Décima
უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალი
24 მაისი, ლისაბონი, „ეშტადიუ და ლუჟი“
„რეალი“ (მადრიდი) — „ატლეტიკო“ (მადრიდი) 1:1 (დ.დ. 4:1)
„რეალი“: კასილასი, კარვახალი, სერხიო რამოსი, ვარანი, ფაბიუ კოენტრაუ (მარსელო 59'), მოდრიჩი,
ხედირა (ისკო 59'), დი მარია, ბეილი, ბენზემა (მორატა 79'), კრიშტიანუ რონალდუ.
მთავარი მწვრთნელი: კარლო ანჩელოტი.
„ატლეტიკო“: კურტუა, ხუანფრანი, მირანდა, გოდინი, ფილიპე ლუისი (ალდერვეირელდი 83'), რაულ
გარსია (სოსა 66'), ტიაგო, გაბი, კოკე, დიეგო კოსტა (ადრიანი 9'), ვილია.
მთავარი მწვრთნელი: დიეგო სიმეონე.
გოლები: სერხიო რამოსი 90+3' (1:1), ბეილი 110' (2:1), მარსელო 118' (3:1), რონალდუ 120' (პენ) (4:1) —
გოდინი 36' (0:1).
გაფრთხილებები: სერხიო რამოსი 27', ხედირა 45+1', მარსელო 118', რონალდუ 120+1', ვარანი 120+3'
— რაულ გარსია 27', მირანდა 53', ვილია 72', ხუანფრანი 74', კოკე 86', გაბი 100', გოდინი 120'.
ბურთის ფლობა: 60% — 40%; დარტყმები: 21 — 10; კარში დარტყმები: 12 — 6; კუთხური: 9 — 9;
თამაშგარე: 0 — 4; გაფრთხილება: 5 — 7; ჯარიმა: 19 — 27; გადაცემა: 862 — 548; ზუსტი გადაცემა: 655 —
325.
მთავარი მსაჯი: ბიორნ კეიპერსი (ჰოლანდია).
„ატლეტიკოს“ დიეგო კოსტა და არდა თურანი
ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩის დღეს
ესპანურმა გაზეთმა „მარკამ“ თავფურცელზე
გამოაქვეყნა ნახატი, რომელზედაც „რეალისა“
და „ატლეტიკოს“ ლიდერები მაგიდის
ფეხბურთის ფიგურების სახით იყვნენ

ჰყავდა ტრავმირებული, „რეალიდან“ კი კითხვის
ნიშნის ქვეშ იდგა პეპეს, მარსელოსა და ბენზემა
თამაში. გარდა ამისა, „სამეფო კლუბს“
დისკვალიფიცირებული ჰყავდა გუნდის
ხერხემალი ჩაბი ალონსო.

წარმოდგენილნი. ერთ მხარეს კრიშტიანუ
რონალდუ, გარეტ ბეილი, ლუკა მოდრიჩი და
სერხიო რამოსი გახლდნენ გამოსახულნი,
მეორე მხარეს კი - დიეგო კოსტა, არდა თურანი,
კოკე და გაბი. ალბათ, ამ ნახატის აზრი ადვილი
გასაგებია. ფინალური მატჩი, პირველ რიგში,
განიხილებოდა, როგორც მწვრთნელთა
ტაქტიკური დაპირისპირება. ერთის მხრივ
გამოცდილი და მრავლისმნახველი კარლო
ანჩელოტი, რომელსაც მწვრთნელის რანგში ეს
ტიტული აქამდე ორჯერ ჰქონდა მოგებული,
მეორეს მხრივ კი დამწყები, თუმცა უკვე ცნობილი
სტრატეგი დიეგო სიმეონე იდგა.

ბევრი ელოდა, რომ ბასკ ნახცევარმცველს
მეორე ბასკი ასიერ ილიარამენდი
ჩაანაცვლებდა, თუმცა ანჩელოტიმ სასტარტო
განაცხადში გამოცდილი სამი ხედირა შეიყვანა,

სრულყოფილ ტაქტიკურ ბრძოლას
საკადრო პრობლემებმა შეუშალა ხელი.
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რომელსაც ტრავმის გამო ნახევარი სეზონი

გაუცდა. სამაგიეროდ, სათადარიგოთა სკამზე

შუაგულში არაზუსტი პასი გააკეთა და უელსელს

დარჩნენ პეპე და მარსელო, რომლებიც

სწრაფი შეტევის განხორციელების საშუალება

რაფაელ ვარანმა და ფაბიო კოენტრაუმ

მისცა. ბეილი „ატლეტიკოს“ საჯარიმოში

ჩაანაცვლეს. ძირითად შემადგენლობაში მოხვდა

მსწრაფლ შეიჭრა, თუმცა ახლო მანძილიდან

კარიმ ბენზემაც.

ბურთი კარს ააცილა.

რაც შეეხება „ატლეტიკოს“, თურანი

იკერ კასილასიც თითქმის უსაქმოდ იყო.

სარეზერვო გუნდშიც ვერ მოხვდა. სამაგიეროდ,

ასეთ ვითარებაში მეკარეს ბურთი მაინც უნდა

ძირითადში იყო მთავარი გოლეადორი დიეგო

დაუგორო, რომ თამაშის მიმდინარეობა

კოსტა, რომლის თამაშსაც რამდენიმე დღით

იგრძნოს. ამ უქმობამ გამოცდილ მეკარეს ცუდი

ადრე თითქმის ყველა გამორიცხავდა. მხოლოდ

სამსახური გაუწია და მიუტევებელი შეცდომა

9 წუთი დასჭირდა იმის გაგებას, რომ სიმეონემ

დააშვებინა, რასაც „ატლეტიკოს“ დაწინაურება

დიეგო კოსტას სასტარტო განაცხადში

მოჰყვა. ესპანელი კიპერი რატომღაც წინ

დაყენებით შეცდომა დაუშვა. გაესპანელებულმა

გამოვიდა, როდესაც კარიდან საკმაოდ

თავდამსხმელმა ფეხი აიტკია და შეცვლა

მოშორებით სამი ხედირასა და დიეგო გოდინს

მოითხოვა.

შორის საჰაერო ორთაბრძოლა გაიმართა. ცოტა
ხანში კასილასი მიხვდა, რომ მომენტის
ეპიცენტრში მისვლას ვერ მოასწრებდა, შეჩერდა
და ამ დროს ბურთი თავზე გადააფრინდა — 0:1.

ამ დროისთვის გუნდებს არათუ კარში არ
ჰქონდათ დარტყმული, არამედ მეტოქის კართან
ახლოსაც არ იყვნენ მისულები. ძირითადად
მოედნის შუაგულში მიმდინარეობდა ბრძოლა,

გოლი ურუგვაელმა მცველმა გოდინმა

დიდი იყო დაძაბულობა და გუნდები ერთმანეთის

გაიტანა, რომელმაც თავი „ბარსელონას“

შეცდომას ელოდნენ. პირველი ტაიმის ბოლოს

წინააღმდეგ გამართულ ესპანეთის

სტატისტიკურ მონაცემებში თანაფარდობას

პრიმერადივიზიონის საჩემპიონო მატჩშიც

მხოლოდ ანგარიში არღვევდა.

გამოიჩინა.

ბურთს, ალბათ, „რეალი“ უფრო

მატჩის მეორე ნახევარში „რეალს“ უკან

აკონტროლებდა, თუმცა ამას ხეირი არ

დასახევი აღარაფერი ჰქონდა. ანჩელოტიმ

მოჰქონდა. მეტოქეზე გალაშქრების ნებისმიერ

ხედირა და კოენტრაუ შეტევაზე

მცდელობას „ატლეტიკოს“ ფეხბურთელები ხან

ორიენტირებული ისკოთი და მარსელოთი

ჯარიმით, ხანაც უჯარიმოდ ახშობდნენ.

შეცვალა. „სამეფო კლუბმა“ მასირებული

რამდენჯერმე ბურთი ბენზემამდე კი მივიდა,

შეტევები დაიწყო, თუმცა ბურთი თითქოს

თუმცა ფრანგ თავდამსხმელს სახეირო არაფერი

მოჯადოებული იყო, კურტუას კარს ცდებოდა.

გაუკეთებია. პირველ ტაიმში ტიაგომ ბეილს

რონალდუც კი, რომელიც აწ უკვე დასრულებულ

მშვენიერი საჩუქარი გაუკეთა, როდესაც
პორტუგალიელმა ნახევარმცველმა მოედნის
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სეზონში გოლი გოლზე გაჰქონდა, რეალურად

კლასმა და ვარსკვლავურმა შემადგენლობამ

სახიფათო მომენტს ვერ ქმნიდა.

თავისი საქმე გააკეთა და კურტუას კარის ბადეც
სამჯერ შეირხა. 110-ე წუთზე ანხელ დი მარიამ
თამაში საკუთარ თავზე აიღო, მარცხენა

„ატლეტიკო“ საკუთარ ნახევარზე

ფრთიდან მეტოქის საჯარიმოში შეიჭრა და

დამკვიდრდა, თითქმის მთელი გუნდით თავს

ბურთი კურტუას კარის მიმართულებით გაგზავნა,

იცავდა, წინ მხოლოდ დავიდ ვილია ჰყავდა,

ბელგიელმა კიპერმა ფეხით მოიგერია, თუმცა

რომელსაც მოგერიებულ ბურთზე ბრძოლა

საჭირო ადგილას გარეტ ბეილი იდგა,

ჰქონდა დავალებული.

რომელმაც თავით დაუცველ კარში დაარტყა და
„რეალი“ დააწინაურა.

საბოლოო ჯამში, „ატლეტიკოს“ ტრიუმფი
მაინც ჩაიშალა. მთლად სამართლიანი არ
იქნებოდა, ჩემპიონის ბედი ერთ შემთხვევით
გატანილ გოლს რომ გადაეწყვიტა. „რეალმა“
ანგარიშის გათანაბრება მსაჯის მიერ
კომპენსირებულ დროში მოახერხა და
სიმბოლურია, რომ ეს მცველმა სერხიო რამოსმა
გააკეთა. მოდრიჩის მიერ მოწოდებულ კუთხურს
რამოსი თავური დარტყმით გამოეხმაურა და —
1:1.

„ატლეტიკო“ წონასწორობის აღდგენას
შეეცადა და საკუთარი კარი მოაშიშვლა, რაც ისევ
ანჩელოტის გუნდს წაადგა. 118-ე წუთზე
მარსელომ გაიბრწყინა, რომელსაც მეტოქე
გუნდის ქანცგამოცლილმა ფეხბურთელებმა
დერეფანი გაუხსნეს, ბრაზილიელმაც
ხელსაყრელ პოზიციაზე დაუბრკოლებლად
გადაინაცვლა და კურტუას დაბალი ბურთი
დაურტყა. ტანმაღალ ბელგიელ კიპერს ყველაზე
მეტად ასეთი ბურთების აღება რომ უჭირს, ეს ამ
მატჩი დამატებით დროში გადავიდა.

ეპიზოდშიც დადასტურდა — 3:1.

აშკარა იყო, რომ დაცვითმა თამაშმა
„ატლეტიკოს“ დიდი ენერგია გამოსძალა. ახლა
ფსიქოლოგიური უპირატესობა უკვე „რეალის“
მხარეს იყო, თუმცა ანჩელოტის გუნდი რისკს
მაინც ერიდებოდა და ზედმეტად არ იხსნებოდა.
პირველ დამატებით ტაიმში მეტნაკლებად
სახიფათო მომენტები მხოლოდ შორეული
დარტყმებისა და კუთხურების მეშვეობით თუ
იქმნებოდა.

მეოთხე ტაიმში „ატლეტიკოს“ ძალა
თითქმის აღარ ჰქონდა შერჩენილი. აქ უკვე
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ბოლოს კრიშტიანუ წააქციეს მეტოქის
საჯარიმოში და მთავარმა არბიტრმა ბიორნ

კეიპერსმა უყოყმანოდ თერთმეტმეტრიანი
ნიშნულისკენ მიუთითა. პენალტი თავად
დაზარალებულმა შეასრულა და „ატლეტიკოს“
წვალებას წერტილი დაუსვა — 4:1.

„ატლეტიკოზე“ კარგის გარდა არაფერი
ითქმის, სიმეონეს გუნდს ფანტასტიური სეზონი
ჰქონდა. „ატლეტიკომ“ ესპანეთის
პრიმერადივიზიონი მოიგო და ჩემპიონთა ლიგის
მატჩის მიწურულს უსიამოვნო ინციდენტი

ფინალში გავიდა, რაც სეზონის დაწყებამდე

მოხდა, როდესაც „ატლეტიკოს“ მთავარი

ვინმეს რომ ეთქვა, შესაძლოა, შეურაცხადად

მწვრთნელი დიეგო სიმეონე „რეალის“

გამოეცხადებინათ. გუნდისთვის მომდევნო

ახალგაზრდა მცველ რაფაელ ვარანზე გაიწია.

სეზონი ურთულესი იქნება. „ატლეტიკომ“ უნდა

ინციდენტი იქიდან დაიწყო, რომ ფრანგმა

დაამტკიცოს, რომ ეს წარმატებები სრულიად

ფეხბურთელმა არგენტინელი სპეციალისტის

სამართლიანია და არა - შემთხვევითი.

მიმართულებით ბურთი ისროლა, წაგებისთვის
განწირულმა სიმეონემ კი ეს ვერ მოითმინა და
ბურთი რაფაელის მიმართულებით დამიზნებით
დაარტყა. ამის შემდეგ მოედანზე მხარეებს
შორის სიტუაცია კიდევ უფრო დაიძაბა, სიმეონე
მინდორზე შეიჭრა და ვარანთან მისვლას
შეეცადა. საბოლოო ჯამში, არგენტინელი
მწვრთნელი მოედნიდან გააძევეს, ვარანი კი
ყვითელი ბარათით დასაჯეს.
რაც შეეხება „რეალს“, „სამეფო კლუბმა“
12-წლიანი პაუზის შემდეგ ჩემპიონთა ლიგის
თასი კვლავ მოიგო. სიმბოლურია, რომ
„რეალმა“ აღნიშნული ტიტულის დაბევება
მეათედ თანაქალაქელი „ატლეტიკოს“
დამარცხებით შეძლო. „სამეფო კლუბმა“
გალაქტიკო დაიპყრო, უკვე მეათედ!
———————————————————————————————————————————————————
კარლო ანჩელოტი მეორე მწვრთნელი
გახდა, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის თასი

ლეგენდარულმა ინგლისელმა სპეციალისტმა ეს
ტიტული 1977, 1978 და 1981 წლებში მოიგო.

მესამედ მოიგო. შეგახსენებთ, რომ ფეხბურთის
იტალიელმა სპეციალისტმა „მილანთან“ ერთად
ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო

აღსანიშნავია, რომ ანჩელოტის ჩემპიონთა

ტიტული 2003 და 2007 წლებში დაისაკუთრა.

თასი მოთამაშის რანგში „მილანში“ ორჯერ აქვს

ჩემპიონთა თასი „ლივერპულის“ თავკაცის

მოგებული –1989 და 1990 წლებში.

რანგში სამჯერ აქვს მოგებული ბობ პეისლის.
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კარლო ანჩელოტი (მადრიდის
„რეალის“ მთავარი მწვრთნელი):
„უზომოდ ბედნიერი ვარ. როგორც იქნა,

შესვენებაზე ვთქვი, რომ უფრო სწრაფად
უნდა გვეთამაშა, შეტევითი პოტენციალი უფრო

„რეალთან“ ერთად ეს ტიტული მოვიგეთ.

მეტად უნდა გამოგვეყენებინა. იგივე გავიმეორე

თითოეული ჩვენგანი მთელი სეზონის

90 წუთის შემდეგ, რათა მეტოქე გუნდს შეტევის

განმავლობაში მუყაითად მუშაობდა, ვამაყობთ

საშუალება არ მისცემოდა. ასე შევუქმნიდით

მიღწეულით. ბედნიერია ყველა, ვინც

„ატლეტიკოს“ უსიამოვნებებს.

ყოველდღიურად გვიჭერდა მხარს. „რეალის“
ქომაგები უზომოდ ბედნიერები არიან, რაც ჩვენ
გვახარებს.

პირველივე დღეს, როდესაც „სანტიაგო
ბერნაბეუს“ სატიტულო ოთახში შევაბიჯე,
კლუბის პრეზიდენტს ვუთხარი, რომ იქაურობას

ყველაზე რთული ანგარიშის გათანაბრება

ერთი თასი აკლდა და მის მოგებას ამავე

იყო. თავისუფალი ზონა არ გვქონდა,

სეზონში ვეცდებოდით. ჩვენ ეს გამოგვივიდა.

„ატლეტიკო“ თავს ძალიან კარგად იცავდა,

ნდობას მთელი კლუბისგან ვგრძნობდი, რაც

თუმცა ჩვენ ყველა შესაძლებლობის გამოყენებას

გამარჯვებებში დაგვეხმარა.

ვცდილობდით და მიზანს მივაღწიეთ კიდეც,
შემდეგ კი თამაში მთლიანად შევცვალეთ.
გატანილმა გოლმა დიდი ენერგია შეგვძინა და
გამარჯვების წყურვილი გაგვიძლიერა.

ყველა ფინალი რთულია და არც ეს იყო
გამონაკლისი. მძიმე სეზონი გამოვიდა, თუმცა
ამავე დროს - კარგი. ეს „რეალში“ ჩემი პირველი
წელი იყო, სტილის შეცვლას შევეცადეთ, გუნდმა
თავი ფანტასტრიურად წარმოაჩინა:
მოთამაშეები დიდ პროფესიონალიზმს და
თამაშის სურვილს ავლენდნენ. მარსელო
უკმაყოფილო იყო იმით, რომ სათადარიგოთა
სკამზე დარჩა, თუმცა მოედანზე გავიყვანეთ და
ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლიც შეასრულა.

მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე
მნიშვნელოვანი ტიტული მოვიგეთ. ძალიან
გრძელი სეზონი გამოვიდა, „ბაიერნთან“
ნახევარფინალური მატჩის შემდეგ გამარჯვების
სურვილი კიდევ უფრო გაგვიძლიერდა.
ფანტასტიური სეზონი გვქონდა.

სიმეონეს ვესაუბრე. ამ მატჩამდე
ჩემპიონატში გამარჯვება მივულოცე, იგივე
გამიმართლა, თუმცა არა ამ მატჩის გამო.
შეიძლება თქვათ, რომ გამიმართლა, შეიძლება

იგებს, თუმცა ბოლომდე იბრძვის,

სხვამ თქვას, რომ ბოლო წამამდე ძალ-ღონეს

დასაფასებელია. ჩემი აზრით, ეს გამარჯვება

არ ვიშურებდით. ეს ფეხბურთია. ხან

დავიმსახურეთ“.

გაგიმართლებს, ხანაც - არა.
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გავაკეთე მატჩის შემდეგ. გუნდი, რომელიც ვერ

დიეგო სიმეონე „მადრიდის
„ატლეტიკოს“ მთავარი მწვრთნელი):
„რეზულტატი მთლიანობაში უნდა

ფეხბურთელებიც მეყოლება და სხვა მატჩებიც
მექნება, თუმცა ერთი რამ უცვლელი დარჩება -

განვიხილოთ. „რეალმა“ მეორე ტაიმში უკეთ

შენს საქმეში ძალისხმევა არ უნდა დაიშურო.

ითამაშა, ჩვენს ნახევარზე დამკვიდრდა, რასაც

ცხოვრებაში, ისევე როგორც ფეხბურთში,

ვერ გავექეცით. ფეხბურთი სწორედ ამიტომ არის

არსებობს დღეები, როდესაც ყველაფერი

მშვენიერი. ხალხი ამბობს, რომ მთავარი

გეძლევა, თუმცა მეორე დღეს ვეღარაფერს

გამარჯვებაა, თუმცა იმ ადამიანების შემხედვარე,

იღებ. მთავარია, რომ წინსვლა განაგრძო.

რომლებიც ჩვენ გვქომაგობდნენ, ადასტურებს,
რომ სხვა ფასეულობებიც არსებობს.
ფეხბურთელებს ვუთხარი, რომ ასეთი თამაშის
შემდეგ ცხვირი არ ჩამოეშვათ, რადგან
მომდევნო სეზონზე ფიქრი უნდა დავიწყოთ.

დიეგო კოსტას თამაშის გადაწყვეტილება
მე მივიღე და აშკარაა, რომ შევცდი, რადგან
თავიდანვე მომიწია მისი შეცვლა. ის მოედანზე
თავს ისე კარგად ვერ გრძნობდა, როგორც წინა
დღეს. რაც არ უნდა იყოს, ეს ჩემი

ან წააგებ, ან მოიგებ - ამჯერად

გადაწყვეტილება იყო. ერთმანეთს თვალებში

დავმარცხდით, თუმცა ვიცით, რომ ძალ-ღონე არ

ჩავხედეთ და ყველაფერი ნათელი გახდა. არ

დავიშურეთ. ხალხი აფასებს იმას, რაც ამ

გვინდოდა, რომ მატჩის დანარჩენი ნაწილი

სეზონში გავაკეთეთ. ეს შემდგომი პროგრესის

ერთი მოთამაშით ნაკლებს გვეთამაშა.

იმედს გვაძლევს.
ქომაგებმა ამ დიდებული სეზონით უნდა
იამაყონ. მწუხარებისთვის წამიც არ უნდა
დავკარგოთ. ჭრილობები დიდხანს არ უნდა
დავიტოვოთ. მომდევნო სეზონში
დავბრუნდებით და ვეცდებით, ნებისმიერი
მეტოქისთვის კვლავ საშიში ოპონენტი ვიყოთ.

ახლა იმავე საქმის გაკეთებას ვაპირებთ,
რასაც აქამდე ვაკეთებდით. ორშაბათს ახალი
სეზონისთვის მზადებას შევუდგებით. ვნახოთ, ვინ
მოვა და ვინ წავა. მას შემდეგ, რაც კლუბის
ხელმძღვანელობასთან ყველა საქმე
მოგვარდება, გუნდი შვებულებას გამოაცხადებს.
დროის ოჯახთან გატარების და მსოფლიოს
ჩემპიონატის ხილვის საშუალება მოგვეცემა.
შემდეგ კი ახალი სეზონისთვის მზადების
სასიამოვნო შფოთვა შეგვიპყრობს“.

დასევდიანებული არ გეგონოთ. უფრო
გამწარებული ვარ, რომ მიზანს ვერ მივაღწიე.
გამარჯვება მინდოდა, მაგრამ ვერ შევძელით.
ამასაც გადავიტან. მესმის, რომ სხვა
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კრიშტიანუ რონალდუმ ჩემპიონთა ლიგის
2013-14 წლების სეზონში 17 გოლი გაიტანა,
რითაც რეკორდი დაამაყარა. პორტუგალიელი
ფეხბურთელი ზედიზედ მეორედ და კარიერაში
მესამედ გახდა ტურნირის საუკეთესო
ბომბარდირი.

რონალდუ ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო
ბომბარდირი პირველად 2007-08 წლების
სეზონში გახდა, როდესაც 8 გოლის გატანა
მოახერხა. მაშინ მისი „მანჩესტერ იუნაიტედი“
ჩემპიონის ტიტულსაც შესწვდა. შემდეგი ოთხი
წლის განმავლობაში ყველაზე შედეგიანი
ლიონელ მესი გახლდათ, 2012-13 წლების
სეზონში კი რონალდუმ 12 გოლი გაიტანა და
საუკეთესო ბომბარდირის სტატუსი დაიბრუნა.

კრიშტიანუ რონალდუ და ლეო მესი
ტურნირის ისტორიაში საუკეთესო ბომბარდირ
რაულ გონსალესს კიდევ უფრო მიუახლოვდნენ.
მადრიდის „რეალისა“ და „შალკეს“ ყოფილ
თავდამსხმელს ჩემპიონთა ლიგაზე სულ 71
გოლი აქვს გატანილი, რაც ოთხით მეტია
რონალდუსა და მესის მონაგარზე. რაულის
რეკორდი, სავარაუდოდ, მომდევნო სეზონში
დაემხობა.
2013-14 წლების სეზონის საუკეთესო
ბომბარდირები:
17 კრიშტიანუ რონალდუ („რეალი“)
10 ზლატან იბრაჰიმოვიჩი („პარი სენ-ჟერმენი“)
8 დიეგო კოსტა („ატლეტიკო“)
8 ლიონელ მესი („ბარსელონა“)
6 სერხიო აგუერო („მანჩესტერ სიტი“)
6 რობერტ ლევანდოვსკი („ბორუსია“
დორტმუნდი)
ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ბომბარდირები
სეზონების მიხედვით:
2012-13: კრიშტიანუ რონალდუ („რეალი“) - 12
2011-12: ლიონელ მესი („ბარსელონა“) - 14
2010-11: ლიონელ მესი („ბარსელონა“) - 12
2009-10: ლიონელ მესი („ბარსელონა“) - 8
2008-09: ლიონელ მესი („ბარსელონა“) - 9
2007-08: კრიშტიანუ რონალდუ („მანჩესტერ
იუნაიტედი“) - 8
2006-07: კაკა („მილანი“) - 10
2005-06: ანდრეი შევჩენკო („მილანი“) - 9
2004-05: რუდ ვან ნისტელროი („მანჩესტერ
იუნაიტედი“) - 8
2003-04: ფერნანდო მორიენტესი („მონაკო“) - 9
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2002-03: რუდ ვან ნისტელროი („მანჩესტერ
იუნაიტედი“) - 12
2001-02: რუდ ვან ნისტელროი („მანჩესტერ
იუნაიტედი“) - 10
2000-01: ანდრეი შევჩენკო („მილანი“) - 9
1999-00: მარიო ჟარდელი („პორტუ“),
რივალდო („ბარსელონა“), რაული („რეალი“) 10
1998-99: ანდრეი შევჩენკო („დინამო“ კიევი),
დუაიტ იორკი („მანჩესტერ იუნაიტედი“) - 8
1997-98: ალესანდრო დელ პიერო („იუვენტუსი“)
- 10
1996-97: მილინკო პანტიჩი („ატლეტიკო“) - 5
1995-96: იარი ლიტმანენი („აიაქსი“) - 9
1994-95: ჟორჟ ვეა („პარი სენ-ჟერმენი“) - 7
1993-94: რონალდ კუმანი („ბარსელონა“),
ვინტონ რუფერი („ვერდერი“) - 8
ჩემპიონთა ლიგის ყველა დროის საუკეთესო
ბომბარდირები:
71 - რაული („რეალი“, „შალკე“)
67 - ლიონელ მესი („ბარსელონა“)
67 - კრიშტიანუ რონალდუ („მანჩესტერ
იუნაიტედი“, „რეალი“)
56 - რუდ ვან ნისტელროი (პსვ,
„მანჩესტერ იუნაიტედი“, „რეალი“)
50 - ტიერი ანრი („მონაკო“, „არსენალი“,
„ბარსელონა“)
48 - ანდრეი შევჩენკო („დინამო“ კიევი,
„მილანი“, „ჩელსი“)
46 - ფილიპო ინძაგი („იუვენტუსი“, „მილანი“)
42 - ალესანდრო დელ პიერო („იუვენტუსი“)
41 - დიდიე დროგბა („მარსელი“, „ჩელსი“,
„გალათასარაი“)
41 - ზლატან იბრაჰიმოვიჩი („აიაქსი“,
„იუვენტუსი“, „ინტერი“ „ბარსელონა“, „მილანი“,
„პარი სენ-ჟერმენი“)

2014 წლის 25 მაისი თბილისი, საქართველო
(Fanebi.Com)
სპორტული ინტერნეტ-პორტალი Fanebi.com
https://www.facebook.com/Fanebi.Journal

მთავარი რედაქტორი და ჟურნალისტი:
ბექა დოგრაშვილი

