
 

 

  



 

 

     

 
 

 

სპორტისა და ახალგაზდრობის საქმეთა 

მინისტრმა ლევან ყიფიანმა ფეხბურთის 

განვითარების სახელმწიფო პროგრამა 

წარადგინა. 

აღნიშნული პროექტის მიხედვით, 

საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის 

უმაღლესი ლიგა 10-გუნდიანი უნდა იყოს. 

ჩემპიონატის მატჩები კი, 4 წრედ უნდა ჩატარდეს, 

რაც საერთო ჯამში 36 მატჩს გულისხმობს. 

პროექტის პირველი ლიგის მხარდაჭერასაც 

გულისხმობს, რომელიც 16-გუნდიანი იქნება და 

ორ წრედ ჩატარდება. 

 

 

 

პროექტის წელიწადში 30 მილიონიან 

დაფინანსებას გულისხმობს. აქედან 17 მილიონი 

ლარი უმაღლეს ლიგას, 7 მილიონი პირველ 

ლიგას, ხოლო დარჩენილი 6 მილიონი 

ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდება. 

ყოველი სეზონის დაწყებამდე თითოეულ 

გუნდს 500 000 ლარი ჩაერიცხება, საქართველოს 

ჩემპიონი ბონუსის სახით მილიონ ლარს 

მიიღებს, მეორე ადგილზე გასული 700 000 

ლარს, ხოლო მე-3-ადგილოსანი – 500 000 

ლარს. თასის მფლობელი 200 000 ლარით 

დაჯილდოვდება. ფინალისტი კი, 100 000-ს 

მიიღებს. სუპერთასის მფლობელი 100 000 ლარს 

მიიღებს, დამარცხებული გუნდი  – 50 000-ს.  

 

მთლიანობაში საპრიზო ფონდის 9350000 ლარს 

შეადგენს. 

 

 

პირველი ლიგის 16 გუნდიდან თითოეული 

სეზონის წინ 300 000 ლარს მიიღებს. ლიგაში 

პირველ ადგილზე გასული გუნდი დამატებით 

300 000 ლარით დასაჩუქრდება, ხოლო 

მეორეადგილოსანი 150 000-ს მიიღებს. 

დანარჩენი გუნდები, გარდა პირველი ლიგიდან 

გავარდნილებისა, თანხებს უმაღლესი ლიგის 

მსგავსად, სატურნირო ცხრილში დაკავებული 

პოზიციის მიხედვით მიიღებენ. 

პროექტის მიხედვით, დაფინანსდება მე-2 

ლიგაც, რომელიც სამოყვარულო იქნება. 

მუნიციპალური ბიუჯეტიდან წელიწადში 60 000-80 

000 ლარია გათვალისწინებული. 

აღნიშნული პროექტი ბავშვთა ფეხბურთის 

განვითარებასაც შეუწყობს ხელს. უმაღლესი და 

პირველი ლიგის კლუბმა რეგიონის მინიმუმ სამ 

სკოლაზე უნდა აიღოს მეთვალყურეობა და 

ჰყავდეს U-13, U-15 და U-17 გუნდები. 

 

 

 

პროექტის ძალაში შესვლიდან ორი წლის 

თავზე, კლუბები ვალდებულები გახდებიან, რომ 

სახსრები კერძო სექტორიდან მოიძიონ. 

კომპანიებთან ამ საკითხზე სახელმწიფოც 

იმუშავებს. მე-5 წელს კი, როდესაც პროექტი 

დასრულდება, ყველა კლუბი კერძო საკუთრება 

უნდა გახდეს. თუმცა, სამინისტროში არც 

პროგრამის მეორედ გაშვებას გამორიცხავენ. 

ერთი საინტერესო დეტალიც: 2012-2013 

წლებში სახელმწიფომ ფეხბურთში 53,6 

მილიონი ლარი დახარჯა. თუმცა, ასეთი 

ინვესტიციისა ქართულ ფეხბურთს არაფერი 

ეტყობა... 

Admin
Typewritten Text
2



 

 

     -  
 

გთავაზობთ goal.com-ის პუბლიკაციას, 

რომელიც მიეძღვნა ჩემპიონთა ლიგის ფინალის 

მსაჯს. 

 

როგორც იცით, ჩემპიონთა ლიგის ფინალი 

24 მაისს გაიმართება და ლისაბონში ერთმანეთს 

მადრიდის „რეალი“ და მადრიდის „ატლეტიკო“ 

დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. 

 

ახლა რაც შეეხება უშუალოდ მატჩის 

არბიტრს, ეს ადამიანი ბიორნ კუიპერსია. ის 

ჰოლანდიაში დაბადებულია და ამჟამად 41 

წლის გახლავთ. 

 

ერთ-ერთი სკანდალური მატჩი, რომელშიც 

მან იმსაჯა, 2010 წლის ნოემბერში გაიმართა. 

ერთმანეთს „პსვ“ და „აიაქსი“ 

უპირისპირდებოდნენ. შეხვედრის ერთ-ერთ 

ეპიზოდში მცირე შეხლა-შემოხლა მოხდა 

ფეხბურთელებს შორის, რა დროსაც თავი ლუის 

სუარესმა გამოიჩინა. ურუგვაელმა ფორვარდმა 

მის მოწინააღმდეგეს, ოტმან ბაკალს უკბინა. ეს 

ეპიზოდი ბიორნ კუიპერსს გამოეპარა, რასაც 

დიდი კრიტიკა მოჰყვა მის მიმართ. 

 

 

ასევე, არანაკლებ სკანდალური მატჩი 

გამოდგა „ბარსელონასა“ და „მილანს“ შორის 

გამართული დაპირისპირება, რომელშიც 

არბიტრი კვლავ ბიორნ კუიპერსი იყო. ეს 

შეხვედრა 2011-2012 წლების სეზონში 

იმართებოდა, ჩემპიონთა ლიგაზე. საბოლოოდ, 

მატჩი 3:1 მოიგო „ბარსელონამ“, თუმცა ინტრიგა 

დანიშნულმა თერთმეტმეტრიანმა გამოიწვია. 

თამაშის დასრულების შემდეგ, საზოგადოების  

 

გარკვეული ნაწილი მიიჩნევდა, რომ ბიორნ 

კუიპერსმა პენალტი არასამართლიანად 

დანიშნა, რის გამოც „მილანი“ ტურნირს 

გამოეთიშა. 

 

 

 

ახლა რაც შეეხება ზოგადად ამ ადამიანის 

ცხოვრებას. გაგიკვირდებათ და 2013-2014 

წლების ჩემპიონთა ლიგის ფინალი უნდა 

იმსაჯოს ადამიანმა, რომელსაც ბიზნეს-

ადმინისტრირების განხრით აქვს უმაღლესი 

სასწავლებელი დამთავრებული. თუმცა, მან 

საბოლოოდ, გეზი მაინც ფეხბურთსკენ აიღო, 

რადგან მამამისი ამ სფეროში მოღვაწეობდა. 

ცნობისთვის, ოლდენ კუიპერსიც არბიტრი იყო. 

 

როგორც ხედავთ, მამას შვილმა აჯობა და 

მას უკვე აქვს მატჩები ნამსაჯი ჩემპიონთა 

ლიგაზე, ევროპის ჩემპიონატზე და 

კონფედერაციის თასზე. 

 

 

 

ასევე, მოგახსენებთ ბიორნ კუიპერსის 

მიმდინარე სეზონის სტატისტიკას. ეს ადამიანი 

2013-2014 წლების სეზონში 33 მატჩს გაუძღვა და 

94 ყვითელი ბარათი უჩვენა ფეხბურთელებს, 

წითელი კი - 4. 
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          სამშაბათს რაიან გიგზმა მოთამაშის სტატუსით შესაძლოა უკანაკსნელი მატჩი ჩაატარა. ერთად 

გავიხსენოთ გიგზის 10 ყველაზე დასამსახსოვრებელი მომენტი მანჩესტერული კარიერიდან. 

 

 

პირველი კონტრაქტი „იუნაიტედთან“ 

(1987) 

პატარა რაიან გიგზი სკოლის გუნდში კარგი 

თამაშით გამოირჩეოდა და „მანჩესტერ სიტის“ 

აკადემიაშიც კი იყო სინჯებზე მიწვეული. 14 წლის 

ასაკში ფეხბურთელი ახალგაზრდა 

მწვრთნელმა, ალექს ფერგიუსონმა შეამჩნია და 

სწორედ მისი დამსახურებით გიგზმა 

„იუნაიტედთან“ პირველი ახალგაზრდული 

კონტრაქტი გააფორმა. 3 წლის შემდეგ კი - 

პროფესიონალურიც. 

 

დებიუტი „ევერტონთან“ შეხვედრაში 

(1991) 

„მანჩესტერ იუნაიტედის“ შემადგენლობაში 

გიგზის დებიუტი 17 წლის ასაკში „ევერტონთან“ 

მატჩში შედგა. ახალგაზრდა უელსელმა დენის 

ირვინი შეცვალა. ის მატჩში „ეშმაკებმა“ 2:0 

მოიგეს. გიგზი განსაკუთრებული აქტიურობით არ 

გამოირჩეოდა. 

 

 

პირველი სტარტი და პირველი გოლი (4 

მაისი, 1991) 

1991 წლის 4 მაისს ალექს ფერგიუსონმა 

გიგზი პირველად დააყენა ძირითად 

შემადგენლობაში. „მანჩესტერ სიტისთან“ 

უმნიშვნელოვანეს დერბიში ახალგაზრდა 

მოთამაშემ მწვრთნელს ნდობა გაუმართლა და 

გამარჯვების გოლიც გაიტანა. 

 

 

პირველი ტიტული - ლიგის თასი (2 

აპრილი, 1992) 

 

რაიან გიგზმა მანჩესტერთან ერთად 35 

ტიტულის მოპოვება შესძლო, რაც უნიკალური 

მაჩვენებელია. ყველაფერი ინგლისის ლიგის 

თასის მოგებით დაიწყო. ფინალურ მატჩში 

„მანჩესტერმა“ „ნოტინგემ ფორესტს“ აჯობა. 

რაიანმა იმ შეხვედრაში ბრაიან მაკკლეირს 

გაუწია ასისტენტობა. იმავე წელს გიგზმა დევიდ 

ბექჰემთან და გარი ნევილთან ერთად 

„იუნაიტედის“ შემადგენლობაში ინგლისის 

ახალგაზრდული თასის მოგებაც შესძლო. 

  

 

პირველი ჩემპიონობა (1992/93) 

 

1992/93 წლების სეზონში გიგზი 

პერსპექტიული ახალგაზრდა მოთამაშიდან 

„მანჩესტერის“ ერთ-ერთ წამყვან ფიგურად 

ყალიბდება. შესანიშნავი სლალომის შემდეგ 

„ტოტენჰემის“ კარში მის მიერ გატანილი გოლი 

დღემდე არ კარგავს აქტუალურობას. 

აღნიშნული სეზონი მანჩესტერელებისთვის 

საჩემპიონო იყო. საერთო ჯამში კი, გიგზს 

ინგლისის ჩემპიონატი 13-ჯერ აქვს მოგებული. 
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მანჩესტერის საუკეთესო მოთამაშე 

(1998) 

 

დრო მიდიოდა, გიგზი „მანჩესტერის“ 

ლიდერი ხდებოდა და ტიტულების კოლექციაც 

იზრდებოდა. „ეშმაკების“ ფანები ყოველთვის 

აფასებდნენ რაიანს და მის თავდადებას. თუმცა, 

ნომერ პირველი ვარსკვლავი გიგზი 

„მანჩესტერში“ არ იყო. ყოველთვის იყო ისეთი 

მოთამაშე, რომელიც უფრო სანახაობრივად 

თამაშობდა, უფრო შედეგიანი იყო. ამიტომ, 

გულშემატკივართა პრიზის აღება გიგზისთვის 

ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა გახლდათ. 

ფანებმა უელსელი საუკეთესოდ 1998 წელს 

დაასახელეს. 

 

  

მანჩესტერის ოქროს ჰეთ-თრიკი (1999) 

 

„იუნაიტედის“ შესანიშნავი სეზონი, 

ფაქტობრივად, საუკეთესოა ფერგიუსონის 

ეპოქაში. პარტნიორებთან ერთად გიგზმა სამი 

ტიტულის მოპოვება მოახერხა - ჩემპიონთა 

ლიგა, პრემიერლიგა და ინგლისის თასი. გიგზმა 

უშუალო მონაწილეობა მიიღო „ბაიერნთან“ 

გამართულ ჩემპიონთა ლიგის დრამატულ 

ფინალში. ინგლისის თასის ნახევარფინალურ 

მატჩში კი, „არსენალის“ კარში ულამაზესი 

გოლის გატანა მაოხერხა. 

 

რეკორდი ჩატარებული მატჩების 

რაოდენობით (2008) 

 

2008 წლის გაზაფხულზე „უიგანთან“ 

გამართული შეხვედრა გიგზისთვის 

ფანტასტიკურად სამი მიზეზის გამო იქცა. 

პირველ რიგში მან ბობი ჩარლტონის მიღწევა 

გაიმეორა და „მანჩესტერის“ შემადგენლობაში 

758-ე შეხვედრა ჩაატარა. გარდა ამისა, რაიანმა 

„უიგანს“ გოლი გაუტანა, რომელიც ჩემპიონობის 

მომტანი აღმოჩნდა. ზუსტად ერთ კვირაში გიგზი 

ჩატარებული მატჩების მიხედვით მანჩესტერული 

კლუბის ერთპიროვნულ რეკორდსმენად გახდა. 

 

 

 

 

ინგლისის წლის მოთამაშე (26 აპრილი, 

2009) 

 

პირადი ჯილდოები გიგზის კარიერაში 

ბევრი არ ყოფილა. რაიანი არასდროს არ 

ყოფილა სუპერვარსკვლავი, თუმცა ის მაინც 

გახდა ლეგენდარული ფეხბურთელი. 1991-93 

წლებში უელსელი ინგლისი ფეხბურთის 

ასოციაციამ ორჯერ აღიარა საუკეთესო 

ახალგაზრდა მოთამაშედ. 16 წლის შემდეგ კი, 

ნახევარმცველი ინგლისის საუკეთესო 

ფეხბურთელად აღიარეს. 2009-ში გიგზმა 

ჩემპიონატი და თასი მოიგო. 
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მწვრთნელმა გიგზმა მოედანზე 

მოთამაშე გიგზი შეუშვა (6 მაისი, 2014) 

 

„ჰალ სიტისთან“ მოგებული შეხვედრა 

„მანჩესტერისთვის“ ჩაგდებულ სეზონში 

უკანასკნელი საშინაო მატჩი იყო. ეს შეხვედრა 

გიგზმა მთავარი მწვრთნელის რანგში დაიწყო, 

თუმცა 70-ე წუთზე მოედანზე შესვლის 

გადაწყვეტილება მიიღო. 

 

მატჩის შემდეგ გიგზმა გულშემატკივრებს 

წარუმატებელი ასპარეზობის გამო ბოდიში 

მოუხადა, ნემანია ვიდიჩს გზა დაულოცა და 

საუკეთესო სურვილებით დაემშვიბოდა „ოლდ 

ტრაფორზე“ შეკრებილ პუბლიკას. 

 

 

 

 

ჯერჯერობით არავინ იცის, რა მოხდება 

მომდევნო სეზონში. იქნება თუ არა გიგზი 

„მანჩესტერში“ მოთამაშის, მწვრთნელის ან 

რომელიმე სხვა სტატუსით. თუმცა ფაქტია, რომ 

მისი მანჩესტერული გზა არ უნდა დასრულდეს. 

ეს ხომ ლეგენდის გზა არის... 

 

       
ლორან კოსელნიმ ლონდონის 

„არსენალთან“ ახალი გრძელვადიანი 

კონტრაქტი გააფორმა. 

 

მილანის „ინტერის“ კაპიტანმა ხავიერ 

ძანეტიმ მოთამაშის 22-წლიანი კარიერა 

დაასრულა. არგენტინელი, სავარაუდოდ, 

გუნდის მენეჯმენტში გადაინაცვლებს. 

 

ესპანეთის პრიმერადივიზიონის აპრილის 

თვის საუკეთესო მოთამაშედ მადრიდის 

„ატლეტიკოს“ ურუგვაელი მცველი დიეგო 

გოდინი დასახელდა. 

 

ლონდონის „ჩელსის“ ნომინალური 

მცველი დავიდ ლუისი ზაფხულის სატრანსფერო 

პერიოდში, სავარაუდოდ, „ბარსელონაში“ 

გადაბარგდება. კატალონიური კლუბი 

ბრაზილიელ ფეხბურთელს 5-წლიან კონტრაქტს 

და წელიწადში 5,5 მლნ ევროს სთავაზობს. 

(Agência) 

 

ფრანგულმა „ბორდომ“ ზინედინ ზიდანს 

კლუბის მთავარი მწვრთნელის პოსტზე 2-

წლიანი კონტრაქტი შესთავაზა. (L'Equipe) 

 

ჯორდან ჰენდერსონი „ლივერპულთან“ 

კონტრაქტს მინიმუმ 2018 წლამდე 

გაახანგრძლივებს. (Daily Mirror) 

 

„ლივერპულმა“ საბოლოოდ გადაიფიქრა 

„დნეპრის“ ნახევარმცველ ევგენი კონოპლიანკას 

შეძენა. მერსისაიდელებმა ადამ ლალანას 

შესაძლო ტრანსფერზე გადაიტანეს ყურადღება. 

(Liverpool Echo) 

 

„მანჩესტერ იუნაიტედის“ ნახევარმცველი 

ლუიშ ნანი ზაფხულში ტურინის „იუვენტუსში“ 

გადავა. (Sky Sport Italia) 

 

„პორტუ“ „მადრიდის „რეალის“ 

ნახევარმცველ ასიერ ილიარამენდის იჯარის 

წესით აყვანას აპირებს. (AS) 
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მიუნხენის „ბაიერნმა“ გერმანიის ჩემპიონატი მოიგო და ახლა ქვეყნის თასის მოგების შანსიც აქვს. 

17 მაისს ბავარიელები ფინალში დორტმუნდის „ბორუსიას“ დაუპირისპირდებიან. 

„პეპს შანსი არ აქვს. ისიც მიიღებს ლუდის შხაპს. ამაზე არ ინერვიულოთ“, - აღნიშნა „ბაიერნის“ 

მცველმა დანტემ.  

ბუნდესლიგის ბოლო ტურის მატჩის შემდეგ ფეხბურთელებმა გვარდიოლასთვის ლუდის შხაპი 

მართლაც არ დაინანეს. 

 

მილანის „ინტერის“ კაპიტანმა ხავიერ ძანეტიმ 22-წლიან კარიერას წერტილი დაუსვა. 

"ვგრძნობ, რომ ახლა კარიერის დასასრულებლად საუკეთესო მომენტია. ფეხბურთმა ძალიან 

ბევრი მომცა და ამ თამაშის ყველა მომენტისგან სიამოვნებას ვიღებდი. 40 წლის ასაკში კარიერის 

დასრულება შეუფასებელი რამ არის. ფეხბურთის შემდეგი ცხოვრების არ მეშინია. რა თქმა უდნა, 

მოედანზე გასვლა, გასახდელები და გუნდური სულისკვეთება მომენატრება", - განაცხადა ძანეტიმ. 
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ინგლისის პრემიერლიგის ბოლოსწინა ტურში საოცარი რამ მოხდა. ჩემპიონობისთვის მებრძოლი 

„ლივერპული“ „კრისტალ პალასს“ ანგარიშით 3:0 უგებდა, თუმცა შეხვედრის ბოლო 10 წუთში 3 გოლი 

გაუშვა და მეტოქეს 3:3 დაუზავდა, რითაც ჩემპიონობის შანსები კიდევ უფრო შეიმცირა. მატჩის შემდეგ 

ატირებული ლუის სუარესის დაწყნარებას თანაგუნდელები ბევრს კი ეცადნენ, მაგრამ არ გამოუვიდათ. 

სწორედ ეს ეპიზოდი გახდა ომარ მომანის კიდევ ერთი კარიკატურის შთაგონების წყარო. 

 

ამასობაში კი „მანჩესტერ სიტიმ“ სტუმრად „ევერტონი“ ანგარიშით 3:2 დაამარცხა და საჩემპიონო 

რბოლაში პოზიციები კიდევ უფრო გაიმყარა. 

 

 

 

 

 
 

2014  წლის  11 მაისი   თბილისი, საქართველო   
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