
  



 

თემურ ქეცბაია  (საქართველოს ნაკრების 

მთავარი მწვრთნელი): 

 

 

 

„ფავორიტი არის გერმანიის ნაკრები, 

რომელსაც მოსდევს დანარჩენი ორი 

საგზურისთვის მებრძოლი ოთხი გუნდი. 

შეიძლება ითქვას, რომ სხვა ქვეჯგუფებისგან 

განსხვავებით, ჩვენთან არ არის ის მეორე გუნდი, 

რომელიც ყველა თამაშს მოიგებს და 

გარანტირებული ექნება საგზური. ჩვენ ვთქვით, 

რომ მესამე ადგილისთვის ვიბრძოლებთ, თუმცა 

შეიძლება მეორე ადგილისთვის ბრძოლის 

შანსიც მოგვეცეს. არა მგონია, მესამე და მეორე 

ადგილებს შორის ძალიან დიდი სხვაობა 

გაჩნდეს. შეიძლება ითქვას, რომ ძნელი 

ქვეჯგუფია, კალათებით გათვალისწინებული 

თითქმის ყველა საუკეთესო გუნდი ჩვენთან 

მოხვდა. 

 

არავისთან ადვილი თამაში არ იქნება. 

ერთი ფავორიტი არ ნიშნავს იმას, რომ 

შოტლანდიის, ირლანდიისა და პოლონეთის 

ნაკრებები ჩვენთვის იოლი მეტოქეები იქნებიან, 

თუმცა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, 

რომ ერთ-ერთი საგზურისთვის ვიბრძოლოთ. 

არავისთვის ადვილი მოწინააღმდეგე არ 

ვიქნებით. 

ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ყველასთან 

შეგვიძლია თამაში. მე არა მგონია, რომ წინა 

შესარჩევი ეტაპის ქვეჯგუფი ამაზე მარტივი 

ყოფილიყოს, უფრო რთულიც კი იყო. მაშინ სულ 

ერთი მოგება დაგვაკლდა, რომ მესამე ადგილზე 

გავსულიყავით, თუმცა ყველა მხრიდან დავუშვით 

შეცდომები. ჩვენი მიზანი იყო, შეგვექმნა გუნდი, 

რომელიც წინა შესარჩევ ეტაპზე მიიღებდა 

გამოცდილებას  და მოემზადებოდა ახალი 

ქვეჯგუფისთვის. ახლა უკვე გვაქვს გეგმა, გვაქვს 

მიზანი, რომელიც ყველაზე ცუდ შემთხვევაში, 

გუნდის პლეი-ოფში მოხვედრას გულისხმობს. 

პლეი-ოფში შედარებით თანაბარ მეტოქესთან 

იმართება მატჩები და ფინალურ ეტაპზე 

გასვლისთვის ბრძოლაც შეგიძლია. 

 

ვერცერთ მეტოქეზე ვერ ვიტყვი, რომ 

ჩვენზე უარესი გუნდია და გვინდა თუ არ გვინდა, 

უნდა მოვუგოთ, მაგრამ მათი სიძლიერე იმას არ 

ნიშნავს, რომ ვინმესთვის ადვილი 

მოწინააღმდეგე ვიქნებით. 

 

გუნდში ახალგაზრდა ფეხბურთელები 

არიან და დიდი იმედი მაქვს, ყველაფერს 

გააკეთებენ იმისთვის, რომ ქართველი 

გულშემატკივრები გაახარონ. 

 

შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის კარგი 

კალენდარია. პირველ მატჩს ვატარებთ შინ 

ირლანდიის ნაკრებთან, რომელიც მეორე თუ 

არა, მესამე ადგილისთვის იბრძოლებს. 

ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს 

შეხვედრა მოვიგოთ, ყველაზე ცუდ შემთხვევაში, 

თამაში არ უნდა წააგო. შემდეგი ორი მატჩი 

გასვლაზე გვაქვს - შოტლანდიასთან და 

გიბრალტართან. შოტლანდიასთან ფრე, 

გიბრალტარს არ ვიცნობთ, მაგრამ ორი აზრი არ 

არსებობს, რომ 3 ქულა უნდა ავიღოთ. კარგია 
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ისიც, რომ ბოლო მატჩი გერმანიის ნაკრებთან 

გვაქვს. 

 

მე მჯერა, რომ ჩვენს ქვეჯგუფში დანარჩენი 

ოთხი გუნდი ერთმანეთში ბევრ ქულას 

დაკარგავს, რადგან არ არის გამორჩეული 

ფავორიტი. ამიტომ, იმედი მაქვს, ჩვენ ვიქნებით 

ის გუნდი, რომელიც საკმარის ქულებს 

დააგროვებს იმისათვის, რომ თუ მეორე არა, 

მესამე ადგილზე მაინც გავიდეთ და პლეი-

ოფისთვის ვიბრძოლოთ“. 

 

 

იოახიმ ლიოვი  (გერმანიის ნაკრების მთავარი 

მწვრთნელი): 

 

 

 

„თუ სპორტული კუთხით განვიხილავთ, რა 

თქმა უნდა, საინტერესო ჯგუფია: გერმანია, 

საქართველო, შოტლანდია, ირლანდია და 

პოლონეთი. საკმაოდ თანაბარი და კარგი 

ჯგუფია. ატმოსფეროც შესანიშნავი იქნება. 

ბუნდესლიგაში რამდენიმე პოლონელი 

ფეხბურთელი გამოდის, ირლანდიასთან და 

შოტლანდიასთან მატჩებში ყოველთვის 

მშვენიერი ატმოსფერო იქმნება ხოლმე. ასე რომ, 

ძალიან საინტერესო ჯგუფია. აუცილებელი არ 

არის ჩვენი ფავორიტად დასახელება, თუმცა, რა 

თქმა უნდა, ასეთად სწორედ ჩვენ ვითვლებით. 

ვცდილობთ, რომ საკვალიფიკაციო ეტაპებზე 

ყოველთვის პირველი ადგილი დავიკავოთ 

ხოლმე, რაც ტურნირზე ასპარეზობის პირდაპირ 

საგზურს გვანიჭებს და ჩვენს წინაშე დასახული 

ამოცანაც მალე იხსნება.  

შოტლანდია და ირლანდია დიდი 

თავდადებითა და დინამიური თამაშით 

გამოირჩევიან. მათ იციან, როგორ იბრძოლონ 

და დაიცვან საკუთარი ქვეყნის ღირსება. თავს 

მაშინაც ბოლო წუთამდე დებენ, როცა 

ანგარიშით 0:2 აგებენ. არასდროს არ ნებდებიან. 

ამავეს თქმა შემიძლია ჩვენი ჯგუფის დანარჩენ 

გუნდებზე. ჩვენს მეტოქეებთან დაპირისპირება 

იოლი ნამდვილად არ იქნება. ბევრი არაფერი 

ვიცი გიბრალტარის ნაკრებზე. ეს გუნდი 

დებიუტანტია. თამაშობენ პორტუგალიის ქალაქ 

ფარუში. გიბრალტართან შეხვედრას დიდი 

ინტერესით ველოდები“. 

 

 

მარტინ ონილი  (ირლანდიის ნაკრების 

მთავარი მწვრთნელი): 

 

 

 

„რთული და საინტერესო ჯგუფია. 

შოტლანდიასთან გასამართი მატჩები დიდ 

აჟიოტაჟს გამოიწვევს. დარწმუნებული ვარ, 

გორდონ სტრახანი ისევე აღელვებულია, 

როგორც ახლა მე ვარ. ძლიერი მეტოქეები 

გვყავს. არის ჯგუფები, სადაც მოხვედრას 

ნამდვილად ვისურვებდი, თუმცა რეალობას 

უნდა შევეგუოთ. ჩვენს ჯგუფში გერმანიის ნაკრები 

გამორჩეულია, თუმცა ბრძოლა ბოლომდე 

იქნება. საკვალიფიკაციო ეტაპს ოპტიმიზმით 

დავიწყებთ და ვნახოთ, რა გამოგვივა. გერმანიის 

გარდა, ჩვენს ჯგუფში ნებისმიერმა გუნდმა 

შეიძლება ქულები დაკარგოს. ასე რომ, 

ბოლომდე საინტერესო იქნება“. 
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ადამ ნავალკა  (პოლონეთის ნაკრების 

მთავარი მწვრთნელი): 

 

 

„ეს ჩემი ოცნების ჯგუფი არ არის. 

წილისყრის შემდეგ პირველი რაც გავიფიქრე, 

იყო, რომ ფავორიტი გერმანიაა, დანარჩენებს კი 

წარმატების თანაბარი შანსი აქვთ. საინტერესოა, 

რომ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ჩვენს 

მეტოქეებთან ცოტა ხანში ამხანაგურ მატჩებს 

გავმართავთ: მარტში შოტლანდიას 

გავეჯიბრებით, მაისში კი - გერმანიას. რამდენიმე 

თვის წინათ ირლანდიასთან გვქონდა 

ამხანაგური შეხვედრა. ასე რომ, ერთმანეთის 

შესახებ ბევრი რამ ვიცით. მთავარი საკუთარი 

თავის რწმენა და მუყაითი მუშაობაა. 

საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის ტექნიკურად უკვე 

მზად ვართ. ახლა მთავარია საფეხბურთო 

კუთხითაც მოვემზადოთ“. 

 

 

გორდონ სტრახანი  (შოტლანდიის ნაკრების 

მთავარი მწვრთნელი): 

 

 

„ჯგუფის თითოეულ წევრთან საინტერესო 

მატჩი გველის. გერმანიის ნაკრები მსოფლიოს 

მასშტაბით ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია. 

წილისყრა გულგრილს არავის არ დატოვებდა.                    

არ გაგვიმართლა. ცოტა ხნის წინათ 

შევხვდი მარტინ ონილს და ისიც ასეთივე 

შთაბეჭდლებების ქვეშაა. მართალია, მეგობრები 

ვართ, მაგრამ მოედანზე ერთმანეთს უშეღავათო 

ბრძოლას გავუმართავთ. 

 

წინასწარ არავინ იცის, რა მდგომარეობა 

იქნება მომავალი ორი წლის განმავლობაში. თუ 

ყველა ჯანმრთელად გვეყოლება, კარგი შანსიც 

გვექნება, თუმცა ისიც ვიცით, რომ წარუმატებელი 

მატჩებიც გველის და ამას უნდა შევეგუოთ. თუ იმ 

დონეზე ვითამაშებთ, რა დონეზეც შეგვიძლია, 

მაშინ აუცილებლად გავალთ ჯგუფიდან“. 

 

ალენ ბულა  (გიბრალტარის ნაკრების 

მთავარი მწვრთნელი): 

 

„ამ წილისყრას დიდი ხნის განამვლობაში 

ველოდით. როგორც იქნა, ჩვენ აქ ვართ. ეს 

ყველაფერი აქამდე ცოტა არარეალური მეგონა, 

თუმცა ახლა ყველაფერი რეალურია. ჩემი ერთ-

ერთი ოცნება ახდა: გერმანიის ნაკრები შეგვხვდა. 

ეს ძალიან კარგია გიბრალტარისთვის. რთულ 

ჯგუფში მოვხვდით, თუმცა ჩვენთვის ყველა ჯგუფი 

რთული იქნებოდა. 

 

გერმანიის ნაკრები მსოფლიო ფეხბურთის 

გრანდია და მასთან შეხვედრას დიდი ინტერესით 

ველოდებით. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვხვდა 

ირლანდიისა და შოტლანდიის ნაკრებები. 

სიხარულით მეშვიდე ცაზე ვარ. გრანდებთან 

დაპირისპირება გველის, ამიტომ მუყაითად უნდა 

ვიმუშაოთ და კონკუენტუნარიანები უნდა 

გავხდეთ. ევროპას უნდა ვაჩვენოთ, რომ აქ 

თამაშს ვიმსახურებთ, ფავორიტებს ნერვი უნდა 

შევუტოკოთ. ძალიან ბევრი მუშაობა მოგვიწევს. 

ვეცდებით, რომ რამდენიმე ქულა ავიღოთ“.  
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ტური თარიღი დღე საათი მასპინძელი სტუმარი 

1 07.09.2014 კვირა 20:00 საქართველო ირლანდია 
1 07.09.2014 კვირა 22:45 გერმანია შოტლანდია 

1 07.09.2014 კვირა 22:45 გიბრალტარი პოლონეთი 

2 11.10.2014 შაბათი 20:00 ირლანდია გიბრალტარი 

2 11.10.2014 შაბათი 20:00 შოტლანდია საქართველო 
2 11.10.2014 შაბათი 22:45 პოლონეთი გერმანია 

3 14.10.2014 სამშაბათი 22:45 გერმანია ირლანდია 

3 14.10.2014 სამშაბათი 22:45 გიბრალტარი საქართველო 
3 14.10.2014 სამშაბათი 22:45 პოლონეთი შოტლანდია 

4 14.11.2014 პარასკევი 21:00 საქართველო პოლონეთი 
4 14.11.2014 პარასკევი 23:45 გერმანია გიბრალტარი 

4 14.11.2014 პარასკევი 23:45 შოტლანდია ირლანდია 

5 29.05.2015 კვირა 20:00 საქართველო გერმანია 
5 29.05.2015 კვირა 20:00 შოტლანდია გიბრალტარი 

5 29.05.2015 კვირა 22:45 ირლანდია პოლონეთი 

6 13.06.2015 შაბათი 20:00 პოლონეთი საქართველო 
6 13.06.2015 შაბათი 20:00 ირლანდია შოტლანდია 

6 13.06.2015 შაბათი 22:45 გიბრალტარი გერმანია 

7 04.09.2015 პარასკევი 20:00 საქართველო შოტლანდია 
7 04.09.2015 პარასკევი 22:45 გერმანია პოლონეთი 

7 04.09.2015 პარასკევი 22:45 გიბრალტარი ირლანდია 

8 07.09.2015 ორშაბათი 22:45 პოლონეთი გიბრალტარი 

8 07.09.2015 ორშაბათი 22:45 ირლანდია საქართველო 
8 07.09.2015 ორშაბათი 22:45 შოტლანდია გერმანია 

9 08.10.2015 ხუთშაბათიი 20:00 საქართველო გიბრალტარი 
9 08.10.2015 ხუთშაბათიი 22:45 ირლანდია გერმანია 

9 08.10.2015 ხუთშაბათიი 22:45 შოტლანდია პოლონეთი 

10 11.10.2015 კვირა 22:45 გერმანია საქართველო 
10 11.10.2015 კვირა 22:45 გიბრალტარი შოტლანდია 

10 11.10.2015 კვირა 22:45 პოლონეთი ირლანდია 
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გერმანია 

გერმანიის ეროვნულ ნაკრებს ზედმეტი 

წარდგენა არ სჭირდება. ბუნდესნაკრები ჩვენი 

ჯგუფი აშკარა ფავორიტია და რთული 

წარმოსადგენია, რომ მას პირველობისთვის 

ბრძოლაში ვინმემ ხელი სერიოზულად 

შეუშალოს. იოახიმ ლიოვის გუნდი ჩვენი ჯგუფის 

კი არა, ბრაზილიაში გასამართი მუნდიალის 

მოგების ერთ-ერთი მთავარი პრეტენდენტია. 

ამასთან ერთად, ჯგუფში მეორე "დიდი გუნდის" 

არყოფნის პირობებში, გერმანელების 

დომინირება კიდევ უფრო აშკარა ჩანს. 

 

 

 

ქართულ-გერმანული დაპირისპირებების 

ისტორია 3 მატჩს მოიცავს და 1995 წლიდან 

იწყება. ევროპის ჩემპიონატის შესარჩვები მატჩი 

თბილისში, 29 მარტს გამართული 

დაპირისპირება გერმანელების დამაჯერებელი 

გამარჯვებთ, 2-0 დასრულდა. დუბლი იურგენ 

კლინსკმანმა გაიფორმა. გერმანიაში 

ჩატარებული შეხვედრა კი ბუნდესნაკრებმა 4-1 

მოიგო. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს 

ნაკრებიდან გოლის ავტორი თემურ ქეცბაია იყო. 

სხვათა შორის, ამ გოლით შეხვედრას 

ქართველები იგებდნენ. 

 

საქართველოსა და გერმანიის ნაკრებების 

უკანასკნელი შეხვედრა 2006 წლის 7 

ოქტომბერს, ქალაქ როსტოკში შედგა და 

მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა - 2:0. 

გოლები ბასტიან შვაინშტაიგერმა და მიხაელ 

ბალაკმა გაიტანეს. იმ დროს ჩვენს ნაკრებს 

კლაუს ტოპმიოლერი წვრთნიდა. 

 

 

შოტლანდია 

შოტლანდიურ ფეხბურთს კარგი დრო არ 

უდგას. მიუხედავად ამისა, სკოტების ნაკრები, 

როგორც ყოველთვის, ბრძოლისუნარიანობით 

გამოირჩება. აღსანიშნავია, რომ შოტლანდიის 

საფეხბურთო ნაკრებში ევროპაში ერთ-ერთი 

ყველაზე ძველია. ისტორიული ცნობების 

მიხედვით, შოტლანდიელებმა პირველი მატჩი 

1872 წლის 30 ნოემბერს ინგლისელების 

წინააღმდეგ ჩაატარეს. შეხვედრა ფრედ, 0-0 

დასრულდა. მიუხედავად დიდი ისტორიისა, 

შოტლანდიელებს მნიშნველოვანი წარმატება 

არ ჰქონიათ. მსოფლიო ჩემპიონატზე მათ 8-ჯერ 

უთამაშია, ხოლო ევროპირველობაზე 2-ჯერ. 

თუმცა, ბრიტანელებმა ჯგუფური ეტაპის 

დაძლევა ვერცერთ შემთხვევაში ვერ მოახერხეს. 

 

ამ ეტაპზე შოტლანდია ფიფას რეიტინგში 

34-ე პოზიციაზე იმყოფება. ნაკრების მთავარი 

მწვრთნელი ცნობილი შოტლანდიელი 

სპეციალისტი გორდონ სტრახანია. 

 

ჯგუფში შოტლანდია ერთადერთი გუნდია, 

რომელთანაც დადებითი ბალანსი გვაქვს. 

გუნდების დაპირისპირების ისტორია ორ მატჩს 

ითვლის და ორივე შეხვედრა 2007 წელს 
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გაიმართა. თბილისში საქარელოს ნაკრებმა 

ბრწინვალე სტილში დაამარცხა ბრიტანელები - 

2:0. გოლები ლევან მჭედლიძემ და დავით 

სირაძემ გაიტანეს. გლაზგოში გამართული 

დაპირისპირება კი, მასპინძლების გამარგვებით - 

2:1 დასრულდა. საქართველოს ნაკრებიდან 

თავი შოთა არველაძემ გამოიჩინა. 

 

 

 

 

ირლანდია 

საკვალიფიკაციო ეტაპს საქართველოს 

ნაკრები თბილისში ირლანდიის გუნდთან 

შეხვედრით იწყებს. 

 

ჩვენი მომავალი მეტოქის საშინაო არენად 

2010 წელს გახსნილი "ავივა" ითვლება, 

რომელიც ქალაქ დუბლინში მდებარეობს. 

ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ სტადიოზე 

ირლანდიელებს ორჯერ 1988 და 2012 წელს 

უთამაშიათ და ორივე შემთხვევაში ჯგუფური 

ეტაპის შემდეგ გამოეთიშნენ ასპარეზობას. 

მუნდიალზე ირალანდიის გუნდი 3-ჯერ მოხვდა. 

საუკეთესო შედეგი 1990 წელს დაფიქსირდა, 

როდესაც ნაკრებმა 1/4 ფინალამდე მიაღწია.  

 

ამჟამად ირლანდიელებს მარტინ ო'ნილი 

წვრთნის და ფიფას რეიტინგში ისინი 67 

ადგილზე იმყოფებიან. 

 

 

სამწუხაროდ, ჩვენს ნაკრებს 

ირლანდიასთან არც თუ ისე კარგი ბალანსი აქვს. 

ხუთი ჩატარებული შეხვედრიდან ყველა 

საქართველოს ნაკრების მარცხით დასრულდა. 

ბურთების შეფარდება კი, 12-3-ზეა,  რა თქმა 

უნდა, ირლანდიელების სასარგებლოდ. 

 

პოლონეთი 

პოლონეთის ისტორიულად ძლიერ 

ნაკრებს საუკეთესო პერიოდი ნამდვილად არ 

უდგას. 2012 წელს კრახით დასრულებულ 

საშინაო ევროპირველობას ბრაზილიური 

მუნდიალის გამოტოვებაც მოჰყვა. გასაკვირია, 

ვინაიდან პოლონელთა ნაკრებს 

შემადგენლობიდან გამომდინარე, რომლის 

ღირსებას „ბორუსიას“, „არსენალის“, 

„ვერდერის“ და სხვა ძლიერი კლუბების 

ფეხბურთელები იცავენ, გაცილებით მეტის 

მიღწევა შეუძლია. 

პოლონელებს მსოფლიო ჩემპიონატებზე 

7-ჯერ უასპარეზიათ და საუკეთესო შედეგი 

მათთვის ბრინჯაოა, რომელიც 1974 და 1982 

წლებში მოიპოვეს. ევროპირველობაზე 

მოხვედრა კი პოლონელებმა ორჯერ 2008 და 

2012 წელს მოახერხეს, თუმცა ჯგუფური ეტპაის 

დაძლევა ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ შესძლეს. 

 

ურთიერთშეხვედრებში მცირე 

უპირატესობა პოლონელებს აქვთ. სამი 

ჩატარებული მატჩიდან მათ ორჯერ შესძლეს 

გამარჯვების მოპოვება. ისტორია 1997 წლიდან 

იწყება, როდესაც კატოვიცეში პოლონელებმა 4:1 

დაგვამარცხეს. თუმცა, ამავე წელს თბილისში 

გამართული მატჩი ჩვენი ნაკრების გამარჯვებით, 

3:0 დასრულდა. 
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უკრანასკნელი შეხვედრა კი, 2011 წელს 

ქალაქ ლიუბინში შედგა და პოლონეთის 

ნაკრების მინიმალური გამარჯვებით დასრულდა. 

ერთადერთი გოლი იაკუბ ბლაშიკოვსკის 

ანგარიშზეა. 

 

 გიბრალტარი 

სანამ უშუალოდ გიბრალტარის 

ფეხბურთზე გადავიდოდეთ, ცოტა რამ ქვეყნის 

შესახებაც უნდა ითქვას.  გიბრალტარი 

მდებარეობს იბერიის ნახევარკუნძულის 

სამხრეთით, გიბრალტარის სრუტესთან, 

რომელიც ატლანტის ოკეანეს ხმელთაშუა 

ზღვასთან აერთებს. ტერიტორიას 

ჩრდილოეთით ესაზღვრება ესპანეთი. 

გიბრალტარი ისტორიულად მნიშვნელოვანი 

სამხედრო ბაზა იყო ბრიტანელებისთვის და აქ 

დღესაც ბრიტანეთის საზღვაო ძალების ბაზა 

არის განლაგებული. 

გაგიკვირდებათ და გიბრალტარის 

საფეხბურთო ნაკრების ისტორია 1923 წლიდან 

იწყება. სწროედ ამ წელს გიბრალტარელმა 

ფეხბურთელებმა ორი ამხანაგური მატჩი 

გამართეს ესპანურ „სევილიასთან“ და ორივე 

შემთხვევაში მარცი იწვნიეს. 

პირველი ტურნირი, რომელზეც გიბრალტარმა 

მიიღო მონაწილეობა, 1993 წელს გამართული 

კუნძულების თამაშები იყო, სადაც ჩვენი 

მომავალი მოწინააღმდეგე მასპინძლის 

სტატუსით სარგებლობდა. დებიუტი 

წარუმატებელი გამოდგა და გიბრალტარის 

კრახით დასრულდა. 

 

უეფაში გიბრალტარი 2013 წელს 

გაწევრიანდა და მომავალი წლიდან უკვე 

ოფიციალურ მატჩებსაც გამართავს. ბუნებრივია, 

რომ ჯგუფის ყველა გუნდს დებიუტანტთან 6 

ქულა ფაქტობრივად განაღდებული აქვს. 

 

ნაკრების შანსებზე საუბრისას, უნდა 

გავითვალისწინოთ ჯგუფის სიძლიერე. 

ბუნებრივია, გერმანიასთან თანაბრად ბრძოლის 

ილუზია არავის აქვს, თუმცა შოტლანდიის, 

ირლანდიის და პოლონეთის ნაკრები გუნდები 

დაახლოებით თანაბარ ძალას წარმოადგენენ 

და მათთან თამაში ნამდვილად შეიძლება. 

გასულ შესარჩევ ციკლში დავინახეთ, რომ 

თემურ ქეცბაიას ნაკრებმა შედეგზე თამაში იცის, 

ყოველ შემთხვევაში, ცდილობს მაინც. ახლა 

მთავარია, რომ ეს შედეგი გამარჯვება გახდეს და 

არა ფრე, როგორც ეს ხშირ შემთხვევაში 

ხდებოდა.

 

საქართველოს ეროვნული ნაკრები წლის პირველ მატჩს ლიხტენშტეინის წინააღმდეგ, მიხეილ 

მესხის სახელობის სტადიონზე, 5 მარტს გამართავს. შეხვედრა 18:00 საათზე დაიწყება. ბილეთი 3 ლარი 

ღირს და სტადიონის სალაროებში უკვე იყიდება. მატჩის პირდაპირი რეპორტაჟის ხილვას 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირი ეთერითაც შეძლებთ. იმედია, 2014 წელს გამარჯვებით 

დავიწყებთ. 

 

 

2014  წლის  2 მარტი   თბილისი, საქართველო   (Fanebi.Com) 

     www.facebook.com/Fanebi.Journal 

ჟურნალის რედაქტორი:  ბექა დოგრაშვილი 

ჟურნალისტები:  ლევან ხარაზოვი,  ბექა დოგრაშვილი 
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