოდ ამტკიცებენ. ახლა 
წორედ ის დროა, მათ მოვუსმინოთ. 

ჯერ დაზარალებული ებრაელის პო- 

ხიციას გაგაცნობთ, რომელიც ამჟამად 
სსრაელის ნაკრებთან ერთად ევროპის 

ემპიონატის შესარჩევი ტურნირისთვის 

)ზადება. უპირველესად ის უნდა აღი- 
იშნოს, რომ ისრაელის რადიოში გამო– 

ეელის3% ფეხბურთელმა განაცხადა, სა– 
სმართლოში არავითარ შემთხვევაში არ 

| ჩივლებო. არადა, მომხდარი თურმე სა–- 

კვარულო ვიდეოკამერაზეა აღბეჭდი- 
ი, თანაც საკმაოდ მკაფიოდ და ბერ- 

სოვიჩმა თემიდის მსახურთ რომ მიმა- 

ოს, შესაძლოა, თავისი ფინანსური 
'დგომარეობა მკვეთრად გააუმჯობესოს. 
Lან ისიც თქვა, რომ მომხდარის თაობა– 

ზე ნაკრების თავკაც' შლომო. შარფთან 
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ამ ფოტოკოლაჟით ინგლისელმა პაპარაცებმ 

შერეკილი ჯონ ჰართსონი უმსგავსო საქციელში 

  

სIტრწაელებს 
ჯარIIსII6ნI  შIIნ? 

ჯერ არ უსაუბრია, ვინაიდან მწვრთნე- 
ლმა გუნდის წევრებს მოსთხოვა, ყვე- 
ლაფერი დაევიწყებინათ და მთელი ყურა– 
დღება მომავალ მატჩებზე გადაეტანათ. 

ბერკოვიჩმა ერთერთ ბოლო ინტერ- 

ცხრიანში აღმოჩნდე- 

ბოდა. კიდევ კარგი, I” 
ტრავმა სერიოზული 

არ აღმოჩნდა, თორემ ,' 

კარიერის დასრულე- |” 
ბა მომიწევდა. ამის 

კვალობაზე ჰართსო- |. 

ნის მიერ ტელეფონით 
მობოდიშება, ვფიქრობ, 
დაგვიანებული და 
არაფრისმთქმელია.“ 

ნში მსაჯებმა -ცამე- 

ტჯერ აუფრიალეს 
ყვითელი ფერის ბარა– 
თი, ერთხელ წითელიც 
უჩვენეს და სამჯერ 
ფეხბურთის ასოცია–- 

ციამ დისკვალიფიკა– 

თსონმა სულ ახლახანაც მოასწრო „ცუ- 

დად მოქცევა“ –– მან შეხვედრის არბიტრს 
დროის უმცირეს მონაკვეთში მოსყიდუ- 
ლობაშიც დასდო ბრალი და ამის დასამ- 
ტკიცებელი რამდენიმე არაეთიკური. გა– 

ამ წუთისათვის ჰართსონი ერთ-ერთ 

ფრანგულ საავადმყოფოში იმყოფება –- 
კოჭი აქვს დაზიანებული და მკურნა- 

ლობს. მის მაგივრად პრესისა და ბერ– 

კოვიჩის მომხრეების დარტყმებს პირა- 

დი აგენტი ჯონათან ბარნეტი იგერიებს, 

მეტიც, იქით უტევს. 

– ბერკოვიჩის საქციელი, მეტი რომ 

არაფერი ვთქვათ, ულამაზოა, მან მიი– 

ღო ჯონის ბოდიში, თითქოს ამით ყვე– 

მელოსა და უელ 
ნაკრებების შეხვედრის შემდეგ ჰართსონი მატჩის 

საუკეთესო მოთამამედ აღიარს  „ 

რულის 

ლაფერი უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ 
ასე არ მოხდა. ეს ისტორია მთელმა 

მსოფლიომ გაიგო –- წერს აღელვებუ- 
ლი ბარნეტი გაზეთ „სანში“. 

თავად ჰართსონი კი საავადმყოფოში 

კოტრიალობს და ჟურნალისტებს მხო- 
ლოდ ის უთხრა, ეს კვირა ჩემთვის მე– 
ტად უიღბლო გამოდგაო. 

ახლა კი იმაზეც ვთქვათ, რას ფი- 
ქრობს და რას აპირებს მესამე მხარე. 
ეს ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციაა, 

რომლის ქმედებებითაც ასეა აღშფოთე- 
ბული „ვესტ ჰემის“ დირექტორი. 

ბუნებრივია, საფეხბურთო ჩინოვნიკე– 
ბი ამ საქმის ასე არ დატოვებენ და 

  ახალგა 

ზომებს უეჭველად მიმართავენ. ამას ასო– 

ციაციის პრეს-მდივნის სტივ დაბლის სი- 
ტყვებიც ადასტურებს: „ვეცდებით, ვი– 
დეოკამერაზე გადაღებული ფირის ასლი 
ჩავიგდოთ ხელთ, ვნახოთ იგი, შემდეგ 

„ვესტ ჰემის“ ხელმძღვანელობას შევხ- 
ვდებით და ნაწილობრივ მასთან ერთად 

გადავწყვეტთ, რა ვიღონოთ.“ 
ყველაფერი სულ მალე გაირკვევა. 

ალბათ, ორიოდ კვირაში, როდესაც ბე- 

რკოვიჩი სანაკრებო ·ვოიაჟიდან დაბრუ- 
ნდება, ხოლო ჰართსონი გამოჯანმრთე- 

ლდება. ისე, საქმეს ისეთი პირი უჩანს, 

პალატაში მონებივრე ჰართსონს იგივეს” 
კეთება შინ მოუწევს, თანაც დიდი ხნით. 

დავით კოვზირიძე 

ა საბოლოოდ ამხილეს 
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სარტიელი 
სპორტული ლატარჩა 

%CILCCC0” 

”“../“ 

ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები 
10 ოქტომბერი 

იტალია – შვეიცარია 11 6,0 
0:1 | 16 2.9 

დანია – უელსი 12.80 
0: 1.7. ვ2 

ლატვია – საქართველო ანგარიში – 5,0 

სლოვენია –- ნორვეგია 42 27 

თურქეთი –- გერმანია ვე 29 
ჩრდ. ირლანდია –. ფინეთი და 25 
ანდორა – უკრაინა 20ი 100 
2:0 4,0 42 

რუსეთი – საფრანგეთი 25 29 
სომხეთი –- ისლანდია შვი მი 
გოთ – ლუქსემბურგი 105 80 

18 3,2 
–2 – ბულგარეთი IM L:1I) 

0:1 L7 3,2 

კვიპროსი –- ავსტრია 24 499 
სან მარინო –– ისრაელი 1,0 8,0 

L0 50 4,0 

პორტუგალია –– რუმინეთი 7 29 
ლიხტენშტაინი –- სლოვაკეთი ხი 60 
10 4,0 4,2 

აზერბაიჯანი –– უნგრეთი 4,2 29 

მალტა–- ხორვატია 12,0 6,0 

L0 „ჟუე,ა! 
ბოსნია –- ჩეხეთი “ი 29 

შოტლანდია –- ესტონეთი . V. ნ 
0: L35 42 

ლიტვა –- ფარერები "5 
0: IM) 5,0 

ინგლისის ჩემპიონატი. | დივიჭიონი. 
XII ტური 

2 9 ოქტომბერი 
ბრედფორდი –- ბერი ხ? 
სვინდონი – ჰადერსფილდი 28 

#0 ოქტომბერი 

ბრისტოლი – პორტსმუთი 20 
ოქსფორდი –- ტრანმერი #8 
უოტფორლი -- ბირმინგემი 24 

I ოქტომბერი 

ბარნსლი –– პორტ ვეილი V 
იტალიის ჩემპიონატი. სერია 8 

VI რური 
10 ოქტომბერი 

ჯენოა – პესკარა 2,0 

IM ოქტომბერი 

ატალანტა –- რავენა გ 
ბრეშა – კოზენცა ს5 
ჩეზენა –– ნაპოლი 3,5 
ფ. ანდრია –– ლუკეზე 20 

რეჯანა –- ლეჩე 23 

ტერნანა –- მონცა 21 

ტორინო – კიევო 14 

ტრევიზო – კრემონეზე IM 
ვერონა –- რეჯინა 18 

ესპანეთის ჩემპიონატი. II დივიჯიონი. 
VI ტური 

X-II ოქტომბერი 

მერიდა –- ლეგანესი 18 

რეკრეატივო –– ბადახოსი 20 
ორენსე – ოსასუნა 20 
სევილია –– ერკულესი 15 
კომპოსტელა –- ბარსელონა 8ც L4 

ნუმანსია -- ალბასეტე #2 
ლეიდა – ტოლედო 22 
ლოგრონიესი – ეიბარი ხ6 

რაიო ვალეკანო -–- სპორტინგი L5 

ატლეტიკო 8 – ლას პალმასი 2,5 

მალაგა –– მალიორკა 8 20 

ბელგიის ჩემპიონატი. 
X ტური 

10 ოქტომბერი 
ანდერლეხტი -- ჰარელბეკი # 
ბევერენი –– კორტრაიკი LC 
ეკერენი –– ოსტენდე 15 
ვესტერლო – გენტი "7 
ლომელი –– ლოკერენი პი 
მუსკრონი –- გენკი · 4,2 
სენტ ტრუიდენი –– ლიერსი 19 
შარლერუა –- აალსტი ხზ 

1 ოქტომბერი 

ბრიუგე –– სტანდარდი (1 

კოეფიციენტების შესაძლო ცვლილებები ადგილზე დააზუსტეთ. 

9,0 
40 
90 
3,2 

18 
2,0 
36 
101 
135 
2,5 
2,8 
4,0 
2.9 
90 
3,2 
26 
105 
13 
50 
I 

135 
18 
I 

135 
18 
2,0 
40 
2,0 
40 

29 
29 

29 
29 
29 

ვი 

V:) 

2,8 

3,0 
28 
2,8 
2.8 
2,8 
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301. გამოს 0ჩნსაძშ. თბილისი. ინჟინერი. 42 წლის. მწვრთნელი: 1, ანატოლი ნორაკიძე, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. ნოდარ ახალკაცი 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. სლავა მეტრეველი, 3. რამაზ შენგელია, 4. თენგიზ სულაქველიძე, 5. ავთანდილ ღოღობერიძე 
გუნდი: ოთარ გაბელია, თამაზ კოსტავა, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, შოთა იამანიძე, ვიტალი დაარსელია, ავთანდილ ღოღობე- 

რიძე, თენგიზ სულაქველიძე, სლავა მეტრეველი, რამაზ შენ , მიხეილ მესხი 
382. ავწანოირ კეჩრჩკაშაჩC ქუთაისი. მშენებელი. 48 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. -– 3. ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. ალექსანდრე ჩივაძე, 3. სლავა მეტრეველი, 4. მურთაზ ხურცილავა, 5. რამაზ შენგელია 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, შოთა ხინჩაგაშვილი, მანუჩარ მაჩაიძე, სლა- 

ვა მეტრეველი, ვლადიმერ გუცაევი, რამაზ შენგელია, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 
3წვ. ჯშმა პაჰკპლჩა. თბილისი. ინჟინერი, 50 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანატოლი ნორაკიძე, 3. ანდრო 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. სლავა მეტრეველი, 3. რამაზ შენგელია, 4. თენგიზ სულაქველიძე, 5. ვიტალი დარასელია 
გუნდი: ოთარ გაბელია, ნოდარ ხიზანიშვილი, რევაზ ძოძუაშვილი, შოთა იამანიძე, ავთანდილ ღოღობერიძე, ვიტალი დარასელია, ვა– 

ატანგ კოპალეიშვილი, თენგიზ სულაქველიძე, სლავა მეტრეველი, რამაზ შენგელია, მიხეილ მესხი 
384. ჩრაკლ) აბშსაძე. ბათუმი. მოსწავლე. 16 წლის. მწვრთნელი: 1, ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. სლავა მეტრეველი, 3. დავით ყიფიანი, 4. ბორის პაიჭაძე, 5. მურთაზ ხურცილავა 
გუნდი: ოთარ გაბელია, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, რევაზ ძოძუაშვილი, გივი ჩოხელი, მანუჩარ მაჩაიძე, თენგიზ სულაქ- 
ველიჭე, შოთა იამანიძე, ბორის პაიჭაძე, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 

395. ბუშრამ მანტურჩა. ბათუმი. ინჟინერი. 58 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. გავრილ კაჩალინი 
ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. ალექსანდრე ჩივაძე, 3. მურთაზ ხურცილავა, 4. მიხეილ მესხი, 5. სლავა მეტრეველი 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, გიორგი სიჭინავა, მანუჩარ 
მაჩაიძე, ვიტალი დარასელია, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
196. ბუქა აჰშბჩმა. თბილისი. მოსწავლე. 19 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. ავთანდილ ღოღობერიძე, 4. მურთაზ ა, 5. დავით ყიფიანი 

გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, დავ. 
ყიფიანი, ავთანდილ ღოღობერიძე, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
397. წწარ თბილისი. იურისტი. 68 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. მიხეილ მესხი, 3. მურთაზ ხურცილავა, 4. დავით ყიფიანი, 5. ავთანდილ ლოღობერიძე 

გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ჩოხელი, ავთანდილ ღოღობერიძე, გიო- 
რგი სიჭინავა, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 

388. უროონ პპრვალწშემლ ქუთაისი. ჟურნალისტი. 35 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანატოლი ნორაკიძე, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი: 1. მურთაზ ხურცილავა, 2. ალექსანდრე ჩივაძე, 3. ვიტალი დარასელია, 4. რამაზ შენგელია, 5. დავით ყიფიანი 
გუნდი: ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, შოთა ხინჩაგაშვილი, ვიტალი დარასელია, მანუ- 
ჩარ მაჩაიძე, თენგიზ სულაქველიძე, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, რამაზ შენგელია 
309. XM0 არაბჩძე. ქუთაისი. ინჟინერი. 41 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. დავით ყიფიანი, 2. მიხეილ მესხი, 3. სლავა მეტრეველი, 4. ბორის პაიჭაძე, 5. მურთაზ ხურცილავა 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 
მაჩაიძე, დავით ყიფიანი, სლავა მეტრეველი, რამაზ შენგელია, მიხეილ მესხი 
310. ჩტალი ქუთაისი. ინჟინერ-ტექნოლოგი. 55 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: I. მიხეილ მესხი, 2. სლავა მეტრეველი, 3. მურთაზ ხურცილავა, 4. ალექსანდრე ჩივაძე, 5. რამაზ შენგელია 
გუნდი: ანზორ კავაზაშვილი, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, თენგიზ სულაქველიძე, გიორგი სიჭინავა, 
დავით ყიფიანი, შოთა იამანიძე, სლავა მეტრეველი, რამაზ შენგელია, მიხეილ მესხი 
311, საზა ლეწიოლჩან. ქუთაისი. ჟურნალისტი. 24 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. დავით ყიფიანი, 2. რამაზ შენგელია, 3. ალექსანდრე ჩივაძე, 4. სლავა მეტრეველი, 5. მიხეილ მესხი 
გუნდი: ანზორ კავაზაშვილი, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გელა კეტაშვილი, ვიტალი დარასელია, 

დავით ყიფიანი, თენგიზ სულაქველიძე, მიხეილ მესხი, სლავა მეტრეველი, რამაზ შენგელია 
312. გიზრბი თბილისი. სტუდენტი. 21 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. გავრილ კაჩალინი, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. სლავა მეტრეველი, 4. ავთანდილ ლოღობერიძე, 5. მურთაზ ხურცილავა 

გუნდი: ვლადიმერ მარღანია, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, შოთა ხინჩაგაშვილი, ვიტალი დარასელია, 
ავთანდილ ღოღობერიძე, შოთა იამანიძე, ბორის პაიჭაძე, სლავა მეტრეველი, მიხეილ მესხი 
313. ბურა გეგექჰრრი. თბილისი. სტუდენტი. 20 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. გავრილ კაჩალინი, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. ავთანდილ ღოღობერიძე, 4. მურთაზ ხურცილავა, 5. რევაზ ძოძუაშვილი 
გუნდი: ვლადიმერ მარღანია, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, შოთა ხინჩაგაშვილი, ვიტალი დარასელია, 
მანუჩარ მაჩაიძე, თენგიზ სულაქველიძე, ბორის პაიჭაძე, სლავა მეტრეველი, მიხეილ მესხი 
314. სMშ ჭაშაჰმძშ. გორი. მწვრთნელი. 60 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. ავთანდილ ღოღობერიძე, 4. სლავა მეტრეველი, 5. დავით ყიფიანი 
გუნდი: ანზორ კავაზაშვილი, გივი ჩოხელი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, გიორგი სიჭინავა, ავთანდილ 
ლღოღობერიძე, დავით ყიფიანი, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
315. ზავით) გვილჩა. ზუგდიდი. მოსწავლე. 14 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1, მურთაზ ხურცილავა, 2. სლავა მეტრეველი, 3. მიხეილ მესხი, 4. ალექსანდრე ჩივაძე, 5. რამაზ შენგელია 
გუნდი: ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, თენგიზ სულაქველიძე, მანუჩარ მაჩაიძე, დავით 

ყიფიანი, ვლადიმერ გუცაევი, რამაზ შენგელია, სლავა მეტრეველი, მიხეილ მესხი 
316. არჩმC საჩწძმ. სურამი. 24 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. ბორის პაიჭაძე, 2. დავით ყიფიანი, 3. მურთაზ ხურცილავა, 4. მიხეილ მესხი, 5. ავთანდილ ღოღობერიძე 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, მანუჩარ მაჩაიძე, სლავა მეტ- 
რეველი, გიორგი ქინქლაძე, ბორის პაიჭაძე, დავით ყიფიანი, მიხეილ მესხი 
37. პალუმია ლაგოდეხი. ინჟინერი.70 წლის. მწვრთნელი: 1. ანდრო ჟორდანია, 2. ნოდარ ახალკაცი, 3. გავრილ კაჩალინი 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. სლავა მეტრეველი, 4. დავით ყიფიანი, 5. მიხეილ ბერძენიშვილი 
გუნდი: ალექსანდრე დოროხოვი, გივი ჩოხელი, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, თამაზ კოსტავა, ვიტალი დარასელია, დავით 
ყიფიანი, მიხეილ ბერძენიშვილი, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
318. წამას ტ”კლჩამნშვილი. რუსთავი. ოპერატორი. 50 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. მურთაზ ხურცილავა 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, დავით 
ყიფიანი, გიორგი სიჭინავა, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ შე. 
319. არექსანდრე ბესტაე3L ლაგოდეხი. ალპინისტი. 30 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. მიხეილ ბუტუსოვი 
ფეხბურთელი: I, მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. სლავა მეტრეველი, 4. ვიტალი დარასელია, 5. მურთაზ ხურცილავა 
გუნდი: ოთარ გაბელია, გელა კეტაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ მაჩა- 
იძე, შოთა იამანიძე, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
328. წემურ სწრგშაშაილი. ლაგოდეხი. ალპინისტი. 35 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. გავრილ კაჩალინი 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. დავით ყიფიანი, 4. სლავა მეტრეველი, 5. ვლადიმერ გუცაევი 
გუნდი: ოთარ გაბელია, გივი ჩოხელი, ალექსანდრე ჩივაძე, შოთა ხინჩაგაშვილი, თენგიზ სულაქველიძე, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 
მაჩაიძე, დავით ყიფიანი, ვლადიმერ გუცაევი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
321 კარლ რესპმაშეიCI ლაგოდეხი. ალპინისტი. 52 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. რევაზ ძოძუაშვილი 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. დავით ყიფიანი, 4. სლავა მეტრეველი, 5. მურთაზ ხურცილავა 
გუნდი: ოთარ გაბელია, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, თენგიზ სულაქველიძე, ავთანდილ ღოღობერი- 
ძე, გიორგი სიჭინავა, დავით ყიფიანი, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 

321 მულსა 'ს მაწა შამლი. ლაგოდეხი. ალპინისტი. 37 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3, გავრილ კაჩალინი 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. სლავა მეტრეველი, 4. დავით ყიფიანი, 5. ავთანდილ ღოღობერიძე 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, თენგიზ სულაქველიძე, აიტაღი დარასელია, 
დავით ყიფიანი, ავთანდილ ლოღობერიძე, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
ვ2ქ. ბაგრატ ჰაპანაძშ. რუსთავი. სტუდენტი. 18 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანდრო ჟორდანია, 3. ანატოლი ნორაკიძე 
ფეხბურთელი: 1. მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. დავით ყიფიანი, 4. მურთაზ ხურცილავა, 5. სლავა მეტრეველი 
გუნდი: სერგო კოტრიკაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, მურთაზ ხურცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე, გივი ჩოხელი, ვიტალი დარასელია, დავით 
ყიფიანი, შოთა იამანიძე, სლავა მეტრეველი, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 
324. წაგზ სისელა შემი. მცხეთა. სტუდენტი. 21 წლის. მწვრთნელი: 1. ნოდარ ახალკაცი, 2. ანატოლი ნორაკიძე, 3. ვლადიმერ გუცაევი 
ფეხბურთელი: 1, მიხეილ მესხი, 2. ბორის პაიჭაძე, 3. დავით ყიფიანი, 4. ალექსანდრე ჩივაძე, 5. მურთაზ ხურცილავა 
გუნდი: ოთარ გაბელია, ალექსანდრე ჩივაძე, მურთაზ ხურცილავა, რევაზ ძოძუაშვილი, გივი ჩოხელი, დავით ყიფიანი, შოთა იამანიძე, 
გოჩა ჯამარაული, მიხეილ მესხი, ბორის პაიჭაძე, სლავა მეტრეველი 
325. წემშრ წჩჰრმძშ. ხაშური. რეჟისორი. 40 წლის. მწვრთნელი: 1. „აარლ, კაჩალინი, 2. მიხეილ იაკუშინი, 3. ანდრო ჟორდანია 
ფეხბურთელი: I. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. გაიოზ ჯეჯელავა, 3. ავთანდილ ღოღობერიძე, 4. შოთა იამანიძე, 5. ილია დათუნაშვილი 
გუნდი: დავით გოგია, თენგიზ სულაქველიძე, ფირუზ%ზ კანთელაძე, შოთა ხინჩაგაშვილი, გოჩა მაჩაიძე, სერგო კუტივაძე, მანუჩარ მაჩაიძე, 
მახრანგ ქორიბე,გ გაიოზ ჯეჯელავა, ბორის პაიჭაძე, რამაზ შენგელია 

ულძმ. თბილისი. ეკონომისტი. 29 წლის. მწვრთნელი: 1. გავრილ კაჩალინი, 2. მიხეილ იაკუშინი, 3. ვიაჩესლავ სოლოვიოვი 
ფეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ავთანდილ ღოღობერიძე, 3. გაიოზ ჯეჯელავა, 4. ვლადიმერ ბარქაია, 5. შოთა იამანიძე 
გუნდი: დავით გოგია, გოჩა მაჩაიძე, მურთაზ ხურცილავა, ფირუზ კანთელაძე, გივი ხოჭოლავა, ვახტანგ ქორიძე, მანუჩარ მაჩაიძე, შოთა 
იამანიძე, გაიოზ ჯეჯელავა, ავთანდილ ღოღობერიძე, ვლადიმერ ბარქაია 
327. მედეა ნერეწ 1-1. თბილისი. თეატრმცოდნე. 44 წლის. მწვრთნელი: 1. გავრილ კაჩალინი, 2. ვიაჩესლავ სოლოვიოვი, 3. არიი იაკუშინი 
ფეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. შოთა იამანიძე, 3. გაიოზ ჯეჯელავა, 4. ვლადიმერ ბარქაია, 5. ავთანდილ ე 
გუნდი: დავით გოგია, გოჩა მაჩაიძე, ფირუზ კანთელაძე, მურთაზ ხურცილავა, დავით მუჯირი, სერგო კუტივაძე, მანუჩარ მაჩაიძე, ვა- 
სავი წიაცვტოიიი ათაბაამ. საიოზ ჯეჯელავა, ვლადიმერ ბარქაია, გოჩა გავაშელი 

'შე8ლI. თბილისი. ინჟინერი. 28 წლის. მწვრთნელი: 1. გავრილ კაჩალინი, 2. მიხეილ იაკუშინი, 3. ვიაჩესლავ სოლოვიოვი 
ფეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ავთანდილ ღოღობერიძე, 3. შოთა იამანიძე, 4. ბორის პაიჭაძე, 5. ვლადიმერ ბარქაია 

გუნდი: ლ გოგია, თენგიზ სულაქველიძე, ალექსანდრე ჩივაძე, შოთა ხინჩაგაშვილი, დავით მუჯირი, ვიტალი დარასელია, მანუჩარ 
მაჩაიძე, ვახტანგ ქორიძე, გაიოზ ჯეჯელავა, ბორის პაიჭაძე, მიხეილ მესხი 

399. მამა. თბილისი. რეჟისორი. 45 წლის. მწვრთნელი: 1. გავრილ კაჩალინი, 2. ვიაჩესლავ სოლოვიოვი, 3. მიხეილ იაკუშინი 
ფეხბურთელი: 1. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. ავთანდილ ღოღობერიძე, 3. გაიოზ ჯეჯელავა, 4. ვლადიმერ ბარქაია, 5. შოთა იამანიძე 
გუნდი: რამაზ ურუშაძე, გოჩა მაჩაიძე, მურთაზ ხურცილავა, ფირუზ კანთელაძე, გივი ხოჭოლავა, ვახტანგ ქორიძე, მანუჩარ მაჩაიძე, 
შოთა იამანიძე, გაიოზ ჯეჯელავა, ავთანდილ ღოღობერიძე, ილია დათუნაშვილი 
339. გI8რგი პაპშაშემლი. თბილისი. მსახიობი. 25 წლის. მწვრთნელი: 1. ვიაჩესლავ სოლოვიოვი, 2. გავრილ კაჩალინი, 3. მიხეილ იაკუშინი 
ფეხბურთელი: I. მანუჩარ მაჩაიძე, 2. შოთა იამანიძე, 3. ვლადიმერ ბარქაია, 4. ავთანდილ ღოღობერიძე, 5. გაიოზ ჯეჯელავა 
გუნდი: რამაზ ურუშაძე, გოჩა მაჩაიძე, მურთაზ ხურცილავა, ფირუ% კანთელაძე, გურამ ცხოვრებოვი, ვახტანგ ქორიძე, მანუჩარ მაჩაი- 

ძე, სერგო კუტივაძე, გაიოზ ჯეჯელავა, ავთანდილ ღოღობერიძე, ილია დათუნაშვილი 

სარბიელი 
  

| სანა ისაია შაბაბნიესაეაშუქრი სიდან 

  

საქართველოს ყველა დროის 

საუკეთესო 
(0ხტ96IM05M, 9წ96160-%M, ს00ბ0%შრს ნსბრშა!| 

სარტიელის 
მკითხველთა აზრით 
ჩვენში ფეხბურთს გასული საუკუნის მიწურულიდან ანუ აგერ უკვე ერთი საუ. 

კუნეა ნეააემიშიბენ ამ ხნა მანრააასეაბევრ ოთაოსტატსაჟეიარებია 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 აზრთ, 

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 

-) საფოსტო კონვერტში ჩადებული გამოგვიგზავნოთ რეიაყცი. 
აში. აოხევი. სწვებას 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 გაელ ვე) მვრთეროსსე 
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 
M#4+3+3 პირობითი სქემით. სიმბოლური გუნდის საბოლოო ვარიანტი ფეხბურთე- 
ლთა მიერ მიღებული ხმების რაოდენობით განისაზღვრება. 
„სარბიელის“ რედაქციის მისამართი: თბილისი 77, ყახბეგის 

გამზირი #2, I კორპუსი, IV სართული. 

საფოსტო მისამართი: შალის 79, საფოსტო ყუთი 208. 
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სახელი – – – – 

გვარი – – – –  –  –  – – – –  – – 

  

  
პროფესია – – – – 

მნსამართ0ი – – – – – – – –      



   
   

     
     

ცენრრალური ლივი ხიონი 

  

   

გ 
ების“ ძველმა კაპიტანმა დირკ გრეჰემმა 
ჩეცვალა. ახალმა ხელმძღვანელმა გამო– 
დილ ჰოკეისტებზე გააკეთა აქცენტი. ამ- 

სვარად აღმოჩნდნენ გუნდში ცნობილი მე- 
ასე დუგ გილმორი, სახელოვანი პოლ 

ოფი და ედ ოლჩიკი. განსაკუთრებით 
სანიშნავია გილმორის მიწვევა. მისი 

სახით სერიოზული კონკურენტი გაუჩნდა 
ლუბის მთავარ პლეიმეიკერ ალექსეი ჟა– 
ჩნოვს, რომელმაც ამ მოვალეობას 
აკადრისად ვერ გაართვა თავი. თუმცა 

   
   
    
    
   
   
   
   
   

    

     
    
    
     

  

   

    

    

  

      

    
   
   

წო ორჩეულან. მეტადრე ეს პოლ კოფიზე 
თქმის, რომელიც უხეიროდ ირჯებოდა 
იაცვაში. სამაგიეროდ, ახალბედებმა გა- 
მოიჩინეს თავი და შესაძლოა, ზოგიერთმა 

ჩსთგანმა, მაგალითად, ფორვარდებმა კლი– 
ჩიმ და უაიტმა, სეზონი ძირითად შემად- 

გენლობაში დაიწყონ. 

  

  

მაშინ, როცა ლიგის კლუ- 
ბების უმეტესობას ჰოკეი- 
სტთა გაუთავებელი მიმო- 

ვლით პრობლემები არ ელეოდა, ბოლო 
რი წლის თასის მფლობელი მშვიდად 

ყო. „წითელფრთიანებმა“ სტაბილურო- 
ჩის წყალობით საფუძვლიან საკადრო ცვ- 

ლებებს თავი დააღწიეს, მათ მხოლოდ 
თი, სამაგიეროდ, ჩინებული ჰოკეისტი 

შეიძინეს –– კარიერადასრულებული ფე- 
ტისოვის ადგილას მცველი უვე 

უპი მიიწვიეს. შარშანდელისგან განსხ- 
ვებით ჩემპიონატის დასაწყისიდანვე ითა- 

წ შებს, სერგეი ფიოდორივი, ვს 

ფორმაშია ბრენდან შენაჰანიც, ერთად 
თი პრობლემა კლუბის წარმატებების 
ულისჩამდგმელის, მწვრთნელ სკოტი ბო- 
უმენის ავადმყოფობაა, რის გამოც ცნო- 

ხილ სპეციალისტს შინიდან, მობილური 

ტელეფონით უხდებოდა თავისი გუნდის 
საგამოფენო. ვითი დამოძღვრა. 

  

    
    
  

     

   
   

      
   
    

    

            

     

     

 

 

 

   

ს პარელი სეზონი 'ნეშვი- 

ლელთათვის ძალიან მძიმე 

იქნება. კლუბი სხვა გუწდე- 
  

ს. პოკეი. #4 

ალმჩხევლეწწყს და 
'დასავლეწის 82-ე. შეყრა 

ბოლო სამი წელია, ნჰლ-ს ჩემპიონი დასავლეთიდან ჰყავს, ამიტომ ამ კონფერე- 
ნციის გუნდების მიმართ ახლა განსაკუთრებული ინტერსია, მით უმეტეს, რომ დეტროიტს, დალასსა 

და კოლორადოს წლეულს პირველობის ერთობ დიდი შანსი აქვთ 

ჩემპიონი აყ ეძებეთ 

  
დასავლეთის გრანდებს საგრძნობლად მი- 
უახლოვდა. თუმცა ასე ნაყოფიერად ჩატა- 
რებულმა სეზონმაც ვერ გადაჭრა „ბლუ- 

რომელთაგან უმთა- ზმენთა“ პრობლემები, 
ვრესი ოთხი ძვირადღირებული ვეტერა- 
ნის კონტრაქტების განახლება იყო. სა– 
ბოლოოდ მხოლოდ ორი მათგა- 

ნი დაიტოვა, ბრეტ ჰალმა და სტივ დიუ- 
შენმა კი ადგილსამყოფელი შეიცვალეს. 
მართალია, „ოქროს „ბრეტი“ ძველ 
აღარ ბრწყინავს, მაგრამ მისი წასვლა 

ზმენებს“ უეჭველად დაატყობს კვალს, „ბლუ 
„ მით უმეტეს, რომ გუნდი გარემარბების 

აშკარა ნაკლებობას განიცდის. ეს მოვა- 

ლეობა ჯიმ კემპბელმა, ანაც ექს-ანაჰაიმე- 
ლმა სკოტ იანგმა უნდა შეასრულონ, თუ- 
მცა საგამოფენო მატჩებში ახალგაზრდები 
– ბარტესკო და კორსოც კარგად გამო- 
იყურებოდნენ. ახლა ყველაფერი სენტ ლუ- 
ისის ნიჭიერმა მწვრთნელმა ჟოელ კენე- 
ვილმა უნდა გადაწყვიტოს. 

ჩოლილო-ლასავლეთის 

    
ღივი ხი! ენი 

კრიზისიდან თავის დაღწე- 
ვა. ახალგაზრდებმა, რომლებსაც შარშან 
ენდვნენ, ვერ გაამართლეს, გარდა ამისა, 
კანადური კლუბებისთვის ჩვეული ფინან- 
სური პრობლემის გამო ,ალებმა“ შემად– 
გენლობა ვერ გააძლიერეს და კვლავ სა– 
კუთარი ჰოკეისტების იმედად დარჩნენ. 
ახალწვეულთაგან გამოვყოფთ ვეტერან 

ფილ ჰაუსლის, რომელიც ბოლო 
წლებში ძველებურად ვეღარ თამაშობს, 
აგრეთვე ექს-პიტსბურგელ მეკარე კენ რე- 
გეტს, ვინაც ვაშინგტონში წასული ტაბა- 
რაჩის ადგილი უნდა დაიკავოს. 

დიდი გარჯა ელით პერსპექტიულ იგი- 
ნლას, სტილმანს, ვეტერან კესელსა და 
მაკინისს, ნიჭიერ პლეიმეიკერ ს 
რომელიც ჯერჯერობით ნჰლ-ს მთლად 

  

      

  

  

პაველ ბურეს ს ანყოფნაში ალექსანდრ ი მაგიღნაბ (89) უნდა ივარგოს 

  
         

  

7 ოქტომბერი, 1998 

ვერ შეეგუა. რაც შეეხება კლუბის #- 
ერთ ვარსკვლავ ტეო ფლერის, ამ სეზო- 
ნში მის განწყობას, ალბათ, საგაისო კო- 

ნტრაქტის თანხის განსაზღვრავს, 
სონა იგი და „ფლეიმსის“ მესვეურები 
ჯერ არ შეთანხმებული 

    
     

  

  

  

რდა ამისა, „ეველანშს“ ფორსბერგ-საკი– 
კის ცენტრფორვარდების დუეტი ჰყავს, 
რომელიც კვლავ უძლიერესად ითვლება 
ლიგაში. აღსანიშნავია, რომ საგამოფენო 

მატჩებში თავი ისახელეს ახალწვეულე- 
ბმა –– მილან ჰეიდუკი, კრის დრური და 
9 წლის „ალექს ჩანგეი 

ახალი თავკაცი შონ დონოვანისა და დე- 
ბიუტანტ პარკერის მიწვევით ლიდერე- 
ბის მცველთა პრობლემასაც გადაწყვეტს. 
ერთი სიტყვით, მეტოქეები „ეველანშს“ 
მეტად უნდა უფრთხოდნენ, ხოლო თუ 

იბრუნებს, შარშანდელი უხეირობის შე- 
მდეგ კოლორადო რეალურ პრეტენზია- 
საც განაცხადებს თასზე.       

  

  გონივრული 
ლიტიკის წყალობით ედმო- 
ნტონი პერსპექტიული ახა- 

ლგაზრდებით დაკომპლექტდა და თანდა- 
თან ანგარიშგასაწევ ძალად იქცა. წლე- 
ულს იგი იქნებ გრანდებსაც შეუამზანაგდეს. 
ამისთვის მას ყველა პირობა გააჩნია 

ბრწყინვალე გამთამაშებელი უეიტი, ნაყო– 
ფიერი და ეფექტური გარემარბები (გე- 
რინი, მაკამონდი, სმიტი) და უაღრესად 
ნიჭიერ და შედეგიან მცველთა ტრიო (ნი- 
ინიმა, უმცროსი მირონოვი, ჰარმლიკი). 

ერთადერთი პრობლემა, რაც მოკრძალე- 
ბული ბიუჯეტის მქონე ყველა კლუბს 
აწუხებს, ის არის, რომ იქ ვარსკვლავები 
არ ჩერდებიან. ამ მხრივ წლევანდელი ზა- 
ფხული საგანგაშო იყო „მენავთობეები- 
სთვის“ –– მათ ბრწყინვალე მეკარე კე- 
რტის ჯოზეფი ვერ შეინარჩუნეს. შეძლებს 
კი ახალწვეულ მიხაილ შტალეწკოვის და 

ერიკ ფიშოს დუეტი, ვეტერან ბობ ესენ- 
სასთან ერთად, ჩინებული „კიუჯოს“ და- 
ნაკლისი აანაზღაუროს? ჯერჯერობით კო- 
ნტრაქტზე ზელი არ მოუწერიათ დუგ უე- 
იტს და რაიან სმიტს. საგამოფენო მატჩე- 
ბში პლეიმეიკერის პოზიციაზე საკმაოდ 
კარად გამოიყურებოდა ჩეხი იოზეფ ბე- 

ეკი. 

  

  

მშვიდად შენაძენზე 
თავი არ შეუწუხებია. ესაა, დანაკლისი 
განიცადა მეკარე არტურ ირბესა და მცველ 

კი ლუმეს “სახით. 

საწვრთნელი ბანაკების გახსნამდე რამ- 

დენიმე დღით ადრე კი „კენაქსს“ წამყვა– 
ნმა სნაიპერმა პაველ ბურემაც შესთავაზა 
სიურპრიზი –- თამაში აღარ ისურვა. თუმც 
მაიკ კინენი უიმედოდ სულაც არ გახლავთ, 
კარგი ჰოკეისტები საკმაოდ ჰყავს, თუ- 
ნდაც მცველი ბრაინ მაკეიბი და ფორვა- 
რდები –- მარკ მესიე, ალექსანდრ მოგი- 
ლნი, ტოდ ბერტუცი და სხვები. წლე- 
ულს კინენი წამყვან სამეულში სამი „მ“- 
ს გაერთიანებას აპირებს, სადაც მოგი– 

8 
  

  

“”. ლ»)! ) ”. 

  

    
ლნიმ ბურეს ადგილი უნდა დაიკავოს. 
მას თავისი ჩვეული, გოლეადორული 

ჩვევებმს გახსენება მოუწევს. ყოველ შე- 
მთხვევაში, საგამოფენო მატჩებში „მმმ“- 
ლაინი (მოგილნი-მესიე-მეი) საკმაოდ კა– 
რგად გამოიყურებოდა, ისევე, როგორც 

ჭაბუკები ––- ჯოშ ჰოლდენი, ბრედ ფე- 
რენსი და მეტ კუკი. კანადელთა აქი– 
ლევსის ქუსლი მეკარეთა (სნოუ, პირში) 
სუსტი თამაშია. 

თმნარი (ეკეანის 

დივიზიონი 

  

     
   

„მძლავრი იხვების“ ბანა- 

კში ოპტიმისტური განწყო- 
ბილებაა –– კლუბს თავისი 

  

ყევა მიიღო. ეს იმას ნიშნავს, რომ კვლავ 

ვიხილავთ ტეემუ სელიანესა და პოლ კა- 
რიას ბრწყინვალე დუეტს, რომელიც 
ოსტატებით არცთუ მდიდარ ანაჰაიმს 

ერთობ აძლიერებს. ესაა, ჯერ გაურკვევე- 
ლია, როგორ გამოიყენებს ამ ძალას გუ- 
ნდის ახალი მწვრთნელი კრეიგ ჰართს- 
ბურგი, რომელიც უფრო დაცვითი ვარი- 
ანტების მოყვარულია, თუმც „ისიც. სათქ- 

მელია, რომ საკონტროლო მატჩებში 

ფრედრიკ ოლაუსონი და კევინ ჰალერი 
კლუბის ახალგაზრდა მოთამაშეებთან 

ერთად (მეტ კალენი, იოზეფ მარპა, რუ- 
სლან სალეი) სუპერდუეტს ღირსეულ და- 
ხმარებას გაუწევენ. 
  

  

ჰიჩკოკის გუნდი ელიტაში 
მყარად მას ახა- 

ლი მიზანი გაუჩნდა –- თასის მოპოვე–- 
ბა. ბრეტ ჰალის და ბრენტ სევერინის 

მისვლის შემდეგ გუნდმა ჩამოყალიბე- 
ბული, სრულყოფილი სახე მიიღო. ჰ 

ალი „ვარსკვლავების“ შეტევებს სულ 
სხვა ძალასა და სიმახვილეს მიანიჭებს, 
ხოლო სევერინი პოლიციელის ფუნქ- 
ციას შეასრულებს. ამ დღეებში კო- 
ნტრაქტს ხელი მოაწერა ბოლო თავი- 

სუფალმა აგენტმა ჯემი 
ასე რომ, თუ დალასი თავის მთელ პო- 

ტენციალს და სათასო თამაშების გა- 

მოცდილებასაც გამოიყენებს, დეტრო- 

იტს ძალიან გაუჭირდება სამეფო ტა- 

ხტზე დარჩენა. 

      

   
“სეზონის დაწყებამდე „მე- 
ფეების“ მთავარი ამოცანა ის 
იყო, რომ ყველა წამყვანი 

ჰოკეისტი შეენარჩუნებინა. მათ ეს შე- 

ძლეს. ამიტომ კლუბის ერთობ ამბიცი- 
ურ მწვრთნელ ლერი რობინსონს ამ ჩე- 
მპიონატში უფრო მაღალი მწვერვალე- 
ბისკენ უჭირავს თვალი და საამისო ძა– 

ლაც შესწევს. ახალი, სარეკორდო კონ- 
ტრაქტი გააფორმა კლუბის ლიდერმა 
რობ ბლეიკმა. მან წლეულს უნდა დაამ- 
ტკიცოს, რომ ნჰლ-ს საუკეთესო მცვე- 
ლია. მძიმე ტრავმის შემდეგ ფორმა აღი– 
დგინა ფორვარდმა ლუკ რობიტაილმა. 

სენტ ლუისიდან შინ დაბრუნებული შე- 
მტევი მცველი სტივ დიუშენი კი უეჭ- 
ველად გააძლიერებს რიცხვმრავლობის 
ბრიგადების თამაშს. 

      

  

  

წლევანდელ ზაფხულს 
კვლავ ყურადღების ცენტში 
იყო კლუბის ლიდერი და 

ლიგის ერთ-ერთი საუკეთესო ძალისმიე- 
რი მოთამაშე კეიტ ტკაჩუკი. ზედიზედ 

მეორე სეზონი მან გაფიცვით დაიწყო. თუ 
შარშან იგი იმით დაამშვიდეს, მომავა- 

ლში კონტრაქტს განვაახლებთო, წლე- 

ულს კაპიტანმა სულ სხვაგვარად დაა- 
ყენა საკითხი –– 8 მილიონი დოლარი 
მოითხოვა. საბოლოოდ შეთანხმდნენ და 
ტკაჩუკი გუნდში დარჩა. „კოიოტებმა“ 

ამასობაში ძვირადღირებული ვეტერა- 
ნები დაკარგეს –– კრეიგ ჯენი და სა- 

ხელოვანი მაიკ გარტნერი (მან კარიე- 

რა დაასრულა). თუმც ფინიქსი ოსტა- 
ტთა ნაკლებობას არ განიცდის და ეს 
მისთვის იქნებ კარგიც იყოს. მით უმე- 

ტეს, რომ კლუბმა მცველ ლუმესა და 
ფორვარდ ადამსის სახით კარგი შევ- 

სება მიიღო. განსაკუთრებით საინტე- 

რესო იქნება ლუმესა და მისი თანამე- 

მამულე ტეპო ნუმინენის დუეტის ხი- 

ლვა. 

      

"სან-ხოსე. .. 
ს სშარმხი თას. 
საკმოდ არასტაბილურ 

აუტსაიდერიდან „ზგიგენე- 

ბი“ ანგარიშგასაწევ ძალად 

იქცნენ და უკანასკნელ პლეი ოფში ლა- 
მის თვით დალასს გაუშრეს სისხლი. 

გუნდში ახალგაზრდები (ფრიზენი, შტუ- 
რმი, მარლო, ზიუზინი) და გამოცდი- 
ლები (ნიკოლსი, კრეივენი, ნოლანი) 

კარგად. შეეწყვნენ ერთმანეთს და წლე- 
ულსაც საკმაოდ საიმეღოდ გამოიყუ- 
რებიან, მით უმეტეს, რომ კალიფორნი- 

ელებმა ერთობ გაამაგრეს დაცვის ხა- 

ზი. მცველები – სუტერი და ექსდეტ- 
როიტელი როუზი, აგრეთვე ჰაშეკის შე- 

მცვლელი შილდსი ამ მხრივ საიმედონი 

არიან. 

საერთოდ, უნდა ითქვას, რომ სანხო- 
სელი სელექციონერები ჩინებული სა- 

დრაფტო საქმიანობით გამოირჩევიან და 

მათ წლევანდელ წვეულებსაც, ალბათ, 
მალე საქმეში ვიხილავთ. 

დღეს MIIL-ის ჩემპიონატის სამი მატჩით 

აიღებს სტარტს: რეინჯერსი –- ფილა- 

დელფია; ფლორიდა –– ტამპა; კალგარი 
–– სან-ხოსე (მატჩი ჩატარდება ტოკიო). 

სამგელ ღარიბიანი 

  

ფინიქსის ლიდერი კეიტ ტკაჩუკი 
  

  

სარტიელი 
  

 



  

წუხელ? 

#პალარბური(ჯ 

სე ხონის გედი 
6ნ6ელებოდა... 

M84#-ში უკვე სამი თვეა 

უდიდესი პრობლემაა, რომე- 

ლსაც ლოკაუტი ჰქვია. ფულს 
დახარბებულ მოთამაშეთა და 
გუნდების ბოსთა დავას და 

კამათს სახეირო არაფერი მოჰ 
ყოლია და ამ გაუგებარმა სი- 
ტუაციამ ყველას თავი მოა- 

ბეზრა. მოდავეებმა ის მოი- 

გეს, რომ M84#-ს კომისარმა 

დევიდ შტერნმა სეზონის და- 

წყება ნოემბრიდან დეკემბრის ბოლოს გა- 
დადო, რეგულარულ სეზონში გასამართ 

მატჩთა ოდენობა 82-დან 60-მდე შეამცი- 

რა და ისიც დაურთო, დროულად მორი- 

გდით, თორემ ამასაც არ გაღირსებთო. 

ამგვარად M84-ს არსებობის 52-წლიან 

ისტორიაში შეკვეცილი, არასრულფასო- 

ვანი სეზონის გამართვა რეალურად დაე- 

მუქრა, ისიც უკეთეს შემხთვევაში. 
კალათბურთის ეროვნული ასოციაცი- 

ის უპირველესი დიდკაცის ამ განცხადე- 
ბამ, რა თქმა უნდა, დიდი მითქმა-მოთქმა 

გამოიწვია. დევიდ შტერნის მოადგილე 
რას გრანიკმა კომისარს დაუჭირა მხარი 

და უკვე მერამდენედ მოუწოდა მოდავე- 
ებს – მოთამაშეებსა და გუნდების 

ფმლობელებს –– მათთან ერთად კიდევ 
ერთხელ დამსხდარიყვნენ მოსალაპარა, კე- 

ბლად: „თუ საჭირო გახდება, მთელი დღე 
და ღამე უნდა ვიმსჯელოთ და მაშინ შე- 

იძლება რამე გამოგვივიდეს“ –– თქვა მან. 
არადა, მოთამაშეები და მათი გუნდების 

დ ელები პირისპირ ორი თვის წინ, 6 
აგვისტოს, შეხვდნენ და ორსაათიანი სა- 

ქმის გარჩევა დაკადაკით და მფლობელთა 
მიერ ოთახის დემონსტრაციულად დატო- 

პორაჩის 

  

4 ჯგუფი 
რადნიჩკი (იუგოსლავია) 
რი (სლოვაკეთი) 80:52 

რადნიჩკი 11 0 წთიპ.. 9 
ინტერი 101 5280 1 

გალათასარაი – – – « ” 
რუსეთის „სპორტაკადემკლუბმა“ მონა- 

წილეობაზე უარი განაცხადა 
II ტური. 1410: გალათასარაი –– რადნიჩკი 

8 Xგუფი 

ალიტა (ლიტვა) –“ კომფორტი (პო“ 
ლონეთი) 85:6,;, დოლფინსი (შვე- 

დეთი) ––- სპარტაკი (სანკტ-პეტე- 

<8#. ინტე- 

რბურგი, რუსეთი) 109:90 

ალიტა 110 85:61 2 

დოლფინი 1 1 0 109:90. 2 
სპარტ 1-0 1. ო90909 1 
კომფ იტი 1.0. 1 · 6185 1 

II ტური. 14.10: ალიტა –- დოლფინსი, 

კომფორტი – სპარტაკი 

C ჯგუფი 

უნიკახა (ესპანეთი) –– ოსტენდე (ბე- 
ლგია) 78:71; ტატამი (გერმანია) 
–- ძუკეტი (იტალია) 71:68 

უნიკახა საშა) . შეს ოე 
ტატამი 11 0 MM" "9 
ძუკეტი 10.1“. 6871 1 
ოსტენდე 101 7128 1 

II ტური. 1410: ტატამი –– უნიკახა, ძუ- 

კეტი -– ოსტენდე 
ი ჯ»Xგუფი 

კერავნოსი (კვიპროსი) –- ჟელეზ- 

ნიკი (იუტოსლავია) 81:67; პანიო- 
ნიოსი (საბერძნეთი) –“- ფრიბუ” 
რგი (შვეიცარია) 69:68 

კერავნოსი 110 81567 2 
პანინონიოი 1 10 6968 2 
ფრიბურბი 191 6869 1 
ჟელეზნიკი 1091 67:81 1 

II ტური. 14.10: კერავნოსი –– პანიონი– 

ოსი, ჟელეზნიკი –– ფრიბურგი 

L Xგუფი 
ბეშიქთაში (თურქეთი) “–- ფალკო 
(უნგრეთი) 74:71, პეპსი (იტალია) 

–- ბიტომი (პოლონეთი) 67:63 

პეპსი 11.0 წი-უვ - 2 
ბეშიქთაში 110 741 :2 
ფალკო 101 ?14 1 
ბიტომი 10:-:1 357 ..:1 

II ტური: 14.10: ბეშიქთაში – პეპსი, 
ფალკო -–- ბიტომი 

L ჯ·გუფი 
ფორუმი (ესპანეთი) “- ნოვა ჰუტი 
(ჩეხეთი) 73:66; მონსი (ბელგია) 

–- დიჟონი (საფრანგეთი) 86:67 

მონსი 1: 8 -8რთი.. 3 
ორუმი 110 7366 .2 

წო ოვა ჰუტი 10 1 6673 1 
დიჟონი სა ფუ. 

II ტური. 1410: ნოვა ჰუტი – მონსი, 

დიჟონი –- ფორუმი 

თასი. 

ვებით დასრულდა. მას შემდეგ შეხვედრე- 
ბი და დავა-კამათები მრავლად გაიმა- 

რთა, მაგრამ ამ საქმეში უკვე ლიგის ხელმ- 
ერეოდნენ. არც ამას მოჰყოლია 

რაიმე რეალური შედეგი. აი უკვე ორი 

კვირაა, ერთმანეთს ხვდებიან M84#-ს წა- 

რმომადგენლები –– შტენი და. გრანიკი 
და მოთამაშეთა ასოციაციის უფროსები 

– პრეზიდენტი და „ნიუ იორკნიქსის“ 

ცენტრი პატრიკ იუინგი და ასოციაციის 
აღმასრულებელი დირექტორი ბილ ჰან- 
ტერი. ამ ოთხი ბობოლას შეხვედრას შტე- 

რნის ზემოთქმული განცხადება მოჰყვა. 
წუხელ ღამით კი სასამართლო პრო– 

ცესი გაიმართებოდა, რომელსაც ლოკაუ- 
ტის დროს მოთამაშეთათვის ხელფასების 

მიცემა-არმიცემის საკითხი უნდა გაერკ- 
ვია. მისი შედეგი, რა თქმა უნდა, დიდ 

გავლენას იქონიებს მოვლენათა შემდგომ 

განვითარებაზე. 

კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რამ გამოიწ- 
ვია ლოკაუტი. 1997-98 წლებისი სეზონის 

დამთავრების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მო- 

თამაშეების ჯამობრივი შემოსავალი მთ– 

ლიანად M8#-ს შემოსავლის 57 პრო- 

ცენტს ალეს რაც ხუთიოდე პროცე- 
ნტით მეტია დაშვებულზე. ისიც ალმო- 
ჩნდა, რომ კლუბებს, ებმაც მოთამა– 

შეებს მრავალმილიონიანი კონტრაქტები 
გაუფორმეს, აღარ ძალუძთ ფულის მთ- 

ლიანად გადახდა და მაშინ, როცა კალა- 

თბურთელები მილიონებს ხვეტავდნენ, 
კლუბთა უმრავლესობა წამგებიანი გახდა 
და მათივე თქმით, ლამის წელში გაწყდა. 

მოთამაშეებს კი არ სურთ ამხელა შემო- 

სავლებს შეელიონ და სულ სხვა აზრზე 

დგანან. „ჩვენ ვგრძნობთ, რომ M87# ძა- 

ჯგუფური „ეტაპი. | ტური 

C ჯგუფი 
სპარტა (ჩეხეთი) –“ აპოლონი (სა- 
ბერძნეთი) 62:85; ციტლიუკი (ბო- 
სნია) –“ მაკაბი (ირონი, ისრაე” 

ლი) 74:67 

აპოლონი 1. 1.0- 8569... 
ციტლიუკი 1 10 , 7467 2 
მაკაბი 101 67:74 1 

სპარტა 10 1: -6285 1 
II ტური. 1410: ციტლიუკი – სპარტა, 

მაკაბი – აპ ი 

LI ჯგუფი 
ბენფიკა (პორტუგალია) –- მაკაბი 
(რიშონ ლე ციონი, ისრაელი) 93:99, 
ლე მანი (საფრანგეთი) –- ბამბე- 
რგი (გერმანია) 86:87 

აბი 10 923. .2 
ბამბერგი 110 878 2 
ლე მანი 10.1 787»... 1 
ბენფიკა 10 1. 9399. 1 

II ტური. 14.10: ზამბერგი – მაკაბი, 

ბენფიკა –– ლე მანი 

„ I ჯგუფი 

პორტუ (პორტუგალია) –- ატომიქსი 
(ბელგია) 105:70, ბეზანსონი (საფ- 

რანგეთი) -- ადეკო (ესპანეთი) 6964 
პორტუ 11 0 10570 2 
ადეკო 110 6459 2 
ბეხანსონი 10 1 5964” 1 
ატომიქსი 10 1 :72005.. | 

1I ტური. 1410: პორტუ – ბეზანსონი, 

ატომიქსი –– ადეკო 
I) ჯგუფი 

ბენსტონი (ხორვატია) –“ ბორაცი 
(ბოსნია) 58:56; ტუბორგი –“- დუ” 
კატო (იტალია) 63:70 

უკატო 110 7063 2 

ბენსტონი 1 10-:585 2 
ბორაცი 10.1 5658 1 
ტუბორგი 10 1 წვ 1 

II ტური. 1310: ბორაცი – დუკატო. 

1410: ბელსტონი –– ტუბორგი 

LX Xგუფი 
სლობოდა (ბოსნია) –- ტელეკომი 
(გერმანია) 59:57; პაპაგოსი (სა- 
ბერძნეთი) –- ზრინიევაცი (ხორ- 
ვატია) 78:73 

პაპაგოსი 110 78735 
სლობოდა 110 597 2 
ტელეკომი 1-0 1 59” 1 

იევცი 10 1 7328 1 
II ტური. 1410: პაპაგოსი –– სლობოდა, 

ზრინიევაცი –– ტელეკომი 

იასფავლი 
8 თვეში 

პრეზიდენტი იუინგი 
თანამოაზრეებს ყუ რს ედ - 
ხოლო“ მოწინააღმ ღმდეგეებ ი 

სჯერა 

ლიან ბევრთ ფულს აკეთებს და ამ მხრივ 
ყველაფერი რიგზეა. ამგვარად არ გვე- 
სმის, რატომ მოგვიხურეს მათ კარები –– 
თქვა პატრიკ იუინგმა. თავიანთ პრეზი- 

დენტს მოთამაშეთა აბსოლუტური უმრავ- 
ლესობა ეთანხმება. 

ორივე მოდავე მხარეს იმის ჭკუა ჰ 

ყოფნის, რომ ერთმანეთს მოლაპარაკებე– 
ბისკენ მოუწოდონ, მაგრამ ორივე მხარე 

ისეა დარწმუნებული თავის სიმართლეში, 
რომ დათმობაზე წასვლა არც ერთს სურს, 

ამას კი, როგორც ხედავთ, M84-სგან უკი- 
დურესი ზომების მილება – ჯერ 

ლოკაუტის გამოცხადება, შემდეგ კი სე–- 
მოჰყვა და სავსებით რეა– 

თერ რომ M8/#-ს კომისარმა თავისი 

ნათქვამი შეასრულოს და მოდავე მხარეე- 
ბის სეზონის ჩაშლით დააშოშმინოს. 

ირაკლი ფირაშვილი 

6-7 ოქტომბერი 

L, ჯგუფი 
პოგონი (პოლონეთი) –“ შიაულიაი 

„ (ლიტვა) 75:95; ლოკომოტივი (რუ“ 
სეთი) –– (უკრაინა) 00-90 

შიაულიაი 1:19 ყულუ,. 3 
ლოკომოტივი 1 1 0 100:9- 2 
შახტიორი 1.0 1 90100“ 1 
პოგონი 10.1 795 1 

II ტური. 1410: შიაულიაი -- შახტიო- 

რი, პოგონე – ლოკომოტივი 

M «გუფი 
(იტალია) –– კრკა (სლო- 

ვენია) 102:75; ჰაპოელი (გალილ 

ელიონი, ისრაელი) “- ლოვჩენი 
(იუგოსლავია) 97:90 

აეროპორტი 1 1 0 10275 2 
ჰაპოელი 110 99590. :.2 
ლოვჩენი 10 1 -90972. 1 
კრკა 1.0 1. 75102. -1 

1I ტური: 1410: აეროპორტი – ჰაპოე- 

ლი, კრკა –– ლოვჩენი 
M ჯგუფი 

ბარსელონა (ესპანეთი) –- პსუ (სა- 
ფრანგეთი) 70:55; ბაიერი (გერ- 

მანია) –“ ოკაპი (ბელგია) 79:90 

ბარსელონა 1 1 0 7055 2 
ოკაპი 110 '9029:2 
ბაიერი 10 1 7890 1 
პსჟ 10 ლ ==.” 

I ტური: 1410: ბარსელონა –- ბაიერი, 
პსჟ – ოკაპი 

0 ჯგუფი 
აზოვბასკეტი (უკრაინა) –“- არსე“ 
ნალი (რუსეთი) 61:90; ჰოწკა (ფი- 

წეთი) –– ნეპტუნასი (ლიტვა) 93:73 
არსენალი 110 9060 2 
ჰონკა 11.0 99ყვ 3 

ნეპტუნასი !10ე კ 383.) 
ახოვბასკეტი 1.0 1 6190 1 

II ტური. 1410: არსენალი –- ნეპტუნასი, 
აზოვბასკეტი –– ჰონკა 

L ჯგუფი 
ბეობანკა (იუგოსლავია) –- ირაკ- 
ლიონი (საბერძნეთი) 100:103; სვიტი 

(სლოვაკეთი) –– დარუშაფაკა (თუ“ 
რქეთი) 61:89 

დარუმაფაა 1 10 8901 2 
ირაკლიონჩე 1 1 0 103100 2 
ბეობანკა 1 0 1 100103 1 
სვიტი 10.1 .ისვი 1 

II ტური. 1410: ირაკლიონი –– დარუშა- 
ფაკა, ბეობანკა –– სვიტი 

მეეე, 
ტელ: 32-08-74 

  

  

სარტიმლ?0     

– წC #C. 
სლაწების წი), წლებ 

   

    
        

    
/ 

/ 

(4))) ე 9 )–,1) 
  

სამართველოს ჩემპიონადთტ > 

“ექსპრესს დაწვებს შმასკრ) 
ექსპრესი 8%რ6 დათვები 

ექსპრესი: 1 ლ –– სუთიაშვილი; 1 ს 
–- კვინიხიძე 

დათვები: 1 ლ -–- ფხაკაძე, 1 გ –– 
ჩუბინიძე, 2 ს –“– ჩუბინიძე; 1 ა 
–– შარვაშიძე. 
ამ შეხვედრაში ერთმანეთს სატურნი- 

რო ცხრილში მეზობლად მყოფი ორი ლი- 
დერი შეხვდა. ბუნებრივია, ამ მატჩს პრი- 
ნციპული მნიშნველობა ჰქონდა: ბათუმე- 
ლები მოგებით მინიმუმამდე ამცირებდნენ 
სხვაობას მეტოქესთან, წაგების შემთხვე- 

ვაში კი მოსალოდნელი იყო მესამე ადგი– 
ლსაც გამოთხოვებოდნენ, რადგან ზურგ- 
სუკან არმიელთა სუნთქვა მოესმით. ეს 

უკანასკნელნი გუშინვე აუტსაიდერ „დი- 
ნამოს“ ენ და ყველა მათ გამარ– 

ჯვებას მიეღბი, რაც საბოლოოდ ასეც 
     

დათვებმა აუტიც მოიგეს და თამაშიც 

21102     

    
    

   
    
    

   

    
   

    
     
   

     

    
   
     

    
   

რდირი. თუმცა მისი არყოფნა, მათ 

დნიეროდ, გუნდს არ დაამჩნია ჩუბინიბ 
რომელმაც ჩინებულად შეასრულა დამ 

'ს ფუნქციები. 
შეხვედრა რომ პრინციპული და დ“ 

ბული იყო, ეს. უკვე ვთქვით. ამიტოგ 
ორივე გუნდი ძალიან ფეწელობდა! 
არცთუ შედეგიანობაც უფრო ამით. 
მოწვეული, ვიდრე წამყვან მოთამაშ. 
არყოფნით ან მოედანზე მყოფთა უზ 
ტობით. 

მთლიანობაში თამაში უაღრესად დ 
ბული გამოდგა, თანაც ისეთი, ბოლო წა : 
თებამდე გამარჯვებულის ვინაობა უც§ 
ბი იყო, რადგან „ექსპრესი“ ანგარიშ 

წამოწევის შანსს ყოველთვის ინარჩუნ 

ბდა. არც ერთმანეთზე თვალშისაცემი 
რატესობა ჰქონიათ მეტოქეებს, თუგ, 

        

   
   
   
    
   
     
    
    
   
   
     
    
    
   
    
     
    
   
      
   
    

  

           
    
         

   

  

      

     

    
    

     

      

   
   
   
   
    

     
    

    
     

    
     
   
   
    
    
     

  

    

    

     
     

    

    

    

     

    
   

    

   
    

       

    

    

    

     

მოხდა. რა თქმა უნდა, მოგება არც 

„ექსპრესს“ აწყენდა, მაგრამ ზღვისპირე- 
ლებიც ყოველნაირად ეცდებიან საპლე- 
იოფოდ თავი აარიდონ მეოთხე ადგილს, 
რაც უძლიერეს „ყოჩებთან“ შეხვედრას ფი- 
ნალამდე ააცილებთ. ეს ფაქტორები გვა- 
ფიქრებინებდა, რომ შეხვედრა დაძაბული 
იქნებოდა და საბოლოოდ მოლოდინი გა- 
მართლდა კიდეც, მატჩს არც ნერვულობა 
აკლდა, რასაც თამაშის ბოლოს ყველაზე 

უარესი –– გუნდური ჩხუბი მოჰყვა. თამა- 
შზე ორივე გუნდი სერიოზული დანაკ- 
ლისით გამოცხადდა –- ნაკრებში გამო- 
ძახებული მოთამაშეები აკლდათ. ისედაც 

სკამდამოკლებულ ექსპრესელებს ამ მი– 
ზეზით ალანია, კობახიძე და კაცაძე არ ჰ 

ყავდათ, თუმცა ნაკლები არც „დათვების“ 
დანაკლისი იყო – ემზარ ძაგნიძე, გუ- 

ნდის საუკეთესო დამრტყმელი და ბომბა– 

დინამშმ არმწას შშშრა 
ასკ 29:3 დინამო 

ასკ6. ნწლ –– აბუსერიძე (2), ზაქა“ 
რიაძე (2), პავლიაშვილი; 2 8 –– 
აბუსერიძე. 

დინამო: 1ს –“-– აბდუშელიშვილი 

არმიელები 
მადგენლობით გავიდნენ, მაგრამ უპირა- 
ტესობის მოპოვება ადვილად მოახერხეს 
და უკვე მე-5 წუთზე ზაქარიაძემ პირვე- 
ლი ლელოც გაიტანა. დაწინაურებულები 
სანახაობრი ენ, ვადაც უკეთ გამოიყურებოდნ 
რადგან უმეტესად ხელით თამაშობდნენ, 
რის გამოც ლელოს გატანის მრავალი 

შანსი შეიქმნეს, თუმც ხელიდანაც გაუ- 
შვეს. დინამოელებს ისღა დარჩენოდათ, 

თვალი ედევნებინათ მეტოქეთა შეტევე- 
ბისთვის. არმიელთაგან ყოველი ბურთის 
მოხელთება სახიფათოდ მთავრდებოდა. 

დინამოელებს ნერვებმა უმტყუნა და მე- 
20 წუთზე რამიშვილისა და მინაშვი- 
ლის წაკინკლავება დიდ ჩხუბში გადაი- 

ზარდა, რომელმაც „დინამო“ აშკარად გა– 

ტეხა, რასაც ჯერ 30-ე წუთზე აბუსერი– 
ძის, 38-ზე კი პავლიაშვილის ჩინებული 
ლელოები მოჰყვა. არმიელები თითქო– 

სდა ყველაფერს სწორედ აკეთებდნენ, მა– 
გრამ ბოლოს ხან ბურთი უვარდებოდათ 

ქმნა ვერ შეძლო, თუ არ ჩავთვლით აბ- 
დუშელიშვილის 20-მეტრიან დრიბლინგს, 

თამაშის სანახაობრივ მხარეს თვალწ. : 

ტაცი ნამდვილად არ ეთქმოდა, რაც ჩვეI 
ჩემპიონატისთვის უცხო სულაც არ გ 

ხლავთ. + 
ბათუმელთა გამარჯვების. საწინდრად მ. 

თი უკეთესი პირობები უნდა მივიჩნი : 

თითქმის ყოველმხრივ უზრუნველყოფიუვ 
დათვთაგან განსხვავებით დამატებითი შ; 
მოსავლის ძებნაში სხვა სამსახურით დ 
კავებულ ექსპრესელებს უფრო ნაკლე" 
დრო რჩებათ რაგბისთვის. თავის მხ 

ური სიმყარე სრულიადაც 
უშლის ხელს „დათვებს“ ნამდვილი დ“ 
თვის მრისხანება გამოა , რისი მL 

ხვერპლიც გუშინ „ექსპრესი“ გახდა. გუ 
ნდი, ვინაც ექვსეულში მოხვედრის შ 

მდეგ მალემრბოლი ექსპრესის ნაცვლ“ 
ტურიდან ტურამდე ანელებს სვლას.  · 

ირაკლი თავათ 

' რომელიც ასევე უმისამართო პასის მ) 
მდეგ დაიკარგა. 19:0 -- ამ ანგარიშს დ“ 

ენ არმიელები დასასვენებლად წ” 
ოი მეორე ნახევარში აშკარად 2» 

მოიკვეთა არმიელთა შერკინების უკეთ? 
სი ფიზიკური მომზადება, ისინი შერკ“ 
ნებაშიც და აუტშიც დომინირებდნ# 

დინამოელებმა მხოლოდ ერთი ხეირია% 
მომენტის შექმნა მოახერხეს: თავისი 27 
მეტრიანი ხაზიდან წამოღებული ბუ 
იმავე აბდუშელიშვილმა არმიელთა ოს? 
დაორამდე მიიტანა, სადაც მის წინა” 

ღმდეგ პავლიაშვილმა ითამაშა უხემ# 
და დინამოელებმა საჯარიმოს დარტამ! 
უფლება მოიპოვეს. 22 ან აბდ) 
შელიშვილმა ძელებს შორის გაატარა 6 
„დინამოს“ კინკილა 3. ქულა შესძინა. ამ! 
შემდეგ არმიელებმა ზედიზედ რამდენ? 
რმე გაარღვიეს დინამოელთა დაცვის ხ” 
ზი. ჯერ პავლიაშვილის მიერ რ შეგორ 
ბული ბურთის შემდეგ აბრამიშვ 

ხელიდან გაუშვა ლელოს გატანის მ” 
ნსი: ბურთი სალ: ელეო მოედანზე კი შე” 

ტანა, მაგრამ იმის ნაცვლად, დაედო, ძი?! 
დააგდო. მერე აბუსერიძემ კარგად გაზ” 

| დინამოელთა ჩათვლის მოედნის V 
ახლოვეს დანიშნული შერკინება. კაკ” 

ბაშემაც და ზაქარიაძემაც გაიტანეს თ 
ბარონ თა. ს ასიიგა ა გ ც დაფიქსირდა “ 

ამ გამარჯვების შემდეგ 3. # რ 

არჩილ  ფუგბურიბ
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ახლა კი ვარიანს დავუბრუნდეთ და 

ირგისთან შეხვედრამდე საკრივო და–- 

აზის მშენებლობაზე გეტყვით ორიოდ 

ტყვას, 

მართლაც საშური საქმე წამოუწყია კან- 
ლაკს. დღევანდელ პირობებში საკმაოდ 
სი სპორტული სარბიელის მშენებლო- 

მაშინ, როცა ფინანსურად ხელს არავინ 
მართავს, ცოტა არ იყოს, ძნელი საქმეა. 

ა და მშენებლობაც, გაჩაღდა. აგური 
ს დაედო და, როგორც გუშინ გითხა- 

, მოკლე ხანში მშვენიერი ნაგებობაც 

იმა. ახლა ვარიანელები დარბაზის 

აზე მუშაობენ, თან 11 ოქტომბრის 

მსჯელობენ და ეიმედებათ კიდეც, 
ჩასოფლელი კვლავაც რომ ასახელებთ. 

მ ის მარ– 

სავიმარტოხელეთ გიორგი და ჩვენი 

რვიუც მაშინ შედგა. 

> მ 

ვარიანის კრივის ძველ დარ 

–- პროფესიულ რინგზე ორჯერ 
იკრივე და სწარმატესათბეს მენია 
მე ბრძოლაც _ მოგდგომია, მე- 
ტოქის ვინაობა კი ირ არ იცი, 
აგრამ ერთი კია, უცილობლად 

ძლიერ, გამოცდილ და მრავლის- 
მნახველ % ი, შეხვდები, ეხი 
თვით ადრე ხომ მაინც წია იცოდე, 
ვის ეჩხუბები და მეორეც, მეტოქის 
გამოცდილება ხომ ა გიში ებს? 

– წესით და რიგით მესამე ბრძოლა 15 

ნოემბერს ლონდონში უნდა გამემართა, მა- 
გრამ, რადგანაც იმის შესაძლებლობა გა– 

ჩნდა, რომ II ოქტომბერს თბილისში მეკ- 

რივა, ჩემი მენეჯერებიც დატრიალდნენ და 
ამიტომაც ასეთ უმოკლეს დროში ხდება 

მეტოქის შერჩევა. თორემ ლონდოში გა- 

სამართი შეხვედრის მოწინააღმდეგე წინ- 

დაწინ მეცოდინება. მეორე კითხვაზე კი 

ამას გიპასუხებთ: მშიშარა მოკრივე ბრ- 

ძოლას ვერ მოიგებს, თბილისში მხოლოდ 
გამარჯვებისთვის ვიბრძოლებ. ასე რომ 

შიში და ხათრი ჩემგან გამორიცხულია. 
სპორტის სასახლეში მოსული მაყურებე- 

ლი ნამღვილ კრივს იხილავს და მჯერა, 

მეც ხელაწეულს მნახავს, 

–- ვარჯიშზე აატირი ბოდი, ნა- 
მდვილად კარ ი ფორმაში ხარ. 
ალმა, მრრომის საუბრობ ასე 
თავდაჯერებით. 
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30იC6ც6 ბზინლა იჟქოს! 
კანდელაკს სპასოვის ნაცვლად შეიძლება სხვა 

შეახვედრონ, თუმცა გიორგისთვის ეს სულერთია 

გუშინდელ ვარიანულ რეპორტაუს ალბათ გაეცანით, დღეს კი, დაპირებისამებრ, გიორგი 

კანდელაკთან ინტერვიუს შემოგთავახებთ. მაგრამ ვიდრე გიორგისთან საუბარს დავიწყებდეთ, ერთი 

ფრიად მიშვნელოვანი ამბავი გვინდა' გაუწყოთ. გუმინდელ „სარბიელში“ გითხარით, 1I ოქტომბერს 

ქართველ მოკრივეს ბულგარელი სპას სპასოვი შეებმებაო, კანდელაკიც სწორედ მას ელოდა 

თბილისში, თუმცა, როგორც ნოდარ ექვთიმიშვილმა გვაცნობა, ადვილი შესაძლებელია სპასოვის 

ნაცვლად სულ სხვა მოკრივე ვიხილოთ, რომელსაც სპასოვხე მეტი ორთაბრძოლა ჩაუტარებია 

პროფესიულ რინგზე და რეიტინგითაც მასზე მაღლა დგას. ეგ არის მხოლოდ, ალილო და ხწვალეო – 

კვირის კრივი კარხე მოგვდგომია და უპირველესად ჯერ გიორგიმ უნდა იცოდეს ვისთან იჩხუბებს 

და მერე არც კანდელაკის გულშემატკივართათვის არის უინტერესო, ვის შეერკინება ვარიანელი 

მოკრივე. თვით ნოდარ ექვთიმიშვილიც დაბნეული გვეჩვენა, თუმცა აქეთ დაგვაიმედა სპასოვი 

იქნება თუ სხვა მოკრივე, თბილისს აუცილებლად ჩამოვა და 11 ოქტომბერს კრივის მოყვარულები 

დაპირებულ ორთაბრძოლას უცილობლად იხილავენო 

– სწორედ შეგინიშნავს, მართლაც სა- 

უკეთესო ფორმაში ვარ. კარგად იცი, სტივ 
არჩერთან საკრივოდ ამერიკას ორმოცი 

დღით ადრე გავემგზავრე და ამ ხნის მან- 
ძილზე იქ ვემზადებოდი. ამერიკულმა პე- 
რიოდმა უდიდესი გავლენა იქონია ჩემზე. 
გულმოდგინედ ვვარჯიშობდი. წონაშიც 
იმეი მარელი აი აი 

აფი და ფი ად გ ავ ი. 

_ ამერიკაში კარგა ი წი წ 
ზადე, მაგრამ ახლა საქართვე ოში 
ხარ, აქ კი არც პირობებია შესა- 

რისი და ვერც შენ ბულ კარელ 
მწვრთნ ლ ტაკოვსა და ინგლი- 

ულტანტებს ვხედავ. 
კოვმა გარკვეული მიზეზების გა- 

მო ვერ შეძლო ჩამოსვლა, ხოლო ჩემი 

მენეჯერი ფრანკ მელონი და სხვები უახ- 
ლოეს დღეებში გვეწვევიან. ვარჯიშით კი, 
როგორც ხედავ, აქ, ვარიანში ვვარჯი- 
შობ. მართალია, ამერიკასთან და იქაურ 

პირობებთან ვარიანი ახლოსაც ვერ მივა, 

მაგრამ გული გულობდეს და ქადა ორივე 
ხელით იჭმევაო, ხომ გაგიგონია. ამერიკი– 
დან ჩამოსულმა ორიოდ დღე დავისვენე 

და მერე კი ვარჯიშსაც შევუდექი. დი– 
ლით დავრბივარ, საღამოს კი რინგზე ავ- 
დივარ და გვარიანადაც ვკრივობ. ერთია 
მხოლოდ, ძლიერი სპარინგ-პარტნიორ 
არ მყავს და აქაურ ბიჭებს ვთხოვე დახმა- 
რა ისინიც არ დამზარდნდენ. >“ რო- 
გ შეუძლიათ, 

–- დღეს ექს. აუნდი იკრი- 
ე, ბევრიც იმოძრავე. დაღლა კი 

ს დრელზანს არ გეტყობა. 
– ხომ გითხარი, ჯანზე ვარ, ახლა მეტ 

ყურადღებას სისწრაფესა და გამძლეობას 

გა, L 

შლა კვირის ჩხუბი რამდენ რაუ- 
ნდიანი იქნება? 

– წინა ორი შეხვედრის მსგავსად თბი- 

ლისშიც ოთხრაუნდიანი კრივი გაიმარ- 

– ინგლისშიც და ამერიკაშიც 
არა მეიი ცსარძიაბიოით რანი 
რაუნდი არ დაგჭირვებია. ორი- 
ვეჯერ ნოკაუტით იმარჯვე. თბი- 

სელ კო 
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კანდელაკმა ეს მშენებარე დარბაზი კრივის კერად უნდა 

_”– 

  

მტერს მოხვდა კანდელაკის მარჯვენა   
  

ლისში რას აპირებ? 

– ნოკაუტით გამარჯვება იცოცხლე, 
კარგია <– მოკრივეს უძლეველის სახელს 
დაუგდებს ხოლმე. წინასწარ ვერ დაგპი- 
რდებით, მაგრამ თბილისშიც ნოკაუტით 

მოგებას შევეცდები 
– ამასწინათ გვითხარი, ორი 

ბრძოლის მოგებამ როგორ ” 
რომფლს ისე ს ამყოათ. რეიტი- 
ნგში ჩასათვლელი ქულები ზო ი” 
ანაო, არადა, ჯერ აიტი ვ- 
ოპის უძლი რე თა შორის უ და 

დაგვემკ ები ა ადგილი და მხო– 
ლოდ შერე იბრძოლებდი მსოფ- 
ლიო რეიტინგში ქულების დასა- 

გროვებლად. 
– ის, რომ გამარჯვებებით მოპოვებუ- 

ლი ქულები ორივე რეიტინგში ჩამეთვა– 
ლა, ჩემი მენეჯერის ფრანკ მელონის უდი– 
დესი დამსახურებაა. იგი კრივის სამყარო- 
ში დიდად პატივცემული კაცია და მის 
სიტყვას ყოველთვის დაეჯერება, გარდა ამი- 
სა, ორივეჯერ ნოკაუტით ვიმარჯვე, ამან 

სა და კრივის სპეციალის- 
ტების თვალში ჩემი ავტორიტეტი ერთი- 
ორად გაზარდა, ერთიცაა, მე პროფესიონა- 

ლებში სამოყვარულო კრივის მძიმეწონო- 
სანთა მსოფლიო ჩემპიონის სახელით გა- 

დავედი, რასაც პროფები განსაკუთრებუ- 
ლი ინტერესით შეხვდნენ. ამიტომაცაა ბრ- 

მთ ოგი უა უამდე, სულ უფრო ძლიერ 

–- გიორგი, წაი ბულგარე- 

ლი მწვრთნელი აკოვი ვახსენეთ, 
იგი ა ქამაღ აქ არ არის და შენც 
ავთო შოშიაშვილი გავარჯიშებს. 

– ავთო შოშიაშვილს კრივში სხვი- 

სგან არაფერი ესწავლება. ყველამ კარგად 
იცის, რომ მისი აღზრდილი ვარ და ჩემი 

წარმატებებიც ბატონი ავთოს დიდი დამ- 

სახურებაა. სწორედ ამიტომ ვთხოვე მას 

და, აგერ ხედავთ, იგი კვლავ ჩემს გვერ- 
დითაა. მისი რჩევა–-დარიგებებიც თბილი- 

სური ჩხუბისათვის დიდა: დამეხმარება. 

_ გიორგი, კესომ ორიო 

დღეღა დარჩა, ანათოს როდი 
ჩა ოწვალ? 

– ეს ორი დღე, კიდევ ვივარჯიშებ, 

შაბათს დავისვენებ და თბილისში კვი- 

რას დილით ჩამოვალ. 

–- ალბათ, მთელი ვარიანიც წა“ 
მოგყვება საქომაგოდ. 

–- სპორტის სასახლეში მართლაც ბე- 

ვრი ვარიანელი აპირებს მოსვლას, ბე- 

ვრჯერ მითქვამს, I ოქტომბერს სწორედ 

მათ და იქ შეკრებილ ჩემს გულშემატკი- 

ვარს ნაღდი კრივი და ლამაზი საღამო 

მინდა ვაჩუქო. 

სოსო კოტორეიშვილი 
·გადრი კეთილაძე (ფოტო) 

სარგიელი 
  

  

 



  

სამარასწს რწსნვა 

    

ფერზე მოეძებნებოდა: 
„ბევრისგან ვიცი, რომ 
პიტი ვერ იტანს ჩე- 
მთან თამაშს, რაც თა- 
ვიდანვე უპირატესო- 
ბას მანიჭებს, მე. კი 
პირიქით, სწორედ მა- 
სთან შეხვედრა მიხა- 

ზე წესიერად გაისა- 
რჯო, ის მაშინვე 

5 მელსაც სამპრასი- 

33) დააა ზედიზედ ოთხ- 

–“ ჯერმაინც ია => 

“ 1989-90 წლებში ამე- 

” _ რიკელიმაიკლ ჩანგს 

გაუმწარებია მიყოლე- 
ბით ხუთჯერ. 

  

  

უეინ ფერერა უცნაური ჩოგბურ- 
თელია. ჭორფლების ანომალური რაოდე- 
წობითა და მკვლელი ფორჰენდით გამო- 

რჩელი სამხრეთაფრიკელი ერთად ერთია, 
წლეულს მსოფლიოს პირველი ჩოგნობი- 

სთვის მებრძოლი სამივე პრეტენდენტი –– 
პიტ სამპრასი, პატრიკ რაფტერი და მარ– 
სელო რიოსი რომ დაუმარცხებია, მაგრამ 
მას ამავე დროს სეზონში ფინალისთვი– 

საც კი არსად მიუღწევია. ეს იმ მიზეზით, 
რომ ფერერამ ზემოხსენებულ ბობოლათა 
მოშთობის შემდეგ პირველივე მატჩები თა- 

ვისზე გაცილებით დაბალი კლასის მო–- 
თამაშეებთან წააგო –– მოკლედ, ის კა–- 
ცია, მდიდარს რომ ართმევს და ღარიბს 

ს. 

გარდა ამისა, უეინი იმ გამონაკლისთა– 

განია, პიტ სამპრასთან თამაში ჩირად რომ 
არ უღირს –- ბაზელის ტურნირამდე გა- 

მართული სამი პირადი შეხვედრა მსოფ– 

ლიოს ბოლო ხუთი წლის პირველ ჩოგა- 
ნთან სწორედ მისი გამარჯვებებით დას– 

რულდა. ასე რომ, ამერიკელს, რომლის 

„უაილდ ქარდით“ ბოლო მომენტში მისა– 
წვევად ორგანიზატორებს კინაღამ მასპი- 

ნძელთა კერპის –– მარკ როსეს მშრალზე 

დატოვება მოუხდათ, პირველ წრეში ფე- 
თვველის დაწყვილება ნამდვილად არ გა–- 
ა " 

ამჯერად სამპრასს არც იმან უშველა, 

სამხრეთაფრიკელმა პირველი სეტი უკა- 
ნასკნელ გეიმში საკუთარი შეცდომებით 

რომ გადაულოცა, მეორე სეტში კი ბრეი- 
კით დაწინაურების შემდეგ ორმაგებით ლა- 
მის ძალად გაათანაბრებინა. საქმე ტაი- 

ბრეიკამდე მივიდა, სადაც სულ უკეთ და 
უკეთ მოთამაშე ფერერა თავიდანვე წინ 
გავიდა, განწირული შესახედაობის მქონე 
პიტმა კი შეცდომებს უმატა. 

საერთო ანგარიშის გათანაბრების შე- 

მდეგ გამარჯვებულის ვინაობა ეჭვს ალბათ 
აღარავისში იწვევდა –– ფერერა კორტზე 
სრულ ბატონ-პატრონად გამოიყურებოდა 
და მეოთხე გეიმში ბრეიკ-პოინტზე მეტო- 

ქის ტყვიასავით მოწოდებას რაღაც სას- 
წაულად ზედ ხაზის პირას რომ მიუჩინა 

ადგილი, ბედს შეგუებულ პიტს გაბრძო- 
ლებაც კი აღარ უცდი 4:6, 
7:6 (7:4), 6:3 ს რაერიეთს სასარ– 

გებლოდ. 
მსოფლიოს პირველი ჩოგანი მატჩის შე- 

მდეგ დანაღვლიანებული და იმედგაცრუე- 
ბული ჩანდა: „აქ ჯანმრთელი, თამაშს მო– 

წყურებული და იმ სურვილით სავსე ჩა- 
მოვედი, რომ სეზონი კლასიფიკაციაში 

პირველ ადგილზე დამესრულებინა. ახლა 
კი აქ ვზივარ, დაბნეული და ვფიქრობ, 
რა მოხდა-მეთქი. წინ ვიყავი, მერე მოუ- 

ლოდნელად ტაი-ბრეიკი და ერთი-ორი 
მნიშვნელოვანი ქულა წავაგე და ხვალ 
უკვე შინ მივემგზავრები. ამაზე ცუდი რა 
უნდა მომხდარიყო.“ 

სამპრასისგან განსხვავებით, ფერერა შე- 

სანიშნავ ხასიათზე იყო და ახსნა ყველა- 
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კოლას კიფერს წინაღმდეგ. ვერ 
გაუწა ზეირიანად – 2:6, 4:6. ამერიკის 

ღია პირველობის გამარჯვებული პატრიკ 
რაფტერი კი ჩეს ვაცეკთან დამა– 
რცხდა 6:7 (7:9), 5:7, თანაც მთელი მა- 

ტჩის განმავლობაში ბრეიკ-პოინტიც კი 
არ გაუხერხებია. 

„ხალიჩაზე თავს ისე ვგრძნობ, როგორც 

ალბერტო ბერასატეგი ბალახზე, ამიტომ 
სასწრაფოდ უნდა ვისწავლო, დარბაზის 

ტურნირებზე როგორ უნდა მოვიგო. მსო– 

ფლიოს პირველი ჩოგნობისთვის ჩემს გ 

რდა ორნი იბრძვიან, მე კი შემოდგომის 

სეზონი საშინლად დავიწყე“ –– განაცხადა 
რაფტერმა, რომელსაც კარიერის რვავე 
ტიტული ღია ცის ქვეშ აქვს მოპოვებუ- 
ლი. 

პირველი წრის შეხვედრებიდან ყურა- 
დღების ღირსი კიდევ ერთი მატჩი იყო, 
რომელშიც ერთმანეთს მსოფლიოს ყო- 

ფილი, და როგორც ბევრი ვარაუდობს, 
მომავალი პირველი ჩოგნები –- ანდრე 
აგასი და როჯერ ფედერერი ხვდებოდნენ. 

არა, სენსაცია არ მომხდარა და უიმბ– 

ლღონის ფინალში ჩვენებური ირაკლი ლა- 
ბაძის გამაწბილებელ 17 წლის შვეიცარი- 
ელს შესანიშნავ ფორმაში მყოფი აგასი 

(4) არ დაუმარცხებია, მაგრამ იმ 3:6, 2:6 
მარცხშიც კი ბევრს დაამახსოვრა თავი 

მძლავრი მოწოდებებით, უკანა ხაზზე სტა- 
ბილური თამაშით და აგრესიულობით 

(მხოლოდ ბადესთან გასვლაში მოიკოჭ- 

მოუგო და კლასიფიკაციაში 

878-ედან 3%-ე ადგილზე გადა–- 
ინაცვლა, მატჩის შემდეგ აგასი- 
მაც შეაქო: „მან ჩემზე დიდი შთა- 
ბეჭდილება მოახდინა –- შესა- 
ნიშნავი დარტყმები აქვს, სწრა– 

ფად მოძრაობს და სწორად აზ- 

როვნებს –- მე მომწონს ეს კო- 
მბინაცია. ერთი-ორი ისეთი შე– 

ცდომა კი დაუშვა, ჩემს მეტო- 
ქეებს რომ არ მოსდით-ხოლმე, 
მაგრამ ეს ნერვულობაზე მეტად 
ასაკის 
პირველი წრე: ევგენი კა- 
ფელნიკოვი (5, რუსეთი) 
–- მაგნუს ნორმანი (შვე- 
დეთი) 7:5, 6:3; ტიმ ჰენ- 

მანი (6, ინტლისი) –– ჯე“ 
ისონ სტოლტენბერგი (ავ- 
სტრალია) 2:6, 6:3, 6:4; 

გრეგ რუზეცკი (7, ინგ- 
ლისი) –- აქსელ პრეჩი 
(გერმანია) 6:2, 6:2; ბაი- 

რონ ბლექი (ზიმბაბვე) –– 
იან სიმერინკი (8, ჰოლა- 
ნდია) 6:2, 6:2; ტომას იო- | 

ჰანსონი (შვედეთი) ––- ბო- 

რის ბეკერი აა გ. 
6:2; ფაბრის სანტორო 

ფრანგეთი) ––- მარტინ 5 
მი (ჩეხეთი) 6:3, 6:4; მარკ 

როსე (შვეიცარია) –“ ტომი 
ჰაასი (გერმანია) 7:6 (7:3), 
4:6, 7:6 (7:4). 

  
  

29-ე ჩოგან 
ბარა შეტს მეორე სეტში L4-დან დაეწია, მე– 
სამეში –– 3:5-დან, ტაი-ბრეიკზეც სამბურთი- 
ანი ჩამორჩენა აინაზღაურა და Vნ, 6:4, 76 (7:5) 
მოუგო. 

„ყოველ შემთხვევაში, საჭირო მომენტებში. 
მაინც ვითამაშე წესიერად, უკან რომ ვიყავი, 
მოვეშვებოდი-ხოლმე და ბურთს უკეთ ვარ- 

სში მიღებულ ტრავმასა და პრაქტიკის სიმ- 
ცირეს დააბრალა. 
პირველი წრე: ანკე ჰუბერი (გერმა- 
ნია) –– შნიდერი (8, შვეიცა- 
რია) 6:4, 6:; მარი პირსი (საფრან- 
გეთი) –– ამანდა კუტცერი (სამხრეთ 
აფრიკა) 6:2, 6:2; ვინუს უილიამსი 

(5, აშშ) –– სიღყის ფარინა (იტა- 
ლია) 6:2, 4:6, 6:3; კონჩიტა მარტი- 
წესი (6, ესპანეთი) > ირინს სპირ- 
ლეა (რუმინეთი) 366, 6:2, 6:2; ნატა– 
ლი ტოზია (7, გეთი) –“– კი“ 
მბერლი პო (აშშ) 6:4, 67 (9:10), 6:2. 
ფილდერშტადტში წლეულს მსოფლიოს 

აარვრი ჩოგნობის ბედი წყდება –– მარტინა 
ჰინგისს ადგილის შესანარჩუნებლად შეიძ- 
ლება აქ გამარჯვებაც არ ეყოს, ფინალამდე 

მარცხის შემთხვევაში კი პირველობას უეჭ- 

ველად გამოეთხოვება, 
ყველაფერი ლინდსი დევენპორტზეა დამო- 

კიდებული” –– ოკეანისგაღმელ. დიაცს ტა- 
ხტზე მოსაკალათებლად ფინალში გასვლაც 
ჰყოფნის, იმის მიუხედავად, ჰინგისი ყველა 

მეჭეჭით შეწუხებულ მარი პირსს 62, 6:3 მო- 

წ წეს იმას ნიშნავდა, რომ პინგისს მერეელფი- 
ნალში კურნიკოვასთან რომ წაეგო, პირველი 

დღურუალერწეეი, გრუედრიფრბი გრო 
ულოცა –– 16, 6:2, 6:2. 

„შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ მან დაგვია–- 
ნებული საჩუქარი მიძღვნა –– განაცხადა მა- 
რარაბაბირებიილი უელ 

წინა რახირრეუბბრი თ 
რა მაქვიდა წვეელებნივ რა შესანიშწეათ 
აწოდებს“ 

ავთანდილ სვანიძე 

ანა კურნიკოვა 
  

  
IX 

  

საკვალიფიკაციო თამაშების ჩათავების შემდეგ, არაბის სრცია, 
გაიხსნა ჩოგბურთელ ქალთა ბათუმის საერთაშორისო 

ბათუმში ქალების ფვიმაა 
თბილისის მსგავსი ტურნირისგან გან- 

სხვავებით ბათუმში ოდნავ სხვა შემადგ- 
დენლობაა შეიკრიბა. მაგალითად, ზღვი– 
სპირა ქალაქმა მოისაკლისა რუსი მა- 

კაროვა. სამაგიეროდ, ჩამოვიდა ჰოლან– 

დიელი ჰორმანსი, რომელიც ორგანიზა- 

ტორებმა მეორე ნომრად განთესეს. რახან 
სიტყვამ მოიტანა, აქვე მვვუო სხა. 

განთესილთა ვინაობასაც: 

რია რუსი ი ლაცნის ხი36 მე-3 რანდი 
ჟანგ ქუან ი, მე-4 –– დიდბრიტანელი 
ლუჩი, მე-5 –– გერმანელი ანკე ბარნა, მე- 
6 – პოლონური წარმოშობის ფრანგი 
იაგინიაკი, მე-7 –– ბულგარელი რუტჩეკი 
და მე-8 –– ავსტრიელი. სინეუ. 

გუშინწინ და გუშინ უნდა ჩატარებუ- 
ლიყო მეთექვსმეტედ და მერვედფინალუ- 
რი მატჩები, ოღონდ ბათუმურმა წვიმამ 
ორგანიზატორებს ცოტათი დავთრები აუ- 
რია. უიმბლდონისგან განსხვავებით ესტუ- 
რნირი, მოგეხსენებათ, სა, პატარაა 

და ამიტომ ბუნებრივი პირობები მის 
დროულად, ანუ კვირას, აოვიიი 
ალბათ ხელს ვერ შეუშლი 

ავდრის მიუხედავად << წრის შე- 
ხვედრების ჩამთავრება მონაწილეებმა მა– 

ინც მოახერხეს. მეთექვსმეტედფინალში რა- 
მდენიმე განთესილი უკვე დამარცხდა. ჩი- 
ნელი ი სამ სეტში დამარცხდა ბულგარელ 
სტეტსისთან. გერმანელი ანკე ბარნა რუსე- 
თის წ. იმსხ- 
ვერპლა ასევე სამ სეტში. ანკეს დას ად– 

რიანას კი ოდენ ორი ხელის თამაში ეყო 

ხნაშვილი და კიკალეიშვილი, შესაბამი– 
სად, ჰორმანსთან და კორნიენკოსთან და- 
მარცხდნენ. მხოლოდ ნინო ლუარსაბიშვი- 
ლმა შეძლო მერვედფინალისკენ გზის გა- 

თეელორბოლადუ 

  

ბაგხლი, 
ბტაიხC<(0! 
ჰოლანდიურ ვალკენბურგში თას 

რე საგზატკეცილო ველორბოლის მსოფ- 
ლიო ჩემპიონატზე პირველი მნიშვნელო- 
ვანი დისციპლინა მოულოდნელი შედე- 
გით დასრულდა –– ქალები 
ტრიანი სიჩაუქის გამოცდა მასპინძელმა 

ლეონტიენ ვან მორსელმა მოიგო. 
ვან მორსელი მეტად საინტერესო ბე- 

დის მქონე სპორტსმენია –- 90-იანების 
დასაწყისში მსოფლიო დონის ვარსკვ- 

ლავი გახლდათ, სიჩაუქის გამოცდაში სამი 
ოქროს მედლის პატრონი და გარეგნობა- 

საც არ უჩიოდა: მამაკაცების ჟურნალ „პე- 
ნტჰაუსშიც“ კი იწვევდნენ სურათების გა– 
დასაღებად. მაგრამ სამი წლის წინ, კა–- 
რიერის დასაწყისში 43-კილოგრამიან ჰო- 

ლანდიელს უცნაური რამ დაემართა -- 
მოულოდნელად გასუქება დაიწყო და წო- 

ა 

იყო. მსურდა დამემტკიცებინა, რომ ისევ 
მაღალ დონეზე ასპარეზობა“. 

ჩაამატა ველოსპორტის ცოც- 
ხალი ლეგენდა -– ფრანგი ჟანი დემო 
აქამდე სიჩაუქის გამოცდაში ზედიზედ 
მჯერ რომ გაემარჯვა, მხოლოდ ს მრუთე 
ადგილს დასჯერდა და წარუმატებლობა 
ამინდს გადააბრალა -– სიცივეში რბოლა 
ყოველთვის მიჭირდაო. 

ვერცხლის მედალი კი რუსმა ზულფია 
ზაბიროვამ შარშან ლონგოს 0,85 

წამით რომ ჩამორჩა, მორსელთან კი კი– 

დევ უფრო მცირეღით – სულ 598 
0,137 წამით წააგო: „იმედგ, 

ვარ, ჩამორჩენა კიდევ უფრო მცირე დ" 
ასე რომ, იქნებ გაისად მაინც გამიმა- 

ს“. 
ქალების სიჩაუქის გამოცდა. 23 კმ. 

1 ლეონტიენ ვან მორსელი –– 31,51; 

9. ზაბიროვა 240,37; 3. ჰა– 
ნკა კუპფერნაგელი (გერმანია) 

+2; 4. დიანა ზილუტე (ლიტვა) +20; 

ნ. ჟანი ლონგტო +124; 6. კეტი უო- 
ტი (ავსტრალია) +28. 

პახა არჯეგანიძე 

  

კაფვა. მან ეს ჩეხი ნავრატილოვას 0, 6V, 
6:4 ძლევით ნინოს ნღელ 
მეტოექ თბილისში ჩახნაშვილის მძლევე. 
ლი და თბილისურ პუბლიკაზე „გა „გაბრ. აი 9 
ბული“ ფრანგი კაროლინა იაგინია 
მეთექვსმეტედფინალი. ერთეულები 
კულიკოვსკაია (რუსეთი) –- გუ- 
შევა (ბულგარეთი) 6:I, 6:2; მის- 

კინა (რუსეთი) –– გავრინეკი (შვე- 
იცარია) 6:3, 6:;; ლუარსაბიშვი- 
ლი (საქართველო) –– ნავრატი- 
ლოვა (ჩეხეთი) 0:6, 6:4, 6:4; ია- 
გინიაკი (საფრანგეთი) –– ზნუ- 

კოვეცი (ბულგარეთი) 6: 6:2; სტე- 
ტსი (ბულგარეთი) –“ ჟანგ ქუან 
ი (ჩინეთი) 5:7, 6:0, 6:2; გოლო- 

ვიზნინა (რუსეთი) –– კრუტკო (ლ- 
ტვია) 6:3, 6:3; როდიონოვა (რუ- 
სეთი) –“– ვოროპაევა (რუსეთი) 
5:7, 6:3, 6:;; სინეუ (ავსტრია) -- 
სისოევა (რუსეთი) 6:3, 6:3; რუ- 

ტჩეკი (ბულგარეთი) –“- ოსტროვ- 
სკაია (ბელარუსი) 6:0, 7:6; ლი 
(ჩინეთი) –- ზაპოროჟანოვა (უკ- 
რაინა) 7:65, 3:6, 6:4; ბასარიკი (უნ- 

გრეთი) –– სუჩა (სლოვაკეთი) 61, 
6:3; ადრიანა ბარნა (გ 
ი. (დიდი ბრიტანეთი) 6:3, 6 

ბობოედოვა (რუსეთი) –-- ანკე ბა- 
რნა (გერმანია) 6:1, 2:6, 7:6; კო- 
რნიენკო (რუსეთი) –“- კიკალეიშ- 
ვილი (საქართველო) 6:0, 6:3; მი- 

) “- ჰეიზი (გე- 
რმანია) 6:3, 6:2; ჰორმანსი (ჰო- 
ლანდია) –– ჩასნაშვილი (საქარ- 
თველო) 7:6, 6:2. 

ბაიოზ თალაკმაძე 
ბათუმიდან 

სარტიელში 
სპორტული გაზეთი 

გამოდის: სამშაბათს, ოთხშაბათს 

ხუთშაბათს, პარასკევს და შაბათ!, 

მთავარი რედაქტორი 
%ზურაბ ფოცხვერია 
დირექტორი 
გიორგი ოქრომჭედლიძე 
რედაქტორი | 
თამაზს მიგრიაული 

მთავარი რედაქტორის 

მოადგილე: 
ილია ბაბუნაშვილი 

ფეხბურთის რედაქციის 
რედაქტორი: 
ვახტანგ ბჭყჭიკაძე 

ტექნიკური რედაქტორი 
გურამ ხელაშვილი 

კალათბურთის 
განყოფილების გამგე: 
ავთანდილ გურასაშვილი 

ინფორმაციის 

განყოფილების გამგე: 
სოსო კოტორეიშვილი 

ფეხბურთის რედაქცია. 
ქართული ფეხბურთის 

განყოფილება: 

კონსტანტინე გოგიშვილი, გიორგი 
ვაშაკიძე, პაატა თოთაძე, კობა ინასა- 

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 

ფოტორეპორტიორები: 

გურამ დოლენჯაშვილი, ბადრი 

  

სტილისტები: 

მაია აბზიანიძე, ნათელა გიორგობიანი 

კომპიუტერული ცენტრი: 

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

მარიკა ტაბიძე, ბელა ხატიაშვილი 
L გამომშვები ზურაბ ინაშვილი / 

რედაქციის მისამართი: თბილისი, 
ალ. ყაზბეგის გამზირი 42, II კორ- 

პა IV სართული. საფოსტო მისა- 

მართი: თბილისი – #9, საფოსტო | | 

208. 39 48 29 | ყუთი ტელეფონი: , 
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