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Նա խա բան

Աշ խա տան քի նպա տակն է վեր հա նել Հա յաս տա նի՝ շա տե րի կող մի ց 
ար դեն մո ռաց ված բաս կետ բո լի անց յալն �  ներ կան, ո րի պատ մ� թ յ�  նը 
սկսվ� մ է 1920-ա կան թվա կան նե րից:

Մենք փոր ձել ենք մե կ աշ խա տ� թ յան մե ջ ամ փո փել տար բեր տա րի-
նե րին Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի հա վա քա կան թի մե  ր� մ �  ա կ� մբ նե ր� մ 
աշ խա տած մար զիչ նե րի, մար զիկ նե րի, մրցա վար նե րի, ֆե դե րա ցիա նե րի 
նա խա գահ նե րի և  այլ մարդ կանց կա տա րած աշ խա տանք նե րի մա սին տե-
ղե կ� թ յ� ն նե րը:

Աշ խա տան քը գրե լիս օգտ վել ենք գրա կան աղբ յ� ր նե րից, տար բեր 
մարդ կանց, այդ թվ� մ՝ հե ղի նա կի անձ նա կան պա հոց նե րից՝ փոր ձե լով 
ըստ տա րի նե րի ներ կա յաց նել հայ կա կան բաս կետ բո լի պատ մ� թյ�  նը:

Անդ րա դար ձել ենք այն մարդ կանց �  կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րին, ո րոնք 
մե ծ ներդ ր� մ են �  նե ցել և  այժմ էլ �  նեն Հա յաս տա ն� մ բաս կետ բո լի զար-
գաց ման գոր ծ� մ: Ինչ խոսք, անհ նար կլի ներ այս փոքր գրք� մ ընդգր կել 
նրանց բո լո րին, սա կայն հ�  սով ենք, որ մե ր աշ խա տան քը կլի նի շա ր�  նա-
կա կան, և մաս նա գետ նե րի օգ ն� թ յամբ հետա գա յ� մ կկա րո ղա նանք ա վե-
լաց նել նաև այն նվիր յալ նե րին, ո րոնց ա ն� ն նե րը բա ցա կա յ� մ են:

Գիր քը հատ կա պես �  սա նե լի է ե րի տա սարդ նե րի հա մար, ով քեր կա րող 
են ծա նո թա նալ այս մար զաձ ևի ա կ� նք նե րին, տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա նալ 
հայ կա կան բաս կետ բո լի ե րախ տա վոր նե րի �  նրանց թո ղած մե ծ ժա ռան-
գ� թ յան մա սին, ծա նո թա նալ նրանց փոր ձին:

Չի մա նա լով մե ր պատ մ� թ յ�  նը` մե նք չենք կա րող ճիշտ կա ռ�  ցել մե ր 
ներ կան և չենք կա րող ճիշտ քայ լեր կա տա րել հե տա գա մե ր աշխա տանք-
նե ր� մ հա ջո ղ� թ յ� ն նե րի հաս նե լ�  հա մար:

Այս հա մե ստ աշ խա տան քը ե րախ տի քի խոսք է մե ր ՄԵԾԵՐԻՆ, ովքեր 
ա մե ն ինչ ա րել են Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի զար գաց ման �  պահ պան ման 
հա մար:

Այս գիր քը նվի ր� մ ենք նրանց:
Շ նոր հա կա լ� թ յ� ն ենք հայտ ն� մ այն մարդ կանց, ով քեր օ ժան դա կե-

ցին գրքի ստեղծ մանն �  հրա տա րակ մա նը:
Հա տ� կ շնոր հա կա լ� թ յ� ն Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի ֆե դե րա ցիա յի 

նա խա գահ Հ. Ռոս տոմ յա նին` գրքի ստեղծ ման և հ րա տա րակ ման աշ խա-
տանք նե րին ա ջակ ցե լ�  հա մար:
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Բաս կետ բո լի ծա գ%  մը և 
զար գա ց%  մը Հա յաս տա ն% մ

1915-1920թթ. Հա յաս տա նի ա մե  րիկ յան որ բա նոց նե ր� մ աշ խա տող 
օ տա րերկր յա դաս տիա րակ ներն �  զին վո րա կան ներն ի րենց ա զատ 
ժա մե  րին բաս կետ բոլ էին խա ղ� մ, ո րի հան դի սա կան ներն էին լե նի-
նա կան ցի մե ծ թվով պա տա նի ներ և  ե րի տա սարդ ներ, ո րոնք էլ հե տա-
գա յ� մ տար վե ցին այս մար զաձ ևով: 

Հա յաս տա ն� մ բաս կետ բո լի ծննդյան տա րին 1925 թվա կանն է, և  այդ 
գոր ծ� մ մե ծ ներդ ր� մ են �  նե ցել Մ. Մա մի  կոն յա նը և Ա.Ա լա նակ յա նը: 

Բաս կետ բո լի կա նոն ներն ա ռա ջին ան գամ հա յե րեն լեզ վով հրա-
տա րակ վել են 1922 թվա կա նին` Կոս տանդ ն�  պոլ ս� մ:

Մա մի  կոն յան Մ	  շեղ Մա ն	  կի. ծնվել է 1904թ. 
սեպ տեմ բե րի 15-ին Խա թ�  գյ�  ղ� մ (Արևմտ յան 
Հա յաս տան` Մ շո գա վառ, ներ կա յ� մս` Թ� ր քիա): 
Վախ ճան վել է 1990թ. մա յի սի 25-ին Եր ևա ն� մ: 
1948թ. ա վար տե լով Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի 
հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տը` Մ. Մա մի -
կոն յա նը մի նչև կյան քի վեր ջը ղե կա վա րել է ն� յն 

ինս տի տ�  տի դա հ�  կա յին սպոր տի, ա պա՝ մար զա խա ղե րի ամ բիո-
նը: Նա ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի տե ս� թ յան և մե  թո դի կա յի ամ բիո նի 
դո ցենտ էր: Մ. Մա մի  կոն յա նին 1961թ. շնորհ վել է հան րա պե տ� թ յան 
վաս տա կա վոր մար զի չի, իսկ 1967թ.` Հա յաս տա նի ֆի զի կա կան կ� լ-
տ�  րա յի և ս պոր տի վաս տա կա վոր գործ չի կո չ� մ:   

Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի և ս պոր տի Մար զիչ՝ 
Ա րամ Ա լա նակ յան, 1932թ. վաս տա կա վոր գոր-
ծիչ, ՀՀ վաս տա կա վոր մար զիչ 

1925-26թթ. Գ յ� մ րիի « Խո րար ծառ» (խորհր-
դա յին առևտ րի ծա ռա յող նե րի) և Եր ևա նի «26-կո-
մի  սար նե րի» ան վան այ գ� մ կա ռ� ց վե ցին ա ռա-
ջին բաս կետ բո լա յին բաց խա ղահ րա պա րակ նե-
րը: 
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1925թ. Լե նի նա կա ն� մ կազ-
մա վոր վեց բաս կետ բո լի կա նանց 
ա ռա ջին թի մը: Այդ տա րի նե րին թի-
մե ր ստեղծ վե ցին նաև Եր ևա ն� մ, 
Կի րո վա կա ն� մ և Դի լի ջա ն� մ: 

1927թ. Բաք վ� մ Հա յաս տա նի 
կա նանց բաս կետ բո լի թիմն  ա ռա-
ջին ան գամ մաս նակ ցեց Անդր կով-
կաս յան հան րա պե տ� թ յ� ն նե րի 
բաս կետ բո լի մրցա շա րին: 

1928թ. Լե նի նա կա նի « Խո րար ծառ» բաս կետ բո լի կա նանց թի մը 
դար ձավ «Անդ րեր կա թ�  ղա յին» ա ռաջ ն� թ յան չեմ պիո նը: 

1929թ. Եր ևա նի Ն. Կ ր� պս կա յա յի ան վան դպրո ցի պա տա նի բաս-
կետ բո լիստ նե րը մաս նակ ցե ցին Մոսկ վա յ� մ կազ մա կերպ ված մրցա-
շա րին և, հաղ թե լով Կի ևի, Լե նինգ րա դի, Դաղս տա նի թի մե  րին, եզ-
րա փա կի չ� մ մի այն պարտ վե ցին Մոսկ վա յի թի մի ն �  գրա վե ցին երկ-
րորդ մրցա նա կա յին տե ղը (մար զիչ` Մ. Մա մի  կոն յան):

  

Լե նի նա կա նի « Կա ռ
  ցող» մար զա-
կ
 մ բի բաս կետ բո լի թի մը, 1932թ.:
Մարզիչ՝ Ա.Ալանակյան

Եր ևա նի դպրո ցա կան նե րի տոն: Բաս կետ բո լի մրցա շար, ո րին մաս նակ ցե ցին 
Լե նի նա կա նի, Լո ռ
  և Եր ևա նի բաս կետ բո լի թի մե  րը, 1930թ.
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1933թ. նո յեմ բե րին հա մա հա յաս տան յան 2-րդ ս պար տա կիա դա-
յ� մ ընդգրկ վ� մ է նաև բաս կետ բոլ մար զաձ ևը: 

1937թ. անց կաց վ� մ է ԽՍՀՄ 7-րդ  ա ռաջ ն� թ յ�  նը, ո րին մաս նակ-
ց� մ է Լե նի նա կա նի « Լո կո մո տիվ» կա նանց թի մը: 

Սկ սած 1934թ. մի նչև 1940թ. հան րա պե տ� թ յան լա վա գ� յ նը հա-
մար վ� մ էր «Ստ րոի տել» մար զա կան ա կ� մ բի աղ ջիկ նե րի թի մը: 
1939թ. նրանք դար ձան ի րենց ըն կե ր� թ յան հա մա մի �  թե նա կան 
մրց� մն  ե րի հաղ թող: 

1939թ. Հա յաս տա նի բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ-
յ� ն նե րի �  սա նող նե րի մի ջև անց կաց վեց բաս կետ բո լի ա ռաջ ն� թ յ� ն, 
ո րին մաս նակ ց� մ էին �  սա նո ղա կան բո լոր թի մե  րը: Այս մրցա շա ր� մ 
ա ռա ջին տե ղը զբա ղեց րեց Պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տ�  տի թի մը: 

1943թ. Եր ևա ն� մ անց կաց վեց Անդր կով կաս յան ա ռա ջին սպար-
տա կիա դան, որ տեղ Հա յաս տա նի կա նանց և տ ղա մարդ կանց թի մե  րը 
գրա վե ցին 3-րդ տե ղը:

1946-47թթ. հան րա պե տ� թ յ�  նը ներ կա յաց ն� մ էին տղա մարդ-
կանց (Եր ևան) և կա նանց ( Լե նի նա կան) թի մե  րը: Այդ տա րի նե րին կա-
նանց ա ռա ջա տար խա ղա ցող նե րից էին Թո րոս յան ք� յ րե րը, Ն. Հով-
հան նիս յա նը, Ն. Հա նե սօղլ յա նը և  �  րիշ նե րը: 

Պա տե րազ մի ց հե տո՝ 1946-ին, Լե նի նա կա նի քա ղա քա յին ֆ� տ բո-
լի դաշ տին կից կա ռ� ց ված բաց խա ղահ րա պա րա կ� մ պա տե րազ մի  
վե տե րան բաս կետ բո լիստ նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի մի ջև ց�  ցադ րա-
կան խաղ անց կաց վեց: Վե տե րան նե րի թի մ� մ հան դես էին գա լիս ճա-
նաչ ված բաս կետ բո լիստ ներ Ա րամ Ա լա նակ յա նը, Ա րամ Մար տի րոս-
յա նը ( Սո լախ), Վար դան Սարգս յա նը: Խա ղի բազ մա թիվ ե րի տա սարդ 
հան դի սա կան նե րը շ�  տով մար զ� մն  եր սկսե ցին Լե նի նա կա նի տար-
բեր ա կ� մբ նե ր� մ: 

1947թ. հան րա պե տ� թ յան չեմ պիոն դար ձան Կի րո վա կա նի տղա-
մարդ կանց և կա նանց « Դի նա մո» թի մե  րը:

1947թ. Տաշ քեն դ� մ մաս նակ ցե լով ԽՍՀՄ 3-րդ խմ բի ա ռաջ ն� թ-
յա նը` Հա յաս տա նի տղա մարդ կանց և կա նանց թի մե  րը զբա ղեց րին 
ա ռա ջին տե ղը և  ի րա վ� նք ստա ցան հա ջորդ տա րի հան դես գա լ�  
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ԽՍՀՄ բաս կետ բո լի տղա մարդ կանց և կա նանց ա ռաջ ն� թ յան 2-րդ 
խմ բ� մ: 

1948թ. հ�  նի սի 18-ին Եր ևա ն� մ անց կաց վեց բաս կետ բո լի ա ռաջ-
ն� թ յ� ն: 1-ին տե ղը զբա ղեց րին Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի ինս տի տ� -
տի մար զա կան ա կ� մ բի (ՖԻՄԱ) տղա մարդ կանց և կա նանց թի մե  րը: 

1948թ. հոկ տեմ բե րի 10-13-ը Եր ևա ն� մ անց կաց վեց Անդր կով կաս-
յան ա վան դա կան 4-րդ ս պար տա կիա դան: Հա յաս տա նի տղա մարդ-
կանց և կա նանց թի մե րն այս մրց� յ թ� մ գրա վե ցին 2-րդ տե ղը:

1949թ. Եր ևա ն� մ տղա մարդ կանց 10 և կա նանց 8 թի մե  րի մի ջև 
անց կաց վեց հան րա պե տ� թ յան գա վա թի մրց� մ: Ա ռա ջին տե ղե րը 
գրա վե ցին ՖԻՄԱ-ի թի մե  րը:

1950թ. Լե նի նա կա ն� մ անց կաց վեց բաս կետ բո լի հան րա պե տ� թ-
յան ա ռաջ ն� թ յ�  նը, որ տեղ ա ռա ջին տե ղը զբա ղեց րին ՖԻՄԱ-ի տղա-
մարդ կանց և կա նանց թի մե  րը: Տ ղա մարդ կանց ա ռաջ ն� թ յա նը մաս-
նակ ցե ցին Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ի, Եր ևա նի « Մե դիկ», Եր ևա նի « Դի նա մո», 
Լե նի նա կա նի « Դի նա մո» և Կի րո վա կա նի « Դի նա մո» թի մե  րը:

«Ս պար տակ» մար զա կան ըն կե ր
 -թյան ա ռաջ ն
 թ յ
  նը, Կա զան, 1949 թ.: Ա ջից 
ձախ՝ Դա վիթ Դավթյան (մար զիչ և թի մա պետ), Մով սես Ղ ևոնդյան, Մի րի ջան Քե-
շիշ յան, Ն
 բար Բ
 լգարյան, Հա ր
 թ յ
 ն Դավթ յան, Վահ րամ Դո լաբջ յան, Հով-
հան նես Մակար յան, Պետ րոս Արնա
 տ յան, Զա վեն Դո լաբջ յան:
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Դր վագ Եր ևա ն
 մ անց կաց ված գա վա-
թի մրց
 մն  ե րից, 1949թ.

Հա յաս տա նի «Ս պար տակ» բաս կետ բո լի թի մի  հա վա քա կա նը, 1948թ.: Ձա խից 
աջ՝ Մով սես Ղ ևոնդյան, Մի րի ջան Քեշիշյան, Ն
  բար Բ
 լգարյան, Վահրամ 
Դոլաբջյան, Հա ր
 թյ
 ն Դավթ յան, Դավիթ Դավթյան, Պետ րոս Արնա
 տյան, 
Զավեն Դոլաբջյան, Հ րա չիկ Ա զար յան՝ ներ կա յա ց
  ցիչ-մար զիչ:

Եր ևա նի ա ռաջ ն
 թ յ
  նը, 26.04.1947թ. 
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 ՖԻՄԱ-ի տղա մարդ կանց թի մը 1950թ -ից մաս նակ ցեց մի �  թե նա-
կան մրց� մն  ե րին: Ա ռա ջին հնգյա կ� մ հան դես էին գա լիս սփյ� ռ քա-
հա յեր Թոմ- Թադ ևոս Մ�  րադ յա նը (ԱՄՆ), Ժան Մա կար յա նը (Ֆ րան-
սիա), Աբ րա համ Հա մամջ յա նը, Ժի րայր Մի նաս յա նը, Ար մե  նակ Ա լա-
ջաջ յա նը` ե րեքն էլ Ե գիպ տո սից: Ի րենց խա ղով աչ քի էին ընկ ն� մ նաև 
եր ևան ցի Ռ. Մար գար յա նը և լե նի նա կան ցի Կ. Մա ն� կ յա նը: 

Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ն, 1950թ.: Ձա խից աջ` Կոնստանտին 
Վար դան յան (մար զիչ), Օ լեգ Մ
 րադյան, Ս
  րեն 
Ղա զար յան, Աբ րա համ Համամջ յան, Ս պար տակ 
Ծա ռ
 կ յան, Ժիրայր Մինաս յան, Ժան Մա կարյան, 
Ա լեք սանդր Սարգսյան, Ար մե  նակ Ա լաջաջ յան, 
Հ րանտ Սի մոն յան (նկա ր
 մ բա ցա կա յ
 մ է Թոմ 
Մ
  րադ յա նը) 

ԽՍՀՄ ա ռաջ ն
 թ յ
 ն, Խար-
կով, 17.09.1949թ.

ՖԻՄԱ-ի կա նանց թի մը, Լե նի-
նա կան, 16.07.1950թ. Մար զիչ` 
Կ. Վար դան յան

Հա յաս տա նի տղա մարդ կանց թի մը Վիլն յ
  ս
 մ, 
4 սեպ տեմ բե րի, 1950թ.: Մար զիչ ներ` կանգ նած-
նե րից ա ջից երկ րոր դը` Կ. Վար դան յան և  եր րոր-
դը` Ա. Օ գա նով, խա ղա ցող ներ` Ա. Ա լա ջաջ յան, 
Օ. Մ
  րադ յան, Հ. Սի մոն յան, Ժ. Մի նաս յան, Ժ. 
Մա կար յան, Ա. Հա մամջ յան, Թ. Մա ն
 կ յան, Ս. 
Ծա ռ
 կ յան, Ս. Սի մոն յան, Ա. Վար ժա պետ յան
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1950թ. օ գոս տո սի 6-8-ը Լե նի նա կա ն� մ կա յա ցավ Ա խ� ր յա նի 
հով տի 1-ին սպար տա կիա դան, ո րին մաս նակ ցե ցին Լե նի նա կա նի, 
Ա խ� ր յա նի, Ար թի կի և Ս պի տա կի թի մե  րը: 

 

 

 
 
 

1950-ից մի �  թե նա կան մրց� մն  ե րին մաս նակ ցեց ՖԻՄԱ-ի կա-
նանց թի մը, ո րի կազ մ� մ խա ղ� մ էին Ջեմ մա Ամ յա նը, Ֆեն յա Սա ղա-
թել յա նը և  �  րիշ ներ:

1951թ. օ գոս տո սին Եր ևա ն� մ անց կաց վեց հան րա պե տա կան 
ա ռաջ ն� թ յ� ն, որ տեղ «Իսկ րա» մար զա կան ա կ� մ բի տղա մարդ կանց 
և կա նանց թի մե  րը զբա ղեց րին ա ռա ջին տե ղը: 

1951թ. ՖԻՄԱ-ի կազ մը հա մալ րե ցին Կ. Մա ն� կ յա նը ( Լե նի նա կան) 
և Կոլ յա Կա րա պետ յա նը (Թ բի լի սի): 

1952թ. ՖԻՄԱ-ի կազ մը հա մալ րե ցին Ռա ֆիկ Մար գար յա նը, Գ� ր-
գեն Չար չօղլ յա նը, Ար մե ն Վար ժա պետ յա նը, Պա ր� յր Մ խի թար յա նը:

1952թ. մա յի սի 22-25-ը Կի րո վա կա ն� մ անց կաց վեց գա վա թի հան-
րա պե տա կան մրց� մն  եր, որ տեղ հաղ թող ճա նաչ վեց Կի րո վա կա նի 
թի մը: Ն� յն տար վա սեպ տեմ բե րին Եր ևա ն� մ անց կաց վեց ԽՍՀՄ 
հեր թա կան ա ռաջ ն� թ յ�  նը, ո րին մաս նակ ց� մ էին ՀԽՍՀ կա նանց և 
տ ղա մարդ կանց թի մե  րը: Տ ղա մար դիկ զբա ղեց րին 8-րդ, իսկ կա նայք` 

ԽՍՀՄ ա ռաջ ն
 թ յ
 ն, 
Վիլն յ
 ս, 1950թ.: Դր վագ 
Տարտ
  ի « Հա մալ սա րան» և 
ՖԻՄԱ-ի հան դի պ
  մի ց

ԽՍՀՄ ա ռաջ ն
 թ յ
 ն, « Բոլշ ևիկ» մար զա դաշտ, 
Օ դե սա, 1951թ.: Եր ևա նի «Իսկ րա» տղա մարդ կանց 
թի մը. Ա. Ա լա ջաջ յան, Ա. Հա մամջ յան, Ժ. Մա կար-
յան, Ս. Ծա ռ
 կ յան, Թ. Մ
  րադ յան և  
  րիշ ներ
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14-րդ տե ղը: Մր ց� մն  երն անց կաց վե ցին 26 կո մի  սար նե րի ան վան այ-
գ� մ, որ տեղ իր փայ լ� ն խա ղով աչ քի ըն կավ Ա. Ա լա ջաջ յա նը: Հե-
տա գա յ� մ ընդգրկ վե լով ԽՍՀՄ հա վա քա կա նի կազ մ� մ՝ նա դար ձավ 
ինչ պես Տո կիո յի օ լիմ պիա կան խա ղե րի ար ծա թե մե  դա լա կիր, այն պես 
էլ՝ Եվ րո պա յի քա ռա կի չեմ պիոն:

Ար մե  նակ Ա լա ջաջ յան. ծնվել է 1930թ. դեկ-
տեմ բե րի 25-ին Ա լեք սանդ րիա յ� մ (Ե գիպ տոս): 
1947թ. ներ գաղ թել է Հա յաս տան: 1951թ. ա վար-
տել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե-
տա կան ինս տի տ�  տը: 1949-53թթ. հան դես է ե կել 
Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ի կազ մ� մ: Հա յաս տա նի բազ-
մա կի չեմ պիոն է, 1953-66թթ.՝ ԽՍՀՄ հա վա քա-
կա նի ան դամ: 1954-57թթ. հան դես է ե կել Ալ մա 

Ա թա յի « Բ�  րե վեստ նիկ»-ի կազ մ� մ: 1959թ. Մոսկ վա յի հա վա քա կա նի 
կազ մ� մ դար ձել է ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի 2-րդ ս պար տա կիա դա յի չեմ-
պիոն, իսկ 1959-61թթ.՝ ԽՍՀՄ չեմ պիոն Մոսկ վա յի ԲԿՄԱ-ի կազ մ� մ, 
1961թ.՝ Եվ րո պա յի չեմ պիոն ԽՍՀՄ-ի կազ մ� մ, 1961-62թթ.՝ ԽՍՀՄ-ի 
չեմ պիոն ԲԿՄԱ-ի կազ մ� մ: ԽՍՀՄ սպոր տի վաս տա կա վոր վար պետ է:

1963թ. ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի 3-րդ ս պար տա կիա դա յի չեմ պիոն 
Մոսկ վա յի թի մի  կազ մ� մ և Եվ րո պա յի չեմ պիոն ԽՍՀՄ-ի հա վա քա-
կա նի կազ մ� մ: 1964թ. ԽՍՀՄ չեմ պիոն և Տո կիո յի օ լիմ պիա կան խա-
ղե րի ար ծա թե մե  դա լա կիր ԽՍՀՄ-ի հա վա քա կա նի կազ մ� մ: 1965թ. 
ԽՍՀՄ չեմ պիոն ԲԿՄԱ-ի կազ մ� մ և Եվ րո պա յի չեմ պիոն ԽՍՀՄ-ի 
հա վա քա կա նի կազ մ� մ: 1966թ. ԽՍՀՄ չեմ պիոն ԲԿՄԱ-ի կազ մ� մ: 

1967թ. ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե-
րի 4-րդ ս պար տա կիա դա յի 
3-րդ մր ցա նա կա կիր Մոսկ-
վա յի հա վա քա կա նի կազ-
մ� մ: 1969-70թթ. ԲԿՄԱ-ի 
ա վագ մար զիչն էր: 1969թ. 
թի մը դառ ն� մ է ԽՍՀՄ չեմ-
պիոն:ՀԽՍՀ կա նանց ա ռա ջին սպար տա կիա դա յի 

չեմ պիոն Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ի թի մը, 1953թ.
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1953թ. մա յի սի 22-24-ը Եր ևա ն� մ անց կաց-
վեց կա նանց ա ռա ջին սպար տա կիա դան, որ տեղ 
ՖԻՄԱ-ի կա նանց թի մը գրա վեց ա ռա ջին տե ղը:

1953թ. Լե նի նա կա ն� մ անց կաց վեց Լե նի նա-
կա նի, Կի րո վա կա նի և Եր ևա նի ա ռաջ ն� թ յ� ն, 
որ տեղ ա ռա ջին տե ղը զբա ղեց րեց Եր ևա նի թի մը: 

1953թ. օ գոս տո սին Դ նեպ րո պետ րովս կ� մ 
անց կաց վեց հա մա մի �  թե նա կան պա տա նե կան 
ա ռաջ ն� թ յ� ն: Հա յաս տա նը գրա վեց 12-րդ տե ղը: 

1953թ. նո յեմ բե րին անց կաց վեց �  սա նո ղա-
կան ա ռաջ ն� թ յ� ն տղա մարդ կանց և կա նանց 
մի ջև: 

 1948թ. տե ղի �  նե ցավ սփյ� ռ քա հայ բաս կետ բո լիստ ներ Աբ րա-
համ Հա մամջ յա նի և Թոմ Մ�  րադ յա նի ա ռա ջին հան դի պ�  մը: Եր կար 
տա րի ներ խա ղա լով ն� յն թի մ� մ՝ նրանք Հա յաս տա նի հա վա քա կա-
նի ա ռա ջա տար մար զիկ ներն էին: 1960թ. Թ. Մ�  րադ յա նը մշտա կան 
բնա կ� թ յան մե կ նեց ԱՄՆ: Տա րի ներ անց ԱՄՆ տե ղա փոխ վեց նաև Ա. 
Հա մամջ յա նը, և 48 տա րի անց եր կ�  ըն կեր նե րը կրկին հան դի պե ցին:

Երևանի ՖԻՄԱ-ն, 1952թ.: Ձախից աջ` 
Արմե նակ Ալաջաջյան, Ժան Մակարյան, 
Ռաֆիկ Մարգարյան, Կառլեն Ման
 կյան, 
Աբրահամ Համամջյան

Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ն, 1953թ.: Ձա խից 
աջ` Ար մե  նակ Ա լա ջաջ յան, Ժան 
Մա կար յան, Պա ր
 յր Մ խի թար յան, 
Ս պար տակ Ծա ռ
 կ յան, Ռա ֆիկ 
Մար գար յան, Թոմ Մ
  րադ յան, Աբ-
րա համ Հա մամջ յան, Կառ լեն Մա-
ն
 կ յան, Ար մե ն Վար ժա պետ յան

Ա. Հա մամջ յա նը 
և Թ. Մ
  րադ յա նը 
հան դիպ ման 
ժա մա նակ
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 1953թ. նո յեմ բե րին անց կաց վեց տղա մարդ կանց և կա նանց թի մե  րի 
�  սա նո ղա կան ա ռաջ ն� թ յ� ն: Տ ղա մարդ կանց ա ռաջ ն� թ յ�  ն� մ ա ռա-
ջին տե ղը գրա վե ցին Պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տ�  տի, իսկ կա նանց 
ա ռաջ ն� թ յ�  ն� մ՝ Ռ�  սա կան ման կա վար ժա կան ինս տի տ�  տի թի մե  րը: 

Եր ևա նի Պո լի տեխ նի կա-
կան ինս տի տ
  տի բաս կետ-
բո լի թի մը, 1952-54թթ.: Ձա-
խից աջ` Ար մե ն Վար ժա պետ-
յան, Սերգեյ Զա խար յան, 
Վ լադիմի ր Ղազարյան, Մելս 
Հար
 թյ
 նյան, Ա լիկ Ներ սես-
յան, Գառ նիկ (մար զիչ), Մարկ 
Գ
  տով (ֆի զի կա կան դաս տիա-
րա կ
 թ յան ամ բիո նի վա րիչ): 
Ա ջից ձախ` Ա վե տիս Ա վետ յան, 
Ար թ
 ր Թար խան յան, Ժի րիկ 
Մկրտչ յան, Ա րամ Նա զար յան

1953թ. Եր ևա նի տղա մարդ կանց 
թի մը հան դի պեց Ղա զախս տա-
նից ժա մա նած տղա մարդ կանց 
բաս կետ բո լի թի մի  հետ: Մեջ-
տե ղ
 մ կանգ նա ծը Ղա զախս-
տա նի ներ կա յա ց
  ցիչ Վա սի լի 
Ախ տաևն է, ո րի հա սա կը 234սմ  
էր: Ն կա ր
 մ ա ջից ա ռա ջի նը 
կանգ նած է Թոմ Մ
  րադ յա նը, 
Ախ տա ևի աջ և ձախ կող մե  ր
 մ 
Ար մե  նակ Ա լա ջաջ յանն 
  Աբ րա-
համ Հա մամջ յանն են, մե ջ տե ղ
 մ 
նստած է Ժան Մա կար յա նը

Աբ րա համ Հա մամջ յան. ծնվել է 1931թ. 
նո յեմ բե րի 24-ին Պորտ- Սա յի դ� մ (Ե գիպ-
տոս): 1947թ. ըն տա նի քով ներ գաղ թել է Հա-
յաս տան: 1949թ. հան դես է ե կել Եր ևա նի 
ՖԻՄԱ-ի և Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի կազ-
մե  ր� մ: 1952թ. Ա. Հա մամջ յա նը մաս նակ ցել 
է Եր ևա ն� մ անց կաց ված ԽՍՀՄ ա ռաջ ն� թ-
յա նը և զբա ղեց րել 8-րդ տե ղը: 1953թ. ա վար-

տել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տը: 
Եր կար տա րի ներ մար զել է Եր ևա նի «Աշ խա տանք» բաս կետ բո լի տղա-
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մարդ կանց թի մը, ո րի կազ մ� մ հան դես են ե կել Հա յաս տա նի հա վա-
քա կա նի մի  շարք խա ղա ցող ներ: Այդ տա րի նե րին Ա. Հա մամջ յա նը 
մար զել է նաև « Բ�  րե վեստ նիկ» բաս կետ բո լի կա նանց թի մը: Որ պես 
Հա յաս տա նի կա նանց հա վա քա կա նի գլխա վոր մար զիչ նա մաս նակ ցել 
է ԽՍՀՄ ժողով� րդների 2-րդ սպարտակիադային: Ա. Համամջյանին 
շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետ� թյան վաստակավոր մարզիչի 
կոչ� մ, ինչպես նաև հանրապետական և համամի � թենական կարգի 
մրցավարի կոչ� մ:

Կառ լեն Ղ ևոն դի Մա ն% կ յան. ծնվել է 
1933թ. օ գոս տո սի 14-ին Գ յ� մ րի� մ: Մա հա ցել 
է 2013թ. նո յեմ բե րի 30-ին Եր ևա ն� մ: 1954թ. 
ա վար տել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա-
կան պե տա կան ինս տի տ�  տը: Հա յաս տա նի 
ան վա նի բաս կետ բո լիստ, մար զիչ և ման կա-
վարժ: Խա ղա ցել է Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ի, Կի ևի 
«ԲԿՄԱ» և «Ստ րոի տել» թի մե  ր� մ: Մաս նակ-

ցել է ԽՍՀՄ ժո ղովրդ նե րի սպար տա կիա դա նե րին` 1956թ. Հա յաս տա-
նի հա վա քա կա նի, իսկ 1963թ.՝ Ուկ րաի նա յի 
հա վա քա կա նի կազ մ� մ: 1954-ից աշ խա-
տել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան 
պե տա կան ինս տի տ�  տի մար զա խա ղե րի 
ամ բիո ն� մ, որ պես դա սա խոս, դո ցենտ, 
պրո ֆե սոր, ամ բիո նի վա րիչ, 1980թ.` ման-
կա վար ժա կան ֆա կ� լ տե տի դե կան: ԽՍՀՄ 
սպոր տի պատ վա վոր վար պետ (1959), 1956-
ից մար զել է Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի կա-
նանց, իսկ հե տա գա յ� մ՝ տղա մարդ կանց 
հա վա քա կան նե րը: 

1954թ. ԽՍՀՄ «Բ» խմբի ա ռաջ ն� թ յ� մ 
Հա յաս տա նի կա նանց թի մը գրա վ� մ է 1-ին 
տե ղը` ի րա վ� նք ստա նա լով մաս նակ ցե լ�  
ԽՍՀՄ «Ա» խմբի մրցա շա րին:  

Դր վագ Հա յաս տան– Չե-
խոս լո վա կիա կա նանց խա-
ղից (հաղ թել է Հա յաս տա նի 
կա նանց թի մը, պաշտ պան-
վ
 մ է` Ջ. Ամ յա նը), Հան րա-
պե տա կան մար զա դաշտ, 
1955թ.
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Ջեմ մա Ամ յան. ծնվել է 1931թ. հոկ տեմ բե րի 
3-ին Լե նի նա կա ն� մ: Ա ռա ջին մար զի չը ե ղել է 
Ար շա վիր Գաբ րիել յա նը (Ար շո), ով հե տա գա-
յ� մ տե ղա փոխ վեց Եր ևան և  աշ խա տեց հան-
րա պե տ� թ յան կա նանց և տղա մարդ կանց 
ա ռա ջա տար թի մե  րի և հա վա քա կան նե րի 
հետ: 1947թ. Լե նի նա կա նի հա վա քա կան թի-
մի  կազ մ� մ մաս նակ ցել է հան րա պե տ� թ յան 
ե րեք քա ղաք նե րի ա ռաջ ն� թ յա նը (Եր ևա նի 
« Դի նա մո», Կի րո վա կա նի և Լե նի նա կա նի հա-

վա քա կան թի մե ր): 1949թ. թի մը մաս նակ ցել է Հա յաս տա նի գա վա-
թի մրց� մն  ե րին և, շա հե լով գա վա թը, ի րա վ� նք է ստա ցել մաս նակ-
ցե լ�  ԽՍՀՄ գա վա թի ա ռաջ ն� թ յա նը: Հա ջորդ հան դի պ�  մը ե ղել է 
Լատ վիա յի թի մի  հետ Լե նի նա կա ն� մ: Հաղ թե լով վեր ջի նիս՝ հա ջորդ 
հան դի պ� մն  անց կաց րել է Ռոս տո վ� մ, որ տեղ, սա կայն, պարտ վե-
լով տե ղի կա նանց թի մի ն, դ� րս է մն ա ցել հե տա գա պայ քա րից (թի-
մի  մար զիչ` Ա. Օ գա նով): Հա յաս տա նից մաս նակ ցել են Նի նել Հով-
հան նիս յա նը, Ն. Հա նե սօղլ յա նը, Ջեմ մա Ամ յա նը և  �  րիշ ներ: 1949թ. 
մաս նակ ցել է Ֆիզ կ� լ տ�  րա յի ինս տի տ� տ նե րի հա մա մի �  թե նա կան 
կենտ րո նա կան խորհր դի 
ա ռաջ ն� թ յա նը: 1949թ. 
Ֆիզ կ� լ տ�  րա յի ինս տի-
տ�  տի ռեկ տոր Հ. Փար-
սա դան յա նի խորհր դով 
տե ղա փոխ վ� մ է Եր ևան, 
ըն դ� ն վ� մ Ֆիզ կ� լ տ� -
րա յի ինս տի տ� տ և խա-
ղ� մ ՖԻՄԱ-ի կազ մ� մ: 
Ժո ղովրդ նե րի 5 սպար-
տա կիա դա նե րի մաս-
նա կից, հան րա պե տ� թ-
յան բազ մա կի չեմ պիոն: 

Ձա խից երկ րոր դը` 6-ամ յա Ս
  սան նա Ամ յան՝ Ջ. 
Ամ յա նի կրտսեր ք
 յ րը, ով հե տա գա յ
 մ դար ձավ 
հան րա պե տ
 թ յան լա վա գ
 յն խա ղա ցող նե րից 
մե  կը: Ձա խից եր րոր դը` Ջ. Ամ յան, հին գե րոր դը` Լ. 
Թո րոս յան, վե ցե րոր դը՝ Ջ. Իս այել յան



16

Լիդա Պոպովա (Քերովբյան). ծնվել է 
1940թ. դեկտեմբերի 8-ին: 1955թ. դար ձել 
է հան րա պե տ� թ յան պա տա նե կան ա ռաջ-
ն� թ յան չեմ պիոն: 1956թ. մաս նակ ցել է ինչ-
պես պա տա նե կան, այն պես էլ ԽՍՀՄ ժո-
ղովրդ նե րի սպար տա կիա դա նե րին: 1956թ. 
նրան շնորհ վել է ԽՍՀՄ սպոր տի վար պե տի 
կո չ� մ: «Ս պար տակ» մար զա կան ըն կե ր� թ-
յան թի մի  կազ-
մ� մ մաս նակ-

ցել է ԽՍՀՄ «Ա» խմբի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե-
րին: Հա յաս տա նի բազ մա կի չեմ պիոն է: 
Որ պես մրցա վար սպա սար կել է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տ� թ յան ա ռաջ ն� թ-
յ� ն նե րը, ինչ պես նաև հա մա հայ կա կան 
և  այլ մի  ջազ գա յին մրցա շա րեր:

Սի րա ն% շ Թո րոս յան. խա ղա ցել է 
Եր ևա նի «Ս պար տակ» և ՖԻՄԱ կա նանց 
թի մե  ր� մ, մաս նակ ցել ԽՍՀՄ ա ռա ջին 
խմբի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին, 1956, 1959, 1963թթ.՝ ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ-
նե րի սպար տա կիա դա նե րին: Հա յաս տա նի բազ մա կի չեմ պիոն է, 
ԽՍՀՄ սպոր տի վար պետ: Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի կազ մ� մ մաս-
նակ ցել է մի  ջազ գա յին մի  շարք մրցա շա րե րի:

Գ րո հ
 մ է Լ. Քե րովբ յա նը, N 8

1950թ. ընդգրկ վել է ԽՍՀՄ կա նանց հա վա քա կա նի թեկ նա ծ�  նե րի 
ց�  ցա կ� մ: Բազ մի ցս դար ձել է ԽՍՀՄ «Ա» խմբի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի 
ռմբար կ� , մաս նակ ցել մի  շարք մի  ջազ գա յին մրցա շա րե րի ( Գեր մա-
նիա, Չի նաս տան, Չե խոս լո վա կիա): Ֆիզ կ� լ տ�  րա յի ինս տի տ� -
տը ա վար տե լ� ց հե տո 1967թ. խա ղա ցել է «Ս պար տակ» ա կ� մ բ� մ: 
ՀԽՍՀ բազ մա կի չեմ պիոն: 1957թ. նրան շնորհ վել է սպոր տի վար պե-
տի կո չ� մ: Պատ րաս տել է մի  շարք մար զիկ նե րի, ով քեր ընդգրկ վել են 
ՀԽՍՀ կա նանց և  աղ ջիկ նե րի հա վա քա կան թի մե  ր� մ:
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Նինել Վիկ տո րի Հով հան նիս յան. ծնվել է 
1926թ. Թ բի լի սի� մ: 1948թ. ա վար տել է Ֆի-
զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե տա կան 
ինս տի տ�  տը և  ան մի  ջա պես ան ցել դա սա խո-
սա կան աշ խա տան քի ն� յն ինս տի տ�  տի մար-
զա խա ղե րի ամ բիո ն� մ՝ դո ցենտ, պրո ֆե սոր: 
Եր կար տա րի ներ Ն. Հով հան նիս յա նը հան դես 
է ե կել Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի կա նանց հա-
վա քա կան թի մի  կազ մ� մ, Հա յաս տա նի բազ-

մա կի չեմ պիոն է: ՀՀ վաս տա կա վոր մար զիչ: Եր կար տա րի ներ ե ղել 
է ՀՀ բաս կետ բո լի ֆե դե րա ցիա յի նա խա գա հ� թ յան ան դամ, և  որ պես 
մրցա վար սպա սար կել է Հա յաս տա նի ա ռաջ ն� թ յ� ն ներ �  մի  ջազ գա-
յին խա ղեր:

Հար% թյ% ն Հով հան նե սի Դավթյան. ծնվել 
է 1924թ. ապրիլի 17-ին Ալեքսանդրիայ� մ 
(Եգիպտոս): Վախճանվել է 1992թ. նոյեմբերի 11-
ին Երևան� մ: 1948-1952թթ. սո վո րել և  ա վար-
տել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան 
պե տա կան ինս տի տ�  տը: Ե ղել է «Ս պար տակ» 
մար զա կան ըն կե ր� թ յան մար զի չը, մի ա ժա մա-
նակ աշ խա տել է Լե նին յան և Ա րաբ կիր շրջան նե-
րի մար-

զադպ րոց նե ր� մ: Հ. Դավթ յա-
նի մար զած «Ս պար տակ» բաս-
կետ բո լի կա նանց թի մը 1963թ. 
նվա ճել է «Ս պար տակ» մար-
զա կան ըն կե ր� թ յան կենտ-
րո նա կան խորհր դի չեմ պիո նի 
կո չ�  մը, ա վե լի քան 15 ան գամ 
նվա ճել է կա նանց բաս կետ բո լի 
հան րա պե տ� թ յան չեմ պիո նի 
տիտ ղո սը: 1964թ. Հ. Դավթ-

Եր ևա նի բաս կետ բո լի «Ս պար տակ» տղա-
մարդ կանց թի մը, 1954-55թթ.: Ա ջից ա ռա-
ջի նը` Հ. Դավթ յան, չոր րոր դը` Համ լետ 
Ա ռա քել յան, վե ցե րոր դը` Ժ. Մա կար յան
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յա նին շնորհ վել է Հա յաս-
տա նի վաս տա կա վոր մար-
զի չի պատ վա վոր կո չ� մ: 
Եր կար տա րի ներ մար զել է 
հան րա պե տ� թ յան կա նանց 
բաս կետ բո լի հա վա քա կան 
թի մը: Հ. Դավթ յա նի սա-
նե րից շա տե րը հան դես են 
ե կել ԽՍՀՄ տար բեր տա րի-
քի հա վա քա կան թի մե  ր� մ: 
Մար զի չա կան ակ նա ռ�  գոր-
ծ�  նե� թ յան հա մար 1971թ. 
Հ. Դավթ յա նին շնորհ վել է 
ԽՍՀՄ վաս տա կա վոր մար-
զի չի կո չ� մ, ո րը մի ակն է 
մե ր հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ:

Կի ևի (Ուկ րաի նա) դպրո ցա կան նե րի սպար-
տա կիա դա յին նա խա պատ րաստ վող Հա յաս-
տա նի պա տա նի նե րի հա վա քա կան թի մը, 
1955թ.: Ձա խից աջ կանգ նած են՝ Է դ
  արդ 
Վաթ յան, Բո րիս Գ լե բով, Հա կոբ Իս կ
  դար-
յան, Վի տա լի Շ խինյան, Ա րես տա կես (Ա-
լիկ) Նա վա սարդյան, Մելս Հա ր
 թ յ
 ն յան: 
Ձա խից աջ նստած են՝ Ռոմի կ Տիգ րան յան 
( Կոմս), Գա գիկ Գ
  մե ն դար յան, Ժի րայր Սե-
մե րջ յան, Գ
 ր գեն Հով հան նեսյան, Յ
  րի Աղ-
լա մազ յան

Դպ րո ցա կան նե րի հա մա մի 
  թե նա կան 
սպար տա կիա դա յի մաս նա կից Հա յաս-
տա նի պա տա նի նե րի 
  աղ ջիկ նե րի 
հա վա քա կան թի մե  րը, Կիև, 1955թ.: 
Մար զիչ՝ Ժ. Սարգս յան

Հա յաս տա նի տղա մարդ կանց հա վա քա-
կան թի մը, 1963թ.: Ձա խից աջ կանգ նած 
են՝ մար զիչ՝ Աբ րա համ Հա մամջ յան, Յ
 -
րի Աղ լա մազ յան, Է դ
  արդ Վաթ յան, Լ ևոն 
Սա հակ յան, Ժի րայր Սե մե րջ յան, Վազ-
գեն Մի րի ջան յան, Գա գիկ Վար դան յան, 
Սեր գեյ Թաշչ յան, Ֆ ր
 ն զիկ Գ րի գոր յան, 
Ար մե ն Ա զիզ յան: Ա ջից ա ռա ջի նը՝ Սերչ-
յա վիչ յ
 ս Վին ցես ( Ռո զա): Նս տած նե րի 
շար ք
 մ ձա խից ա ռա ջի նը Ռո մի կ Գ րի-
գոր յանն է
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Հա յաս տա նի տղա-
մարդ կանց հա վա-
քա կա նը 1967թ. ժո-
ղո վ� րդ նե րի սպար-
տա կիա դա յին նա խա-
պատ րաս տե լ�  հա մար 
1963թ. Լիտ վա յիից Հա-
յաս տան հրա վիր վեց 
բաս կետ բո լի մար զիչ 
Վեն ցես Սերց յա վի չ�  սը 
( Ռո զա):

1965-75թթ. Հա յաս տա ն� մ կա նանց �  ժե ղա գ� յն թի մը Եր ևա-
նի «Ս պար տակ»-ն  էր (ԽՍՀՄ վաս տա կա վոր մար զիչ` Հ. Դավթ յան): 
Այդ տա րի նե րին թի մը 
մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ 
ա ռա ջին խմբի ա ռաջ-
ն� թ յ� ն նե րին, դար-
ձել է ՀԽՍՀ հա վա-
քա կան թի մի  հիմ քը, 
ո րը մաս նակ ցել է 
ԽՍՀՄ ժո ղովրդ նե րի 
սպար տա կիա դա նե-
րի և մի  շարք մի  ջազ-
գա յին մրցա շա րե րի: 
Այդ տա րի նե րին աչ քի 
են ըն կել Ջեմ մա Նալ-
բանդ յա նը, Սի րա ն� շ 
Թո րոս յա նը, Ան նա 
Բ�  դաղ յա նը, Լի դա 
Քե րովբ յա նը, Ջեմ մա Խա րի տո նին և  �  րիշ ներ: 

Եր ևա նի պիո ներ նե րի պա լա տի բա կի բաս կետ բո-
լի բաց հրա պա րա կ
 մ, 1963թ.: Ա ջից ձախ՝ Ռո մի կ 
Գ րիգորյան, ձա խից եր րոր դը՝ Վին ցես Սերչ յա վիչ-
յ
 ս (մար զիչ), Յ
 րի Աղ լա մազ յան, Ժի րայր Սե մի րջ-
յան, Վազ գեն Միրի ջան յան, Է դիկ Վաթ յան, Ս րա-
պիոն ( Սեր գեյ) Թաշչյան, Գա գիկ Վար դան յան

Եր ևա նի «Ս պար տակ» կա նանց հա վա քա կան թի մը, 
1960թ.: Մար զիչ՝ Հ. Դավթ յան: Ձա խից աջ նստած 
են` Լիլ յա Լես նո վա, Լի դա Ա վագ յան, Ջ
  լիե տա Խա-
չատր յան, Ի րա Ոս կան յան: Ձա խից աջ կանգ նած են` 
Լի դա Պո պո վա ( Քե րովբ յան), Ջեմ մա Նալ բանդ յան 
(Ամ յան), Լե նա Թո րոս յան



20

Լիլ յա Լես նո վա. ծնվել է 1942թ.: Խա ղա ցել 
է Եր ևա նի «Ս պար տակ» կա մա վոր մար զա կան 
ըն կե ր� թ յան հա վա քա կան թի մ� մ, մաս նակ ցել 
է ԽՍՀՄ ա ռա ջին խմբի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին, 
ինչ պես նաև Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի կազ-
մ� մ 1963թ., 1967թ., 1971թ. և 1975թ. ԽՍՀՄ 

ժո ղո վ� րդ նե րի սպար տա-
կիա դա նե րին: Հա յաս տա-
նի բազ մա կի չեմ պիոն է, 
«Ս պար տակ» կենտ րո նա-
կան մար զա կան մի � թ յան 
հա մա մի �  թե նա կան խա-
ղե րի հաղ թող: 1963թ. Լ. 
Լես նո վա յին շնորհ վել է 
ԽՍՀՄ սպոր տի վար պե-
տի պատ վա վոր կո չ� մ:

Գո հար Ս% մ բա տի Գրիգորյան. ծնվել 
է 1934թ. հոկտեմբերի 17-ին Թբիլի սի� մ: 
1952-56թթ. սո վո րել և  ա վար տել է Թ բի-
լի սիի պե տա կան ման կա վար ժա կան ինս-
տի տ�  տը: 1956-57թթ. դար ձել է ԽՍՀՄ 
բարձ րա գ� յն լի գա յի ա ռաջ ն� թ յան ար-
ծա թե մե  դա լա կիր: Մաս նակ ցել է ժո ղո-
վ� րդ նե րի հա մա մի �  թե նա կան ա մա ռա-
յին 5 սպար տա կիա դա նե րի (1956թ.` 5-րդ 
տեղ, 1963թ.` 4-րդ տեղ, 1971թ.` 9-րդ տեղ): 

1965թ. ընդգրկ վել է ԽՍՀՄ ե րի տա սար դա կան հա վա քա կա նի կազ-

ԽՍՀՄ բաս կետ բո լի կա նանց ա ռաջ ն
 թ յ
 ն, Քի-
շինև, 1970թ.: Դր վագ Եր ևա նի «Ս պար տակ» և 
Դո նի Ռոս տո վի կա նանց թի մե  րի հան դի պ
  մի ց: 
« Կե ռով» նե տ
 մ է կա տա ր
 մ Լիլ յա Լես նո վան՝ 
N 4, N 6՝ Էլ վի րա Գ րո խի նա, N 7՝ Ե. Կա լաջ յան
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մ� մ: 1965թ. հա մաշ խար հա յին �  նի վեր-
սիա դա յ� մ ( Հ� ն գա րիա) ԽՍՀՄ �  սա-
նո ղա կան հա վա քա կա նի կազ մ� մ զբա-
ղեց րել է ա ռա ջին տե ղը: 1955թ. ստա ցել է 
ԽՍՀՄ սպոր տի վար պե տի կո չ� մ:

Ջեմմա Խա րի տո նի Իս րա յել յան. ծնվել է 
1929թ. ապրիլի 21-ին Բաքվ� մ: Վախճանվել 
է 2008թ. մարտի 14-ին Երևան� մ: 1953թ. 
ավարտել է Բաք վի ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի 
պե տա կան ինս տի տ�  տը: Ան վա նի բաս կետ-
բո լիս տ�  հի և մար զիչ-ման կա վարժ: Հա յաս-
տա նի կա նանց բաս կետ բո լի հա վա քա կան 
թի մի  ան դամ, հան րա պե տ� թ յան բազ մա կի 

չեմ պիոն, ԽՍՀՄ բաս կետ բո լի հա վա քա կան թի մի  ան դամ: 1960-
1992թթ. աշ խա տել է Եր ևա նի խա ղա յին մար զաձ ևե րի մար զադպ րո-
ցի մար զիչ, Եր ևա նի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի 
ֆիզ դաս տիա րա կ� թ յան 
ամ բիո նի դա սա խոս: 
ԽՍՀՄ սպոր տի վար-
պետ (1957), Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տ� թ յան 
վաս տա կա վոր մար զիչ 
(1989):

Գ րո հ
 մ է Գո հար Գ րի գոր յա նը՝ N 9

ԽՍՀՄ ժո ղո վ
 րդ նե րի 3-րդ ս պար տա կիա դա-
յի մաս նա կից Հա յաս տա նի կա նանց բաս կետ բո լի 
հա վա քա կան թի մը, Մոսկ վա, 1963թ.: Մար զիչ՝ Հ. 
Դավթ յան
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Աննա Բ%  դաղ յան. խա ղա ցել է « Բ�  րե-
վեստ նիկ» և Եր ևա նի «Ս պար տակ» թի մե -
ր� մ, մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ ա ռա ջին խմբի 
ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին: Հա յաս տա նի բազ մա կի 
չեմ պիոն է, ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի 5 սպար-
տա կիա դա նե րի մաս նա կից, ԽՍՀՄ սպոր տի 
վար պետ:

Լ. Գ րին չեն կոն խա ղա ցել է Եր ևա նի 
«Ս պար տակ» կա նանց թի մ� մ, մաս նակ ցել ԽՍՀՄ ա ռա ջին խմբի 
ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին, մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի 4 սպար-
տա կիա դա նե րի, Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի կազ մ� մ` Հա յաս տա նի 
բազ մա կի չեմ պիոն, ԽՍՀՄ սպոր տի վար պետ:

1973թ. հ� ն վա րի 24-ից 31-ը Եր ևա նի կա նանց «Ս պար տակ» թի մը 
մաս նակ ցեց Կիր գի զիա յ� մ ԽՍՀՄ բաս կետ բո լի կա նանց «Ա» խմբի 
ա ռաջ ն� թ յա նը:

Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի կա նանց 
ա ռաջ ն
 թ յան չեմ պիոն «Ս պար տակ» 
կա նանց թի մը, 1965թ.: Ձա խից աջ` Էլ վի-
րա Գ ր
  խի նա, Լիլ յա Լես նո վա, Գա յա նե 
Բաղ դա սար յան, Ջ
  լիե տա Խա չատր յան, 
6-րդ` Ա նա հիտ Սա յադ յան, Մա րիե տա 
Մով սես յան, Ե րա ն
  հի Կա լաջ յան, Ան նա 
Բ
  դաղ յան, 10-րդ` Գո հար Գ րի գոր յան, 
Լ յ
  բով Գ րի չեն կո

ԽՍՀՄ ժո ղո վ
 րդ նե րի 4-րդ 
ս պար տա կիա դա յ
 մ Հա յաս տա-
նի կա նանց հա վա քա կան թի մի  
կազ մը (մաս նա կից նե րի ցան կը 
վերց ված է մրցման ծրագ րից), 
Մոսկ վա 1967թ.
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1965-75 թթ.  Հայաստան� մ կանանց � ժեղագ� յն թիմը հանդիսա-
ցել է Երևանի «Սպարտակ» թիմը, մարզիչ ԽՍՀՄ վաստակավոր 
մարզիչ` Հ. Դավթյան: Այդ տարիներին թիմը մասնակցել է ԽՍՀՄ 
առաջն� թյ� նների, հիմք է հանդիսացել ՀՀ հավաքական թիմի , 
որոնք մասնակցել են ԽՍՀՄ ժողովրդների սպարտակիադաների, 
ինչպես նաև մի  շարք մի ջազգային մրցաշարերի: Այդ տարիներին 
աչքի են ընկել Ջեմմա Նալբանդյանը, Սիրան� շ Թորոսյանը, Աննա 
Բ� դաղյանը, Լիդա Քերովբյանը, Ջեմմա  Խարիտոնին: 

ԽՍՀՄ «Ա» խմբի կա նանց ա ռաջ ն
 թ յան ծրա գի րը և  արդ յ
 նք նե րը, Ֆ ր
 ն զե 
( Կիր գի զիա), 1973թ. 

 Վայ քի բաս կետ բո լի հա վա-
քա կան թի մը, 1962թ.
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Դր վագ բաս կետ բո լի 1960-61թթ. 
ՀԽՍՀ ա ռաջ ն
 թ յ
  նից: Մր ց
 մ են 
Եր ևա նի «Աշ խա տանք» և ՖԻՄԱ թի-
մե  րը: Գն դա կով Համ լետ Ա ռա քել յան 
է, N8-ը՝ Ս պար տակ Ծա ռ
 կ յան (Եր-
ևան, ՖԻՄԱ-ի դահ լիճ)

ԽՍՀՄ բաս կետ բո լի ա ռաջ ն
 թ յ
 ն, 1954թ.: 
Հա յաս տա նի կա նանց և տ ղա մարդ կանց 
թի մե  րը ա ռաջ ն
 թ յան բաց ման ժա մա նակ: 
Դ րո շա կա կիր՝ Ս. Ծա ռ
 կ յան

ՖԻՄԱ-ի բաս կետ բո-
լի տղա մարդ կանց թի-
մը, 1956թ.: Ձա խից 
աջ` Կառ լեն Մա ն
 կ յան 
(մար զիչ), ձա խից 5-րդ` 
մար զա կան մե կ նա բան 
Ա րա մա յիս Ղա րիբ յան, 
6-րդ` Համ լետ Ա ռա քել-
յան, 8-րդ` Է դ
  արդ Մեհ-
րաբ յան, 9-րդ` Սե րոժ 
Բաղ դա սար յան, 10-րդ` 
Սեր գեյ Ե րից յան, 11-րդ` 
Վո լոդ յա Հա ր
 թ յ
 ն յան

Աղ ջիկ նե րի Հա յաս տա նի հա վա քա կան 
թի մը, Եր ևան, հ
  նիս, 1956թ.: Ձա խից 
աջ` Ժակ Սարգս յան (մար զիչ), N 9` Լ. 
Քե րովբ յան, Ֆ. Սա ղա թել յան, N 7` Լ. 
Ա վագ յան, N 10` Ռ. Թով մաս յան, N 11` 
Ա. Բ
  դաղ յան

ՖԻՄԱ-ի թի մը ԽՍՀՄ ա ռաջ ն
 թ յան 
ժա մա նակ, Ս վերդ լովսկ, 1958թ.: Օ ղա-
կը գրո հ
 մ է Կ. Մա ն
 կ յա նը (N 3), Ռ. 
Մար գար յան (N 12) և Դ. Սարգս յան
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Հա յաս տա նի աղ ջիկ նե րի 
հա վա քա կան թի մը, Եր ևան, 
«Աշ խա տանք» մար զա դահ-
լիճ, 1965թ.: Մար զիչ ներ` Ա. 
Գաբ րիել յան և Դ. Դավթ յան: 
Գա յա նե Բաղ դա սար յան (N 
8), Ս
  սան նա Նալ բանդ յան 
(N 7), Մա րիե տա Ման ս
 ր յան 
(N 10), Սե դա Ա ռա քել յան (N 
12), Գա յա նե (N 5), Մա րիե տա 
Խա չատր յան (N 11): Ձա խից 
աջ նստած են` Բել լա, Ե րա-
ն
  հի Կա լաջ յան (N 15): Թի-

մը նա խա պատ րաստ վ
 մ էր մաս նակ ցե լ
  1965թ. դպրո ցա կան նե րի հա մա մի 
 -
թե նա կան սպար տա կիա դա յին

 ԽՍՀՄ կա նանց ա ռաջ ն
 թ յ
 ն, Քի-
շինև ( Մոլ դա վիա), 1970թ.: Գ րո հ
 մ է 
Ե. Կա լաջ յա նը (N 7), (N 4) Լ. Լես նո վա

Երան% հի Կա լաջ յան. ծնվել է 1949թ.: Ա վար-
տել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը: 2007թ. 
ա վար տել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան 
պե տա կան ինս տի տ�  տը: ԽՍՀՄ սպոր տի վար-
պետ է, 1965, 1967թթ. ԽՍՀՄ դպրո ցա կան նե րի 
սպար տա կիա դա նե րի և 1971, 1975թթ. ԽՍՀՄ 
ժո ղո վուրդ-
նե րի սպար-

տա կիա դա նե րի մաս նա կից: Մար-
զել է ՖԻՄԱ մար զա կան ա կ� մ բի 
աղ ջիկ նե րի թի մը: 1999թ. ՀՀ աղ-
ջիկ նե րի հա վա քա կան թի մի  մար-
զիչ, բազ մի ցս դար ձել է ՀՀ չեմ-
պիոն: Որ պես մրցա վար մաս նակ-
ցել է հա մա հայ կա կան 5 խա ղե րի: 

 Մարիետա Խա չատր յան. ծնվել է 1946թ. 
հ� ն վա րի 3-ին Եր ևա ն� մ: 1963-1968թթ. սո-
վո րել և  ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի պատ մ� թ յան ֆա կ� լ տե տը և  այդ 
տա րի նե րին խա ղա ցել է Եր ևա նի « Բ�  րե վեստ-
նիկ» կենտ րո նա կան մար զա կան ըն կե ր� թ յան 
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թի մ� մ: Մե ծա հա սակ նե րի �  պա տա նի նե րի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե ր� մ 
բազ մի ցս դար ձել է Հա յաս տա նի չեմ պիոն: 1962-1973թթ. խա ղա ցել է 
Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի կա նանց և  աղ ջիկ նե րի հա վա քա կան թի մե -
ր� մ: Մաս նակ ցել է դպրո ցա կան նե րի (1963թ. Վոլ գոգ րադ) և ԽՍՀՄ 
ժո ղո վ� րդ նե րի սպար տա կիա դա նե րի ( Մոսկ վա):

1966թ. Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի տղա մարդ կանց ա ռաջ ն� թ յ� -
ն� մ աչ քի ըն կավ Եր ևա նի «ՖԻՄԱ»-ի տղա մարդ կանց թի մը` նվա-
ճե լով հան րա պե տ� թ յան չեմ պիո նի կո չ�  մը` ի րա վ� նք ստա նա լով 
մաս նակ ցե լ�  ԽՍՀՄ ա ռա ջին և հե տա գա յ� մ (1975թ.) նաև բարձ-
րա գ� յն խմբի ա ռաջ ն� թ-
յ� ն նե րին (մար զիչ ներ` Կ. 
Վար դան յան, Ռ. Մար գար-
յան): ՖԻՄԱ-ի բաս կետ բո-
լի տղա մարդ կանց թի մը 
մի նչև 80-ա կան թվա կան-
նե րի սկիզ բը փայ լ� ն հան-
դես ե կավ ԽՍՀՄ-ի բաս-
կետ բո լի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե-
ր� մ: 1970թ. ՖԻՄԱ-ի բաս-
կետ բո լիստ նե րը ԽՍՀՄ 
�  սա նո ղա կան խա ղե ր� մ 
գրա վե ցին մրցա նա կա յին 
եր րորդ տե ղը: 

Նի կո լայ Դյա չեն կո. խա ղա ցել է Եր ևա-
նի ՖԻՄԱ-ի և Մոսկ վա յի ԲԿՄԱ-ի թի մե  ր� մ: 
1967 և 1971թթ. Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի, 
իսկ 1975 և 1979թթ. Մոսկ վա յի հա վա քա կա նի 
կազ մ� մ մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի 
սպար տա կիա դա նե րին: ԽՍՀՄ ե րի տա սար-
դա կան և մե  ծա հա սակ նե րի հա վա քա կան թի-
մե  րի ան դամ է, մի  ջազ գա յին կար գի սպոր տի 
վար պետ: 1973, 1974, 1976թթ. խա ղա ցել է 

Ձա խից նստած են` Ա. Ա ռա քել յան, Ա. Ռոմ յանց, 
երկ րորդ շար ք
 մ կանգ նած են՝ Ռ. Մար գար յան 
(մար զիչ), Ե. Դավթ յան, Է. Հա ր
 թ յ
 ն յան, Ս. 
Թաշչ յան, Կ. Վար դան յան (մար զիչ), ձա խից 
եր րորդ շար ք
 մ` Ռ. Մար գար յան, Ա. Եվ տ
  շեն-
կո, Ն. Դ յա չեն կո, Ա. Ն շան յան, Է. Ա ղա սար յան
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ԽՍՀՄ չեմ պիոն Մոսկ վա յի ԲԿՄԱ-ի կազ մ� մ, 1973թ.՝ ԽՍՀՄ գա վա-
թա կիր, 1973թ.՝ Եվ րո պա յի ա ռաջ ն� թ յան 3-րդ մր ցա նա կա կիր: Բ նակ-
վ� մ է Մոսկ վա յ� մ: 1973թ. ԽՍՀՄ « Բ�  րե վեստ նիկ» մար զա կան ըն կե-
ր� թ յան կենտ րո նա կան խորհր դի ա ռաջ ն� թ յա նը գրա վել է մրցա նա-
կա յին երկ րորդ տե ղը: 1975թ. Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ի տղա մարդ կանց թի մը 
հան դես է ե կել ԽՍՀՄ բարձ րա գ� յն խմբ� մ:

Ս րա պիոն ( Սեր գեյ) Թաշչ յան. խա ղա ցել է Եր ևա նի «Ս պար տակ» 
և ՖԻՄԱ մար զա կան ա կ� մ բի տղա մարդ կանց թի մե  ր� մ: Մաս նակ ցել 
է ԽՍՀՄ ա ռա ջին խմբի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի և ԽՍՀՄ ժո ղո վ� դ նե րի 
եր կ�  սպար տա կիա դա նե րի (1967, 1971), Հա յաս տա նի բազ մա կի չեմ-
պիոն, մի  ջազ գա յին մրցա շա րե րի մաս նա կից: 

ՖԻՄԱ-ի տղա մարդ կանց թիմ, 
« Դի նա մո» մար զա դահ լիճ, 
1975թ.: ՖԻՄԱ-ի բաս կետ բո-
լի տղա մարդ կանց թի մը ի րա-
վ
 նք ստա ցավ մաս նակ ցե լ
  
ԽՍՀՄ բարձ րա գ
 յն խմբի 
ա ռաջ ն
 թ յա նը: Ձա խից աջ 
նստած են` Հ. Ա մի ր խան յան, 
Ե. Դավթ յան, Վ. Զաս տ
  խով, 
Մ. Նի կո ղոս յան, Վ. Ուս կով: 
Ձա խից աջ կանգ նած են` Ռ. 
Մար գար յան (մար զիչ), Է. Ա ղա-
սար յան, Ս. Մ խի թար յան, Ա. 
Թ
  խիկ յան, Է. Հա ր
 թ յ
 ն յան, Գ. Զեն ջերջ յան, Կ. Վար դան յան (մար զիչ)

Դր վագ ԽՍՀՄ բարձ րա գ
 յն խմբի Կա
  նա սի 
« Ժալ գի րիս»-ի և Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ի հան դի պ
  մի ց, 
1975թ.: Գն դա կով (N 5) Խորհր դա յին մի 
 թ յան 
լա վա գ
 յն բաս կետ բո լիստ նե րից մե  կը՝ Մո դես-
տաս Պա
  լա
 ս կա սը և ՖԻՄԱ-ի խա ղա ցող ներ` 
N 9` Համ լետ Ա մի ր խան յան, N 13` Ար շակ Ն շան յան 
և Ե ղիշ Դավթ յան
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Կոնս տան տին Նի կի տա յի Վարդանյան. ծնվել 
է 1916թ. օգոստոսի 16-ին Եր ևա ն� մ: Վախ ճան վել է 
1988թ.: 1954թ. ա վար տել է Մոսկ վա յի ֆի զի կա կան 
կ� լ տ�  րա յի կենտ րո նա կան պե տա կան ինս տի տ� -
տի հե ռա կա բա ժի նը: 1946-88թթ. որ պես �  ս� մն  ա-
կան մա սի վա րիչ, դե կան աշ խա տել է Ֆի զի կա կան 
կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ� -
տ� մ: 1961թ. Կ. Վար դան յա նին շնորհ վել է ՀԽՍՀ 

վաս տա կա վոր մար զի չի կո չ� մ: 1946-80թթ. ե ղել է Հա յաս տա նի տղա-
մարդ կանց բաս կետ բո լի հա վա քա կան թի մի  մար զիչ: 1978թ. շնորհ վել 
է հան րա պե տ� թ յան ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի և ս պոր տի վաս տա կա-
վոր վար պե տի կո չ� մ: Կ. Վար դան յա նի գլխա վո ր� թ յամբ ՖԻՄԱ-ի 
բաս կետ բո լի տղա մարդ կանց թի մը 1966-1980թթ. մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ 
բաս կետ բո լի ա ռա ջին և 1976թ.` բարձ րա գ� յն խմբ� մ: Ն րա ղե կա վա-
ր� թ յամբ 1970թ. ՖԻՄԱ-ի տղա մարդ կանց թի մը նվա ճել է ԽՍՀՄ � -
սա նո ղա կան խա ղե րի 3-րդ մր ցա նա կը, իսկ 1973թ. « Բ�  րե վեստ նիկ» 
կենտ րո նա կան խորհր դի ա ռաջ ն� թ յան ժա մա նակ` 2-րդ տե ղը:

Ռաֆայել Մարգարյան. ծնվել է 1934թ. 
Երևան� մ: 1956թ. ավարտել է Ֆի զի կա կան կ� լ-
տ�  րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տը: 
Եր կար տա րի ներ ե ղել է Հա յաս տա նի, ԽՍՀՄ 
ե րի տա սար դա կան և մե  ծա հա սակ նե րի հա վա-
քա կան թի մե  րի ան դամ: 1970թ. Ռ. Մար գար-
յա նի ղե կա վա ր� թ յամբ ՖԻՄԱ-ի բաս կետ բո լի 
տղա մարդ կանց թի մը դար ձել է ԽՍՀՄ �  սա նո-

ղա կան խա ղե րի երկ րորդ, իսկ 1973թ.` « Բ�  րե վեստ նիկ» կենտ րո նա-
կան խորհր դի ա ռաջ ն� թ յան եր րորդ մրցա նա կա կիր: Ռ. Մար գար յա-
նի գլխա վո ր� թ յամբ ՖԻՄԱ-ի թի մը մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ ա ռա ջին և 
բարձ րա գ� յն խմբե րի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին: Ռ. Մար գար յա նի գլխա-
վո ր� թ յամբ Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի հա վա քա կան թի մը մաս նակ-
ցել է ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի ե րեք սպար տա կիա դա նե րին (1967, 1971, 
1975): 1989թ. տե ղա փոխ վել է ԱՄՆ:
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 Եղիշ Լևոնի Դավթյան. ծնվել է 1950թ. 
հ� նիսի 5-ին: 1966-1970թթ. սովորել և ավարտել 
է Ֆիզիկա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե տա-
կան ինս տի տ�  տը: 1966-1984թթ. հան դես է ե կել 
Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ի կազ մ� մ և մաս նակ ցել ԽՍՀՄ 
«Ա» և բարձ րա գ� յն խմբի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին: 
Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի կազ մ� մ մաս նակ ցել 

է ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի 4 սպար տա կիա դա նե րի (1971, 1975, 1979, 
1983): 1970թ. ԽՍՀՄ սպոր տի վար պետ է, Հա յաս տա նի բազ մա կի 
չեմ պիոն, 1970թ.՝ ԽՍՀՄ �  սա նո ղա կան խա ղե րի եր րորդ մրցա նա-

Դր վագ Ալ մա Ա թա յի ( Ղա զախս տան) Բա-
նա կի մար զա կան ա կ
 մ բի և ՖԻՄԱ-ի խա-
ղից: Եր ևան, « Դի նա մո» մար զա դահ լիճ, 
1975թ.

ՖԻՄԱ-ի բաս կետ բո լի տղա նե րի թի մը ինչ պես տա նը, այն պես էլ 
ար տա սահ մա ն� մ ( Լի բա նա ն� մ, Սի րիա յ� մ, Ի րա ն� մ, Ի րա ք� մ, Իս-
լան դիա յ� մ) փայ լ� ն մաս նակ ցել է մի  ջազ գա յին մի  շարք մրցա շա րե րի:

Պարս կաս տան մե կ նե լ
 ց 
ա ռաջ, 1977թ.: Ձա խից աջ 
նստած են` Ս. Մ խի թար յան, Է. 
Հա ր
 թ յ
 ն յան, Վ. Զաս տ
  խով, 
Հ. Ա մի ր խան յան, Ե. Դավթ յան, 
Վ. Գե ղամ յան, Լ. Սա ֆար յան, 
Ա. Մար տի րոս յան: Ձա խից աջ 
կանգ նած են` Հ. Թո փալ յան 
( Ֆի զի կա կան կ
 լ տ
  րա յի հայ-
կա կան պե տա կան ինս տի տ
 -
տի ռեկ տոր, պատ վի րա կ
 թ-
յան ղե կա վար), Կ. Վար դան յան 
(մար զիչ), Ն. Վ. Ա ղա ջան յան, 

Ա. Մի նաս յան, Կ. Մա ն
 կ յան, Է. Ա ղա սար յան, Ա. Թ
  խիկ յան, Հ. Ծա ղիկ յան, Վ. 
Ա վագ յան, Ռ. Մար գար յան (մարզիչ ), Խ. Խաչատրյան (մրցավար)
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կա կիր, 1973թ.՝ « Բ�  րե վեստ նիկ» ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան խորհր դի 
ա ռաջ ն� թ յան երկ րորդ մրցա նա կա կիր, 2004թ.՝ ՀՀ վաս տա կա վոր 
մար զիչ, 2007թ.՝ ՀՀ ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի և ս պոր տի վաս տա կա-
վոր աշ խա տող: 1985-1989թթ. աշ խա տել է Ալ ժի րի Դե մոկ րա տա կան 
Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ, 1993-2000թթ.՝ Լի բա նա ն� մ, 2000-2001թթ.՝ 
Սի րիա յ� մ, 1989-1993թթ.՝ մար զել է Եր ևա նի «Ու րար տ� » տղա մարդ-
կանց թի մը, մաս նակ ցել Եվ րո պա յի Ռ. Կո րա չի գա վա թի խա ղար կ� թ-
յա նը: 

Աշոտ Գրիշայի Թ% խիկյան. ծնվել է 1955 թ. 
մայիսի 13-ին: 1973-77թթ. սովորել Ֆիզիկական 
կ� լտ� րայի հայկական պետական ինս տի տ� -
տ� մ: Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի տղա մարդ-
կանց թի մի  կազ մ� մ մաս նակ ցել է 1975, 1979, 
1983թթ. ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի սպար տա-
կիա դա նե րին: 1970թ. ԽՍՀՄ �  սա նո ղա կան 
խա ղե ր� մ զբա ղեց րել է եր րորդ տե ղը: 1973թ. 

« Բ�  րե վեստ նիկ» կա մա վոր մար զա կան ըն կե ր� թ յան կենտ րո նա կան 
խորհր դի ա ռաջ ն� թ յան երկ րորդ մրցա նա կա կիր է: 1973թ. ՖԻՄԱ-ի 
կազ մ� մ բազ մի ցս դար ձել է հան րա պե տ� թ յան չեմ պիոն, ընդգրկ-
վել ԽՍՀՄ բաս կետ բո լի ե րի տա սար դա կան հա վա քա կա նի կազ մ� մ: 
1975թ ՖԻՄԱ-ի կազ մ� մ մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ բարձ րա գ� յն խմբի 
ա ռաջ ն� թ յա նը, 1977թ.՝ Բ� լ ղա րիա յ� մ ԽՍՀՄ �  սա նո ղա կան հա վա-
քա կա նի կազ մ� մ հա մաշ խար հա յին �  նի վեր սիա դա յին: Հա յաս տա նի 
հա վա քա կա նի կազ մ� մ մաս նակ ցել է մի  շարք մի  ջազ գա յին մրցա շա-
րե րի: 1974թ.-ին Ա. Թ�  խիկ յա նին շնորհ վել է ԽՍՀՄ սպոր տի վար պե-
տի կո չ� մ: Խա ղա ցել է Լի բա նա նի «Անդ րա նիկ» ա կ� մ բ� մ:

Համ լետ Սեր գե յի Ամի րխանյան. ավարտել է 
Ֆիզիկական կ� լտ� րայի հայկական պե տա կան 
ինս տի տ�  տը: Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի տղա-
մարդ կանց թի մի  կազ մ� մ մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ 
ժո ղո վ� րդ նե րի մի  քա նի սպար տա կիա դա նե րի: 
1970թ. ԽՍՀՄ �  սա նո ղա կան խա ղե ր� մ ՖԻՄԱ-ի 
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թի մի  կազ մ� մ գրա վել է եր րորդ մրցա նա կա յին տե ղը: 1973թ. « Բ� -
րե վեստ նիկ» կա մա վոր մար զա կան ըն կե ր� թ յան կենտ րո նա կան 
խորհր դի ա ռաջ ն� թ յ�  ն� մ՝ երկ րորդ մրցա նա կա կիր: 1973թ. ՖԻՄԱ-ի 
կազ մ� մ բազ մի ցս դար ձել է հան րա պե տ� թ յան չեմ պիոն: Հ. Ա մի ր-
խան յա նին շնորհ վել է ԽՍՀՄ սպոր տի վար պե տի կո չ� մ: 1975թ. 
ՖԻՄԱ-ի տղա մարդ կանց բաս կետ բո լի թի մի  կազ մ� մ մաս նակ ցել է 
ԽՍՀՄ բարձ րա գ� յն խմբի ա ռաջ ն� թ յա նը, բազ մա թիվ մի  ջազ գա յին 
խա ղե րի: Մա հա ցել է ԱՄՆ-� մ:

Արշակ Ն շա նի Նշանյան. ծնվել է 1950թ. մայիսի 
9-ին: Խաղացել է ՖԻՄԱ-ի կազ մ� մ և դար ձել Հա-
յաս տա նի բազ մա կի չեմ պիոն: 1971, 1975 և 1979թթ. 
Հա յաս տա նի տղա մարդ կանց բաս կետ բո լի հա-
վա քա կա նի կազ մ� մ մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ ժո ղո-
վ� րդ նե րի սպար տա կիա դա նե րին: 1970թ. ԽՍՀՄ 
�  սա նո ղա կան խա ղե րի եր րորդ, 1973թ. Եր ևա նի 
ՖԻՄԱ-ի կազ մ� մ՝ « Բ�  րե վեստ նիկ» կենտ րո նա-

կան խորհր դի ա ռաջ ն� թ յան երկ րորդ մրցա նա կա կիր: Մաս նակ ցել է 
մի  շարք մի  ջազ գա յին մրցա շա րե րի, ինչ պես Հա յաս տա ն� մ, այն պես 
էլ ար տա սահ մա ն� մ: 1988թ. տե ղա փոխ վել է ԱՄՆ:

Խաչատ% ր Խաչատրյան. ծնվել է 1934թ. 
դեկտեմբերի 28-ին Երևան� մ: 1951-1952թթ. 
Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի կազ մ� մ մաս նակ-
ցել է Սա րա տո վ� մ և Օր ջո նի կի ձե� մ ԽՍՀՄ 
ե րի տա սար դա կան ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին: 1955-
1960թթ. սո վո րել է ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի 
հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տ� մ: 1955-
1965թթ. խա ղա ցել է Հա յաս տա նի մե  ծա հա-
սակ նե րի թի մ� մ: 1965-1984թթ. աշ խա տել է 

սպոր տի պե տա կան կո մի  տե� մ: 1965թ. Խ. Խա չատր յա նին շնորհ վել 
է հա մա մի �  թե նա կան կար գի մրցա վա րի պատ վա վոր կո չ� մ: Որ պես 
մրցա վար սպա սար կել է տա րա տե սակ մրց� մն  եր: 1979-1982թթ. աշ-
խա տել է Ալ ժի րի Ժո ղովր դա դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ 
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որ պես մար զիչ, 1984-2000թթ.՝ 26 կո մի  սար նե րի շրջա նի ման կա պա-
տա նե կան մար զադպ րո ցի տնօ րեն, այ ն�  հետև՝ որ պես մար զիչ:

Մարտ% նիկ Ղա զա րի Չոլախյան. ծնվել է 
1937թ. մարտի 8-ին Լե նի նա կա ն� մ: Մա հա ցել է 
2008թ. ապ րի լի 24-ին Եր ևա ն� մ: 1961թ. ա վար-
տել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե-
տա կան ինս տի տ�  տը: Հա յաս տա նի ան վա նի մար-
զիկ և մար զիչ: 1957-1961թթ. խա ղա ցել է Եր ևա նի 
ՖԻՄԱ-ի և Լե նի նա կա նի «Աշ խա տանք» բաս կետ-

բո լի թի մե  ր� մ: Հան րա պե տ� թ յան բազ մա կի չեմ պիոն: ԽՍՀՄ սպոր-
տի վար պետ է (1965): 1967-1971թթ. մար զել է հան րա պե տ� թ յան 
տղա մարդ կանց, իսկ 1974-1984թթ.՝ կա նանց հա վա քա կան թի մե  րը: 
1984-1994թթ. մար զել է ԽՍՀՄ բարձ րա գ� յն խմբի ա ռաջ ն� թ յա-
նը մաս նակ ցող « Հա տիս» բաս կետ բո լի կա նանց թի մը, ո րը 1988թ. 
նվա ճել է ԽՍՀՄ գա վա թը, իսկ 1986-ին գրա վել 2-րդ տե ղը: 1989 և 
1990թթ. Մ. Չո լախ յա նը մար զել է աղ ջիկ նե րի ԽՍՀՄ ե րի տա սար-
դա կան հա վա քա կա նը, ո րը 2 ան գամ նվա ճել է սո ցիա լիս տա կան 
երկր նե րի մի ջև անց կաց վող « Բա րե կա մ� թ յ� ն» խա ղե րի հաղ թո ղի 
կո չ�  մը: Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ բաս կետ բո լի զար գաց ման գոր ծ� մ 
�  նե ցած մե ծ ներդր ման հա մար Մ. Չո լախ յանն ար ժա նա ցել է հան-
րա պե տ� թ յան վաս տա կա վոր մար զի չի կոչ ման (1972): Մ. Չո լախ յա-
նը 1994-1995թթ. մար զել է Բ� լ ղա րիա յի, 1996-1997թթ.` Հոր դա նա նի, 
իսկ 1998թ.՝ Սի րիա յի ա կ� մ բա յին և  ազ գա յին հա վա քա կան թի մե  րը:

Է. Հա ր% թ յ% ն յան. ծնվել է 1948թ. հ� ն վա-
րի 1-ին Լե նի նա կա ն� մ: 1971թ. ա վար տել է 
Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե տա-
կան ինս տի տ�  տը, խա ղա ցել է Եր ևա նի տղա-
մարդ կանց ՖԻՄԱ-ի կազ մ� մ: ԽՍՀՄ ա ռա ջին 
և բարձ րա գ� յն խմբի ա ռաջ ն� թ յան մաս նա կից 
է, ՀՀ բազ մա կի չեմ պիոն, 1970թ. ԽՍՀՄ �  սա-
նո ղա կան խա ղե րի 3-րդ մր ցա նա կա կիր: 1973թ. 

ՖԻՄԱ-ի կազ մ� մ դար ձել է « Բ�  րե վեստ նիկ» կենտ րո նա կան խորհր-
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դի ա ռաջ ն� թ յան 2-րդ մր ցա նա կա կիր, ԽՍՀՄ սպոր տի վար պետ, 
ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի սպար տա կիա դա նե րի մաս նա կից: Մար զել է 
կա նանց « Հա տիս» (երկ րորդ մար զիչ), տղա մարդ կանց «Ու րար տ� » 
թի մե  րը (երկ րորդ մար զիչ): Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ի տղա մարդ կանց և  աղ-
ջիկ նե րի թի մի  մար զիչ, հան րա պե տ� թ յան վաս տա կա վոր մար զիչ է: 
Մար զիչ է աշ խա տել նաև Լի բա նա ն� մ:

1960-ա կա նի վեր ջե րին ՀԽՍՀ վաս տա կա վոր մար զիչ Մ. Չո լախ-
յա նի ղե կա վա ր� թ յամբ Լե նի նա կա նի թիվ 17 �  ս� մն  ա րա ն� մ ստեղծ-
վեց աղ ջիկ նե րի բաս կետ բո լի թիմ: Նո րաս տեղծ թի մը մաս նակ ցե լով 
ԽՍՀՄ �  ս� մն  ա րան նե րի 17-րդ ս պար տա կիա դա յին` գրա վեց ա ռա-
ջին տե ղը և հիմք դրեց հե տա գա մար զա կան հա ջո ղ� թ յ� ն նե րի: Թի-
մը հան դես ե կավ « Բ�  րե վեստ նիկ», «Աշ խա տանք», Եր ևա նի « Զե նիթ», 
Ա բով յա նի « Հա տիս» ա ն� ն նե րով: 1970թ. աղ ջիկ նե րի թի մը կա րո ղա-
ցավ պայ քա րել այդ տա րի նե րին Հա յաս տա նի �  ժե ղա գ� յն նե րի՝ Հա-
յաս տա նի բազ մա կի չեմ պիոն, ԽՍՀՄ «Ա» խմբի ա ռաջ ն� թ յ�  ն� մ 
հան դես ե կող Եր ևա նի «Ս պար տակ»-ի և ՖԻՄԱ –ի աղ ջիկ նե րի թի մե -
րի հետ: Հաղ թե լով Հա յաս տա նի ա ռաջ ն� թ յ�  ն� մ` ի րա վ� նք ստա-
ցավ մաս նակ ցե լ�  ԽՍՀՄ «Ա» խմբի ա ռաջ ն� թ յա նը: 1983թ. Եր ևա-
նի «Ս պար տակ» և Լե նի նա կա նի « Բ�  րե վեստ նիկ» կա նանց թի մե  րի 
խա ղա ցող նե րով կազ մա վոր վեց Ա բով յա նի « Հա տիս»-ը, ո րը փայ լ� ն 
հան դես ե կավ ԽՍՀՄ ա ռա ջին, իսկ հե տո նաև բարձ րա գ� յն խմբ� մ 
(մար զիչ ներ՝ Մ. Չո լախ յան և Է. Հար� թյ� նյան):

ԽՍՀՄ 
  ս
 մն  ա րան նե-
րի 14-րդ ս պար տա կիա դա-
յի չեմ պիոն Լե նի նա կա նի 
թիվ 17 
  ս
 մն  ա րա նի աղ-
ջիկ նե րի բաս կետ բո լի թի-
մը, 1973թ.: Ա ջից ա ռա ջի նը 
կանգ նած է գլխա վոր մար-
զիչ Մ. Չո լախ յա նը, ա ջից 
ձախ՝ հին գե րոր դը Ա. Նա-
վա սարդ յանն է (մրցա վար), 
ձա խից երկ րոր դը կանգ նած 
է Հ. Ա ռա քել յա նը (մար զիչ)
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1985թ. Պեն զա յ� մ անց կաց վե ցին կա նանց ա ռա ջին խմբի վեց � -
ժե ղա գ� յն թի մե  րի վեր ջին երկ րորդ շրջա նի խա ղե րը: ԽՍՀՄ բարձ րա-
գ� յն խ� մբ անց նե լ�  հա մար « Հա տիս»-ի աղ ջիկ նե րին անհ րա ժեշտ 
էր ըն դա մե  նը մե կ հաղ թա նակ: Ա ռա ջին իսկ խա ղ� մ Լ. Վո րո նեն կոն, 
Ա. Հա կոբ յա նը, Ա. Տո րո րո շեն կոն, Լ. Ա լեք սանդ րո վան, Ա. Սարգս յա-
նը մե ծ վե րել քով անց կաց րին խա ղը և, հաղ թե լով «Ինժ դորստ րո յի» 
աղ ջիկ նե րի թի մի ն, ա պա հո վե ցին ի րենց տե ղը ԽՍՀՄ բարձ րա գ� յն 
խմբ� մ: « Հա տիս»-ի այս մրցա շա րի մաս նակ ց� թ յան մա սին ԽՍՀՄ 
վաս տա կա վոր մար զիչ Եվ գե նի Շ վա մը գրել է. «Ինձ հա ճ� յք է պատ-
ճա ռ� մ եր ևան ցի աղ ջիկ նե րի ա րագ և տակ տի կա պես հա գեց ված 
խա ղը: Հի շ� մ եմ 1950-ա կան նե րի ՖԻՄԱ-ի աղ ջիկ նե րին՝ Ամ յա նին, 
Թո րոս յա նին, Տո մի  լի նա յին, Դի մի տ րի ևա յին, Կո կո ևա յին, ով քեր գա-
լիք սերն դի հա մար փայ լ� ն բաս կետ բո լա յին ա վան դ� յթ ներ թո ղե ցին, 
և  այդ սե ր� ն դը ե ղավ « Հա տիս»-ի աղ ջիկ նե րի թի մը: « Հա տիս»-ը հա-
ճե լիո րեն զար մաց րեց մե զ բո լո րիս. հար ձակ ման ժա մա նակ ց�  ցադ-
րեց ժա մա նա կա կից �  արդ յ�  նա վետ խաղ՝ հստակ և հ�  սա լի խա ղա-
լով նաև պաշտ պա ն� թ յ�  ն� մ»: Այս հա ջո ղ� թ յ� ն նե րի մա սին գրել է 
նաև ան վա նի բաս կետ բո լիս տ�  հի Ջ. Ամ յա նը. «Գ րե թե ե րեք տասն յակ 
տա րի ներ Հա յաս տա նի կա նանց բաս կետ բո լիս տ�  հի նե րը ձգտ� մ էին 
ի րենց հա մար �  ղի հար թել դե պի բարձ րա գ� յն խ� մբ: Ճիշտ է՝ Եր-
ևա նի «Ս պար տակ»-ն  �  Լե նի նա կա նի « Բ�  րե վեստ նիկ»-ը հ�  սադ րող 
ե լ� յթ ներ �  նե ն� մ էին, սա կայն նրանց ե րա զան քը այդ պես էլ չի րա-
կա նա ցավ: Մ. Չո լախ յա նին հա ջող վեց մի ա վո րել հան րա պե տ� թ յան 
բո լոր ա ռա ջա տար �  ժե րը և ս տեղ ծել մի  կ� ռ կո լեկ տիվ, ո րը բռնեց 
ա ռա ջըն թա ցի ճիշտ �  ղին: Քրտ նա ջան պա րապ մ� նք նե րը տվե ցին 

Հայաստանի չեմ պիոն Լե նի նա կա նի 
բաս կետ բո լի կա նանց թի մը: Ձա խից աջ 
1-ին շարք՝ Նել լի Ա վե տիս յան, Վար սիկ 
Նի կո ղոս յան, Վար դ
  հի Նալ չաջ յան, 
Ռա ֆիկ Չո լախ յան (մար զիչ), Նա տալ յա 
Եր մակ, Ի զոլ դա Սա հակ յան, Տատ յա նա 
Զ
 բ: 2-րդ շարք՝ Խա ն
 մ Նի կո ղոս յան, 
Լ
  ի զա Կա րա պետ յան, Ա նա հիտ Պո-
ղոս յան, Ա նա հիտ Կոխ պեց յան, Վար-
դի թեր Մա լ
 մ յան
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ցան կա լի արդ յ� նք, և Ա բով յա նի « Հա տիս»-ը, փաս տո րեն, մե կ շնչով 
անց կաց նե լով ողջ ա ռաջ ն� թ յ�  նը, վեր ջա պես հա սավ ե րա նե լի նպա-
տա կին՝ ձեռք բե րեց բարձ րա գ� յն խմբ� մ հան դես գա լ�  ի րա վ�  նք»:

Ա բով յա նի « Հա տիս» կա նանց 
թի մը: Ձա խից աջ կանգ-
նած են՝ Է. Հա ր
 թ յ
 ն յան 
(մար զիչ), Ան նա Տո րո րո շեն-
կո, Լ յ
 դ մի  լա Վո րո նեն կո, 
Ա նա հիտ Հա կոբ յան, Ի րի նա 
Սերդ յ
 կ, Լ յ
  բով Ա լեք սանդ-
րո վա, Մար տ
  նիկ Չո լախ յան 
(գլխա վոր մար զիչ): Ձա խից 
աջ նստած են՝ Ար մի  նե Ա վե-
տիս յան, Մադ լե նա Կոշ կար-
յան, Ռ
  զան նա Ֆահ րադ յան, 
Լ
  ի զա Կա րա պետ յան, Ա նա-
հիտ Սարգս յան

Լ յ% դ մի  լա Վո րո նեն կո. խա ղա ցել է Լե նի նա կա նի կենտ րո նա կան 
մար զա կան ըն կե ր� թ յան « Բ�  րե վեստ նիկ» թի մ� մ, Եր ևա նի « Զե նիթ» 
և Ա բով յա նի « Հա տիս» ա կ� մբ նե ր� մ: Մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ ա ռա ջին 
և բարձ րա գ� յն խմբի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին: Հա յաս տա նի հա վա քա-
կա նի կազ մ� մ մաս նակ ցել է 1979թ. ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի սպար-
տա կիա դա յին: 1988թ. ԽՍՀՄ գա վա թի խա ղար կ� թ յան գա վա թա կիր 
է, 1990թ. Լ. Ռոն կե տիի գա վա թի մաս նա կից, Հա յաս տա նի բազ մա կի 
չեմ պիոն, հա մա մի �  թե նա կան և մի  ջազ գա յին մրցա շա րե րի մաս նա-
կից, ԽՍՀՄ սպոր տի վար պետ, ԽՍՀՄ ե րի տա սար դա կան հա վա քա-
կա նի ան դամ:

Ռ%  զան նա Ֆահ րադ յան. խա ղա ցել է 
Եր ևա նի « Զե նիթ» և Ա բով յա նի « Հա տիս» 
թի մե  ր� մ: Մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ ա ռա ջին և 
բարձ րա գ� յն խմբի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին: 
Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի կազ մ� մ մաս-
նակ ցել է 1983թ. ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի 
սպար տա կիա դա յին: 1988թ. ԽՍՀՄ գա վա-
թի խա ղար կ� թ յան գա վա թա կիր է, 1990թ. 
Լ. Ռոն կե տիի գա վա թի մաս նա կից, Հա յաս-
տա նի բազ մա կի չեմ պիոն, հա մա մի �  թե նա-

Ձախից` Անահիտ Հակոբյանը 
և Շ
 շանիկ Սահակյանը
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կան և մի  ջազ գա յին մրցա շա րե րի մաս նա կից, ԽՍՀՄ սպոր տի վա րպետ:
Ա. Հա կոբ յան. ԽՍՀՄ սպոր տի վար պետ, խա ղա ցել է Եր ևա նի 

« Զե նիթ» և Ա բով յա նի « Հա տիս» ա կ� մբ նե ր� մ: ԽՍՀՄ Ժո ղովրդ նե-
րի սպար տա կիա դա նե րի և ԽՍՀՄ ա ռա ջին և բարձ րա գ� յն խմբե րի 
ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի, 1990թ. Լ. Ռոն կե տիի գա վա թի խա ղար կ� թ յան 
մաս նա կից, 1988թ. ԽՍՀՄ գա վա թա կիր: Խա ղա ցել է նաև Ֆ րան սիա-
յի տար բեր ա կ� մբ նե ր� մ:

« Հա տիս»-ը, 1989թ. մա յի սին Վա նա ձո ր� մ պա տաս խան հան դիպ-
ման ժա մա նակ հաղ թե լով ԽՍՀՄ բարձ րա գ� յն խմբի ա ռա ջա տար 
Կի ևի « Դի նա մո»-ի աղ ջիկ նե րի թի մի ն, նվա ճեց ԽՍՀՄ գա վա թը և  
ի րա վ� նք ստա ցավ մաս նակ ցե լ�  Եվ րո պա յի գա վա թա կիր նե րի գա-
վա թի մրց�  մն երին:

ԽՍՀՄ գա վա թա կիր 
« Հա տիս» թի մը, 1989թ.: 
Ձա խից երկ րոր դը կանգ-
նած է Լ. Մ խի թար յա նը 
(բժիշկ), այ ն
  հետև՝ Ա. 
Հա կոբ յա նը, Կ. Մար տի-
րոս յա նը, Ա. Տո րո րո շեն-
կոն, Մ. Չո լախ յա նը (ա-
վագ մար զիչ), Ե. Բ
 զ մա-
կո վան, Լ. Վո րո նեն կոն, 
Է. Հա ր
 թ յ
 ն յա նը (մար-
զիչ), Ա. Ա թո յա նը (գի տա-
կան խմբի ղե կա վար), 

ա ռա ջին շար ք
 մ ձա խից աջ՝ Գ. Մել նի կո վա, Լ. Ա լեք սանդ րո վա, Ա. Սարգս յան, Ռ. 
Ֆահ րադ յան, Ի. Խա չատր յան, Գ. Չ
 դիկ

« Հա տիս»-ի կազ մ� մ այդ տա րի նե րին ի րենց վար պե տ� թ յամբ 
աչ քի ըն կան մի  ջազ գա յին կար գի սպոր տի վար պետ Ա. Սարգս յա նը, 
սպոր տի վար պետ ներ` Ա. Հա կոբ յա նը, Լ. Վո րո նեն կոն, Լ. Ա լեք սանդ-
րո վան, և Է. Բ�  նիաթ յա նցը:

Ա. Սարգս յան. Եվ րո պա յի կրկնա կի չեմ պիոն, հա-
մաշ խար հա յին �  նի վեր սիա դա յի հաղ թող, ԽՍՀՄ 
գա վա թա կիր, մի  ջազ գա յին կար գի սպոր տի վար-
պետ, խա ղա ցել է Եր ևա նի «Ս պար տակ» և Մոսկ վա յի 
«Ս պար տակ» թի մե  ր� մ: ԽՍՀՄ ա ռա ջին և բարձ րա-

գ� յն խմբե րի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի մաս նա կից է, 1976թ. 16-17 տա րե-
կան աղ ջիկ նե րի Եվ րո պա յի ա ռաջ ն� թ յան չեմ պիոն, 1979թ. Եվ րո-
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պա յի 18-19 տա րե կան աղ ջիկ նե րի չեմ պիոն, 1981թ. �  նի վեր սիա դա յի 
չեմ պիոն, 1988թ. ԽՍՀՄ գա վա թա կիր « Հա տիս»-ի կազ մ� մ, Հա յաս-
տա նի բազ մա կի չեմ պիոն, ԽՍՀՄ ժո ղովրդ նե րի սպար տա կիա դա նե-
րի մաս նա կից: Եր կար տա րի ներ « Հա տիս» կա նանց բաս կետ բո լա յին 
թի մի  ա վագն էր:

Ելենա Բ%  նիաթ յանց ( Շա քի րո վա). ծնվել 
է 1970թ. Թ� րք մե  նիա յի Մա րի քա ղա ք� մ: 
1986-87թթ. խա ղա ցել է Ա բով յա նի « Հա տիս»-
� մ: 1988–1992թթ. հան դես է ե կել Մոսկ վա-
յի ԲԿՄԱ-ի, 1991թ.՝ ԽՍՀՄ չեմ պիոն ԲԿՄԱ-ի 
կազ մ� մ, 1992թ. Բար սե լո նա յի օ լիմ պիա կան 
խա ղե րի չեմ պիոն՝ ԱՊՀ-ի կազ մ� մ: Ս տա ցել է 
ԽՍՀՄ սպոր տի վաս տա կա վոր վար պե տի կո-

չ� մ: 1992-95թթ. խա ղա ցել է Բ րա զի լիա յ� մ, 1995թ.՝ Ավստ րիա յ� մ: 
1996թ. մաս նակ ցել է Ատ լան տա յի, իսկ 2000թ.՝ Սիդ նե յի օ լիմ պիա կան 
խա ղե րին և զ բա ղեց րել վե ցե րորդ տե ղը: 1997թ. ֆրան սիա կա կան Օր-
չի թի մի  կազ մ� մ դար ձել է Ֆ րան սիա յի ա ռաջ ն� թ յան ար ծա թե մե -
դա լա կիր:

Տ
 գանային նե տ
 մ է կա-
տա ր
 մ Լ. Ա լեք սանդ րո-
վան` N 13:
Հետ և
 մ կանգ նած է Լ
  ի-
զա Կա րա պետ յա նը՝ N 6

ԽՍՀՄ 53-րդ  ա ռաջ ն
 թ յ
 ն, բարձ րա գ
 յն խ
 մբ: 
Մար զիչ ներ Մ. Չո լախ յա նը և Է. Հա ր
 թ յ
 ն յանը
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Լի բա նա նի հայ հա մայն քի հրա վե րով 1965թ. Հա յաս տա նի բաս-
կետ բո լի հա վա քա կա նը մե կ նեց Լի բա նան և Սի րիա: 

  Լյ% բով Ալեք սանդ րո վա ( Քո չար յան). 
հան դես է ե կել Եր ևա նի « Զե նիթ» և Ա բով-
յա նի « Հա տիս» թի մե  ր� մ: ԽՍՀՄ կա նանց 
հա վա քա կա նի կազ մ� մ 1987թ. դար ձել է 
Եվ րո պա յի չեմ պիոն: Մի ջազ գա յին կար գի 
սպոր տի վար պետ է: 1988թ. ԽՍՀՄ կա նանց 
բաս կետ բո լի ա ռաջ ն� թ յ�  ն� մ գրա վել է 
հին գե րորդ տե ղը, ԽՍՀՄ գա վա թա կիր, հե-
տա գա յ� մ խա ղա ցել է նաև Ֆ րան սիա կան 
ա կ� մբ նե ր� մ:

Կանանց բարձ րա գ
 յն 
խմբի ԽՍՀՄ 55-րդ  ա ռաջ-
ն
 թ յ
 ն, Մոսկ վա, նո յեմ բե-
րի 23-29, 1987թ. (դրվագ ներ 
տար բեր խա ղե րից)

Հայաստանի բաս կետ բո լի հա-
վա քա կա նը Հա լե պ
 մ, 1965 թ.: 
Կանգ նած են՝ Ա. Անդ րեյ չեն կո, 
Դ. Սարգս յան, Ռ. Մար գար յան, 
Ռ. Մար գար յան, Ա. Ա զիզ յան, Ս. 
Թաշչ յան, Գ. Վար դան յան: Նս-
տած են՝ Լ. Ի սա հակ յան, Ա. Ա լա-
ջաջ յան, Վ. Զաս տ
  խով, Ֆ. Գ րի-
գոր յան, մար զիչ` Ա. Հա մամջ յան
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Մեր հա վա քա կա նը Լի բա նա ն� մ անց կաց րեց մի  շարք հան դի-
պ� մն  եր, ո րոն ցից հի շար ժան է Լի բա նա նի չեմ պիոն «Ս պոր տինգ» 
ա կ� մ բի հետ խա ղը, ո րը 68-52 հաշ վով ա վար վեց մե ր հա վա քա կա-
նի հաղ թա նա կով: Այս խա ղ� մ ի րենց գե րա զանց դրսևո րե ցին ԽՍՀՄ 
սպոր տի վաս տա կա վոր վար պետ Ա. Ա լա ջաջ յա նը և  այդ տա րի նե րին 
ԽՍՀՄ պա տա նե կան հա վա քա կա նի ան դամ Վ. Զաս տ�  խո վը, ով իր 
թի մի ն բե րեց քսա ներ կ�  մի ա վոր: Հա յաս տա նի հա վա քա կա նը Հա-
լե պ� մ անց կաց րեց տասն մե կ հան դի պ� մ և  ոչ մե  կ� մ չպարտ վեց: 
Դժ վա րին պայ քա ր� մ մե ր հա վա քա կա նը հաղ թեց նաև Սի րիա յի չեմ-
պիոն « Սերքլ Ս պոր տիվ» ա կ� մ բին:

Մի շարք բաս կետ բո լիստ ներ, մար զիչ ներ, մրցա վար ներ, ով քեր 
ժա մա նա կին ե ղել են Հա յաս տա նի հա վա քա կա ն� մ կամ աշ խա տել են 
ա կ� մբ նե ր� մ, տե ղա փոխ վել են ԱՄՆ և խա ղա ցել հայ կա կան տար-
բեր թի մե  ր� մ: Հայ կա կան հա մայն քի հրա վե րով նրանք մե կ նել են 
Կա նա դա և մի  քա նի հան դի պ� մ �  նե ցել տե ղի վե տե րան բաս կետ-
բո լիստ նե րի հետ:

Կա լի ֆոր նիա յի Փա սա-
դե նա յի ՀԲԸՄ-ի թի-
մը, 1993թ.: Ձա խից աջ 
նստած են` Հ. Թո րոս-
յան, Ռ. Գ յոկչ յան, Հ. 
Դավթ յան, Հ. Ա մի ր խան-
յան, Հ. Եր մակ յան, Մ. 
Ա լեք սան յան: Կանգ նած 
են` Հ. Կա նոնջ յան, Ռ. 
Մար գար յան, Վ. Շալջ-
յան, Է. Ն շան յան, Հ. 

Զեն ջերջ յան, Ռ. Հա մամջ յան, Գ. Զեն ջերջ յան, Գ. Շալջ յան, Է. Միր զո յան, Մ. Պես-
նիլ յան (մրցա վար), Ա. Հա մամջ յան (մար զիչ), կենտ րո ն
 մ` Գ. Գրլջ յա նի այ րին:

1980-ա կան թվա կան նե րի կե սե րից մի  շարք հա յաս տան ցի բաս-
կետ բո լիստ ներ և մար զիչ ներ մե կ նե ցին ար տա սահ ման: 1992թ. Բ� լ-
ղա րիա մե կ նե ցին Ն. Մա ն�  չար յա նը, Լի բա նան` Տ. Գեոկչ յա նը, Ա. 
Հով հան նիս յա նը, Վ. Խա չատր յա նը, Հ. Սա յադ յա նը, Լ. Ա վագ յա նը, 
աղ ջիկ նե րից` Ա. Հա կոբ յա նը, Լ. Ա լեք սանդ րո վան, Լ. Տո րո րո շեն կոն և  
�  րիշ ներ: Մարզ չա կան աշ խա տան քի մե կ նե ցին Խ. Խա չատր յա նը (Ալ-
ժիր), Վ. Զաս տ�  խո վը (Աֆ ղանս տան, Ի րան), Մ. Չո լախ յա նը ( Հոր դա-
նան, Սի րիա, Կամ բո ջա, Բ� լ ղա րիա), Է. Հա ր� թ յ� ն յա նը ( Լի բա նան), 
Ե. Դավթ յա նը (Ալ ժիր, Լի բա նան, Սի րիա):
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Ներ սես Ման% չարյան. ծնվել է 1967թ. հ� լիսի 9-ին Երևան� մ: 
Ավարտել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի-

տ�  տը: 1978թ. Քի շին և� մ ( Մոլ դո վա) մաս նակ-
ցել է հա մա մի �  թե նա կան «մի  նի» բաս կետ բո-
լի ա ռաջ ն� թ յա նը և զ բա ղեց րել երկ րորդ, իսկ 
1980թ. Ֆեր գա նա յ� մ (Ուզ բեկս տան)՝ եր րորդ 
տե ղը: 1984թ. Տաշ քեն դ� մ (Ուզ բեկս տան) մաս-
նակ ցել է հա մա մի �  թե նա կան պա տա նե կան 
սպար տա կիա դա յին` գրա վե լով տաս նե րորդ 
տե ղը: 1985թ. Լե նինգ րա դ� մ տե ղի �  նե ցած 

ԽՍՀՄ ե րի տա սար դա կան ա ռաջ ն� թ յ�  ն� մ ճա նաչ վել է լա վա գ� յն 
ռմբար կ� : ՖԻՄԱ և «Ու րար տ� » ա կ� մբ նե րի կազ մ� մ դար ձել է Հա-
յաս տա նի բազ մա կի չեմ պիոն: «Ու րար տ� » մար զա կան ա կ� մ բի կազ-
մ� մ մաս նակ ցել է նաև ԽՍՀՄ ա ռա ջին խմբի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին, 
1992-97թթ. խա ղա ցել է Բ� լ ղա րիա յ� մ, 1997թ. մաս նակ ցել է Եվ րո լի-
գա յի ա ռաջ ն� թ յա նը:

Համամիու  թե նա կան 
պա տա նե կան սպար-
տա կիա դա յի մաս նա կից 
Հա յաս տա նի պա տա-
նի նե րի հա վա քա կա նը, 
Տաշ քենտ (Ուզ բեկս-
տան), 1984թ.: Մար-
զիչ ներ՝ Ռ. Մար գար յան 
(ձա խից ա ռա ջի նը), Ա. 
Վե հա պետ յան (ա ջից 
ա ռա ջի նը):

1989-1991թթ. «Ու րար տ� » թի մ� մ հան դես են ե կել նաև Եվ րո պա-
յի չեմ պիոն Ա. Լեն դե լը, աշ խար հի, Եվ րո պա յի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի, 
1972թ. Մ յ� ն խե նի օ լիմ պիա կան խա ղե րի չեմ պիոն ներ, սպոր տի վաս-
տա կա վոր վար պետ ներ Ա. Ժար մ�  հա մե  դո վը և Վ. Ժի գի լին:
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«Ու րար տ� » բաս կետ բո լա յին ա կ� մ բի ղե կա վարն է ե ղել մե ծ գոր-
ծա րար և բա րե րար Հ. Վար դան յա նը, ով ժա մա նա կին հան դես է ե կել 
Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի կազ մ� մ:

 Հ. Վար դան յա նը ծնվել է 1949թ. հ� ն-
վա րի 23-ին Եր ևա ն� մ: Մա հա ցել է 2014թ. 
ապ րի լի 20-ին: 1989–2002թթ. Հա յաս տա նի 
բաս կետ բո լի ֆե դե րա ցիա յի նա խա գահն էր: 
Ե թե հաշ վի առ նենք նշված ժա մա նա կաշր-
ջա նը, ա պա պարզ կդառ նա, թե ինչ պի սի 

մե ծ աշ խա տանք է կա տար վել Հ. Վար դան յա նի կող մի ց Հա յաս տա ն� մ 
բաս կետ բոլ մար զաձ ևի պահ պան ման և զար գաց ման հա մար: Ն րա 
նա խա ձեռ ն� թ յամբ Եր ևա նի ծխա խո տի գոր ծա րա նին կից կա ռ� ց-
վել է մար զա դահ լիճ, որ տեղ մարզ վ� մ էին ինչ պես տղա մարդ կանց 
�  կա նանց, այն պես էլ պա տա նի նե րի �  աղ ջիկ նե րի թի մե  րը, ո րոնք 
հե տա գա յ� մ հա մալ րե ցին Հա յաս տա նի տա բեր տա րի քա յին խմբե րի 
հա վա քա կան նե րը: Հե տա գա յ� մ կա ռ� ց վեց տար բեր մար զաձ ևե րի 
հա մար նա խա տես ված նոր և ժա մա նա կա կից մար զա հա մա լիր, ո ր� մ 
իր ա ռանձ նա հա տ� կ տեղն �  նի բաս կետ բո լի դահ լի ճը, � ր անց կաց-
վ� մ են մար զ� մն  եր, Հա յաս տա նի ա ռաջ ն� թ յ� ն ներ և տար բեր նշա-
նա կ� թ յան մի  ջազ գա յին մրցա շա րեր: Մեծ է Հ. Վար դան յա նի դե րը 
Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի զար գաց ման գործ� մ: 

«Ու րար տ
 » տղա մարդ կանց 
բաս կետ բո լի թի մը, 1990թ.: 
Ձա խից աջ կանգ նած են՝ Է. 
Հա ր
 թ յ
 ն յան (մար զիչ), Վ. 
Խա չատր յան, Գ. Նի սա նով, 
Ն. Խա չատր յան, Ա. Տե րեն յա, 
օ լիմ պիա կան խա ղե րի չեմ-
պիոն, սպոր տի վաս տա կա-
վոր վար պետ Վ. Պանկ րաշ-
կին, Տ. Գեոկչ յան, Խ. Մալցև, 
Ա. Գ րո շով, Վ. Զաս տ
  խով 
(գլխա վոր մար զիչ): Ձա խից 
աջ նստած են՝ Է. Հա ր
 թ յ
 ն-
յան, Հ. Սա յադ յան, Լ. Ա վագ-

յան, Ն. Մա ն
  չար յան, Գ. Ջի վար յան, Ս. Սա հակ յան և Հ. Ծա ղիկ յան:
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Լորիկ Ա վագ յան. ծնվել է 1960թ. նո յեմ բե րի 
9-ին: 1979-83թթ. սո վո րել է Ֆի զի կա կան կ� լ-
տ�  րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տ� մ: 
ՀՀ բազ մա կի չեմ պիոն է: 1979 և 1983թթ. մաս-
նակ ցել է ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի եր կ�  սպար տա-
կիա դա նե րին: 1993թ. «Ու րար տ� » թի մի  կազ մ� մ 
(մար զիչ՝ Ե. Դավթ յան) մաս նակ ցել է Եվ րո պա յի 
Ռ. Կո րա չի գա վա թի մրց� մն  ե րին: 1995թ. նրան 

շնորհ վել է սպոր տի վար պե տի կո չ� մ, 1994-99թթ. խա ղա ցել է Լի-
բա նա ն� մ, 1999-2002թթ. որ պես մար զիչ աշ խա տել է Լի բա նա նի 
«Անդ րա նիկ» ա կ� մ բ� մ, 2002թ. մար զիչ է աշ խա տել Սի րիա յի Հա-
լեպ քա ղա քի հայ կա կան ա կ� մբ նե ր� մ: Լ. Ա վագ յա նի ղե կա վա րած 
« Պո լի տեխ նիկ» տղա մարդ կանց բաս կետ բո լա յին թի մը 2005, 2006 և 
2007թթ. դար ձել է Հա յաս տա նի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի չեմ պիոն:

Կա նա դա յի հայ հա մայն քի հրա վե րով 1990թ. հոկ տեմ բե րի 7-ից 
21-ը Հա յաս տա նի տղա մարդ կանց բաս կետ բո լի թի մը Հ. Վար դան-
յա նի ղե կա վա ր� թ յամբ մե կ նեց Կա նա դա՝ մաս նակ ցե լ�  մի  ջազ գա-
յին մրցա շա րի, որ տեղ մե ր բաս կետ բո լիստ նե րը հան դի պե ցին տե ղի 
ա կ� մբ նե րի հետ: 

Դր վագ Եր ևա նի 
ՖԻՄԱ-ի և Կ րաս-
նո դա րի «Ստ րոի-
տել»-ի խա ղից: 
Գ րո հ
 մ է Լ. Ա վագ-
յա նը (Կ րաս նո դար)
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Վիտալի Սերգեյի Զաստ% խով. ծնվել է 
Երևան� մ 1947թ. հ� նիսի 24–ին: Մա հա ցել է 
2001թ. նո յեմ բե րի 17-ին: 1970թ. ա վար տել է Եր-
ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տնտե սա գի-
տա կան ֆա կ� լ տե տը, հե տա գա յ� մ նաև Ֆի զի-
կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս-
տի տ�  տը: Խա ղա ցել է Եր ևա նի «Ս պար տակ», 
ՖԻՄԱ և Մոսկ վա յի « Դի նա մո» ա կ� մբ նե ր� մ: 
Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի կազ մ� մ մաս-
նակ ցել է ԽՍՀՄ ժո ղովրդ նե րի սպար տա կիա-

դա նե րին (1967, 1971, 1975, 1979թթ.): Ե ղել է ԽՍՀՄ պա տա նե կան, 
ե րի տա սար դա կան և մե  ծա հա սակ նե րի հա վա քա կան նե րի ան դամ: 
1966թ. ԽՍՀՄ ե րի տա սար դա կան հա վա քա կա նի կազ մ� մ նվա ճել է 
Եվ րո պա յի ա ռաջ ն� թ յան չեմ պիո նի կո չ�  մը: 1969թ. ԽՍՀՄ մե  ծա հա-
սակ նե րի հա վա քա կան թի մի  կազ մ� մ դար ձել է Եվ րո պա յի չեմ պիոն: 
Եր կ�  ան գամ ճա նաչ վել է Եվ րո պա յի պա տա նի նե րի և  ե րի տա սարդ-

Մր ցա շա րին մաս նա կից պատ վի րա կ
 թ-
յան կազ մը.

«Ու րար տ
 »-ի տղա մարդ կանց թի-
մը Կա նա դա յ
 մ՝ « Կոն կոր դիա»-ի հետ 
հան դի պ
  մի ց ա ռաջ, 17.10.1990թ.
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նե րի ա ռաջ ն� թ յան լա վա գ� յն խա ղա ցող, մի  ջազ գա յին կար գի սպոր-
տի վար պետ է: 1970թ. դար ձել է աշ խար հի ա ռաջ ն� թ յան բրոն զե 
մե  դա լա կիր: 1972թ. ա կ� մ բա յին թի մե  րի Ռ. Ջոն սի մի ջ մայր ցա մա-
քա յին գա վա թի 2-րդ մր ցա նա կա կիր՝ Մոսկ վա յի « Դի նա մո յի» կազ-
մ� մ: 1974թ. աշ խար հի ա ռաջ ն� թ յան բրոն զե մե  դա լա կիր, Մոսկ վա յի 
« Դի նա մո» ա կ� մ բի կազ մ� մ ԽՍՀՄ չեմ պիոն, Եվ րո պա յի գա վա թի 
մրցա շա րե րի բազ մա կի հաղ թող և մր ցա նա կա կիր: 1975թ. Վ. Զաս-
տ�  խո վին շնորհ վել են մի  ջազ գա յին կար գի սպոր տի վար պե տի, իսկ 
2000թ.՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան վաս տա կա վոր մար զի չի 
պատ վա վոր կո չ� մն  ե րը: Վ. Զաս տ�  խո վը մար զել է Եր ևա նի ՖԻՄԱ, 
«Ու րար տ� » և « Մե ծա մոր» տղա մարդ կանց թի մե  րը, ո րոնք մաս նակ-
ցել են ԽՍՀՄ ա ռա ջին խմբի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին: 1985-88թթ. աշ-
խա տել է Հա յաս տա նի պա տա նի նե րի հա վա քա կան թի մի  հետ` որ պես 
Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի տղա մարդ կանց հա վա քա կան թի մի  մար-
զիչ: Վ. Զաս տ�  խո վը աշ խա տել է Աֆ ղանս տա նի և Ի րա նի Իս լա մա-
կան Հան րա պե տ� թ յան բաս կետ բո լի ազ գա յին հա վա քա կան նե րի 
հետ: 1989-91թթ. աշ խա տել է ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի և ս պոր տի 
պե տա կան կո մի  տե� մ:

ԽՍՀՄ բաս կետ բո լի 
տղա մարդ կանց հա-
վա քա կան թի մը աշ-
խար հի ա ռաջ ն
 թ-
յան նա խա պատ րաս-
տա կան 
  ս
 մն  ա-
մար զա կան հա վա քի 
ժա մա նակ, 1974թ.: 
Ձա խից աջ կանգ նած 
են՝ Ե. Կո վա լեն կո 
( Մոսկ վա), Ա. Բո լոշև 
( Մոսկ վա), Ա. Բե լով 
( Լե նինգ րադ), ա վագ 
մար զիչ Ա. Գո մե լս կի 
( Մոսկ վա), Գ. Վոլ նով 
( Մոսկ վա), Պո լի վո դա 
(Ուկ րաի նա), Անդ րեև 
( Մոսկ վա), մար զիչ 

Օ զե րով ( Մոսկ վա): Ա ջից ձախ նստած են՝ Մ. Պա
  լա
 ս կաս ( Կա
  նաս), Ս. Բե լով 
( Մոսկ վա), Վ. Զաս տ	  խով (Եր ևան), Ս. Սա կան դե լի ձե (Վ րաս տան), Կ րի կ
 ն ( Տա-
լին) և Տա մի ս տե ( Տա լին)
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Մաթ ևոս Նի կո ղոս յան. ա վար տել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի 
հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տը: Խա ղա ցել է Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ի 
կազ մ� մ: Հե տա գա յ� մ տե ղա փոխ վել է Ղրղզս տան և խա ղա ցել տե ղի 
«ԱԼԳԱ» թի մ� մ: Մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ ա ռա ջին և բարձ րա գ� յն խմբե-
րի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի, ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի սպար տա կիա դա նե րի՝ 
Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի կազ մ� մ: 1973թ. « Բ�  րե վեստ նիկ» կենտ-
րո նա կան խորհր դի ա ռաջ ն� թ յան երկ րորդ մրցա նա կա կիր: Որ պես 
«Ու րար տ� » տղա մարդ կանց թի մի  մար զիչ մաս նակ ցել է մի  շարք հա-
մա մի �  թե նա կան և մի  ջազ գա յին մրցա շա րե րի: 1992թ. մաս նակ ցել է 
Եվ րո պա յի Ռ. Կո րա չի գա վա թի մրցա շա րին: ԽՍՀՄ սպոր տի վար-
պետ, մի  ջազ գա յին կար գի մրցա վար:

Բաս կետ բո լի հիմն  ադր ման 100-ամ յա կին 
նվիր ված պա տա նե կան խա ղեր, Սո չի, 
1991թ.: Խա ղե րի չեմ պիոն Գ յ
 մ րիի աղ-
ջիկ նե րի թի մը

«Ու րար տ
 » տղա-
մարդ կանց թի մը, 
1992թ.: Ձա խից աջ 
նստած են՝ Վ. Հա-
ր
 թ յ
 ն յան, Վ. Խա-
չատր յան, Գ. Ջի լավ-
յան, Ա. Խա չատր յան, 
Լ. Ա վագ յան (թի մի  
ա վագ), Ս. Ա վե տիս-
յան (բժիշկ): Ձա խից 
աջ կանգ նած են՝ Մ. 
Նի կո ղոս յան (մար զիչ), 
Ա. Հով հան նիս յան, Մ. 
Պո ղոս յան, Ե. Դավթ-
յան (գլխա վոր մար-
զիչ), Կ. Ա ռա քել յան, 
Մ. Սարգս յան, Վ. Խա-
չատր յան
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Հար% թյ% նյան Վա հագն Ալ բեր տի. ծնվել է 
1975թ. հ�  նի սի 14-ին: ՀՀ պա տա նի նե րի և մե  ծա-
հա սակ նե րի բազ մա կի չեմ պիոն: Հա վա քա կան թի-
մի  կազ մ� մ մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ բազ մա թիվ մրցա-
շա րե րի և դպ րո ցա կան նե րի սպար տա կիա դա նե րի: 
1993-1997թթ. սո վո րել և  ա վար տել է Ֆի զի կա կան 
կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տը: 

1996թ. ար ժա նա ցել է ՀՀ սպոր տի վար պե տի կոչ ման: 1991թ. մաս-
նակ ցել է մի  ջազ գա յին մրցա շա րե րի` Վ րաս տան, Ի րան, Շ վեյ ցա րիա, 
Ֆ րան սիա, Խոր վա թիա և  այլն: 1993թ. Եր ևա նի «Ու րար տ� » թի մի  
կազ մ� մ մաս նակ ցել է Ռ. Կո րա չի գա վա թի խա ղե րին: Հա մա հայ կա-
կան ե րեք խա ղե րի մաս նա կից է: 2005թ. Հա մա հայ կա կան ա ռա ջին 
բաս կետ բո լի մրցա շա րի չեմ պիոն, թի մի  մար զիչ: 2006-2010թթ. Հա-
յաս տա նի բաս կետ բո լի ֆե դե րա ցիա յի գլխա վոր քար տ�  ղար: 2010թ. 
Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի ֆե դե րա ցիա յի փոխ նա խա գահ:

1994թ.-ի սկզբնե րին Հա յաս տա նի կա նանց բաս կետ բո լի ա ռաջ-
ն� թ յ� ն նե ր� մ աչ քի ըն կան Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ի կա նանց և տ ղա մարդ-
կանց թի մե  րը, ո րոնք այդ տա րի նե րին դար ձան ինչ պես Հա յաս տա նի 
ա ռաջ ն� թ յան, այն պես էլ �  սա նո ղա կան խա ղե րի չեմ պիոն ներ: Մար-
զիկ նե րից շա տերն ընդգրկ վե ցին կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա վա-
քա կան թի մե  րի կազ մե  ր� մ:

Հա յաս տա նի չեմ պիոն 
ՖԻՄԱ-ի տղա մարդ-
կանց թի մը, 1994թ.: 
Ա ջից ա ռա ջի նը` (գլխա-
վոր մար զիչ) Կ. Մա ն
 կ-
յան, ձա խից ա ռա ջի նը` 
(մար զիչ) Հ. Մար տի րոս-
յան: Եփ րեմ յան Ար տակ 
(13), Ռ
  բին յան Հայկ 
(8), Բալ յան Տիգ րան (15), 
Խա չատր յան Վար դան 
(12), Շխ յան Տիգ րան (9), 
Մա ր
 թ յան Վար դան (5), 
Հա ր
 թ յ
 ն յան Վա հագն 
(10), Խա չատր յան Ա րա 

(11), Նա րեկ Ղ
  կաս յան(4), Դավթ յան Ար ման (12), Բեգ լար յան Ար սեն (7)



47

Լիանա Բաղ դա սար յան. ծնվել է 1974թ. սեպ-
տեմ բե րի 5-ին Եր ևա ն� մ: 1986թ. հա վա քա կան 
թի մի  կազ մ� մ մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ բազ մա թիվ 
մրցա շա րե րի և դպ րո ցա կան նե րի սպար տա կիա-
դա նե րի: 1991-1995թթ. սո վո րել և  ա վար տել է 
Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե տա կան 
ինս տի տ�  տը, մի ա ժա մա նակ խա ղա ցել Եր ևա-

նի ՖԻՄԱ-ի մար զա կան ա կ� մ բի թի մ� մ: 1996թ. ստա ցել է ազ գա յին 
սպոր տի վար պե տի պատ վա վոր կո չ� մ: Հա յաս տա նի հա վա քա կան 
թի մի  կազ մ� մ մաս նակ ցել է բազ մա թիվ մի  ջազ գա յին մրցա շա րե րի՝ 
Վ րաս տա ն� մ, Պարս կաս տա ն� մ, Մալ թա յ� մ, Կիպ րո ս� մ, Ավստ-
րիա յ� մ, Ան դոր րա յ� մ: Հա մա հայ կա կան 5 խա ղե րի մաս նա կից, Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան կա նանց ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի բազ մա կի 
չեմ պիոն: 2010թ. մաս նակ ցել է կա նանց Եվ րո պա յի «C» խմբի ա ռաջ-
ն� թ յա նը՝ զբա ղեց նե լով երկ րորդ տե ղը:

Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ի կա նանց թի մը, 
1994թ.: Ձա խից աջ կանգ նած 
են՝ Ն. Հով հան նիս յան (մար-
զիչ), Ն. Եղ յան, Լ. Պետ րոս յան, 
Լ. Մել քոն յան, Ն. Մ
  րադ յան, 
Ա. Վա րո յան (գլխա վոր մար զիչ): 
Ձա խից աջ նստած են՝ Լ. Մի րա-
զիզ յան, Ք. Հա ր
 թ յ
 ն յան, Կ. 
Սարգս յան, Լ. Բաղ դա սար յան

Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի ֆե-
դե րա ցիա յի գա վա թա կիր, Եր-
ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի տղա մարդ կանց թի մը, 
2006թ.: Մար զիչ՝ Վ. Զա քո յան
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Զա քո յան Վ լա դի մի ր Ռ%  բե նի. ծնվել է 1949թ.: 
1972թ. ա վար տել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ-
կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տը: 1968-1972թթ. 
ՖԻՄԱ թի մի  կազ մ� մ մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ բաս-
կետ բո լի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին: 1974-1992թթ. որ-
պես մրցա վար սպա սար կել է ԽՍՀՄ ե րի տա սար-
դա կան, «Ա» և բարձ րա գ� յն խմբե րի ա ռաջ ն� թ-

յ� ն նե րը: Հա մա մի �  թե նա կան և  ազ գա յին բարձր կար գի մրցա վար է: 
1975թ. աշ խա տել է ման կա պա տա նե կան բաս կետ բո լ� մ և պատ-

րաս տել է մի  շարք բարձ րա կարգ մար զիկ ներ: 
2003թ. մար զել է ԵՊՀ ա կ� մ բի տղա մարդ կանց բաս կետ բո լի թի-

մը, ո րը 2004թ. նվա ճել է ՀՀ ֆե դե րա ցիա յի գա վա թը:
2005-2006թթ. մար զել է ՀՀ պա տա նե կան հա վա քա կան թի մը:
Ներ կա յ� մս աշ խա տ� մ է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ֆիզ-

դաս տիա րա կ� թ յան և ս պոր տի ամ բիո ն� մ:
ՀՀ ֆիզ կ� լ տ�  րա յի և ս պոր տի վաս տա կա վոր աշ խա տող է, ման-

կա վար ժա կան գի տ� թ յ� ն նե րի թեկ նա ծ� : 2014թ. նրան շնորհ վել է 
պրո ֆե սո րի պատ վա վոր կո չ� մ: 

Հա յաս տա ն� մ բաս կետ բո լի զար գաց ման գոր ծ� մ իր �  ր� յն 
տեղն �  նեն Լե նի նա կա նի (Գ յ� մ րի) տղա մարդ կանց և կա նանց թի-
մե  րը, ո րոնք տար բեր տա րի նե-
րի դար ձել են Հա յաս տա նի չեմ-
պիոն ներ �  մրցա նա կա կիր ներ, 
մաս նակ ցել ԽՍՀՄ տար բեր 
ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի և ս պար տա-
կիա դա նե րի: 1926թ. Լե նի նա-
կա ն� մ գոր ծ� մ էին տղա նե րի 
և  աղ ջիկ նե րի բազ մա թիվ թի-
մե ր. կա նան ցից ի րենց լա վա-
գ� յն ձևով դրսևո րե ցին՝ Ար փիկ 
Հայր բա բամ յա նը, Հ ռիփ սիկ 

ԽՍՀՄ բաս կետ բո լի ա ռաջ ն
 թ յ
 ն, Խար-
կով, 18.11.1946թ.: Հա յաս տա նի բաս կետ-
բո լի հա վա քա կան թիմ: Ժո րա Իս կան-
դար յան (N 3), Ա րամ Մար տի րոս յան (N 9) 
( Սո լախ)
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Ա լա նակ յա նը, Ար փի նե Մ խի-
թար յա նը, Ա նիչ կա Խա չատր-
յա նը, Դա մի կ Ա վե տիս յա նը, 
Ժեն յա Պետ րոս յա նը, Լ� ս յա 
և Գո հար Ժամ կոչ յան նե րը, 
տղա նե րից՝ Սա շա Խո յեց յա-
նը, Ա րամ Ա լա նակ յա նը, Անդ-
րա նիկ Չա խո յա նը, Գառ նիկ 
Խլ ղաթ յա նը և  �  րիշ ներ: Բաս-
կետ բո լի ա ռա ջին խմբակ նե րը 
բաց վե ցին եր կաթգ ծ� մ և « Կա ռ�  ցող ներ» ա կ� մբ նե ր� մ, ո րի գոր ծ� մ 
ի րենց մե ծ ներդ ր� մն  �  նեն Ա. Ա լա նակ յա նը, Գ. Խլ ղաթ յա նը և Ս. Խո-
յեց յա նը: Բա ցի նշված ա կ� մբ նե րից՝ բաս կետ բո լի խմբակ ներ կա յին 
նաև « Պո լի գո նի» որ բա նո ց� մ: Այս թի մե  րը հա ճախ ըն կե րա կան հան-
դի պ� մն  եր էին անց կաց ն� մ: Ինչ պես նշել է Անդ րա նիկ Չա խո յա նը, 
ով հե տա գա յ� մ դար ձավ Հա յաս տա նի ան վա նի մար զիչ նե րից մե -
կը. « Մենք մե ծ բա վա կա ն� թ յ� ն էինք ստա ն� մ այդ խա ղե րից և  աշ-
խա տ� մ էինք ըն դօ րի նա կել նրանց տեխ նի կա կան և տակ տի կա կան 
հնարք նե րը»:

Ա րամ ( Սո լախ) Մարտիրոսյան. ծնվել է 
1920թ. մահացել է 1993թ.: 1938-1940թթ. և 
1946-1952թթ. խա ղա ցել է Լե նի նա կա նի « Դի-
նա մո» մար զա կան ա կ� մ բի և Հա յաս տա նի 
հա վա քա կան թի մի  կազ մ� մ: Մաս նակ ցել է 
ԽՍՀՄ և Հա յաս տա նի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին, 
Հա յաս տա նի բազ մա կի չեմ պիոն է: 1958-
1961թթ. աշ խա տել է Գ յ� մ րիի պա տա նե կան 
հա վա քա կան թի մի  մար զիչ, 1953-1976թթ.՝ Լե-

նի նա կա նի մար զադպ րո ցի տնօ րեն: Ա րամ Մար տի րոս յանն ա ռա ջինն 
է, ով Լե նի նա կա ն� մ բաս կետ բոլ մար զաձ և� մ ստա ցել է «ՀՀ վաս-
տա կա վոր մար զիչ» պատ վա վոր կո չ�  մը:

 

Հա յաս տա նի հա վա քա կա նը, 1954թ.: Ա. 
Մար տի րոս յան ( Սո լախ)՝ Գ յ
 մ րի (N 9), Անդ-
րա նիկ Չա խո յան՝ Գ յ
 մ րի (N11), Ժո րա Իս-
կան դար յան՝ Կի րո վա կան (N 3)
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1975թ. նշվեց Լե նի նա կա-
նի բաս կետ բո լի 50-ամ յա կը: 
Լե նի նա կա նի տղա նե րի և  
աղ ջիկ նե րի թի մե  րը 50 տար-
վա ըն թաց ք� մ կա րո ղա ցան 
մե ծ արդ յ� նք նե րի հաս նել, 
ինչ պես Հա յաս տա նի, այն պես 
էլ ԽՍՀՄ տար բեր ա ռաջ ն� թ-
յ� ն նե ր� մ: 1965թ. Լե նի նա-
կա նի տղա մարդ կանց թի մը 
ի րա վ� նք ստա ցավ մաս նակ-
ցե լ�  ԽՍՀՄ «Ա» խմբի ա ռաջ-

ն� թ յա նը և 18 թի մե  րի մաս նակ ց� թ յամբ գրա վեց 7-րդ տե ղը, իսկ 
թի մի  խա ղա ցող նե րը ստա ցան ԽՍՀՄ «սպոր տի վար պե տի» կո չ� մ-
ներ: Թի մի  կազ մ� մ հան դես են ե կել Ռա ֆա յել Չո լախ յա նը, Գա գիկ 
Վար դան յա նը, Օգ սեն Գալստ յա նը, Ժան Հով հան նես յա նը, Ս լա վիկ 
Պետ ր� շ ևը, Սեր գեյ Օկ րա սինս կին, Վ լա դի մի ր Վո լան չ�  կը և Սեր գեյ 
Թաշչ յա նը (մար զիչ՝ Սամ սոն Մկրտչ յան): Այժմ էլ մի  շարք բաս կետ-
բո լի նվիր յալ ներ շա ր�  նա կ� մ են ի րենց «մե  ծե րի» ա վան դ� յթ նե րը և 
պատ րաս տ� մ շնոր հա լի բաս կետ բո լիստ նե րի, ով քեր մաս նակ ց� մ են 
Հա յաս տա նի ա ռաջ ն� թ յ�  նե րին: Վեր ջին շրջա նի բաս կետ բո լի նվիր-
յալ նե րից կա րե լի է նշել Սամ սոն Խա չատր յա նին, Ժան Հով հան նիս-
յա նին, Ղ�  կաս Նի կո ղոս յա նին, Գա գիկ Վար դան յա նին, Ար թ� ր Խա-
չատր յա նին, Ար ման Տի րա յա նին և շատ �  րիշ նե րի:

Սամսոն Վազ գե նի Մկրտչ յան. ծնվել է 1935թ. 
հոկ տեմ բե րի 3-ին Լե նի նա կա ն� մ: Մահացել է 
2014թ. հ� նիսին Երևան� մ: 1947թ. զբաղ վել է 
բաս կետ բո լով: 1953թ. խա ղա ցել է Հա յաս տա նի 
պա տա նի նե րի հա վա քա կան թի մ� մ և մաս նակ ցել 
ԽՍՀՄ պա տա նե կան ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին: 1953-
1954թթ. աշ խա տել է « Կար մի ր դրոշ», հե տա գա-
յ� մ՝ «Աշ խա տանք» մար զա կան ըն կե ր� թ յ� ն նե-

Հան րա պե տա կան 3-րդ ս պար տա կիա դա-
յի մաս նա կից Լե նի նա կա նի բաս կետ բո լի 
տղա մարդ կանց հա վա քա կան թի մը, 1948թ.: 
Ձա խից ա ռա ջի նը թի մի  ա վագ Ա րամ Մար-
տի րոս յանն է
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ր� մ: 1954-1957թթ. մաս նակ ցել է Ուկ րաի նա յի բաս կետ բո լի ա ռաջ ն� թ-
յան մրց� մն  ե րին ԲԿՄԱ-ի կազ մ� մ: 1961-1989թթ. աշ խա տել է Գ յ� մ-
րիի տղա մարդ կանց հա վա քա կան թի մի  մար զիչ և մի ա ժա մա նակ ե ղել 
է Գ յ� մ րիի բաս կետ բո լի ֆե դե րա ցիա յի նա խա գահ: 1965-1966թթ. Ս. 
Մկրտչ յա նը որ պես «Աշ խա տանք» բաս կետ բո լա յին թի մի  մար զիչ մաս-
նակ ցել է ԽՍՀՄ ա ռա ջին խմբի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին, պատ րաս տել է մի  
շարք սպոր տի վար պետ ներ ( Մար տին Չո լախ յան, Օգ սեն Գալստ յան, 
Գա գիկ Վար դան յան, Ժան Հով հան նիս յան, Վա լե րի Չեր նի շով, Ս լա վիկ 
Պետ րոս յան): 1972թ. Ս. Մկրտչ յա նին շնորհ վել է ՀԽՍՀ վաս տա կա վոր 
մար զի չի պատ վա վոր կո չ� մ: Ն րա ղե կա վա րած թի մը բազ մի ցս դար ձել 
է Հա յաս տա նի չեմ պիոն: 2000-2014թթ. ե ղել է Շի րա կի մար զի «Ս ևան» 
մար զա կան ըն կե ր� թ յան նա խա գա հը:

Օգսեն Գալստ յան. ծնվել է 1939թ. փետր-
վա րի 13-ին Եր ևա ն� մ: Խա ղա ցել է Լե նի նա-
կա նի « Լո կո մո տիվ» և «Աշ խա տանք» մար-
զա կան ըն կե ր� թ յ� ն նե րի բաս կետ բո լի թի-
մե  ր� մ: Հա յաս տա նի բազ մա կի չեմ պիոն է, 
ԽՍՀՄ ա ռա ջին խմբի ա ռաջ ն� թ յան մաս նա-
կից, Հա յաս տա նի տղա մարդ կանց հա վա քա-
կա նի կազ մ� մ մաս նակ ցել է մի  շարք մի  ջազ-

գա յին մրցա շա րե րի Հա յաս տա ն� մ և  ար տա սահ մա ն� մ (Ե գիպ տոս, 
Լի բա նան, Սի րիա և  այլ երկր ներ): Մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ ժո ղովրդ նե-
րի սպար տա կիա դա նե րի: 1966թ. Օ. Գալստ յա նին շնորհ վել է ԽՍՀՄ 
սպոր տի վար պե տի պատ վա վոր կո չ� մ: Հե տա գա յ� մ աշ խա տել է որ-
պես Գ յ� մ րիի «Աշ խա տանք» մար զա կան ըն կե ր� թ յան տղա նե րի թի-

Օ. Գալստյանի ԽՍՀՄ սպորտի վարպետի կրծքանշանը և գրք
 յկը
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մի  մար զիչ:
Ժան Հովհաննիսյան. ծնվել է 1939թ. 

փետրվարին 23-ին, խաղացել է Լենինականի 
«Աշխատանք» մարզական ակ� մբի հավաքական 
թիմ� մ: Մասնակցել է ԽՍՀՄ առաջին խմբի 
առաջն� թյ� ններին: Միջազգային մի  շարք 
մրցաշարերի մասնակից է, Հայաստանի բազմակի 
չեմպիոն, ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ:

Ղ%  կաս Գ ևոր գի Նիկողոսյան. ծնվել է 1941թ. 
մայիսի 9-ին Լենինական� մ: Երկար տարիներ 
մարզել է «Արագած» մարզամշակ� թային ա կ� մ բի 
բաս կետ բո լի թի մը, ո րը տա րի ներ շա ր�  նակ մաս-
նակ ցել է Հա յաս տա նի տար բեր տա րի քա յին խմբե-

Ժո ղո վ
 րդ նե րի 4-րդ ս պար տա կիա-
դա յին նա խա պատ րաստ վող Հա յաս-
տա նի բաս կետ բո լի տղա մարդ կանց 
հա վա քա կան թի մը 
  ս
 մն  ա մար զա-
կան հա վա քի ժա մա նակ, Դի լի ջան, 
1967թ.: Ա ջից ձախ ա ռա ջին շար ք
 մ 
կանգ նած են` Ռա ֆիկ Մար գար յան, 
Ռա ֆա յել Չո լախ յան, Սեր գեյ Թաշչ-
յան: Երկ րորդ շար ք
 մ ա ջից ձախ` 
Վ լա դիկ Հա ր
 թ յ
 ն յան, Նի կո լայ 
Դ յա չեն կո, Գա գիկ Վար դան յան, Օգ-
սեն Գալստ յան, Վի տա լի Շ խին յան: 
Առջ և
 մ նստած են՝ Վի տա լի Զաս-
տ
  խով, Ար մե ն Ա զիզ յան

 Գ յ
 մ րիի և Եր ևա նի վե տե րան բաս-
կետ բո լիստ նե րի հան դիպ ման Գ յ
 մ-
րիի կազ մը, Եր ևան, «Գ րանտ Տո բա-
կո» մար զա դահ լիճ, 1996թ.: Ձա խից 
աջ կան գած են՝ Ղ
  կաս Նի կո ղոս յան 
(մար զիչ), Ա շոտ Մար տի րոս յան, Օգ սեն 
Գալստ յան, Հեն րիկ Գ րի գոր յան, Սամ-
սոն Մկրտչ յան (մար զիչ), Գ ևորգ Խա-
չատր յան (Գ յ
 մ րիի բաս կետ բո լի ֆե դե-
րա ցիա յի նա խա գահ), քան դա կա գործ 
Ա շիկ Պա պո յան, Ժան Հով հան նես յան, 
Գա գիկ Վար դան յան: Ա ռա ջին շար ք
 մ՝ 
Սամ վել Տի րան յան, Հա կոբ Հա կոբ յան, Գ
 ր գեն Դա նիել յան, Գա ր
 շ Փա շին յան
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րի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին և մր ցա նա կա յին տե ղեր նվա ճել: 1993թ. աշ-
խա տ� մ է Գ յ� մ ր�  ման կա պա տա նե կան հա մա լիր մար զադպ րո ց� մ` 
մար զե լով պա տա նի նե րի �  մե  ծա հա սակ նե րի թի մե  րը: Ղ. Նի կո ղոս-
յա նի գլխա վո րած թի մե  րը մաս նակ ցել են Հա մա հայ կա կան խա ղե րին 
և Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ անց կաց ված մի  շարք 
մի  ջազ գա յին մրցա շա րե րին: 2000թ. Ղ�  կաս Նի կո ղոս յա նին շնորհ-
վել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի և ս պոր տի վաս տա կա վոր աշ խա տող 

պատ վա վոր կո չ� մ:

Գագիկ Վար դան յան. ծնվել է 1942թ. օ գոս տո-
սի 31-ին Ա լա վեր դի� մ: 1967-76թթ. խա ղա ցել է Եր-
ևա նի «Ս պար տակ» տղա մարդ կանց թի մ� մ: 1967-
1971թթ. Եր ևա նի ՖԻՄԱ թի մի  կազ մ� մ մաս նակ ցել 
է ԽՍՀՄ ա ռա ջին խմբի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին: Հան-

րա պե տ� թ յան բազ մա կի չեմ պիոն է, ԽՍՀՄ սպոր տի վար պետ: 1965-
1971թ. հան դես է ե կել Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի կազ մ� մ: Մաս նակ-
ցել է ԽՍՀՄ եր կ�  սպար տա կիա դա նե րի (1967, 1971): 2012թ. շնորհ վել 
է Հա յաս տա նի վաս տա կա վոր մար զի չի պատ վա վոր կո չ� մ: Հա յաս-
տա նի հա վա քա կա նի կազ մ� մ մաս նակ ցել է բազ մա թիվ մի  ջազ գա յին 

մրցա շա րե րի:

Արթ% ր Խաչատրյան. ծնվել է 1964թ. հ� նիսի 
26-ին: 1985-91թթ. որպես մրցա վար մաս նակ ցել է 
ԽՍՀՄ ա ռա ջին և բարձ րա գ� յն խմբի ա ռաջ ն� թ-
յ� ն նե րին: 1985թ. աշ խա տ� մ է որ պես մար զիչ: 
Մար զել է Գ յ� մ ր�  պե տա կան ման կա վար ժա կան 

ինս տի տ�  տի կա նանց թի մը, ո րը 2007, 2008 և 2010թթ. դար ձել է 
Հա յաս տա նի կա նանց ա ռաջ ն� թ յան հաղ թող: Ման կա վար ժա կան գի-

տ� թ յ� ն նե րի թեկ նա ծ�  է:

Արման Տի րա յան. ծնվել է 1980թ. հ� ն վա րի 29-
ին: 1996-2000թթ. սո վո րել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ� -
րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տ� մ, մի ա-
ժա մա նակ խա ղա ցել ՖԻՄԱ-ի տղա մարդ կանց թի-
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մի  կազ մ� մ: 1996թ. նրան շնորհ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ-
յան սպոր տի վար պե տի պատ վա վոր կո չ� մ: 2003-2006թթ. մար զիչ է 
աշ խա տել Գ յ� մ րիի մար զադպ րո ց� մ: Մար զել է Գ յ� մ րիի պե տա կան 
ման կա վար ժա կան ինս տի տ�  տի կա նանց թի մը, ո րը 2007, 2008, 
2010թթ. դար ձել է հան րա պե տ� թ յան չեմ պիոն: 

«Ա րա գած» մար զամ շա կ
  թա յին ա կ
 մ բի 1971-72 թթ.-ին ծնված պա տա նի նե րի 
հա վա քա կան թի մը: Մար զիչ՝ Ղ. Նի կո ղոս յան

1950-ա կան թվա կան նե րին Կի րո վա կա նի տղա մարդ կանց, կա-
նանց և պա տա նե կան թի մե  րը հան դես են ե կել Հա յաս տա նի ա ռաջ-
ն� թ յ� ն նե ր� մ և մր ցա նա կա յին տե ղեր զբա ղեց րել: Կի րո վա կա ն� մ 
բաս կետ բո լի զար գաց ման գոր ծ� մ ի րենց ներդ ր� մն  �  նե ցան Սեր յո-
ժա Բաղ դա սար յա նը, Ժո րա Իս կան դար յա նը, Վո լոդ յա Իս կան դար յա-
նը, Վարդ գես Վար դե րես յա նը և  �  րիշ ներ:

Սեր յո ժա Խա չի կի Բաղդասարյան. ծնվել 1935թ. 
Կիրովական� մ: 1958թ. ավարտել է Ֆիզիկական 
կ� լտ� րայի հայկական պե տա կան ինս տի տ�  տը: 
1968-1970թթ. ե ղել է Կի րո վա կա նի «Ս պար տակ» 
ըն կե ր� թ յան նա խա գա հը: 1970-1973թթ. ամ բիո նի 
վա րիչ է աշ խա տել Կի րո վա կա նի ման կա վար ժա կան 

ինս տի տ�  տ� մ, 1978թ.-ից Վա նա ձո րի « Հա յաս տան» մար զա կան 
մի � թ յան մաս նաճ յ�  ղի նա խա գահն է: Հան դես է ե կել Հայաստանի 
հավաքականի կազմ� մ: 1990թ. Ս. Բաղդասարյանին շնորհվել 
են Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ, 1999թ.-ին՝ Ֆիզիկական 
կ� լտ� րայի և սպորտի վաստակավոր աշխատող կոչ� մն երը:
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Վո լոդ յա Վա չո յի Հար% թյ% նյան. ծնվել է 1934թ. 
Կիրովական� մ: 1958թ. ա վար տել է Ֆի զի կա կան 
կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տը: 
Եր կար տա րի ներ աշ խա տել է «Աշ խա տանք» մար-
զա կան մի � թ յան և Կի րո վա կա նի սպորտ կո մի  տեի 
նա խա գահ: 1970թ. Վ. Հա ր� թ յ� ն յա նին շնորհ վել 

է ՀԽՍՀ վաս տա կա վոր մար զիչ պատ վա վոր կո չ�  մը, իսկ 2002թ.՝ 
Հան րա պե տ� թ յան ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի և ս պոր տի վաս տա կա-
վոր աշ խա տող կո չ�  մը: Հայաստանի պատանեկան հավաքականի 
կազմ� մ մասնակցել է համամի � թենական մի  շարք մրց� մն երի:

Վարդգես Մա նա սի Վար դե րես յան. ծնվել է 
1941թ. Կի րո վա կա ն� մ: Ա վար տել է Եր ևա նի Պո լի-
տեխ նի կա կան ինս տի տ�  տի Կի րո վա կա նի մաս նաճ-
յ�  ղը: 1958թ. Կի րո վա կա նի թի մի  կազ մ� մ դար ձել 
է Հա յաս տա նի դպրո ցա կան նե րի սպար տա կիա դա յի 
երկ րորդ մրցա նա կա կիր: 1959թ. Հա յաս տա նի պա-
տա նե կան ա ռաջ ն� թ յան հաղ թող է: Մաս նակ ցել և 

մր ցա նա կա յին տե ղեր է զբա ղեց րել Հա յաս տա նի սպար տա կիա դա նե-
ր� մ: Որ պես մար զիչ մաս նակ ցել է նաև հա մա մի �  թե նա կան տար բեր 
մրց� մն  ե րի, գրա վել մրցա նա կա յին տե ղեր և  ար ժա նա ցել տար բեր 
խրա խ�  սանք նե րի: 2001, 2003 և 2005թթ. որ պես Վա նա ձո րի բաս-
կետ բո լի տղա մարդ կանց թի մի  մար զիչ մաս նակ ցել է Հա մա հայ կա-
կան մարզական խաղերին:

Հա յաս տա նի դպրո ցա կան նե-
րի չեմ պիոն Կի րո վա կա նի և Եր-
ևա նի աղ ջիկ նե րի թի մը, 1959թ.: 
Կի րո վա կա նի պա տա նի նե րի թի-
մը. ձա խից աջ՝ Լ ևոն Աս լան յան, 
Վարդ գես Վար դե րես յան, Յ
  րա 
Վա հան յան, Ֆ
 ր ման Ա փին յան, 
Բո րիս Ռ
 դ և Նի կո լայ Սա լո մի ն
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Վեր ջին տա րի նե րին հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ մե ծ հա ջո ղ� թ յ� ն նե րի 
են հա սել Ա րա րա տի կա նանց և  աղ ջիկ նե րի թի մե  րը, ո րոնք բազ մի ցս 
դար ձել են Հա յաս տա նի ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի հաղ թող ներ և մր ցա նա-
կա կիր ներ: Ն ման հա ջո ղ� թ յ� ն նե րը մար զիչ նե րի բա րե խիղճ աշ-
խա տան քի արդ յ� նք ներն են: Այս գոր ծ� մ մե ծ ա վանդ �  նի Է դ�  արդ 
Վար դան յա նը, ով կա րո ղա ցավ իր շ� ր ջը հա վա քել շնոր հա լի ե րի տա-
սարդ մար զիչ նե րի �  մար զիկ նե րի և զ գա լի հա ջո ղ� թ յ� ն նե րի հաս նել 
իր քրտնա ջան աշ խա տան քի շնոր հիվ:

Էդ% արդ Վար դան յան. ծնվել է 1941թ. դեկ տեմ-
բե րի 5-ին Լե նի նա կա ն� մ: 1958-1961թթ. սո վո րել և  
ա վար տել է Եր ևա նի մար զիչ նե րի դպրո ցը և ս տա ցել 
բաս կետ բո լի մար զի չի ո րա կա վո ր� մ: 1967-1972թթ. 
սո վո րել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե-
տա կան ինս տի տ�  տ� մ: 1972-2007թթ. աշ խա տել որ-

պես Ա րա րա տի մար զադպ րո ցի տնօ րեն: 1980թ. պարգ ևատր վել է « Ժո-
ղովր դա կան կրթ� թ յան գե րա զան ցիկ» մե  դա լով: Ն րա ղե կա վա րած 
աղ ջիկ նե րի թի մը 1992թ. Մայ կո պ� մ մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ մար զադպ-
րոց նե րի բաս կետ բո լի եզ րա փա կիչ խա ղե րին և զ բա ղեց րել մրցա նա-
կա յին եր րորդ տե ղը: 1992-ից Է. Վար դան յա նի աղ ջիկ նե րի բաս կետ բո-
լի թի մը 3 ան գամ Հա յաս տա նի չեմ պիոն է դար ձել, 7 ան գամ՝ երկ րորդ 
և 2 ան գամ՝ եր րորդ մրցա նա կա կիր: 1994թ. Է. Վար դան յա նին շնորհ վել 
է Հա յաս տա նի վաս տա կա վոր մար զիչ պատ վա վոր կո չ� մ: Որ պես հա-
վա քա կան թի մի  երկ րորդ մար զիչ (գլխա վոր մար զիչ` Հ. Ա ռա քել յան) 

Համամի 
 թենական տարբեր մրց
 մն եր
 մ Վանաձորի բասկետբոլի թիմե րի 
ստացած պատվոգրերը
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մաս նակ ցել է Եվ րո պա յի մի նչև 16 տա րե կան աղ ջիկ նե րի ա ռաջ ն� թ յան 
մրց� մն  ե րին և գ րա վել մրցա նա կա յին եր րորդ տե ղը: 1988թ. Ա րա րա տի 
«Ա վա րայր» թի մով մաս նակ ցել է Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տ� թ-
յ�  ն� մ անց կաց ված Հա մա հայ կա կան խա ղե րին և հաղ թել: 1999թ. 
ա ռա ջին ան գամ մաս նակ ցե լով Հա մա հայ կա կան հա մաշ խար հա յին 
խա ղե րին` գրա վել է եր րորդ մրցա նա կա յին տե ղը: 2003թ. ստա ցել է 
բարձ րա գ� յն մար զի չի ո րա կա վո ր� մ: 1998-99թթ. ծնված աղ ջիկ նե րի 
թի մը 2013թ. դար ձավ Հա յաս տա նի ա ռաջ ն� թ յան չեմ պիոն, իսկ 1999-
2000թթ. ծնված նե րի նը` երկ րորդ մրցանակակիր:

Հ ռիփ սի մե  Ա դամ յան. ՀՀ 
սպոր տի վար պետ, Հա յաս տա նի 

ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի հաղ թող և մր ցա նա կա կիր, ՀՀ բաս կետ բո լի ֆե-
դե րա ցիա յի գա վա թի խա ղար կ� թ յան (1994) եր րորդ մրցա նա կա կիր, 
1997թ. զար գա ցող եվ րո պա կան երկր նե րի բաս կետ բո լի պա տա նե-
կան ա ռաջ ն� թ յան եր րորդ մրցա նա կա կիր, 1996 և 1998թթ. Թեհ րա-
ն� մ անց կաց ված 29-րդ և 31-րդ Հա մա հայ կա կան խա ղե րի չեմ պիոն: 
Խա ղա ցել է Լի բա նա ն� մ և Ի րա ն� մ:

Հա յաս տա նի կա նանց բաս կետ բո լի 
ա ռաջ ն
 թ յան չեմ պիոն Ա րա րա տի թի-
մը, 1995թ.: Ձա խից աջ կանգ նած են՝ 
Կա րի նե Խե չ
 մ յան, Ա ն
 շ Հով հան-
նիս յան, Հ ռիփ սի մե  Ա դամ յան, Է դո-
ւարդ Վար դան յան (թի մի  մար զիչ), Զո-
յա Հով հան նիս յան, Նել լի Բաբ լ
 մ յան, 
Էմ մա Ա ռա քել յան: Ձա խից աջ նստած 
են՝ Ք րիս տի նե Ա ղա գ
 լ յան, Ռ
  զան-
նա Պետ րոս յան, Գո հար Օ հան յան, 
Նել լի Չի լին գար յան

ՀՀ չեմ պիոն, Ա րա րա տի՝ 1998-99թթ. 
ծնված աղ ջիկ նե րի բաս կետ բո լի թի-
մը, 2013թ.: Մար զիչ՝ Է. Վար դան յան



58

Ան կա խ� թ յան տա րի-
նե րից հե տո ինչ պես մյ� ս 
մար զաձ ևե ր� մ, այն պես էլ 
բաս կետ բո լ� մ հան րա պե-
տ� թ յան ա ռաջ ն� թ յ� ն-
նե րին և հա մա հայ կա կան 
խա ղե րին ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցե ցին նաև Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղի թի-
մե  րը: «Ար ցախ-Ս տե փա-
նա կերտ» բաս կետ բո լի տղա մարդ կանց և կա նանց թի մե  րը դար ձան 
Հա յաս տա նի տար բեր տա րի նե րին անց կաց վող ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի 
հաղ թող ներ և մր ցա նա կա կիր ներ: 

Ա րա րատ քա ղա քի մար զադպ րո ցի բաս կետ բո լի 
աղ ջիկ նե րի թի մը: Մար զիչ՝ Է. Վար դան յան

Դր վագ Եր ևա նի «Գ րանդ Քեն դի» – «Ար-
ցախ-Ս տե փա նա կերտ» հան դի պ
  մի ց, 
2013թ.: Մեկ րո պեա նոց ընդ մի  ջ
 մ է 
վերց րել «Ար ցախ-Ս տե փա նա կերտ» թի-
մի  մար զիչ Է մի լս Հով հան նիս յա նը: Խա-
ղը շա հեց «Ար ցախ-Ս տե փա նա կերտ» 
թի մը և դար ձավ 2013 թ. Հա յաս տա նի 
բաս կետ բո լի ա ռաջ ն
 թ յան չեմ պիոն

Հա յաս տա ն� մ անց-
կաց ված բաս կետ բո լա յին 
տար բեր մրց� մն  ե րի շար-
ք� մ ի րենց �  ր� յն տեղն 
�  նեն Հա մա հայ կա կան 
խա ղե րը: 1999թ. օ գոս տո-
սի 28-ից սեպ տեմ բե րի 5-ը 
Հա յաս տա ն� մ անց կաց վե-
ցին ա ռա ջին Հա մա հայ կա-
կան խա ղե րը, ո րոնց հիմ-
նա դի րը և կազ մա կեր պի չը 
Ա շոտ Մե լիք- Շահ նա զար-

Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի տղա մարդ կանց 
ա ռաջ ն
 թ յ
 ն: «Էջ մի ա ծին» - «Ար ցախ-Ս տե-
փա նա կերտ» հան դի պ
  մի ց հե տո, Էջ մի ա ծին, 
2010թ.: Մար զիչ ներ՝ Է մի լս Հով հան նիս յան և Է. 
Ա ռ
  շան յան
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յանն է: Խա ղե րի ծրագ րով անց կաց վե ցին նաև բաս կետ բո լի մրց� մ-
ներ, ո րոնք մաս նակ ցե ցին աշ խար հի տար բեր երկր նե րից ժա մա նած 
տղա նե րի 18 և  աղ ջիկ նե րի 7 թի մե  րը: Մր ց� մն  երն անց կաց վե ցին 
«Գ րանդ», ՖԻՄԱ և « Դի նա մո» մար զաս րահ նե ր� մ: Ա ռա ջին խա ղե-
ր� մ մրցա նա կա յին տե ղեր գրա վե ցին տղա մարդ կանց և կա նանց 
հետև յալ թի մե  րը. Վա լեյ (ԱՄՆ) տղա մարդ կանց թի մը, եզ րա փա կիչ 
խա ղ� մ 84:79 հաշ վով հաղ թե լով Թեհ րա նի (ԻԻՀ) թի մի ն, դար ձավ 
ա ռա ջին չեմ պիոն: Մե ծա մո րի տղա մարդ կանց թի մը 77:74 հաշ վով 
հաղ թե լով Սո չիի թի մի ն` գրա վեց եր րորդ մրցա նա կա յին տե ղը: Եր-
ևա նի կա նանց թի մը եզ րա փա կի չ� մ 74:52 հաշ վով հաղ թե լով Լոս-
Ան ջե լե սի թի մի ն՝ դար ձավ խա ղե րի չեմ պիոն: Եր րորդ մրցա նա կա յին 
տե ղի պայ քա ր� մ Ա րա րա տի բաս կետ բո լիս տ�  հի նե րը 74:69 հաշ վով 
հաղ թե լով Հա լե պի ( Սի րիա) թի մի ն՝ դար ձան եր րորդ մրցա նա կա կիր:

Երևան-Լոս ԱնջելեսԲեյր
 թ-Լոս Անջելես

Երևան-Տորոնտո

Դրվագներ առաջին համահայկական խաղերից 

2001թ. անց կաց վե ցին Հա մա հայ կա կան երկ րորդ խա ղե րը: Մր ցա-
նա կա յին տե ղե րը բաշխ վե ցին հետև յալ կերպ. տղա ներ` Վա լեյ, Սո չի, 
Գ լեն դել թի մե  րը, կա նայք` Եր ևան, Գ յ� մ րի և Թեհ րա նի թի մե  րը:

Հա մա հայ կա կան եր րորդ խա ղե րի ժա մա նակ տղա մարդ կանց 
մրցա պայ քա ր� մ ա ռա ջին տե ղը գրա վեց Գ լեն դե լի, երկ րոր դը` Եր ևա-
նի, եր րոր դը` Թեհ րա նի թի մը, իսկ աղ ջիկ նե րի ա ռաջ ն� թ յ�  ն� մ հա-
մա պա տաս խա նա բար` Եր ևա նի, Գ լեն դե լի և Մոսկ վա յի թի մե  րը:

2005թ. Հա մա հայ կա կան բաս կետ բո լի մրցա շա րի հաղ թող ներ ճա-
նաչ վե ցին Եր ևա նի տղա մարդ կանց և կա նանց թի մե  րը:
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Արմե ն Հովհաննիսյան. ծնվել է 1971թ. օգոստոսի 
10-ին Հոկ տեմ բեր յա ն� մ: 1987-2005թթ. խա ղա ցել է 
Վ րաս տա ն� մ, Բե լա ռ�  սիա յ� մ, Ի րա ն� մ և Լի բա-
նա ն� մ: Հա յաս տա նի բազ մա կի չեմ պիոն է: Խա-
ղա ցել է Եր ևա նի «Ու րար տ� » թի մ� մ: 1993թ. մաս-
նակ ցել է Եվ րո պա յի Ռ. Կո րա չի ան վան գա վա թի 
մրց� մն  ե րին: Ա վար տել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա-

յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տը: 2012թ Ա. Հով հան նիս յա նին 
շնորհ վել է Հա յաս տա նի սպոր տի վար պե տի պատ վա վոր կո չ� մ:

Հա մա հայ կա կան խա ղե րի ծրագ-
րով անց կաց վող տղա մարդ կանց 
բաս կետ բո լի մրցա շա րի հաղ թող 
Եր ևա նի թի մը, 2005թ.: Մար զիչ` 
Վ. Հա ր
 թ յ
 ն յան (ձա խից ա ռա-
ջի նը), գլխա վոր մար զիչ՝ Է. Հա-
ր
 թ յ
 ն յան (ձա խից վե ցե րոր դը)

Հա մա հայ կա կան խա ղե րի ծրագ-
րով անց կաց վող կա նանց բաս-
կետ բո լի մրցա շա րի հաղ թող Եր-
ևա նի կա նանց թի մը, 2005թ.: 
Ա ջից երկ րոր դը` Հ. Ա ռա քել յան 
(մար զիչ), ա ջից երկ րոր դը՝ բա րե-
րար Վարդ Ա լեք սան յանն է (Ե գիպ-
տոս)

Համ լետ Ա ռա քել յան. ծնվել է 1935թ. Եր ևա-
ն� մ: 1958թ. ա վար տել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի 
հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տը: ԽՍՀՄ ժո ղո-
վ� րդ նե րի սպար տա կիա դա յի և  ա ռաջ ն� թ յ� ն նե-
րի մաս նա կից է: 1962թ. աղ ջիկ նե րի դպրո ցա կան 
հա վա քա կան թի մի , 1964թ.՝ տղա նե րի դպրո ցա-
կան հա վա քա կան թի մի  մար զիչ: 1992թ. « Հա տիս» 
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կա նանց բաս կետ բո լի թի մի  երկ րորդ մար զիչ: 1994-2009թթ. «Գ րանդ 
Տո բա կո» ա կ� մ բի բաս կետ բո լի աղ ջիկ նե րի և կա նանց թի մե  րի մար-
զիչ: 1967թ. ՀԽՍՀ վաս տա կա վոր մար զիչ: 1969թ. Հ. Ա ռա քել յա նին 
շնորհ վել է հա մա մի �  թե նա կան կար գի մրցա վա րի կո չ� մ:

Չոր րորդ հա մա հայ կա կան խա ղե րը անց կաց վե ցին 2007թ.: Մր ցա-
նա կա յին տե ղե րը բաշխ վե ցին հետև յալ կերպ՝ տղա մար դիկ. 1-ին տեղ` 
Սո չի (ՌԴ), 2-րդ տեղ` Գ լեն դել (ԱՄՆ) և 3-րդ տեղ` Սիդ նեյ (Ավստ րա-
լիա): Կա նայք. 1-ին տեղ՝ Եր ևան, 2-րդ տեղ` Գ լեն դել (ԱՄՆ), 3-րդ տեղ՝ 
Թեհ րան (ԻԻՀ):

2009թ. օ գոս տո սի 9-16-ը Եր ևա ն� մ անց կաց վեց Հա մա հայ կա կան 
խա ղե րի ծրագ րով անց կաց վող բաս կետ բո լի և ֆ� տ բո լի մրցա շար: 
Բաս կետ բո լի մրցա շա ր� մ մաս նակ ցե ցին տղա մարդ կանց 16 և կա-
նանց 6 թի մե ր: Տ ղա մարդ կանց մրցա շա ր� մ 72:68 հաշ վով հաղ թե լով 
Լոս Ան ջե լե սի թի մի ն՝ ա ռա ջին տե ղը գրա վե ցին Սո չիի բաս կետ բո-
լիստ նե րը (մար զիչ՝ Ա. Վե հա պետ յան): Եր րորդ տե ղ� մ էր Թեհ րա նի 
թի մը` 69:67 հաշ վով հաղ թե լով Եր ևա նի բաս կետ բո լիստ նե րին: Կա-
նանց մրցա շա ր� մ ա ռա ջին տե ղը գրա վեց Թեհ րա նի թի մը, ո րը եզ-
րա փա կի չ� մ 72:66 հաշ վով հաղ թեց Եր ևա նի մար զ�  հի նե րին: Մր ցա-
նա կա յին եր րորդ տե ղը գրա վեց Գ յ� մ րիի կա նանց թի մը (մար զիչ՝ Գ. 
Վար դան յան):

2011թ. անց կաց վե ցին Հա մա հայ կա-
կան հին գե րորդ խա ղե րը, որ տեղ տղա-
մարդ կանց մրցա պայ քա ր� մ ա ռա ջին տե-
ղը զբա ղեց րեց Լոս Ան ջե լե սի թի մը: Երկ-
րորդ տե ղ� մ էին Սո չիի, իսկ եր րոր դ� մ՝ 
Գ լեն դե լի թի մե  րը: Կա նանց ա ռաջ ն� թ-
յ�  ն� մ մրցա նա կա յին տե ղե րը բաշխ վե-
ցին հա մա պա տաս խա նա բար՝ Թեհ րա նի, 
Գ լեն դե լի և Գ յ� մ րիի թի մե  րի մի ջև:

Համահայկական հինգերորդ 
խաղերի ծրագիրը, 2011թ.
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Դրվագ Լոս Անջելես–Սոչի 
եզրափակիչ հանդիպ
 մի ց

Համահայկական հինգերորդ խաղերի 
չեմպիոն Թեհրանի կանանց թիմը, 
2011թ.

Համահայկական հինգերորդ խաղերի 
երկրորդ մրցանակակիր Գլենդելի 

աղջիկների թիմը, 2011թ.

Համահայկական 
հինգերորդ խաղերի 
երրորդ մրցանակակիր 
Գյ
 մրիի կանանց 
թիմը, 2011թ.: Ձախից 
աջ նստած են՝ 
Նելլի Սարգսյան, 
Գոհար Ադամյան, 
Վարդ
 հի Մկրտչյան, 
Լիլիթ Միլիտոսյան: 
Ձախից աջ կանգնած 
են՝ Ս
 սաննա 
Շահնազարյան, 
Աստղիկ Սիմոնյան, 
Մարինե Միքայելյան, 

Մարգարիտա Վարոսյան, Մարիամ Պողոսյան, ՀՀ վաստակավոր մարզիչ Գագիկ 
Վարդանյան, Հերմի նե Հակոբյան, Զաբել Շատանյան

Համահայկական հինգերորդ խաղերի 
չեմպիոն Լոս Անջելեսի տղամարդկանց 

թիմը, 2011թ. 



63

Հա յաս տա նի բաս կետ-
բո լի ֆե դե րա ցիա յի ա վան-
դ� յթ նե րից է Հա մա հայ կա-
կան խա ղե րի վեր ջին՝ եզ րա-
փա կիչ հան դի պ�  մի ց ա ռաջ 
կազ մա կեր պել Հա յաս տա նի 
և Սփ յ� ռ քի վե տե րան բաս-
կետ բո լիստ նե րի խաղ: Բո-
լոր խա ղե ր� մ հաղ թող է 
ճա նաչ վել Հա յաս տա նի վե-
տե րան նե րի թի մը:

Հայաստանի և Սփյ
 ռքի վետերան 
բասկետբոլիստները խաղից հետո, 2011թ.

 ՀՀ աղջիկների առաջն
 թյան 
հաղթող թիմը, 2001թ.: 
Մարզիչ՝ Շ. Սահակյան

2004թ. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ֆի զի կա կան դաս-
տիա րա կ� թ յան ամ բիո նի կող մի ց անց կաց վել է Հա յաս տա նի պատ-
մ� թ յան մե ջ լա վա գ� յն բաս կետ բո լիստ նե րից մե  կի` Վի տա լի Զաս-
տ�  խո վի հ�  շամր ցա շա րը (մի -
ջո ցառ ման կազ մա կեր պիչ՝ Վ. 
Զա քո յան), ո րին մաս նակ ց� մ 
էին հան րա պե տ� թ յան տար-
բեր քա ղաք նե րի պա տա նի բաս-
կետ բո լիստ նե րը: Հե տա գա յ� մ 
մրցա շարն անց կաց վ� մ էր Հա-
յաս տա նի բաս կետ բո լի ֆե դե-
րա ցիա յի հետ հա մա տեղ, ո րին 
շ�  տով մաս նակ ց� մ էին նաև 
Ի րա նի և Վ րաս տա նի պա տա նի բաս կետ բո լիստ նե րը:

Վ. Զաս տ
  խո վի ա ռա ջին հ
  շամր ցա շա-
րի հ
  շա մե  դալ նե րը և գա վաթ նե րը: Եր-
ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի դահ լիճ, 
2004թ.



64

2014թ. մար տին անց կաց վեց 
Ջ. Իս րա յել յա նին նվիր ված մի -
ջազ գա յին հ�  շամր ցա շար: Եզ-
րա փա կի չ� մ Եր ևա նի աղ ջիկ նե-
րի հա վա քա կա նը 61:41 հաշ վով 
հաղ թե լով Ղա զախս տա նի Ակ-
տա�  քա ղա քի թի մի ն` զբա ղեց-
րեց ա ռա ջին տե ղը, իսկ եր րորդ 
տե ղը զբա ղեց րեց Շի րա կի մար զի 
հա վա քա կա նը:

Վ. Զաս տ
  խո վի ա ռա ջին հ
  շամր-
ցա շա րի հաղ թող թի մը՝ 1988-1989թթ. 

ծնված պա տա նի նե րը, 2004թ.: Մար զիչ՝ 
Մ. Սանթ րոս յան

Վ. Զաս տ
  խո վի հ
  շամր ցա շա րի հաղ-
թող թի մը, 2005թ.: 
Մար զիչ՝ Շ. Սա հակ յան

Եր ևա նի աղ ջիկ նե րի հա վա քա-
կան թի մը: Մար զիչ ներ՝ թի մե  րը Վ. 

Հար
 թյ
 նյան, Լ. Բաղ դա սար յան և Վ. 
Մա ն
 կ յան

Ջ. Իս րա յել յա նի մրցա շա ր
 մ լավա գ
 յ-
նը ճա նաչ ված 5 բասկետ բո լիս տ
  հի-
նե րը: Ձա խից՝ Հա յաս տա նի բաս կետ-
բո լի ֆե դե րա ցիա յի փոխ նա խա գահ Վ. 
Հա ր
 թ յ
 ն յան

2014թ. Ջ. Իս րա յել յա նի հ
  շա մար-
ցա շա րի հաղ թող Հա յաս տա նի և Ղա-
զախս տա նի աղ ջիկ նե րի հա վա քա կան
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Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի ֆե դե րա ցիա յի 
ա ջակ ց� թ յամբ (նա խա գահ` Հ. Ռոս տոմ յան) Վ. Զաս տ�  խո վի հ� -
շամր ցա շա րի հետ մի ա ժա-
մա նակ անց կաց վ� մ է նաև 
ան վա նի բաս կետ բո լիս տ� -
հի Ջեմ մա Իս րա յել յա նի հ� -
շամր ցա շա րը: Ա վան դ� յթ է 
դար ձել մրցա շա րե րի եզ րա-
փա կիչ օրն անց կաց նել վե-
տե րան բաս կետ բո լիստ նե րի 
խաղ, ո րին մաս նակ ց� մ են 
նրանք, ով քեր խա ղա ցել են 
Վ. Զաս տ�  խո վի հետ ն� յն 
ժա մա նա կաշր ջա ն� մ:

Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի 
1999-2000թթ. ծնված աղ ջիկ նե-
րի հա վա քա կան թի մե  րը Թ բի լի-
սի
 մ, 2014թ.: Ա ջից ձախ կանգ-
նած են Ալ բերտ Հա ր
 թ յ
 ն յա նը 
(մրցա վար) և Հա յաս տա նի 
աղ ջիկ նե րի հա վա քա կա նի մար-
զիչ ներ Լ. Բաղ դա սար յանն 
  Վ. 
Հա ր
 թ յ
 ն յա նը

2014թ. փետր վա րին Հա յաս տա նի 1999-2000թթ. ծնված աղ ջիկ նե-
րի հա վա քա կան թի մը �  ս� մն  ա մար զա կան հա վաք և բա րե կա մա կան 
խա ղեր անց կաց րեց Վ րաս տա ն� մ` մրցե լով Վ րաս տա նի ի րենց հա-
սա կա կից նե րի հետ:

Վ. Զաստ
 խովի հ
 շամրցաշարի մասնակից 
վետերանների թիմը, 16 մարտի, 2012թ.: 
Ձախից աջ կանգնած են` Աշոտ Թ
 խիկյան, 
Աղաջանյան Նովենց, Վիկտոր, Գագիկ 
Վարդանյան, Էդիկ Հար
 թյ
 նյան, Եղիշ 
Դավթյան, Գարիկ Ճշմարիտյան, Սերժիկ 
Հար
 թյ
 նյան: Նստած՝ Վլադիմի ր Զաքոյան

Հայաստանի չեմպիոն «Գրանդ» ակ
 մբի 
աղջիկների թիմը, 2005թ.: Ձախից աջ 
նստած են՝ Ան
 շ Առաքելյան, Լիանա 
Բաղդասարյան, Հռիփսիկ Ադամյան, 

Ֆլորա Կարապետյան: Ձախից աջ 
կանգնած են՝ Հասմի կ Մամի կոնյան, 

Կարինե Մարտիրոսյան, Աննա 
Բաղդոյան, Սաթենիկ Մարտիրոսյան, 

Տաթևիկ Ալեքսանյան, Գայանե 
Բաղդասարյան (բժիշկ), Համլետ 

Առաքելյան (մարզիչ)
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2007թ. Հա յաս տա նի պա տա նե կան հա վա քա կան թի մը եր կ�  տա-
րի քա յին խմբով մաս նակ ցեց Եվ րո պա յի «Բ» խմբի ա ռաջ ն� թ յա նը:

 

 

Հայաստանի բասկետբոլի 
մե ծահասակների առաջն
 թյան 

հաղթող Երևանի «Պոլիտեխնիկ» 
թիմը, 2008թ.

 Հ.Մ.Ը.Մ.-
ական խաղերի 
պատկերանշանը

Հա յաս տա նի 1999-2000թթ. ծնված 
պա տա նի նե րի ա ռաջ ն
 թ յան հաղ-
թող Եր ևա նի « Պո լի տեխ նիկ» թի մը, 
2012թ.: Մար զիչ` Ս.Ս տե փան յան

Հա յաս տա ն� մ բաս կետ բո լի զար գաց մա նը նպաս տել է նաև 
Հ.Մ.Ը.Մ.-ա կան ( Հայ Մարմն  ա մար զա կան Ընդ հա ն� ր Մի� թ յ� ն) խա-
ղե րը: Հ.Մ.Ը.Մ.-ա կան մար զա խա ղերն �  նեն 32 տար վա պատ մ� թ-
յ� ն, և 1981-ից տար բեր մար զաձ ևե ր� մ անց կաց վել է 9 մրց� յթ: Մար-
զա խա ղերն անց կաց վել են հետև յալ երկր նե ր� մ՝ Կա նա դա ( Մոն րեալ- 

Տո րոն տո), Արևմտ յան Միաց յալ Նա հանգ ներ ( Լոս 
Ան ջե լես), Ֆ րան սիա ( Վա լանս), Ար ևել յան Միաց յալ 
Նա հանգ ներ ( Վա շինգ տոն, Ն յ�  Ջեր սի), Լի բա նան 
( Բեյ ր� թ), Հ�  նաս տան (Ա թենք), Հա յաս տան (Եր-
ևան): Կա նա դա յ� մ և Հա յաս տա ն� մ մրց� յթն անց-
կաց վել է 2 ան գամ: Ա ռա ջին իսկ խա ղե րի ծրագ ր� մ 
ընդգրկ ված էր բաս կետ բոլ մար զաձ ևը: Վեր ջին 
եր կ�  Հ.Մ.Մ.Ա.-ա կան մար զա խա ղերն անց կաց վե-

ցին Հա յաս տա ն� մ՝ 2009թ. օ գոս տո սի 1-8-ը և 2013թ. հ�  լի սի 27-ից 
օ գոս տո սի 3-ը: 2013թ. մար զա խա ղե րին մաս նակ ցել են տղա նե րի 16 
և  աղ ջիկ նե րի 8 թի մե ր: Այս մրց� մն  ե րին ա ռա ջին ան գամ Հ.Մ.Ը.Մ.-
Հ.Ա.Ս.Կ.-ի ան վան տակ մաս նակ ցե ցին Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի 
տղա նե րի (մար զիչ ներ` Ե. Դավթ յան, Մ. Սանթ րոս յան) և  աղ ջիկ նե-
րի թի մե  րը (մար զիչ` Մ. Քե շիշ յան): 2013թ. բաս կետ բո լի մրց� մն  եր 
անց կաց վե ցին « Մի կա» և «Գ րանդ սպորտ» մար զա հա մա լիր նե ր� մ: 



67

Մր ց� մն  ե ր� մ հայ տա վոր ված էր տղա նե րի 10 և  աղ ջիկ նե րի 8 թիմ: 
Տ ղա նե րը բա ժան վե ցին 2 խմբե րի՝ յ�  րա քանչ յ�  րը 5-ա կան թիմ: Հա-
յաս տա նի թիմն  ընդգրկ վեց «Ա» խմբ� մ, ո րի կազ մ� մ էին Արևմտ-
յան Միաց յալ Նա հանգ նե րը, Հա րա վա յին Ա մե  րի կան, Լի բա նա նը և 
Ֆ րան սիան: Այս խմբ� մ ա ռա ջին տե ղը գրա վեց Արևմտ յան Միաց յալ 
Նա հանգ նե րի թի մը՝ 57:53 հաշ վով հաղ թե լով Հա յաս տա նի Հ.Ա.Ս.Կ. 
թի մի ն: Կի սաեզ րա փա կիչ խա ղ� մ Արևմտ յան Միաց յալ Նա հանգ նե րի 
թի մը 84:59 հաշ վով հաղ թեց Կա նա դա յի թի մի ն և դ� րս ե կավ եզ րա-
փա կիչ, իսկ Ար ևել յան Միաց յալ Նա հանգ նե րի թի մը, 81:74 հաշ վով 
հաղ թե լով Հա յաս տա նի Հ.Ա.Ս.Կ.-ին, դ� րս ե կավ եզ րա փա կիչ: Հա-

յաս տա նի թի մը 3-րդ և 4-րդ տե-
ղե րի հա մար պայ քա ր� մ 83:70 
հաշ վով հաղ թեց Կա նա դա յի 
բաս կետ բո լիստ նե րին և գ րա վեց 
3-րդ պատ վա վոր տե ղը: Արևմտ-
յան Միաց յալ Նա հանգ նե րի թի մը 
եզ րա փա կի չ� մ 84:68 հաշ վով 
հաղ թեց Ար ևել յան Միաց յալ Նա-
հանգ նե րի թի մի ն և զ բա ղեց րեց 
ա ռա ջին հո րի զո նա կա նը:

Արևմտյան Միացյալ Նահանգների 
տղամարդկանց թիմը

Աղ ջիկ նե րը ն� յն պես բա ժան վե ցին 2 խմբի. «Ա» խմբ� մ ընդգրկ վե-
ցին Արևմտ յան Միաց յալ Նա հանգ նե րի, Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ.-ի, Լի բա նա-
նի և Ք�  վեյ թի թի մե  րը: Հա-
յաս տա նի թի մը, կի սաեզ-
րա փա կի չ� մ 74:44 հաշ վով 
հաղ թե լով Լի բա նա նի թի-
մի ն, դ� րս ե կավ եզ րա-
փա կիչ, որ տեղ, սա կայն, 
82:60 հաշ վով պարտ վե լով 
Արևմտ յան Միաց յալ Նա-
հանգ նե րի թի մի ն` զբա ղեց րեց 2-րդ տե ղը, իսկ 3-րդ տե ղը գրա վեց Լի-
բա նա նի աղ ջիկ նե րի թի մը:

Հայաստանի և Լիբանանի աղջիկների 
հավաքական թիմե րը
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Հ րաչ յա Ռոս տոմ յան. ծնվել է 1981 մար-
տի 3-ին Եր ևա ն� մ: 1998-2003թ.-ին սո վո րել 
է Եր ևա նի Մ խի թար Հե րա ց�  ան վան պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ա տամն  ա բ� -
ժա կան ֆա կ� լ տե տ� մ, 2003-2006թթ.՝ ն� յն 
հա մալ սա րա նի կլի նի կա կան օր դի նա տ�  րա-

յ� մ ստո մա տո լոգ-օր թո պե տի մաս նա գի տ� թ յամբ: 2006-2008թթ.-ին 
դա սա վան դել է ն� յն հա մալ սա րա ն� մ: 2010թթ. ա վար տել է Ֆի զի-
կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տը: 2006թ.-

 Դրվագներ Հ.Մ.Ը.Մ.-ական մարզական խաղերից

Եզ րա փա կիչ խա ղից հե տո: 
Արևմտ յան Ա մե  րի կա յի Միաց-
յալ Նա հանգ ներ և Հա յաս տա նի 
Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ. աղ ջիկ նե րի 
թի մե  րը

Տ ղա մարդ կանց մրցա շա ր� մ լա վա գ� յն խա ղա ցող ճա նաչ վեց 
Արևմտ յան Միաց յալ Նա հանգ նե րի ներ կա յա ց�  ցիչ Ն. Աբ րա համ յա-
նը, իսկ կա նանց մրցա շա ր� մ` Կ. Սար գի սը:
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ից Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի ֆե դե րա ցիա յի նա խա գահն է: 2010թ. 
Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի հա վա քա կա նի ան դամ է, հան րա պե տ� թ-
յան բազ մա կի չեմ պիոն, ՀՀ սպոր տի վար պետ (2001), մի  ջազ գա յին 
կար գի մրցա վար: 2003թ. ընտր վել է ՀԱՕԿ-ի գլխա վոր քար տ�  ղար: 
Պարգ ևատր վել է ՀԱՕԿ-ի «Հ րանտ Շա հին յան», ՀՀ ՊՆ «Անդ րա նիկ 
Օ զան յան», « Զին վոր Հայ րեն յաց», Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի 75-ամ յա կին նվիր ված ոս կե մե  դալ նե րով, ՀՀ նա խա գա հի 
շնոր հա կա լագ րով:

Հ. Ռոս տոմ յա նի՝ Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի ֆե դե րա ցիա յի նա-
խա գահ ե ղած տա րի նե րին հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ մե ծ �  շադ ր� թ յ� ն 
դարձ վեց պա տա նե կան բաս կետ բո լի զար գաց մա նը: Պա տա նի մար-
զիկ նե րը մաս նակ ցե ցին Եվ րո պա յի պաշ տո նա կան և մի  ջազ գա յին մի  
շարք մրցա շա րե րի, հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ անց կաց վե ցին պա տա նի-
նե րի �  աղ ջիկ նե րի տար բեր տա րի քա յին խմբե րի ա ռաջ ն� թ յ� ն ներ, 
երկ րորդ ան գամ վե րա կանգն վեց « Հա տիս» բաս կետ բո լա յին ա կ� մ-
բը, իսկ կա նանց թի մը 2009 և 2010թթ. մաս նակ ցեց Եվ րո գա վա թի 
մրց� մն  ե րին: Մինչև 16 տա րե կան պա տա նի նե րը 2011թ. մաս նակ ցե-
ցին Եվ րո պա յի, կա նանց հա վա քա կա նը՝ Եվ րո պա յի «C» խմբի ա ռաջ-
ն� թ յ� ն նե րին: Որ պես մի  ջազ գա յին կար գի մրցա վար Հ. Ռոս տոմ յա նը 
մաս նակ ցել է մի  շարք մրցա շա րե րի: 2012թ. հ�  նի սի 16-ին ՀՀ նա խա-
գա հի հրա մա նագ րով նշա նակ վել է ՀՀ սպոր տի և  ե րի տա սար դ� թ յան 
հար ցե րի նա խա րար, աշ խա տել է մի նչև 2013թ. հ�  նի սը:

2009թ. Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի ֆե դե րա ցիա յի նա խա գահ Հ. 
Ռոս տոմ յա նի և « Կոն վերս» բան կի հա մա տեղ ջան քե րով « Հա տիս» 
կա նանց բաս կետ բո լա յին ա կ� մ բը նո րից ծն� նդ ա ռավ և 2009թ. Եվ-
րո գա վա թի 2009/10թթ. խա ղար կ� թ յա նը մաս նակ ցե լ�  հայտ ներ կա-
յաց րեց: Մ յ� ն խե ն� մ կա յա ցած վի ճա կա հա ն� թ յան արդ յ� ն ք� մ « Հա-
տի սը» հայտն վեց բա վա կան �  ժեղ խմբ� մ. հայ մար զ�  հի նե րի մրցա-
կից ներն էին հ�  նա կան «Ա թի նաի կո սը», ռ�  սա կան «Չ ևա կա տան» և 
թ� ր քա կան « Բե շիք թա շը»՝ ե րեքն էլ եվ րո պա կան ա ռա ջա տար բաս-
կետ բո լա յին երկր նե րից: Գիա Ղա զանչ յա նի գլխա վո ր� թ յամբ հան դես 
ե կող « Հա տիս»-ը մե կ նար կա յին հան դի պ� մն  անց կաց րեց Ա թեն ք� մ՝ 
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մրցե լով հ�  նա կան «Ա թի նաի-
կոս»-ի հետ, սա կայն պարտ-
վեց 54:105 հաշ վով: Ան հա ջող 
մե կ նար կից հե տո « Հա տիս»-ը 
կա րո ղա ցավ իր մե ջ � ժ գտնել 
և  երկ րորդ տ�  ր� մ ա ռա ջին 
հաղ թա նա կը տո նեց Եր ևա ն� մ՝ 
103:99 հաշ վով ա ռա վե լ� թ յան 
հաս նե լով Վո լոգ դա յի «Չ ևա-
կա տա»-ի նկատ մամբ: Եր րորդ 
տ�  րը « Հա տիս»-ն  անց կաց-
րեց Ս տամ բ�  լ� մ և 87:64 հաշ վով պար տ� թ յան մատ նեց թ� ր քա կան 
« Բե շիք թաշ»-ին: Այն մե ծ ոգ ևո ր� թ յ� ն ա ռա ջաց րեց թե՛ մար զիկ նե րի, 
թե՛ մար զա սեր նե րի շրջան� մ:

Եր ևա ն� մ կա յա ցավ չոր րորդ տ�  րի « Հա տիս»-«Ա թի նաի կոս» խա-
ղը, և հ�  նա կան թի մը 87:79 հաշ վով կրկին պար տ� թ յան մատ նեց 
« Հա տիս»-ին, իսկ 5-րդ 
տ�  ր� մ « Հա տիս»-ը հան-
դես ե կավ Վո լոգ դա յ� մ, 
որ տեղ 82:91 հաշ վով զի-
ջեց «Չ ևա կա տա»-ին: 
Վեր ջին՝ 6-րդ տ�  ր� մ, 
« Հա տիս»-ը Եր ևա ն� մ 
հյ�  րըն կա լեց « Բե շիք-
թաշ»-ին: Ան հա ջո ղ� թ-
յան դեպ ք� մ « Հա տիս»-ը 
կա րող էր զրկվել «փլեյ-
օֆ ֆի» �  ղեգ րից: Լար ված 
մրցա պայ քա ր� մ « Հա-
տիս»-ը 78:74 հաշ վով 
հաղ թեց շատ կար ևոր 
խա ղը, խմբ� մ զբա ղեց-

«Հատիս» կանանց բասկետբոլային թիմը 
Թ
 րքիայ
 մ՝ «Բեշիքթաշ»-ին հաղթել
 ց 
հետո

Ձա խից աջ կանգ նած են՝ Ն. Ղ
  կաս յան (մար-
զիչ), Գան նա Զա րից կա (Ուկ րաի նա), Ի վա Սեր-
դար ( Խոր վա թիա), Ան նա Պո կո յո վա (Ուկ րաի-
նա), Բո յա նա Վ
  լիչ (թի մի  ա վագ, Սեր բիա), 
Սա թե նիկ Մար տի րոս յան ( Հա յաս տան), Ն. Փոտ-
կա րի ձե (Վ րաս տան), Ա. Վատ յան (մար զիչ): Ձա-
խից աջ նստած են՝ Գ. Ղա զանչ յան (ա վագ մար-
զիչ), Տա թե ւիկ Ա լեք սան յան ( Հա յաս տան), Հաս-
մի կ Մի քա յել յան ( Հա յաս տան), Ան նա Բաղ դո յան 
( Հա յաս տան), Նա տիա Ա բ
  լա ձե (Վ րաս տան), 
Մի լի ցա Դա բո վիչ ( Սեր բիա), Ա դեո լա Օ լա ս
 ն-
կան մի  ( Նի գե րիա), Ա. Պետ րոս յան ( Հա յաս տան), 
Տիգ րա ն
  հի (բժիշկ)
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րեց 2-րդ հո րի զո նա կա նը և ն վա ճեց 1/16-րդ  եզ րա փա կի չի �  ղե գի րը: 
1/16-րդ� մ « Հա տիս»-ը Եր ևա ն� մ հան դի պեց Օ րեն բ� ր գի « Նա դեժ-
դա»-ի հետ: Ռ�  սա կան ա կ� մ բը, ո րը հա մալր ված էր Ռ�  սաս տա նի 
հա վա քա կա նի մի  շարք հայտ նի բաս կետ բո լիս տ�  հի նե րով, հաղ թեց 
80-69 հաշ վով, իսկ սե փա կան հար կի տակ ա ռա վե լ� թ յան հա սավ 
80:65 հաշ վով: « Հա տիս»-ը դ� րս մն աց հե տա գա պայ քա րից: 2009-
10թթ. մրցաշր ջա ն� մ « Հա տիս»-ը հան դես ե կավ հետև յալ կազ մով՝

Դրվագներ Եվրոգավաթի 2009-2010թթ. խաղերից

 Հա ջորդ` 2010թ. մրցաշր ջա ն� մ ևս « Հա տիս»-ը մաս նակ ցեց Եվ րո-
գա վա թի մրց� մն  ե րին: Խմ բա յին փ�  լ� մ նրա մրցա կից ներն էին ռ� -
սա կան « Դի նա մո-Գe ՎԴ»-ն և իս րա յե լա կան « Ռամ լա»-ն, ո րը հե տա-
գա յ� մ դար ձավ մրցա շա րի հաղ թո ղը: « Հա տիս»-ը պարտ վեց խմբա-
յին փ�  լի բո լոր 4 խա ղե ր� մ, սա կայն նվա ճեց «փլեյ-օֆֆ»-ի �  ղե գիր, 
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քա նի որ խա ղար կ� թ յ�  ն� մ մաս նա կից նե րի թի վը հա մե  մա տա բար 
քիչ էր: «Փ լեյ-օֆֆ»-� մ « Հա տիս»-ին պար տ� թ յան մատ նեց Մոսկ վա յի 
« Դի նա մո»-ն (57:62, 63:94): « Հա տիս»-ը հան դես ե կավ հետև յալ կազ-
մով՝ Սա թե նիկ Մար տի րոս յան ( Հա յաս տան), Հաս մի կ Մի քա յել յան 
( Հա յաս տան), Գան նա Զա րից կա (Ուկ րաի նա), Բո յա նա Վ�  լիչ ( Սեր-
բիա), Ան նա Պո կո յո վա (Ուկ րաի նա), Ան նա Բաղ դո յան ( Հա յաս տան), 
Ք�  իան նա Չան չեյ (ԱՄՆ), Կաե լա Չափ դե լայն ( Կա նա դա), Ք րիս տի նե 
Քե փե նեկ յան ( Հա յաս տան), Ի վա Սեր դար ( Խոր վա թիա), Ա րի նա Մար-
կո տեն կո (Ուկ րաի նա), Ի վա նա Պոդ ր� գ ( Խոր վա թիա), Է րի կա Դ ևիս 
(ԱՄՆ), Մար տի նա Զ�  բակ ( Խոր վա թիա), Օ լիմ պիա Ս քոթ (ԱՄՆ):

2010թ. հ�  նի սի 28-ից հ�  լի սի 3-ը Եր ևա ն� մ անց կաց վեց Եվ րո-
պա յի բաս կետ բո լի կա նանց «C» խմբի ա ռաջ ն� թ յ�  նը, ո րին մաս նակ-
ց� մ էին Մոլ դո վա յի, Ան դոր րա յի, Հա յաս տա նի, Ջիբ րալ թա րի, Շոտ-
լան դիա յի, Մալ թա յի, Ո ւել սի թի մե  րը, ո րոնք բա ժան վե ցին եր կ�  խմբի: 
Հա յաս տա նի խմբ� մ հան դես ե կան Մոլ դո վա յի, Ան դոր րա յի, Ջիբ րալ-
թա րի թի մե  րը:

Բաս կետ բո լի Եվ րո պա-
յի կա նանց «C» խմբի 
ա ռաջ ն
 թ յան Հա յաս-
տա նի հա վա քա կա նը, 
Եր ևան, 2010թ.: Ա ռա-
ջին շար ք
 մ՝ Վ. Խա-
չատր յան (մար զիչ), Ե. 
Դավթ յան (թի մի  պետ), 
Լ. Բաղ դա սար յան (թի-
մի  ա վագ), Ք. Քե փե-
նեկ յան, Ի. Գ րի գոր յան, 
Հ. Մի քա յել յան, Մ. Մի-

քա յել յան, Հ. Դալ լաք յան, Գ. Բաղ դա սար յան (բժիշկ), Գ. Ղա զանչ յան (գլխա վոր 
մար զիչ), երկ րորդ շարք ձա խից աջ՝ Ա. Բաղ դո յան, Տ. Ա լեք սան յան, Կ. Մար տի-
րոս յան, Ս. Մար տի րոս յան, Հ. Մա մի  կոն յան, Ա. Պետ րոս յան, Ա. Ա մի ր խան յան, Ա. 
Վի րաբ յան, Ա. Ջեկ սոն Մի շել

2011թ. ամ ռա նը մի նչև 16 տա րե կան նե րի Հա յաս տա նի հա վա քա-
կա նը Մա կե դո նիա յ� մ մաս նակ ցեց Եվ րո պա յի «Բ» խմբի ա ռաջ ն� թ-
յա նը՝ 22 երկր նե րի շար ք� մ գրա վե լով 6-րդ հո րի զո նա կա նը, ին չը մե ծ 
նվա ճ� մ էր Հա յաս տա նի հա մար: Հա յաս տա նի կազ մ� մ աս պա րեզ 
դ� րս ե կան Ռ�  սաս տա ն� մ ե լ� յթ �  նե ցող հա յազ գի բաս կետ բո լիստ-
ներ, ո րոնք հան դի պե ցին 9 երկր նե րի հա վա քա կան թի մե  րի հետ:
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Հա յաս տա նի պա տա նե կան հա վա-
քա կա նը Եվ րո պա յի 2011թ. «Բ» խմբ� մ 
իր հան դի պ� մն  ե ր� մ ց�  ցադ րեց հետև-
յալ արդ յ� նք նե րը՝ Հա յաս տան- Հ� ն-
գա րիա՝ 58:78, Հա յաս տան-Ս լո վա կիա՝ 
76:52, Հա յաս տան-Շ վե դիա՝ 79:85, Հա-
յաս տան-Իռ լան դիա՝ 71:59, Հա յաս տան-
Շ վեյ ցա րիա՝ 81:63, Հա յաս տան- Բոս նիա՝ 
73:83, Հա յաս տան-Իս րա յել՝ 76:72, Հա-
յաս տան- Հո լան դիա՝ 85:71 և Հա յաս-
տան- Հ� ն գա րիա՝ 52:65:

Կանանց «C» խմբի բաս-կետբոլի 
Եվրոպայի առաջն
 թյան ծրա-
գիրը, Երևան, 2010թ.

Հայաստանի կանանց առաջն
 թյան հաղ-
թող Երևանի «Էրեբ
 նի» թիմը, 2012թ.: 
Ձախից աջ կանգնած են՝ Շ. Սահակյան 
(մարզիչ), Է. Եղիազարյան, Ա. Գաբրիելյան, 
Ա. Պետրոսյան, Ս. Մարտիրոսյան, Ա. 
Ման
 կյան, Թ. Խաչ
 մյան, Հ. Միքայելյան, 
Լ. Սեդրակյան, Ա. Գագալյան

Դրվագ Հայաստանի պատա-
նեկան հավաքականի Եվրոպայի 
2011թ. «Բ» խմբի խաղից

Հայաստանի տղամարդկանց 
բասկետբոլի չեմպիոն Երևանի 
ճարտարապետ
 թյան և 
շինարար
 թյան համալսարանի 
թիմը, 2011թ.: Երկրորդ շարք
 մ 
ձախից աջ՝ Սևակ Դավ
 դյան, 
Եղիշ Դավթյան (մարզիչ), Վ. 
Առաքելյան, Ա. Հովհաննիսյան, 
Գ. Մովսիսյան, Թ. Օրդանյան, 
Ս. Բաբայան: Առաջին շարք
 մ 
ձախից աջ՝ Կ. Մելիքյան, Մ. 
Քեշիշյան, Վ. Նալբանդյան, Մ. 
Սանթրոսյան (թիմի  ավագ), Դ. 
Սահակյան
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2014թ. Հա յաս տա նի տղա մարդ կանց հա վա քա կան թի մը նա խա-
պատ րաստ վ� մ է մաս նակ ցե լ�  Եվ րո պա յի «C» խմբի ա ռաջ ն� թ յա նը, 
ո րը կանց կաց վի Եր ևա ն� մ: Նա խա տես վ� մ է, որ, բա ցի Հա յաս տա-
նի թի մի ց, կմաս նակ ցեն նաև Ան դոր րա յի, Մոլ դո վա յի, Շոտ լան դիա յի, 
Ո ւել սի, Սան Մա րի նո յի, Մալ թա յի 
և Ջիբ րալ թա րի թի մե  րը: Հա յաս-
տա նի բաս կետ բո լի ֆե դե րա ցիան 
մե ծ աշ խա տանք է կա տա րել այս 
ա ռաջ ն� թ յա նը լա վա գ� յնս նա-
խա պատ րաստ վե լ�  հա մար: Հա-
վա քա կան թի մի  գլխա վոր մար-
զիչ է նշա նակ վել ա մե  րի կա հայ 
Կառլ Բար դաք յա նը, ով ա մե  րիկ-
յան հա մալ սա րա նա կան բաս կետ բո լա յին թի մե  րի հետ աշ խա տե լ�  մե ծ 
փորձ �  նի, խա ղա ցել և հե տա գա յ� մ մար զել է Հա մա հայ կա կան խա ղե-
րի բազ մա կի չեմ պիոն Լոս Ան ջե լե սի տղա մարդ կանց թի մը: Հա վա քա-
կան թի մի  երկ րորդ մար զիչն է Զո րիկ Ի սաջ յա նը: Հա վա քա կա նի կազ-
մ� մ ընդգրկ վել են նաև Հա յաս տա նից, Ռ�  սաս տա նից, Լի բա նա նից և  
այլ երկր նե րից ազ գ� թ յամբ հայ բաս կետ բո լիստ ներ:

Հայաստանի տղամարդկանց հավաքա-
կան թիմի  անդամն երն 
 ս
 մ-
նամարզական պարապմ
 նքների ժամա-
նակ, 2013թ.: Ձախից երկրորդը թիմի  
գլխավոր մարզիչ Կառլ Բարդաքյանն է

Լեգենդար բասկետբոլիստ 
Արմե նակ Ալաջաջյանը և 
ԲԿՄԱ-ի թիմ
 մ խաղացած 
տարիներին նրա N 6 
մարզաշապիկը

2014թ. փետր վա րի 23-26-ը «Գ րանդ Ս պորտ» մար զա հա մա լի ր� մ 
անց կաց վեց հան րա ճա նաչ բաս կետ բո լիստ, ԽՍՀՄ և Եվ րո պա յի բո-
լոր տա րի նե րի լա վա գ� յն խա ղա ցող նե րից մե  կի՝ Ար մե  նակ Ա լա ջաջ յա-
նի գա վա թի մրցա շա րը: Այն անց կաց վ� մ էր ա ռա ջին ան գամ, ո րին 
մաս նակ ցե ցին Թ բի լի սիի, Բա թ�  մի , Եր ևա նի, Շի րա կի պա տա նի նե-
րի հա վա քա կան թի մե  րը, ինչ պես նաև Ար ցա խի պա տա նի բաս կետ-
բո լիստ նե րը: Մի ջազ գա յին այս մրցա շա րի եզ րա փա կի չ� մ Թ բի լի սիի 



75

պա տա նի նե րի թի մը, 65:57 հաշ վով հաղ թե-
լով Եր ևա նի թի մի ն, նվա ճեց Ար մե  նակ Ա լա-
ջաջ յա նի ան վան գա վա թը, իսկ եր րորդ տե ղի 
հա մար պայ քա ր� մ Բա թ�  մի  պա տա նի նե րը 
74:68 հաշ վով հաղ թե ցին Ս տե փա նա կեր տի 
թի մի ն և գ րա վե ցին եր րորդ մրցա նա կա յին 
տե ղը: Այս մրցա շա րը մե ր պա տա նի բաս կետ-
բո լիստ նե րին կօգ նի ձեռք բե րել մի  ջազ գա յին 
խա ղե րի փորձ և կն պաս տի Եվ րո պա յի ա ռաջ-
ն� թ յ� ն նե ր� մ ա վե լի լավ հան դես գա լ� ն: 
Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի ֆե դե րա ցիան ո րո-
շեց, որ մրցա շա րը կդառ նա ա վան դա կան: 

Արմե նակ Ալաջաջյանի 
անվան մրցաշարի 
գավաթը

Լեգենդար բասկետ-
բոլիստ Արմե նակ 
Ալաջաջյանի ան-վան 
գավաթի մրցա-շարի 
երկրորդ մրցանակա-
կիր Երևանի թիմը, 
2014թ.: Ձախից 
առաջինը՝ Վ. Խաչատ-
րյան (մարզիչ) և 
աջից առաջինը` Ա. 
Վաթյանը (մարզիչ):

Հա յաս տա նի բաս կետ բո լի զար գաց ման գոր ծ� մ մե ծ ներդ ր� մ � -
նեն նաև մե ր ան վա նի մրցա վար նե րը, ո րոնք ինչ պես խորհր դա յին տա-
րի նե րին, այն պես էլ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան ան կա խ� թ յ�  նից 
հե տո կա րո ղա ցել են բարձր մա կար դա կով սպա սար կել տար բեր նշա-
նա կ� թ յան հան րա պե տա կան և մի  ջազ գա յին մրցա շա րե րը և կազ մա-
կեր պիչ նե րի կող մի ց խրա խ�  սանք նե րի ար ժա նա նալ: Ն րան ցից կա-
րե լի է հի շա տա կել մի  ջազ գա յին կար գի մրցա վար ներ Դա վիթ Դավթ-
յա նին, Աբ րա համ Հա մամջ յա նին, Ժո րա Բաղ դա սար յա նին, Հ րաչ յա 
Ռոս տոմ յա նին, Մաթ ևոս Նի կո ղոս յա նին, հա մա մի �  թե նա կան կար գի 
մրցա վար ներ՝ Ար շա վիր Գաբ րիել յա նին, Ա լիկ Նա վա սարդ յա նին, Աբ-
րա համ Հա մամջ յա նին, Վ լա դի մի ր Հա ր� թ յ� ն յա նին, Խա չա տ� ր Խա-
չատր յա նին, Համ լետ Ա ռա քել յա նին, Վա լե րի Իս րա յել յա նին, Վազ գեն 
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Մի րի ջան յա նին, Վ ր� յր Ղա զար յա նին, Վի լիկ Սամ վել յա նին, Մե լիք 
Պեն սիլ յա նին, Ար մե ն Հով հան նիս յա նին, հան րա պե տա կան կար գի 
մրցա վար ներ՝ Վ լա դի մի ր Զա քո յա նին, Է դիկ Հա ր� թ յ� ն յա նին, Ալ բերտ 
Զեն չիրչ յա նին, Ան ժե լա Վա րո յա նին, Ս�  սան նա Ե նոք յա նին և  �  րիշ նե-
րի: Սփ յ� ռ քի մե ր ան վա նի մրցա վար նե րից է Ար տե մի կ Ա րա բաջ յանը:

Դա վիթ Հով հան նե սի Դավթյան. ծնվել է 1924 
ապրիլի 17-ին Ա լեք սանդ րիա յ� մ (Ե գիպ տոս): 1948-
1952 թվա կան նե րին սո վո րել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ� -
րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տ� մ: Խա ղա ցել 
է «Ս պար տակ» մար զա կան մի � թ յան բաս կետ բո լի թի-
մ� մ: 1950թ. Դ. Դավթ յա նը զբաղ վել է մրցա վա ր� թ-

յամբ: 1952թ. մար զել է «Ս պար տակ» ա կ� մ բի տղա մարդ կանց թի մը, 
ո րը հա մար վ� մ էր հան րա պե տ� թ յան �  ժե ղա գ� յն նե րից մե  կը: 1960թ. 
նրան շնորհ վել է հա մա մի �  թե նա կան կար գի մրցա վա րի կո չ� մ: 1967թ. 
բաս կետ բո լի մի  ջազ գա յին ֆե-
դե րա ցիան Վիեն նա յ� մ Դ. 
Դավթ յա նին շնոր հել է մի  ջազ-
գա յին կար գի մրցա վա րի կո-
չ� մ: Նա 18 ան գամ ընդգրկ վել 
է ԽՍՀՄ 10 լա վա գ� յն մրցա-
վար նե րի ց�  ցա կ� մ: ՀՀ վաս-
տա կա վոր մար զիչ է: Սպասարկել է օլիմպիական խաղեր, աշխարհի, 
Եվրոպայի ինչպես նաև ԽՍՀՄ և ՀՀ առաջն� թյ� ններ: 1981թ. Դ. 
Դավթյանը ընտանիքով տեղափոխվել է ԱՄՆ:

Ար տե մի կ Ա րա բաջ յան. ծնվել է Բ� լ ղա րիա յ� մ: 1946-1953թթ. խա-
ղա ցել է Լևս կի «Ս լա վիա» և «Ս պար տակ» ա կ� մբ նե ր� մ: Բ� լ ղա րիա յի 
բարձ րա գ� յն խմբի ա ռաջ ն� թ յան բազ մա կի չեմ պիոն է: 1967թ. նրան 
շնորհ վել է մի  ջազ գա յին կար գի մրցա վա րի կո չ� մ: Որ պես մրցա վար 
մաս նակ ցել է 1972թ. Մ յ� ն խե նի և 1976թ. Մոն րեա լի օ լիմ պիա կան խա-
ղե րին, սպա սար կել է նաև աշ խար հի, Եվ րո պա յի և մի  ջազ գա յին մի  
շարք մրցա շա րեր:

Եվրոպայի բասկետբոլի 
առաջն
 թյ
 ն, Աթենք, 
1970թ.: Միջազգային 
կարգի մրցավարներ 
բ
 լղարահայ Արտեմի կ 
Արաբաջյանը (ձախից) 
և Դավիթ Դավթյանը
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Ա. Վ. Գաբրիելյան. ծնվել է 1915թ.: 1965թ. 
մարզել է Հայաստանի աղջիկ նե րի հա վա քա-
կան թի մը և մաս նակ ցել ԽՍՀՄ դպրո ցա կան նե րի 
սպար տա կիա դա նե րի: ՀՀ վաս տա կա վոր մար զիչ: 
ԽՍՀՄ պատ վա վոր մրցա վար, Հա յաս տա նի բաս-
կետ բո լի ֆե-
դ ե  ր ա  ց ի ա  յ ի 

մրցա վա րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գահ, եր կար տա րի ներ որ-
պես գլխա վոր մրցա վար սպա սար-
կել է ԽՍՀՄ տար բեր ա ռաջ ն� թ-
յ� ն ներ և մր ցա շա րեր:

1985թ. նշվեց Ա. Գաբ րիել յա նի ծննդյան 
70 և  աշ խա տան քա յին– հա սա րա կա կան 
գոր ծ
  նե
 թ յան 50-ամ յա կը (մի  ջո ցառ-
ման հրա վի րա տոմ սը)

Ժ. Բաղդասարյանը մրցման պահին

Ժ. Բաղդասարյան. ծնվել է 1940թ. 
օգոստոսի 16-ին Երևան� մ: Մրցավարական 
գործ� նե� թյ� նը սկսել է 1960թ.: 1967-1989թթ. 
սպասարկել է Խորհրդային մի � թյան կանանց 
և տղամարդկանց բաստկեբոլի բարձրագ� յն 
խմբի առաջն� թյ� նները, ԽՍՀՄ ժողով� րդների 
5 սպարտակիադաներ: 1973թ. սպասարկել է 
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Մոսկվայի համաշխարհային � նիվերսիադայի մրց� մն երը, 1981թ. 
Դոնի Ռոստով� մ անցկացված համամի � թենական � սանողական 
խաղերի բասկետբոլի մրցաշարի գլխավոր մրցավարն էր: 
Վարել է բազմաթիվ մի ջազգային հանդիպ� մն եր Կանադայ� մ, 
Իսլանդիայ� մ, Իրան� մ, Բ� լղարիայ� մ, Չեխոսլովակիայ� մ և ԽՍՀՄ 
հանրապետ� թյ� ններ� մ: 1971թ. ստացել է համամի � թենական 
կարգի մրցավարի կոչ� մ: 1978թ. շնորհվել է մի ջազգային կարգի 
մրցավարի կոչ� մ: 7 անգամ ընդգրկվել է ԽՍՀՄ տարվա լավագ� յն 
20 մրցավարների ց� ցակ� մ:

Արիստակես Նավասարդյան. ծնվել է 1938թ. 
Երևան� մ: Ավարտել է ֆիզիկական կ� լտ� րայի 
հայկական պետական ինստիտ� տը: Երկար 
տարիներ խաղացել է ՀՀ պատանիների և 
մե ծահասակների հավաքական թիմե ր� մ: 
Որպես համամի � թենական կարգի մրցավար 
մասնակցել է ԽՍՀՄ տղամարդկանց, կանանց, 

պատանիների, աղջիկների մրց� յթների, սպարտակիադաների և 
մի ջազգային մի  շարք մրցաշարերի: Տարբեր տարիների մարզել 
է Հայաստանի պատանեկան հավաքական թիմե րը: Հայաստանի 
վաստակավոր մարզիչ է: 2002-2005թթ. Հայաստանի բասկետբոլի 
ֆեդերացիայի նախագահ:

Դավիթ Գ% րգենի Սարգսյան. ծնվել է 1936թ. 
սեպտեմբերի 18-ին Երևան� մ: 1958թ. ավարտել 
է Ֆիզիկական կ� լտ� րայի հայկական պետական 
ինստիտ� տը, մասնակցել է ժողով� րդների 3 
սպարտակիադաների (1956, 1959, 1963): 1979-
83թթ. աշխատել է Հայաստանի բասկետբոլի 
հավաքականի հետ: 1970թ. Դ. Սարգսյանին 
շնորհվել է Հայաստանի վաստակավոր մարզիչի, 

իսկ 1979թ.` համամի � թենական կարգի մրցավարի կոչ� մ:
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Վազգեն Միրիջանյան. ծնվել է Երևան� մ: 1963թ. 
ավարտել է Ֆիզիկական կ� լտ� րայի հայկական 
պետական ինստիտ� տը: ՀՀ վաստակավոր 
մարզիչ է: Խաղացել է Հայաստանի տղամարդկանց 
հավաքականի կազմ� մ: Մասնակցել է ԽՍՀՄ 
առաջն� թյ� նների: Համամի � թենական կարգի 

մրցավար է: Երկար տարիներ աշխատել է Երևանի Աջափնյակ 
համայնքի համալիր մարզադպրոցի տնօրեն:

Ս% սաննա Ենոքյան. ծնվել է 1967թ. փետրվարի 
6-ին Երևան� մ: 1980թ. պա տա նե կան հա վա քա-
կան թի մի  կազ մ� մ մաս նակ ցել է մի  շարք հա մա-
մի �  թե նա կան մրցա շա րե րի, ինչ պես նաև` 1984թ. 
Տաշ քեն դ� մ կա յա ցած դպրո ցա կան նե րի հա մա-
մի �  թե նա կան սպար տա կիա դա յին: 1982թ. որ պես 

բաս կետ բո լի մրցա վար-քար տ�  ղար սպա սար կել է հան րա պե տա կան 
ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րը: 1984-1990թթ. որ պես տեխ նի կա կան քար տ�  ղար 
սպա սար կել է Հա յաս տա ն� մ կա յա ցած ԽՍՀՄ կա նանց ա ռաջ ն� թ-
յ� ն նե րի խա ղե րը: 1990թ. աշ խա տել է որ պես քա ղա քա յին և հան րա-
պե տա կան ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րի գլխա վոր քար տ�  ղար: 1995թ. նրան 
շնորհ վել է հանրապետական կարգի մրցավարի կոչ� մ: 1999թ. որպես 
գլխավոր քարտ� ղար սպասարկել է բոլոր համահայկական խաղերը: 
2009-2010թթ. որպես մրցավար-քարտ� ղարների պատասխանատ�  
մասնակցել է Երևան� մ անցկացված կանանց Եվրոգավաթի 
խաղարկ� թյանը: 2010թ. նշանակվել է Երևան քաղաք� մ անցկացվող 
բասկետբոլի Եվրոպայի առաջն� թյան կանանց «C» դիվիզիոնի 
գլխավոր քարտ� ղար:

Մենք ունեցել ենք նաև հայ անվանի մարզիչներ, որոնք աշխատելով 
Հայաստանից դ� րս, հասել են մե ծ ճանաչման: Նրանցից է Ստեփան 
Ս� րենի Սպանդարյանը:
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Ստեփան Ս%  րե նի Ս պան դար յան. ծնվել է 1906թ. 
ապ րի լի 2-ին Մոսկ վա յ� մ: Մա հա ցել է 1987թ. մա յի-
սի 7-ին Մոսկ վա յ� մ: 1920-ա կան թվա կան նե րից Ս. 
Ս պան դար յա նը մե ծ ներդ ր� մ է �  նե ցել ԽՍՀՄ-� մ 
բաս կետ բո լի զար գաց ման գոր ծ� մ: 1923-1926թթ. 
խա ղա ցել է Մոսկ վա յի «ԿԻՄ», իսկ 1927-1940թթ.՝ 

« Դի նա մո» ա կ� մբ նե ր� մ: 1937թ. որ պես խա ղա ցող և մար զիչ դար-
ձել է Խորհր դա յին Մի� թ յան չեմ պիոն: 1938թ. ա վար տել է Մոսկ վա յի 
ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի կենտ րո նա կան պե տա կան ինս տի տ�  տը: 
1947թ. Ս. Ս պան դար յա նը մար զել է ԽՍՀՄ բաս կետ բո լի ազ գա յին հա-
վա քա կա նը, որն այդ տա րի նվա ճել է Եվ րո պա յի չեմ պիո նի կո չ�  մը: 
1948-1949թթ. նշա նակ վել է Մոսկ վա յի « Դի նա մո»-ի տղա մարդ կանց, 
իսկ հե տա գա յ� մ՝ կա նանց թի մե  րի գլխա վոր մար զիչ: Ս. Ս պան դար-
յա նի գլխա վո ր� թ յամբ Մոսկ վա յի « Դի նա մո»-ի տղա մարդ կանց թի մը 
դար ձել է ԽՍՀՄ չեմ պիոն, իսկ կա նանց թի մը 1949թ. նվա ճել է ԽՍՀՄ 
գա վա թը: 1951-1952թթ. և 1956-1961թթ. մար զել է ԽՍՀՄ բաս կետ-
բո լի տղա մարդ կանց թի մը: Այդ տա րի նե րին Խորհր դա յին Մի� թ յան 
հա վա քա կա նը չորս ան գամ հաղ թել է Եվ րո պա յի ա ռաջ ն� թ յ�  նե ր� մ 
(1951, 1957, 1959, 1961) և  ե րեք ան գամ դար ձել է օ լիմ պիա կան խա ղե-
րի ար ծա թե մե  դա լա կիր (1952, 1956, 1960): 1965-1966թթ. Ս. Ս պան-
դար յա նը մար զել է Չի լիի ազ գա յին հա վա քա կան թի մը: 1943թ. նրան 
շնորհ վել է ԽՍՀՄ սպոր տի վաս տա կա վոր վար պե տի, իսկ 1956թ.՝ 
ԽՍՀՄ վաս տա կա վոր մար զի չի կոչ� մ:

Ջերի Ջոր ջի Թար խան յան. ծնվել է 1930թ. օ գոս-
տո սի 8-ին Օ հա յո յի նա հան գի Յ� ք լիթ քա ղա ք� մ: 
1956թ. ա վար տել է Ֆ րեզ նո յի ( Կա լի ֆոր նիա), 1962թ.-
ին՝ Ռետ լենդ սի հա մալ սա րան նե րը: 1956-92թթ. որ-
պես մար զիչ աշ խա տել է Փա սա դե նա յի և Լաս Վե-
գա սի հա մալ սա րան նե ր� մ: 1992թ. Սան Ան տո նիո 

ազ գա յին բաս կետ բո լի ա սո ցա ցիա յի (NBA) մար զիչ, ա մե  րիկ յան քո լեջ-
նե րի չեմ պիոն, Լաս Վե գա սի հա մալ սա րա նի բաս կետ բո լի թի մի  մար-
զիչ: Որ պես քո լե ջի բաս կետ բո լի մար զիչ Ջե րի Թար խան յա նը հաղ թել 
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է ա վե լի քան 1000 խաղ` նե րառ յալ 778 (բո լոր ժա մա նակ նե րի 6-րդ 
լա վա գ� յն արդ յ� ն քը) կար ևոր խա ղե ր� մ: Ն րան ան վա նել են «Tark 
the Shark» (« Տարկ շնա ձ� կ»): Ջ. Թար խան յանն այժմ թո շա կա ռ�  է 
և  իր կնոջ հետ բնակ վ� մ է Լաս Վե գա ս� մ, �  նի 4 զա վակ և 10 թոռ:
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Հավելված 1
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏe  ԱՆ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ՄԱՐԶԻՉՆԵՐ

Ազգան� ն Ան� ն Քաղաքը
1. Օգանով Ալեքսանդր Երևան
2. Վարդանյան Կոնստանտին Երևան
3. Քերովբյան Ժորա Երևան
4. Խաչատրյան Խաչատ� ր Երևան
5. Խանամի րյան Վարդգես Երևան
6. Նավասարդյան Արիստակես Երևան
7. Չոլախյան Մարտ� նիկ Գյ� մրի
8. Փարեմ� զյան Սանդրո Երևան
9. Միրիջանյան Վազգեն Երևան
10. Մկրտչյան Սամսոն Գյ� մրի
11. Հար� թյ� նյան Էդ� արդ Երևան
12. Մելիքսեթյան Ռաֆայել Երևան
13. Հովհաննիսյան Նինել Երևան
14. Բաղդասարյան Ժորա Երևան
15. Չախոյան Անդրանիկ Երևան
16. Սահակյան Արամայիս Երևան
17. Հար� թյ� նյան Հար� թյ� ն Երևան
18. Մամի կոնյան Մ� շեղ Երևան
19. Միսկարյան Լևոն Երևան
20. Նահապետյան Համբարձ� մ Երևան
21. Առաքելյան Հովհաննես Գյ� մրի
22. Հար� թյ� նյան Վլադիմի ր Երևան
23. Մինասյան Ժիրայր Երևան
24. Մ� րադյան Օլեգ Երևան
25. Միրզոյան Ան� շավան Երևան
26. Ամլոյան Պետրոս Երևան
27. Դավթյան Դավիթ Երևան
28. Համամջյան Աբրահամ Երևան
29. Ման� կյան Կառլեն Երևան
30. Մարգարյան Ռ� դիկ Երևան
31. Սիմոնյան Կառլեն Երևան
32. Առաքելյան Համլետ Երևան
33. Սարգսյան Դավիթ Երևան
34. Հար� թյ� նյան Վոլոդյա Վանաձոր
35. Մակարյան Լեռնիկ Երևան
36. Սեմե րջյան Ժիրայր Երևան
37. Չա� շյան Ալեքսանդր Երևան
38. Մխիթարյան Սոկրատ Գյ� մրի
39. Նազարյան Արտյ� շա Երևան
40. Դավթյան Եղիշ Երևան
41. Վարդանյան Գագիկ Գյ� մրի

ԽՍՀՄ վաստակավոր մարզիչ՝ Հար� թյ� ն Դավթյան (Երևան),
ԽՍՀՄ վաստակավոր մարզիչ՝ Ստեփան Սպանդարյան (Մոսկվա)
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 Հավելված 2
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄՐՑԱՎԱՐՆԵՐ

Ազգան� ն Ան� ն Կարգը
1. Մելիք-Օսիպով Գեորգի մի ջազգային
2. Դավթյան Դավիթ մի ջազգային
3. Համամջյան Աբրահամ մի ջազգային
4. Բաղդասարյան Ժորա մի ջազգային
5. Նիկողոսյան Մաթևոս մի ջազգային

 Հավելված 3
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆԻ ՄԱՐԶԻՉՆԵՐ

Ազգան� ն Ան� ն Կարգը
1. Ման� կյան Կառլեն ՀՀ վաստակավոր մարզիչ
2. Վարդանյան Կոնստանտին ՀՀ վաստակավոր մարզիչ
3. Մարգարյան Ռ� դիկ ՀՀ վաստակավոր մարզիչ
4. Սարգսյան Դավիթ ՀՀ վաստակավոր մարզիչ
5. Օգանով Ալեքսանդր ՀՀ վաստակավոր մարզիչ
6. Դավթյան Հար� թյ� ն ՀՀ վաստակավոր մարզիչ
7. Համամջյան Աբրահամ ՀՀ վաստակավոր մարզիչ
8. Չոլախյան Մարտ� նիկ ՀՀ վաստակավոր մարզիչ
9. Հար� թյ� նյան Էդիկ ՀՀ վաստակավոր մարզիչ 
10. Առաքելյան Համլետ ՀՀ վաստակավոր մարզիչ
11. Չախոյան Անդրանիկ ՀՀ վաստակավոր մարզիչ
12 Դավթյան Եղիշ ՀՀ. Վաստակավոր մարզիչ

 ԽՍՀՄ տղամարդկանց և կանանց հավաքականի մարզիչ Ստեփան 
Սպանդարյան (Մոսկվա) 

Հավելված 4
ԽՍՀՄ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԵՎ ԹԵԿՆԱԾe ՆԵՐ 

Ազգան� ն Ան� ն Մարզաձևը

1. Ալաջաջյան Արմե նակ բասկետբոլ
2. Ման� կյան Կառլեն բասկետբոլ
3. Զաստ� խով Վիտալի բասկետբոլ
4. Նալբանդյան Ջեմմա բասկետբոլ
5. Մարգարյան Ռաֆիկ բասկետբոլ
6. Ալեքսանդրովա Լյ� բա բասկետբոլ
7. Սարգսյան Անահիտ բասկետբոլ
8. Հակոբյան Անահիտ բասկետբոլ
9. Աշոտ Թ� խիկյան բասկետբոլ
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Հավելված 5
ՀԱՅ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՑԻ ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑe  e ՆԸ 

ԽՍՀՄ ԺՈՂՈՎe ՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՐՏԱԿԻԱԴԱՆԵՐԻՆ (1956-1983)

Թ
Ի

Վ

ԱԶԳԱՆe Ն ԱՆe Ն

 ՍՊԱՐՏԱԿԱԴԱՆԵՐ

Ք
ա

նա
կը1 2 3 4 5 6 7 8

19
56

19
59

19
63

19
67

19
71

19
75

19
79

19
83

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ՀԱՅԿԱԶՅԱՆ Է. + 1
2 ԱԶԱՐՅԱՆ Ռ. + 1
3 ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Գ. + 1
4 ՄԱՆe ԿՅԱՆ Կ. + # 2
5 ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Ռ. + + + 3
6 Մe ՐԱԴՅԱՆ Թ. + 1
7 ԾԱՌe ԿՅԱՆ Ս. + + 2
8 ՎԱՐԺԱՊԵՏՅԱՆ Ա. + 1
9 ՍԱՐԳՍՅԱՆ Դ. + + + 3
10 ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Խ. + + 2
11 ՉԱՐՉՈՂԼՅԱՆ Գ. + 1
12 ԱԼԱՋԱՋՅԱՆ Ա. # # # # 4
13 ՇԽԻՆՅԱՆ Վ. + # + 3
14 ՌԱԿՈՎ Ա. + 1
15 ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ Ֆ. + 1
16 ԹԵՐԼԵՄԵԶՅԱՆ Վ. + 1
17 ՎԱ ԱՆ Է. + + 2
18 ԳԱԼՍՏՅԱՆ Օ. + + 2
19 ՄԱԿԱՐՅԱՆ Լ. + 1
20 ԱՂԼԱՄԱԶՅԱՆ ՅՈւ. + 1
21 ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ռ. + 2
22 ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Կ. + 1
23 ԿԱՐԱՊԻՇԵՎ Վ. + 1
24 ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ Ա. + 1
25 ՄԻՐԻՋԱՆՅԱՆ Վ. + 1
26 ՍԵՄԵՐՋՅԱՆ Ժ. + 1
27 Տe ՐԿԵՆԻՉ Վ. + 1
28 ԼԵՍՆՈՅ ՅԱ. # 1
29 ԴԱԴԱՅԱՆ Ռ. # # 2
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30 ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ Ա. # # 2
31 ԶԱՍՏe ԽՈՎ Վ. + + + + 4
32 ՍԱՐԳՍՅԱՆ Տ. + 1
33 ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Գ. + + 2
34 ԹԱՇՉՅԱՆ Ս. + + 2
35 ՊԵՏՐe ՇԵՎ Ս. + 1
36 ՀԱՐe  e ՆՅԱՆ Վ. + 1
37 ԱԶԻԶՅԱՆ Ա. + 1
38 ԿՈՍՏԻՆ Ֆ. + 1
39 ԴՅԱՉԵՆԿՈ Ն. + + + + 4
40 ԴՈԽՈՅԱՆ Ա. + 1
41 ՀԱՐe  e ՆՅԱՆ Է. + + + 3
42 ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Գ. + + 2
43 ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ Հ. + + + 3
44 ԴԱՎ ԱՆ Ե. + + + + 4
45 ԱՂԱՍԱՐՅԱՆ Է. + + # # 4
46 ՆՇԱՆՅԱՆ Ա. + + + 3
47 ԵՎՏe ՇԵՆԿՈ Ա. + 1
48 ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ Մ. + 1
49 e ՍԿՈՎ Վ. + 1
50 ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ Ս. + 1
51 Թe ԽԻԿՅԱՆ Ա. + + 3
52 ԱՎԱԳՅԱՆ Լ. + 2
53 ՄԻՆԱՍՅԱՆ Ս. + 1
54 ԳԵՂԱՄՅԱՆ Վ. + 1
55 ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Ա. + + 2
56 ՆՈՎԵՆՑ Վ. + + 2
57 ԱՐՄԵՆԱԿՅԱՆ Ա. + 1
58 ԾԱՌe ԿՅԱՆ Ս. + 1
59 ԻՈՍԻՖՅԱՆ Ա. + 1
60 ՍԱՅԱԴՅԱՆ Հ. + 1
61 ՊԱՊՅԱՆ Ա. + 1
62 ՀԱՐe  e ՆՅԱՆ Ս. + 1
63 ԳԵՈՔՉՅԱՆ Տ. + 1

# - մասնակց� թյ� ն այլ հանրապետ� թյան հավաքական թիմե րի 
կազմ� մ
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Հավելված 6
ՀԱՅ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՑԻ ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻՍՏe ՀԻՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿ-

Ցe  e ՆԸ ԽՍՀՄ ԺՈՂՈՎe ՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՐՏԱԿԻԱԴԱՆԵՐԻՆ 
(1956-1983)

Թ
Ի

Վ ԱԶԳԱՆe Ն 
ԱՆe Ն

ՍՊԱՐՏԱԿԻԱԴԱՆԵՐ

Ք
ա

նա
կը

1 2 3 4 5 6 7 8

19
56

19
59

19
63

19
67

19
71

19
75

19
79

19
83

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ԱԿՈՊՈՎԱ Լ. + 1
2 ՊՈՂՈՍՅԱՆ Օ. + + 2
3 Բe ԴԱՂՅԱՆ Ա. + + + + + 5
4 ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ Զ. + + + 3
5 ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Լ. + 1
6 ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ Ն. + 1
7 ԴՄԻՏՐԻԵՎԱ Ե. + + 2
8 ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Ա. + 1
9 ՍՄԻՐՆՈՎԱ Վ. + 1
10 ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ Ֆ. + + 2
11 ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ Ջ. + + 2
12 ԹՈՐՈՍՅԱՆ Ս. + + + 3
13 ԱՎԱՆԵՍՈՎԱ Տ. # 1
14 ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Գ. # # # # + 5
15 ՈՍԿԱՆՅԱՆ Է. + 1
16 ԴԱՎ ԱՆ Ռ. + 1
17 ՊՈՊՈՎԱ Լ. + 1
18 ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ Ռ. + 1
19 Մe ԹԱՖՅԱՆ Ս. + 1
20 ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Օ. + 1
21 ՈՍԿԱՆՅԱՆ Ի. + 1
22 ԳՐԻՆՉԵՆԿՈ Լ. + + + + 4
23 ՔԵՐՈԲՅԱՆ Լ. + + + 3
24 ԼԵՍՆՈՎԱ Լ. + + + + 4
25 ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ Ս. + 1
26 ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ջ. + + + 3
27 ՍՈԼՆՑԵՎԱ Վ. + 1
28 ՇՄԱԿՈՎԱ Ա. + 1
29 ԱՍԻՐՅԱՆ Լ. # 1
30 ՀԱՐe  e ՆՈՎԱ Ժ. # # 2
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31 ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Մ. + 1
32 ԿՈՐՈՍԿԻՆԱ Տ. + 1
33 ԼԱԼԱՅԱՆ Մ. + + 2
34 ԿԻՐՉԱՆՈՎԱ Լ. + 1
35 ՄԱՆՍe ՐՅԱՆ Մ. + 1
36 Պe ԳԱՉՈՎԱ Թ. + 1
37 ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Գ. + 1
38 ԳՐe ԽԻՆԱ Է. + 1
39 ԿԱԼԱՋՅԱՆ Ե. + + 2
40 Լe ՍՈՅԱՆ Է. + + 2
41 ԽԱՐԱՏՅԱՆ Մ. + + 2
42 ՄԱԿԱՐՅԱՆ Ա. # # 2
43 ԿՈՄԱՐՈՎԱ Տ. + 1
44 Զe Բ Տ. + + 2
45 ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Լ. + + + 3
46 ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ա. + + 2
47 ԴԱՎ ԱՆ Կ. + + 2
48 ՍԱՅԱԴՅԱՆ Ա. + 1
49 ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Ն. + + 2
50 ՏԿԱՉe Կ Լ. + 1
51 ՄԱԼe ՄՅԱՆ Վ. + + 2
52 ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Վ. + 1
53 ՍԱՀԱԿՅԱՆ Ի. + 1
54 ՎՈՐՈՆԵՆԿՈ Լ. + 1
55 ԿՐԵՍՏՅԱՆԻԿՈՎԱ Տ. + + 2
56 ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ Վ. + + 2
57 ՄԱՏԵԵՎԱ Տ. + 1
58 ՉԻՍՏՈԲԱԵՎԱ Ե. # 1
59 ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ա. # 1
60 ԶԱՔԱՐՋՅԱՆ Ա. # # 2
61 ՏՈՐՈՐՈՇՉԵՆԿՈ Ա. # # 2
62 ԼԱՄԶԻՆԱ Օ. + 1
63 ՋԻՎԱՐՅԱՆ Մ. + 1
64 ՍԵՐԴՅe Կ Ի. + 1
65 ՋԻՎԱՐՅԱՆ Ն. + 1
66 ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ա. + 1
67 ՖԱՀՐԱԴՅԱՆ Ռ. + 1
68 ՊԱՊԻԿՅԱՆ Զ. + 1

# - Մասնակց� թյ� ն այլ հանրապետ� թյան հավաքական թիմե րի կազմ� մ

Հայաստանի տղամարդկանց և կանանց հավաքական 
թիմե րը 1956թ.-ից մասնակց� մ են ԽՍՀՄ ժողով� րդների 
սպարտակիադաներին: Գրաված տեղերը ըստ տարիների:
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Հավելված 7  
Կանայք
Սպարտակիադա  1  2  3  4  5  6  7  8
Գրաված տեղը  9  12  12  15  12  14  13  10

Տղամարդիկ
Սպարտակիադա  1  2  3  4  5  6  7  8
Գրաված տեղը  11  14  16  16  10  12  13  10

Գ րա կա ն% թ յ% ն
 1. Հ. Մար տի րոս յան,Վ. Զա քո յան,  Բաս կետ բո լը Հա յաս տա ն� մ 

1925- 1999թթ. ( Տե ղե կա գիրք), Եր ևան 1999թ., 70 էջ:
2. Հ. Մել քոն յան, Մար զա խա ղե րի ամ բիո նի 60-ամ յակ, Եր ևան, 

2005թ., 145 էջ:
3. Ա. Բայ րամ յան, « Մար զաշ խար հի ան վա նի հա յե րը», Լոս Ան ջե լես, 

2005թ., 529 էջ:
4. Jerry Tarkanian, «Runnin Rebel», Commentary by Bob Knight and Greg 

Anthony, 2005թ., 220 էջ: Հ րա տա րակ վել է ԱՄՆ-� մ:
5. Դ. Դավթ յան, Չ խամ րող խա ղեր, Լոս Ան ջե լես, 2007թ., 467 էջ:
6. Գ. Ծա ռ� կ յան, Վ. Ա ռա քել յան, Մ. Իս պիր յան, Մար զա կան հան-

րա գի տա րան, (եր րորդ` լրամ շակ ված հրա տա րա կ� թ յ� ն), Եր ևան, 
2011թ., 258 էջ:

7. Վ. Ա ղա բաբ յան, Հ. Սա հակ յան, Մար զա կան Գ յ� մ րին 1920-1993թթ., 
Գ յ� մ րի, 2004թ., 213 էջ:
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Ե ղիշ Լ ևո նի Դավթ յան. ծնվել է 1950թ. հ�  նի սի 
5-ին: 1966-1970թթ. սո վո րել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ� -
րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տ� մ: 1966-
1984թթ. հան դես է ե կել Եր ևա նի ՖԻՄԱ-ի կազ մ� մ 
և մաս նակ ցել ԽՍՀՄ «Ա» և բարձ րա գ� յն խմբի 
ա ռաջ ն� թ յ� ն նե րին: Հա յաս տա նի հա վա քա կա-
նի կազ մ� մ մաս նակ ցել է ԽՍՀՄ ժո ղո վ� րդ նե րի 4 

սպար տա կիա դա նե րի (1971, 1975, 1979, 1983): 1970թ. ԽՍՀՄ սպոր-
տի վար պետ է, Հա յաս տա նի բազ մա կի չեմ պիոն, 1970թ. ԽՍՀՄ �  սա-
նո ղա կան խա ղե րի եր րորդ մրցա նա կա կիր, 1973թ. « Բ�  րե վեստ նիկ» 
ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան խորհր դի ա ռաջ ն� թ յան երկ րորդ մրցա նա կա-
կիր, 2004թ. ՀՀ վաս տա կա վոր մար զիչ, 2007թ. ՀՀ ֆի զի կա կան կ� լ-
տ�  րա յի և ս պոր տի վաս տա կա վոր աշ խա տող, Հա յաս տա նի բաս կետ-
բո լի ֆե դե րա ցիա յի մար զի չա կան խորհր դի նա խա գահ: 1985-1989թթ. 
աշ խա տել է Ալ ժի րի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ որ պես 
ազ գա յին հա վա քա կան թի մի  գլխա վոր մար զիչ և բարձ րա գ� յն խմբի 
տղա մարդ կանց մար զիչ: Ն րա ղե կա վա ր� թ յամբ թի մը դար ձել է Ալ ժի-
րի չեմ պիոն և գա վա թա կիր: 1993-2000թթ. աշ խա տել է Լի բա նա ն� մ 
որ պես տղա մարդ կանց և կա նանց բարձ րա գ� յն խմբի մար զիչ, մար-
զել է նաև Լի բա նա նի ազ գա յին հա վա քա կա նը: 2000-2001թթ. մար-
զել է Սի րիա յի Հա լեպ քա ղա քի «Ալ- Ջա լահ» ա կ� մ բի տղա մարդ կանց 
և կա նանց թի մե  րը, 1989-1993թթ.՝ Եր ևա նի «Ու րար տ� » տղա մարդ-
կանց թի մը, ո րը մաս նակ ցել Եվ րո պա յի Ռ. Կո րա չի գա վա թի ա ռաջ-
ն� թ յա նը: 1970-1997թթ. աշ խա տել է Ֆի զի կա կան կ� լ տ�  րա յի հայ-
կա կան պե տա կան ինս տի տ�  տի մար զա խա ղե րի ամ բիո ն� մ որ պես 
դա սա խոս, իսկ 1989-1993թթ.՝ ամ բիո նի վա րիչ: 1976-1978թթ. սո վո-
րել է Դ. Ֆ. Լես գաֆ տի ան վան ֆի զի կ� լ տ�  րա յի աս պի րան տ�  րա-
յ� մ, պաշտ պա նել թեզ, ո րի հա մար նրան շնորհ վել է ման կա վար ժա-
կան գի տ� թ յ� ն նե րի թեկ նա ծ�  ի գի տա կան կո չ� մ: 2013թ. Ե. Դավթ-
յա նին շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չ�  մ: 



Ե.Լ.Դավթյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻ ՊԱՏՄ�  � ՆԸ
1920-2014թթ.

Գիրքը տպագրվել է Հայաստանի բասկետբոլի 
ֆեդերացիայի աջակց� թյամբ

Չապսը՝ 60x84  1/16, թուղթ օֆսեթ N 1:
Ծավալ՝ 5.625 տպ. մամուլ: Տպաքանակ՝ 200

Տպագրված է «ԼԻՄՈՒՇ» ՍՊԸ-ի տպարանում:
ք.Երևան, Պուշկին 40, տարածք 76, հեռ.՝ 010 58-22-99

E-mail: info@limush.am
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