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5-ci yarış, 5-ci fərqli qalib
5th race, 5th different winner

Serxio Peres asfalt cəngavərlərinin evində Red
Bull Racing komandası ilə ilk qələbəsini qazandı.
Sergio Pérez gains his first victory with Red Bull Racing
at the home of the Track Knights.
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Bu il Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi Bakıya hələ
çox müddət yaddaşlarda qalacaq yarışla geri döndü.
Çəkişmələrlə yaddaşlara həkk olunan gərgin yarışın
qalibi Red Bull Racing komandasının pilotu Serxio Peres oldu. Bununla da, Bakı Şəhər Halqasında keçirilən
5-ci yarışın beşinci fərqli qalibi meydana çıxdı. Dünyaca
məşhur meksikalı pilot finiş xəttini Aston Martin komandasından Sebastian Fettel və AlphaTauri pilotu Pyer
Qaslidən öncə keçərək hər zaman gözlənilməzi reallığa
çevirən Bakı yarışında podiumun zirvəsində yer almağı
bacardı.
Sıralanma turunda poul pozisiyasını qazanmış Scuderia Ferrari komandasının pilotu Şarl Lekler yaxşı
başlanğıc etdi və asfalt cəngavərlərinin evində 2 ildən
sonra ilk dəfə olaraq yarışa lider kimi başladı. Lakin çox
keçmədi ki, Mercedes komandasının pilotu Luis Hemilton yarışda irəli çıxdı. Daha sonra onu ardıcıllıqla çemiponatdakı rəqibi Maks Ferstappen ilə onun komanda
yoldaşı Serxio Peres ötüb keçdilər. Belə ki, Red Bull
komandasının pilotları yeddi qat dünya çempionundan
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This year, the Formula 1 Azerbaijan Grand Prix
was back to Baku with a race that will long be remembered. Sergio Pérez, the pilot of the Red Bull Racing
team, finished first in the intense race which will be
engraved in memories for its driverchallenges. Thus,
Baku City Circuit witnessed a fifth different winner.
The world-renowned Mexican pilot crossed the finish
line ahead of Aston Martin's Sebastian Vettel and AlphaTauri's Pierre Gasly and took the top of the podium
in the Baku race, which has always been an unexpected reality.
Scuderia Ferrari driver Charles Leclerc, who won
the pole position in the qualifying round, got off to a
good start and started the race as a leader for the
first time in two years at the home of the track knights. However, it was not long before Mercedes pilot
Lewis Hamilton took the lead. Then he was left behind
by his rival Max Verstappen and his teammate Sergio
Pérez consecutively. The pilots of the Red Bull team
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öncə pit-stop etmişdilər.
Red Bull sürücülərinin Mercedes pilotu Hemiltonun
önündə yarışa davam etməsi ilə yanaşı digər maraqlı
məqamlardan biri Aston Martin komandasının pilotu,
4 qat dünya çempionu Sebastian Fettelin yarışa 11-ci
yerdə başlayıb ön sıralara yüksələrək yarışı ilk üçlünün
dərhal arxasında, 3-cü yerdə bitirməsi idi.
Onun komanda yoldaşı Lans Stroll Bakı trekinin
məşhur sürətlənmə düzlüyündə bolidinin təkərlərinin
partlaması nəticəsində qəzaya uğradı. Özü xəsarət almasa da, baryerlərə çırpılaraq yarışı tərk etməyə məcbur oldu və yarış qısa müddətliyinə dayandırıldı.
Yarışa yenidən start verildikdən sonra Red Bull pilotları Hemiltondan öndə qalıb yarışa liderlik edirdilər
ki, gözlənilməz şəkildə Ferstappenin bolidinin arxa sol
təkəri Strollun qəzaya uğradığı düzlükdə sıradan çıxdı
və nəticədə hollandiyalı pilot yarışı tərk etməli oldu. Xoşbəxtlikdən xəsarət almasa da bu, onun dünya çempionu
titulu uğrunda apardığı mübarizəyə təsirsiz ötüşməyəcək və bu qəza gənc Formula 1 ulduzunun yaddaşında
uzun müddət qalacaq.
Ferstappenin qəzası nəticəsində qaldırılmış qırmızı bayraqdan sonra yarışa yenidən start verildi. Geriyə
gərgin iki dövrə qalmış elə bir təəssürat yarandı ki, Hemilton birinci dövrəni tamamlamağa az qalmış Peresi
keçməyə müvəffəq olacaq. Lakin trekdə qalmış yeganə
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had made a pit stop ahead of the seven-time world
champion.
Along with the Red Bull drivers continuing to race
in front of Mercedes driver Hamilton, another highlight
was Aston Martin driver and four-time world champion
Sebastian Vettel, who started the race in 11th place
and moved up to the front, finishing third behind the
top three. His teammate Lance Stroll crashed on the
famous high-speed pit straight of the Baku track as a
result of a tire blowout. Luckily, he was not injured, yet
he had to leave the race after hitting the barriers, and
the race was suspended for a short time.
After the race resumed, the Red Bull drivers were
ahead of Hamilton when the rear left wheel of Verstappen's car went out-of-order on the crash site, causing
the Dutch pilot to leave the race. Thankfully, he was
not injured, and his fight for the title of world champion
will not go unnoticed, and this accident will probably
remain in the memory of the young Formula 1 star for
a long time. The race restarted after a red flag was
raised because of Verstappen's accident.
With two tense laps left, it seemed that Hamilton
would be able to overtake Pérez who was about to
complete the first lap. However, the only Red Bull driver left on the track was able to complete the last two
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Red Bull pilotu son iki dövrəni Hemiltonun səhvindən
sonra ikinci yerə çıxa bilmiş Fetteldən öncə başa vura
bildi. Şarl Lekleri ustalıqla keçə bilmiş Pyer Qasli isə
üçüncü yerdə qərarlaşdı.
İki ildən sonra Formula 1-in Bakıya qayıdışını qeyd
etməyə layiq bir yarış idi!
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laps before Vettel, who finished second after Hamilton's mistake. Pierre Gasly, who masterfully overtook
Charles Leclerc, finished third.
It was a race worthy of celebrating the return of
Formula 1 to Baku two years later!
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53 İL SONRA YENƏ İTALİYA!
Bol qollu Avropa çempionatı

2018-ci ildə mundialdan kənar qalmış komandanın növbəti Avropa çemionatının qalibi
olacağı kimin ağlına gələ
bilərdi? İtaliya millisinin
həmin ilin oktyabrında
başlayan 34 oyunluq
məğlubiyyətsiz seriyası
qitə çempionluğu ilə zirvəyə çatdı. Bizim Anatoli
Banişevskinin də çıxış
etdiyi Avro-1968-də
ilk dəfə Avropanın ən
güclüsü olan italyanlar
yalnız 53 il sonra həmin
uğuru təkrarlaya bildilər.
12
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İtalyanlara məxsus ənənəvi müdafiə futbolundan uzaq, hücumameylli və döyüşkən komanda formalaşdıran Roberto Mancini bu uğurun
əsas memarıdır. 56 yaşlı mütəxəssis İtaliyadan kənarda ilk böyük titulunu - 2012-ci ildə “Manchester
City” ilə İngiltərə çempionluğunu qazananda məşqçi kimi özünü sübut
etişdi. Düzdür, sonra bir mövsüm
çalışdığı Türkiyə və Rusiyada ümidləri doğrultmasa da - “Galatasaray”la 2013/14 mövsümündə milli çempionatda 2-ci, “Zenit”lə isə 2017/18
mövsümündə 5-ci olmuşdu – indi
“Squadra Azzurra” ilə karyerasının
zirvəsini yaşayır.
İtaliyanın çempion olduğu DÇ2006-da turnirin “Gümüş top” mükafatını müdafiəçi Fabio Cannavaro qazanmışdısa (o vaxt “Qızıl top”
fransalı Zinedine Zidaneyə qismət
olmuşdu), indi də qapıçı Gianluigi Donnarumma Avro-2020-nin ən
yaxşı futbolçusu seçildi. Yəni hücum
futbolundan danışsaq da, yenə İtaliyada arxa xətt oyunçuları diqqət
çəkir.
Ümumiyyətlə, indiki heyətdə Paolo Maldini və Roberto Baggio səviyyəsində ulduzlar olmasa da, müdafiədə kapitan Giorgio Chiellini və
Leonardo Bonucci, həmçinin ulduzu
parlayan Leonardo Spinazzola, yarımmüdafiədə orta xəttin dirəyi olan
Jorginho və Marco Verratti, hücumda isə texnikalı oyunları ilə diqqət
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çəkən Lorenzo Insigne və Federico
Chiesanın adlarını xüsusilə vurğulamaq lazımdır.
İtaliyanın bu məğlubedilməzliyi
nə vaxta kimi davam edəcək? Tarixə
nəzər salsaq, yalnız Qərbi Almaniya (1974) və İspaniya komandaları
(2010) Avropanın ən güclüsü olduqdan sonra dünya çempionluğunu da
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qazanıblar. İtaliyanın bu nailiyyəti
təkrarlaya biləcəyi Qətər-2022-də
bəlli olacaq ki, mundialın da startına
nə az, nə çox, cəmi 496 gün qalıb.
Çempion barədə danışdıq, ümumilikdə Avro-2020-yə gəlincə, 51
oyunda 142 qolun vurulduğu yarış
2,78-ə bərabər orta məhsuldarlıqla
diqqət çəkir. Bu, dörddən çox ko-

mandanın mübarizə aparmağa başladığı Avro-1980-dən indiyədək ən
məhsuldar Avropa çempionatıdır.
Dünya çempionatlarına da baxsaq,
bundan yaxşı məhsuldarlıq sonuncu
dəfə 1982 mundialında (2,81 qol)
qeydə alınıb. Bir sözlə, maraqlı bir
Avropa çempionatı izlədiyimizi futbolun bəzəyi olan qolla bağlı rəqəm-
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lərlə sübut edə bilərik.
Növbəti Avropa çempionatı isə
2024-cü ildə Almaniyada təşkil ediləcək, ondan sonrakı Avro-2028-i keçirməyə də Türkiyə iddialıdır.
Bəs qarşıda bizi hansı yeniliklər

gözləyir? Avropa çempionatında iştirakçı komandaların sayının 24-dən
32-yə kimi artırılması da gündəmə
gəlib və UEFA-nın artıq bu məsələni
nəzərdən keçirdiyi bildirilir. Bu yenilik
böyük turnirlər görməyən Azərbay-
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can kimi komandaların da Avropa
çempionatına vəsiqə qazanmasına
şans yaradacaq. Xeyirlisi deyək...
Rasim Mövsümzadə
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Danimarka millisinin
Bakıda ilk oyunu
Avro-2020-nin oyunlarından 4-ü
Bakıda təşkil edilib. Bakı Olimpiya
stadionunda qrup mərhələsinin Uels
– İsveçrə (1:1), Türkiyə - Uels (0:2)
və İsveçrə - Türkiyə (3:1), həmçinin
1/4 finalın Çexiya – Danimarka (1:2)
qarşılaşmaları keçirilib.
Yeri gəlmişkən, Bakıda ilk dəfə
çıxış edən Danimarkanın əsas millisi

S P O R T S M A N

indiyədək Azərbaycan komandası ilə
qarşılaşmasa da, klubu “Kopenhagen” iki dəfə avrokuboklarda “Qarabağ”a rəqib olub.
1998/99 mövsümündə Kuboklar
kubokunda danimarkalılara aşkar
məğlub olan (0:6, 0:4) “Qarabağ”
2017/18 mövsümündə rəqib meydanında vurduğu qol (1:0, 1:2) sayəsində ilk dəfə Çempionlar Liqasının qrup
mərhələsinə vəsiqə qazanmışdı.
Azərbaycan və Danimarkanın
futbol əlaqələrinin tarixi isə 1959-cu

ildən başlayır. O vaxt “Neftçi” Bakıda
Kopenhagenin ən yaxşı komandalarının futbolçularından təşkil olunan
və ancaq beynəlxalq yoldaşlıq görüşləri üçün formalaşan “Alliancen”ə 2:1
hesabı ilə qalib gəlmişdi.
Məşhur hakimlərimizdən Tofiq
Bəhramov da dünya çempionatının
seçmə mərhələsi çərçivəsində 1972ci ildə Danimarka – Şotlandiya (1:4),
Eldar Əzimzadə isə 1977-ci ildə Danimarka – Portuqaliya (2:4) qarşılaşmalarını idarə ediblər.

Yenə Tofiq Bəhramov
xatırlandı
Avro-2020-nin 1/8 final mərhələsi İngiltərə Almaniya qarşılaşması ilə diqqət çəkdi. 2:0 hesabı ilə qalib gələn ingilislər yollarına davam edərək
finala kimi irəlilədilər.
Hər dəfə İngiltərə və Almaniya komandaları
qarşılaşanda 1966-cı il və məşhur həmyerlimiz
Tofiq Bəhramov xatırlanır...
1966-cı il dünya çempionatının İngiltərə - Almaniya FR finalında (4:2) ingilislərin vurduğu məşhur üçüncü qol o zamandan bəri futbolda ən böyük
mübahisələrə səbəb olsa da, “Sky Sports”un “Monday Night Football” verilişinin komandası 2016-cı
ildə “Opta”dan alınan statistik məlumatlar, üstəlik
“Sky Pad” toxunma ekranı və “EA Sports”un virtual reallığı sayəsində yan xətt hakimi, azərbaycanlı
Tofiq Bəhramovun doğru qərarı verdiyini, topun
qapı xəttini keçdiyini sübut edə biliblər.
Bundan əvvəl 1998-ci ildəsə İsrailin "Orad"
şirkəti "Virtual Replay" proqramı sayəsində topun
qapı xəttini keçdiyini təsdiqləmişdi.
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AVRO 2020 iştirakçıları arasında
ən çox oyunda kapitan olan futbolçular
Cristiano Ronaldo (Portuqaliya) - 122 oyun (2007-ci ildən)
Hugo Lloris (Fransa) – 105 (2010)
Goran Pandev (Ş. Makedoniya) – 66 (2005)
Robert Lewandowski (Polşa) – 61 (2013)
Marek Hamšík (Slovakiya) – 54 (2009)
Simon Kjær (Danimarka) – 51 (2016)
Eden Hazard (Belçika) – 47 (2015)
Luka Modrić (Xorvatiya) – 46 (2015)
Manuel Neuer (Almaniya) – 46 (2014)
Harry Kane (İngiltərə) – 39 (2017)

Cristiano Ronaldonun klubda
kapitan olduğu oyunlar
122 dəfə Portuqaliya millisinin kapitanı kimi meydana
çıxan Cristiano Ronaldo bu göstəricidə rekordçu olsa da,
klub karyerasında cəmi 7 matçda qolunda kapitan sarğısını daşıyıb - hamısı da “Real”da.
La Liga
06.01.2013 Real Madrid - Real Sociedad 4:3 (2 qol)

Cristiano Ronaldonun millidə iki və
daha çox top fərqilə məğlubiyyətləri
Qrup mərhələsində almanlara 2:4 hesabı ilə uduzan
Portuqaliya millisi kapitanı Cristiano Ronaldo ilə 2003-cü
ildən indiyədək 179 oyundan cəmi 8-də iki və daha çox
top fərqilə məğlub olub.
Maraqlıdır ki, bu səkkiz oyundan 3-ü də məhz Almaniya komandası ilə qarşılaşmalara təsadüf edir.
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08.05.2013 Real Madrid - Málaga CF 6:2 (1 qol, 2 ötürmə)
24.02.2018 Real Madrid - Alavés 4:0 (2 qol)
Copa del Rey
30.01.2013 Real Madrid - Barcelona 1:1
UEFA Champions League
09.12.2014 Real Madrid - Ludogorets 4:0 (1 qol, 1 ötürmə)
30.09.2015 Malmö FF – Real Madrid 0:2 (2 qol)
02.11.2016 Legia Warszawa – Real Madrid 3:3 (1 ötürmə)

08.07.2006 Almaniya – PORTUQALİYA 3:1 (DÇ-2006)
01.09.2006 Danimarka – PORTUQALİYA 4:2 (yoldaşlıq)
06.02.2008 İtaliya – PORTUQALİYA 3:1 (yoldaşlıq)
19.11.2008 Braziliya – PORTUQALİYA 6:2 (yoldaşlıq)
02.06.2012 PORTUQALİYA – Türkiyə 1:3 (yoldaşlıq)
16.06.2014 Almaniya – PORTUQALİYA 4:0 (DÇ-2014)
26.03.2018 Niderland – PORTUQALİYA 3:0 (yoldaşlıq)
19.06.2021 PORTUQALİYA – Almaniya 2:4 (AÇ-2020)
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Mütəmadi olaraq dünya və
Avropa çempionatlarının final
mərhələsində çıxış edən komandalar
Almaniya – 1970-ci ildən
İspaniya – 1994
Fransa - 1996
Portuqaliya - 2000

Avropa çempionatı açılış
oyunlarında çıxış etmiş komandalar
Fransa – 4 dəfə (1960, 1984, 1992, 2016)
Qərbi Almaniya – 4 dəfə (1972, 1976, 1980, 1988)
İtaliya – 3 dəfə (1968, 1988, 2020)
Yuqoslaviya – 2 dəfə (1960, 1976)
Belçika – 2 dəfə (1972, 2000)
Çexoslovakiya – 2 dəfə (1976, 1980)
İsveç – 2 dəfə (1992, 2000)
İsveçrə - 2 dəfə (1996, 2008)

Avropa çempionatlarında AZƏRBAYCAN imzası
SSRİ yığması
1960 – 1-ci yer / 11 futbolçu (Rusiya – 8, Gürcüstan
– 2, Ukrayna - 1)
1964 – 2-ci yer / 12 futbolçu (Rusiya - 12)
1968 – 4-cü yer / 11 futbolçu (Rusiya – 8, AZƏRBAY-
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İngiltərə - 2010
Xorvatiya - 2012
Rusiya - 2012
Belçika – 2014
İsveçrə - 2014
İsveç – 2016
Polşa - 2016
Danimarka – 2018

Yunanıstan – 2 dəfə (2004, 2012)
İspaniya – 1 dəfə (1964)
Macarıstan – 1 dəfə (1964)
SSRİ – 1 dəfə (1968)
Niderland – 1 dəfə (1976)
Danimarka – 1 dəfə (1984)
İngiltərə - 1 dəfə (1996)
Portuqaliya – 1 dəfə (2004)
Çexiya – 1 dəfə (2008)
Polşa – 1 dəfə (2012)
Rumıniya – (2016)
Türkiyə - 1 dəfə (2020)
CAN – 1, Belarus – 1, Ukrayna – 1)
1972 – 2-ci yer / 14 futbolçu (Ukrayna – 6, Rusiya – 4,
Gürcüstan – 3, AZƏRBAYCAN – 1)
1976, 1980, 1984 – iştirak etməyib
1988 – 2-ci yer / 17 futbolçu (Ukrayna – 11, Rusiya –
3, Belarus – 2, Gürcüstan - 1)

спортсман № 128 / 2021

TOKIO

S P O R T S M A N

23 IYUL - 08 AVQUST 2021

Tokio 2020 Olimpiadasında
44 idmançımız yarışacaq
(qrup-çoxnövçülük (5), taekvondo (2), atletika (2), üzgüçülük (2),
atıcılıq (2), triatlon (1), qılıncoynatma (1), badminton (1), şose velosipedi (1) idman növlərində mübarizə aparacaq.
Yeri gəlmişkən, Milli Olimpiya
Komitəsi (MOK) Tokio-2020 Yay
Olimpiya Oyunlarında bayraqdar funksiyasını kişi və qadın idmançıların birgə yerinə yetirəcəyinə dair xəbərləri şərh edib.
MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə bunun məcburi
tələb olmadığını bildirib: "Bu gün

dəqiq olan budur ki, Azərbaycanın
bayraqdarı Rüstəm Orucovdur.
Açılış mərasimində bayrağı kişi və
qadın idmançıların birgə daşıması
məcburi tələb deyil. Hər hansı
dəyişiklik olsa, idmansevərlər bilgiləndiriləcək".

Tokio 2020 Yay Olimpiya
və Paralimpiya Oyunlarının
mərasimlər cədvəlində
dəyişikliklər aparılıb
Koronavirus
pandemiyasına görə Tokio 2020 Yay Olimpi-

Azərbaycanı Tokio2020-də təmsil edəcək
idmançıların sayı açıqlanıb.
Komandamız XXXII Yay
Olimpiya Oyunlarında 13
idman növü üzrə 28-sı kişi
və 16-sı qadın olmaqla 44
idmançı ilə təmsil olunacaq.
Komandamız
Olimpiadanın
güləş (sərbəst güləş - 3, yunan-Roma güləşi - 2, qadın güləşi - 2), cüdo
(9), boks (5), karate (3), gimnastika (3), Azərbaycanın gimnastika
üzrə qrup hərəkətləri komandası
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ya və Paralimpiya Oyunlarının
təşkilatçıları tərəfindən yarışların
mərasimlər cədvəlində dəyişikliklər aparılıb.
Olimpiadanın açılış mərasimi
iyulun 23-də saat 20:00-dan, əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi, saat
23:00-a qədər deyil, 23:30-a kimi
davam edəcək. Bildirilir ki, mərasimin vaxtının uzadılması parad
zamanı idmançılar arasında sosial məsafənin gözlənilməsi ilə
əlaqədardır.
Avqustun 8-də Olimpiadanın
bağlanış mərasimi isə əksinə,
30 dəqiqə qısaldılıb. Yəni bu
mərasim saat 20:00-dan 22:30a kimi davam edəcək. Belə ki,
təşkilatçılar koronavirus pandemiyasına görə, Atletlər kəndində
qalacaq
idmançıların
sayının azalacağını nəzərdə tuturlar.

S P O R T S M A N

Bununla yanaşı, Paralimpiya
Oyunlarının açılış mərasiminin
əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu
kimi, saat 20:00-dan 23:00-a kimi
davam edəcəyi bildirilir.
Bu yarışların bağlanış mərasi-

mi də idmançıların sayının azalacağı gözlənildiyindən 30 dəqiqə
qısaldılaraq saat 22:30-a kimi
davam edəcək.

Atletlər kəndi açılıb
Tokioda
Olimpiya
Oyunları
ərəfəsində - iyulun 7-də Yaponiya
paytaxtının Harumi rayonunda Atletlər kəndi rəsmi nümayəndələr və
idmançılar üçün açılıb.
Təqribən 44 hektar ərazini əhatə
edən Atletlər kəndi gələn həftə yarışların rəsmi açılışına 10 gün
qalmış idmançıları qəbul etməyə
başlayacaq və avqustun 8-ə kimi
fəaliyyət göstərəcək.
Paralimpiya Oyunları üçün isə
Atletlər kəndi avqustun 17-də açılacaq və sentyabrın 8-ə kimi fəaliyyət
göstərəcək. Yarışlar zamanı burada
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təqribən 18 min idmançının və rəsmi nümayəndənin
qalacağı gözlənilir.
Tokio körfəzinin sahilində yerləşən Atletlər kəndi
rahatlığı və gözəl mənzərəsi ilə diqqəti cəlb edir. Belə
ki, Atletlər kəndi üç tərəfdən körfəz suları ilə əhatə
olunub və burada yerləşən binaların eyvanlarından
dənizə gözəl mənzərə açılır. Kəndin mərkəzində yerləşən nəqliyyat mərkəzi idmançıların yarış yerlərinə və
geriyə hərəkətinə dəstək verəcək.
Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Oyunlar
ərəfəsində idmançıların təhlükəsizliyini təmin etmək
məqsədilə onlardan Atletlər kəndində maksimum
az qalmaları xahiş olunacaq. Olimpiyaçılar üçün bu
müddət 5 gün, paralimpiyaçılar üçün isə yeddi gün
təşkil edəcək. Həmçinin onlar yarışlarda iştirakları
başa çatdıqdan sonra iki gün ərzində kəndi tərk etməlidirlər.

Paralimpiyaçılarımızın qazandıqları
lisenziyaların sayı 34-ə çatıb
Paralimpiyaçılarımızın Tokio 2020-yə qazandıqları
lisenziyaların sayı 34-ə çatıb.
Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin (AMPK)
atletika üzrə milli komandasının üzvləri Lamiyə Vəliyeva və Yuliya Yanovskaya reytinq xalları qazandıran
yarışlarda yüksək nəticələr göstərərək XVI Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya əldə ediblər.
Bu günədək AMPK-nın idmançıları Tokio 2020-yə
34 lisenziya əldə ediblər. Onlardan 11-i cüdo, 10-u
atletika, 4-ü parataekvondo, 4-ü pauerliftinq, 3-ü
üzgüçülük və 2-si güllə atıcılığı növündədir.
Qeyd edək ki, Rio 2016 XV Yay Paralimpiya Oyunlarına Azərbaycan millisi 22 lisenziya qazanmışdı.

Azərbaycanı Tokio 2020 Yay Olimpiya
Oyunlarında təmsil edəcək idmançılar
Anna Skidan (Atletika - çəkicatma)
Maksim Şemberev (Üzgüçülük - 400 m qarışıq)
Mariya Stadnik (Qadın güləşi - 50 kq)
Şərif Şərifov (Sərbəst güləş - 97 kq)
Zöhrə Ağamirova (Bədii gimnastika - çoxnövçülük)
Yelizaveta Luzan (Bədii gimnastika - qrup çoxnövçülük)
Darya Sorokina (Bədii gimnastika - qrup çoxnövçülük)

Anna
Skidan

Maksim
Şemberev
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Məryəm Səfərova (Bədii gimnastika - qrup çoxnövçülük)
Ləman Əlimuradova (Bədii gimnastika - qrup çoxnövçülük)
Zeynəb Hümmətova (Bədii gimnastika - qrup çoxnövçülük)
Marina Nekrasova (İdman gimnastikası - qadınlar
çoxnövçülük)
İvan Tixonov (İdman gimnastikası - kişilər çoxnövçülük)
Ruslan Lunyov (Güllə atıcılığı - 25/50 m məsafəyə
kiçikçaplı tapançadan atəş açma)
Elçin Əsədov (Velosiped idmanı - şosse)
Milad Beigi (Taekvondo - 80 kq)
Nazim Babayev (Atletika - üç təkanla tullanma)
Tayfur Əliyev (Boks - 57 kq)
Hacı Əliyev (Sərbəst güləş - 65 kq)
Hacımurad Hacıyev (Sərbəst güləş - 74 kq)
İslam Abbasov (Yunan-Roma güləşi - 87 kq)
Anna Başta (Qılıncoynatma - sablya)
Elis Manolova (Qadın güləşi - 68 kq)
Rafiq Hüseynov (Yunan-Roma güləşi - 77 kq)
Fəridə Əzizova (Taekvondo - 67 kq)
Rafael Ağayev (Karate - 75 kq)
İrina Zaretskaya (Karate - +61 kq)
Eydi Reski Dviçahyo (Badminton)
Kəramət Hüseynov (Cüdo - 60 kq)
Orxan Səfərov (Cüdo - 66 kq)
Rüstəm Orucov (Cüdo - 73 kq)
Murad Fətiyev (Cüdo - 81 kq)
Məmmədəli Mehdiyev (Cüdo - 90 kq)
Zelim Kotsoyev (Cüdo - 100 kq)
Uşangi Kokauri (Cüdo - +100 kq)
Aişə Qurbanlı (Cüdo - 48 kq)
İrina Kindzerskaya (Cüdo - +78 kq)
Rostislav Pevtsov (Triatlon)
Cavid Çələbiyev (Boks - 63 kq)
Lorenso Sotomayor (Boks - 69 kq)
Loren Alfonso Dominges (Boks - 81 kq)
Məhəmməd Abdullayev (Boks - +91 kq)
Firdovsi Fərzəliyev (Karate - 67 kq)
Emin Cəfərov (Stend atıcılığı)
Məryəm Şeyxəlizadəxangah (üzgüçülük)
Qeyd edək ki, Tokio 2020-yə lisenziya qazanan atletimiz Aleksis Kopello zədələnib əməliyyat olunduğu
üçün olimpiadada iştirak edə bilməyəcək.

Mariya
Stadnik

Şərif
Şərifov
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- Cavid müəllim, təşkilat
barəsində oxucularımıza məlumat verərdiniz.
- Mərkəzi ofisi Türkiyədə yerləşən Dünya Narkotiklə Mübarizə
Aparan İdmançılar Federasiyası
qısa zaman ərzində böyük nüfuz
qazanıb. Qurum bu sahədə bir sıra
layihələrin həyata keçməsində əsas
vasitəçi olub. Mənim federasiyanın
prezidenti Qaya Müzəffər İlıcakla və İcraiyyə Komitəsinin üzvləri
ilə sıx əlaqələrim olub. Görüşlərimiz zamanı qurumun fəaliyyəti ilə
yaxından tanış olmuşdum. Belə görüşlərin birində təşkilatın prezidenti
Qaya Müzəffər İlıcakın və İcraiyyə
Komitəsi üzvlərinin yekdil rəyinə
əsasən Azərbaycan nümayəndəliyinin yeni rəhbəri seçildim. Fürsətdən

Cavid Allahverdiyev:

“sağlam həyat tərzini təbliğ edİRİK”
Sağlam cəmiyyətdə hər
zaman istənilən uğura, istənilən nailiyyətə sahib çıxmaq
mümkündür. Bu gün sağlam
cəmiyyətin kökündə uşaq və
yeniyetmələrin fiziki və mənəvi tərbiyəsi durur. Bu yaş
həddində olan insanlar gələcək nəslin davamçılarıdırlar.
Biz valideynlər çalışmalıyıq
ki, övladlarımız sağlam həyat
tərzində formalaşsınlar.
Onların pis vərdişlərdən uzaq
olmaları üçün hər zaman
ayıq-sayıq olmalıyıq. İdman
və bədən tərbiyəsi bu cür
halların baş verməməsi üçün
ən yaxşı vasitədir. Bu sahədə
fəaliyyət göstərən təşkilat
və qurumlar da öz işini bu
istiqamətdə qurublar.

publika Olimpiya Ehtiyat Qüvvələri İxtisaslaşdırılmış Uşaq-Gənclər
Velosiped Məktəbinin tədris işləri
üzrə direktor müavini Cavid Allahverdiyev, təşkilatın Azərbaycan nümayəndəliyinə yeni rəhbər seçilib.
Nümayəndəliyin fəaliyyəti ilə bağlı
məlumat almaq üçün Cavid Allahverdiyevlə görüşdük. Müsahibimiz
bizi maraqlandıran sualları cavablandırdı.

istifadə edib bu etimada görə, federasiya rəhbərliyinə öz dərin münnətdarlığımı bildirirəm. Ölkəmizdə də bu təyinat müsbət qarşılandı. Qısa müddət
ərzində Gənclər və İdman nazirinin
müavini İsmayıl İsmayılovla, Gənclər
və İdman Nazirliyinin idman şöbəsinin müdiri Fərid Mansurovla və Milli
Olimpiya Komitəsinin məsləhətçisi,
“Olimpiya dünyası” qəzetinin baş re-

Dünya Narkotiklə Mübarizə
Aparan İdmançılar Federasiyası
2011-ci ildə Türkiyədə yaradılıb.
Baş ofisi qardaş ölkədə yerləşən
bu təşkilatın onlarla nümayəndəliyi
dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda bu nümayəndəlik 2017-ci ildə
təsis edilib. Bu yaxınlarda isə Res-
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daktoru, əməkdar jurnalist
Murad Fərzəliyevlə görüşüb, dəyərli məsləhətlərini
və xeyir-dualarını aldım.
- Fəaliyyətinizi hansı
istiqamətdə qurmağı
planlaşdırırsınız?
- Narkotiklə mübarizədə tək yol idmandır. Bu bizim əsas devizimizdir. Bu
təşkilat hər şeydən əvvəl
sağlam həyat tərzini təbliğ etməyi düşünür. Zərərli
vərdişlərdən uzaq olan cəmiyyət hər zaman sağlam
şəkildə formalaşacaq. Çox
təəssüf ki, narkotikə meyl
edən insanların sayı xeyli
artmaqdadır. Artıq yaş həddində də dəyişiklik var.
Mənim 40-dan yuxarı
yaşım var. Bizim dövrümüzdə narkotikdən yaşlı
insanların istifadəçisi olduğunu eşidirdik. Lakin müasir dövrümüzdə məktəblilərin və tələbələrin narkotik
istifadəçisi olduğu xəbərləri
bizi çox məyus edir. Təəssüf ki, narkotik indi çox əlçatan olub. Buna görə də
narkotik
istifadəçilərinin
sayında artım hiss olunur.
Biz güc strukturlarının işinə
müdaxilə edə bilmərik. Sadəcə bir qurum kimi biz də
öz növbəmizdə həmin yaş
qrupunda olan insanlar

arasında maarifləndirmə işi
aparmağı düşünürük.
Uzun müddət idman
sahəsində bir sıra işlərin icrasında öz qüvvə və bacarığımı nümayiş etdirmişəm.
İndi isə bu qurumda daha
sıx işləmək istəyirəm. Biz
Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi,
Təhsil Nazirliyi, Daxili İşlər
Nazirliyi ilə birlikdə səmərəli fəaliyyət göstərib, uğura
imza ata bilərik.
- Uzun illər idman
sahəsində fəaliyyət
göstərmisiniz. Əldə etdiyiniz təcrübələr yəqin ki,
yeni işinizdə sizə kömək
olacaq.
- Qeyd olunduğu kimi,
mən Respublika Olimpiya
Ehtiyat Qüvvələri İxtisaslaşdırılmış Uşaq-Gənclər
Velosiped Məktəbinin tədris işləri üzrə direktor müaviniyəm. Biz Azərbaycan
Velosiped İdmanı Federasiyası ilə orta məktəblərdə böyük layihələr həyata
keçirmişik. Öz növbəmizdə
çalışırıq ki, peşəkar idmandan əlavə sağlam həyat
tərzini təbliğ edək. Hesab
edirik ki, həmin qurumlar bizə bu işdə yaxından
dəstək olacaq. Bakı şəhər
Təhsil İdarəsinin dəstəyi ilə
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biz bu yarışları orta məktəb
şagirdləri arasında keçirmişik. Təəssüf ki, pandemiya
hər bir sahədə olduğu kimi
bizim işlərimizdə də təsirsiz
ötüşmədi. Hazırda məktəblərin yay tətilində olmasına

görə biz belə tədbirləri yeni
dərs ilində həyat keçirməyi planlaşdırırıq. Biz Bakı
şəhər Gənclər və İdman
Baş İdarəsi ilə birlikdə eləcə də digər qurumlarla indidən əlaqə saxlayırıq ki, həmin ərəfədə layihələrimizə
start verə bilək.
- Uşaq və yeniyetmələrin fiziki və mənəvi
sağlamlığı əsas şərtdir.
Mühit amili və diqqət xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bu barədə sizin də fikirlərinizi bilmək maraqlı
olardı.
- Yeniyetməlik dövrü
elə bir mərhələdir ki, həmin vaxt uşaq çox həssas
olur. O, düşdüyü mühitdə
formalaşır. Bu baxımdan
valideynlər də çox diqqətli olmalıdırlar. Ən azından
bilməlidirlər ki, övladları evdən kənarda vaxtını
harada və kimin yanında
keçirir. Mühit amili əsas rol
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oynayır. Psixologiya insan
həyatının ayrılmaz hissəsidir. Əgər uşaqlarda hər
hansı bir xoşagəlməz hallar hiss olunarsa, imkan
daxilində psixoloqla əlaqə
saxlamaq lazımdır.
- Tanınmış idmançılarla uşaqların görüşünü təşkil etmək fikrinə
münasibətinizi bilmək
istərdik.
- Uşaq üçün valideynlərdən yaxşı psixoloq ola
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bilməz - fikri bizim üçün
əsasdır. Lakin valideynlər
bütün günü övladını izləyə
bilməz. Bizim qurum belə
bir qərara gəlib ki, ölkəmizdə tanınan və uğurları
ilə dünyanı fəth edən idmançılarımızla məktəbliləri bir araya gətirək. Onlar
keçdikləri həyat yolundan
danışaraq, uşaqları idmana, sağlam həyat tərzinə yönəltsinlər. Bu əsas
şərtdir. Bir idmançımız
Olimpiya oyunlarında və
böyük yarışlarda uğur qazanırsa, o cəmiyyət üçün
örnəyə çevrilir. Hamı onun
kimi olmaq istəyir. Əgər o
cüdoçu və yaxud karateçidirsə, həmin uşaq idmanın
bu növünü seçmək istəyəcək. Onun sinif yoldaşı,
məhəllədəki dostları da
ona baxıb, idmana həvəslənəcək. Nəticədə böyük
bir sağlam yaş həddi formalaşacaq. Hesab edirəm
ki, biz qısa zaman ərzində
böyük işlərin öhdəsindən
layiqincə gələcəyik.
Anar Əhmədov
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Mahir Emreli indi öz məharətini Polşada nümayiş etdirməli olacaq: onun “Qarabağ”dan “Legia”ya transferi,
nəhayət, rəsmiləşdi. Bu elə
hadisədir ki, reallaşacağına,
bəlkə də, heç kim inanmırdı.
Nə jurnalistlər, nə azarkeşlər…
Məlum məsələdir, azərbaycanlı futbolçular xarici klublarda çıxış
etməyə həvəsli deyillər. Bunun da
səbəbi sirr deyil: onlar ölkədə digər
peşə sahiblərinin əksəriyyətindən
çox qazanırlar.
Avrokubokların qrup mərhələlərində fərqlənə bilməsə də, “Qarabağ”ın tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasında çıxış etməsində o
vaxt 20 yaşı olan Mahirin də əməyi
vardı. 2017-ci ildə “Kopenhagen”
ilə ilk oyunda onun vurduğu qol
“Qarabağ”a 1:0 hesablı qələbə
qazandırmış, cavab oyununda 1:2
hesabı ilə uduzsalar da, qrup mərhələsinə çıxa bilmişdilər.
Ondan sonra Mahir avrokubokların seçmə mərhələlərdə “Dundalk” və “APOEL”, həmçinin ötən
mövsüm “Sileks” və “Sheriff”i məyus edə bilib.
2017/18 mövsümündən başlayaraq Mahir Azərbaycan Premyer
Liqasında ya mövsümün bombardiri, ya da ən sərrast oyunçularından biri olur. Bu ilin apreldə
o, “Qəbələ”yə 5:0 hesabı ilə qalib
gəldikləri oyunda 71-ci dəqiqədə
meydana çıxdıqdan sonra oyunun
sonunda iki dəqiqə ərzində het-trik
etməyi bacarıb.
Bununla belə, Mahir Azərbaycanda son illər, bəlkə də, ən çox
tənqid olunan futbolçudur. İstər
“Qarabağ”, istər Azərbaycan millisi məğlub olur - günahkar Mahir
Emrelidir, qol vurmur - yenə onun
günahıdır.
Xüsusilə də ötən il UEFA Millətlər Liqası-2020/21 çərçivəsində Lüksemburqla oyunun 25-ci
dəqiqəsində qırmızı vərəqə alması və nəticədə Azərbaycan millisinin 1:2 hesabı ilə məğlubiyyətindən sonra tənqidlər pik həddə
çatmışdı.
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Bu transferi
heç kim gözləmirdi...
Yeri gəlmişkən, Mahir Emreli ilə bağlı maraqlanan Polşanın
Goal.pl saytına həmçinin onun
yeniyetmə vaxtlarında “Atlético
Madrid” və “RC Lens”ın düşərgəsində də təcrübə keçdiyini, başla
oyun, təkətək mübarizələrdən qalib ayrıla bilməsi, qol duyumunun
üstün cəhətləri olması, ingiliscə
bilməsinin “Legia”ya tez adaptasiya olmasına kömək edə biləcəyini
də bildirmişəm.
Ümumiyyətlə, ulduzu parlayandan Mahirin adı bir çox klubla
hallanıb. Onların arasında “Beşiktaş” da olub, İspaniyanın “Málaga”
və “Extremadura” klubları da. Bu

ilin əvvəlində mətbuatda Avstriya
“Sturm Graz”ının da onu transfer
etmək istədiyi barədə məlumat
vardı.
Amma Mahirin “Qarabağ”dan
məhz “Legia”ya keçəcəyinə heç
kim inanmırdı. Çünki son 7 mövsümdə mütəmadi olaraq avrokubokların qrup mərhələsində oynamış “Qarabağ” son 4 mövsümdə
Avropada qrup mərhələsinə çıxa
bilməyən “Legia”dan daha üstün
klub sayılır.
Ondan başqa, 2010-cu ildən
başlayaraq Azərbaycan və Polşa
təmsilçilərinin avrokuboklardakı
5 mübarizəsindən 4-də bizim ko-
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mandalar qalib ayrılıb. O cümlədən 2020-ci ildə “Qarabağ” məhz
Polşada “Legia”ya 3:0 hesabı ilə
qalib gələrək Avropa Liqasının
qrupuna düşüb.
Mahir Emrelidən əvvəl də Polşada azərbaycanlı futbolçular çıxış
edib. Anar Kələntərov 1997-ci ildə
“Czuwaj Przemyśl” komandasının
oyunçusu olub. Ruslan Məcidov
2006-cı ildə “Widzew Łódź”un qapısını qoruyub. Saşa Yunisoğlu
2007-2008-ci illərdə “Dyskobolia
Grodzisk” və “Polonia Warsaw”ın
heyətində yer alıb. Fuad Bayramov isə 2021-ci ildən “KSZO Ostrowiec Świętokrzyski” klubunda
oynayır.
Onlardan əvvəlsə Azərbaycan
futbolçusu Yuri Kuznetsov hələ
sovet dövründə - 1970–1971-ci
illərdə “Gwardia Warszawa” komandasını çalışdırıb.
Ümumiyyətlə, “Qarabağ” avrokubokların daimi iştirakçısı olsa
da, transfer bazarında satış baxımından fəal iştirakçı deyil. Mahir
Emrelidən əvvəl “Qarabağ”dan
yalnız Vaqif Cavadovun 2010-cu

ildə “Twente”yə, 2017-ci ildə Reynaldonun Türkiyə “Adanaspor”una, Riçard Almeydanın 2018-ci
ildə Qazaxıstan “Astana”sına keçidi Azərbaycanda səs-küyə səbəb
olmuşdu.
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Mahir Emreli, nəhayət, tilsimi
qırdı, Avropaya üz tutdu. Bəs indi
növbə kimindir?
Rasim Mövsümzadə
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“Qızıl top”u

kimə qismət olacaq?

“Qızıl top” bir aylıq turnirlərin
nəticələrinə görə deyil, bütün təqvim ilinə
görə verilir. Bu səbəbdən Fransa millisi
ilə Avro-2020-dəki uğursuzluğuna baxmayaraq, son mövsümü sabit keçirən və
“Çelsi” ilə Çempionlar Liqasının qalibi olan
N'Qolo Kanteni hələ də mükafatın əsas
favoriti hesab etmək mümkündür.

30

“Çelsi” ilə Çempionlar Liqasını və İtaliya millisi ilə Avropa çempionluğunu qazanan, Avro-2020də yarımmüdafiədə bir çox oyun komponentlərində
hamını qabaqlayan Jorjinyo da "Qızıl top"a əsas namizədlərdən biri olacaq.
Məsələn, Avro-2020 ilə bağlı maraqlı bir statistikanı qeyd edim. Jorjinyo bütün yarış ərzində
rəqiblərin ötürdükləri topları hamıdan çox - 25 dəfə
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paniya çempionatı və Çempionlar
Liqasında uğursuzluq yaşayıb.
Eyni sözləri “Yuventus”un portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu
Ronaldu ilə bağlı da deyə bilərik
- baxmayaraq ki, o, Avropa çempionatlarının rekordçusu, eyni zamanda 5 qolla Avro-2020-nin bombardiri olub.
Robert Levandovskiyə gəlincə,
bu il beynəlxalq miqyasda titula
həsrət qalmasına baxmayaraq,
“Bayern”də məhsuldar bir mövsüm
keçirib, eyni zamanda Polşa komandasının lideri olaraq Avro2020-də 3 qol vurub.
Şübhəsiz, futbolçuların sentyabr-oktyabrda aparıcı milli çempi-

onatlar və Çempionlar Liqasında
göstərdiyi nəticələr də mükafatın
münsiflər heyətinin qərarına təsir
edəcək.
Son mövsümlə bərabər bütün
karyeralarına nəzər salsaq, italiyalı Corco Kyellini, belçikalı Kevin
de Brüyne, fransalı Kərim Benzema və almaniyalı İlkay Gündoğan
kimi futbolçular da “Qızıl top”a layiqdirlər.
Məncə, fransalı Kilian Mbappe
isə Avro-2020-dəki uğursuzluğu
səbəbindən 2021-ci ilin “Qızıl
top”unu qazanmaq şansını ən çox
qaçıran futbolçu oldu.
Rasim Mövsümzadə

ələ keçirib, komandasının mübarizəni 1/8 finalda dayandırmasına
baxmayaraq, bu göstəricidə ikinci
isə Kantedir: 14 dəfə.
Lionel Messi, nəhayət, Argentina millisi ilə Amerika kubokunun
qalibi olsa da, “Barselona” ilə İs-
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Banişevski Yunanıstanla
oyunlarda 5 qol vurub
Tanınmış azərbaycanlı
jurnalist Rasim Mövsümzadə “Olympiacos” – “Neftçi”
qarşılaşması ərəfəsində
Yunanıstanın FOS nəşrinə
Azərbaycan çempionu
haqqında danışıb.
- Azərbaycan çempionatında
“Neftçi” hücum futbolu oynamağa çalışır. Buna komandanı tarixi
və ənənələri, nailiyyətləri və çoxsaylı azarkeşləri də məcbur edir.
2021/22 mövsümü avqustun 14-də
başlayacaq Azərbaycan Premyer
Liqasında mübarizə aparan 8 komandadan altısı 21-ci əsrdə yaradılıb. Yalnız “Neftçi” və “Qarabağ”
sovet dövründən qalan klublardır.
Tarixdən söz düşmüşkən, qeyd
edim ki, “Neftçi”nin əfsanəsi Anatoli
Banişevski SSRİ yığmasının heyətində Yunanıstan millisilə oyun-
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larda hamıdan çox – 5 qol vurub.
Düzdür, bunlar uzaq 1965-1967-ci
illərdə olub.
Hazırkı “Neftçi”nin ən zəif yeri
isə qapıçı və müdafiədir. Komanda
arxa xətti gücləndirmək üçün fransalı Romain Basque və portuqaliyalı Hugo Bastonu transfer edib.
Bundan başqa, “Neftçi” qapıçı, sol
müdafiəçisi, cinah oyunçuları və
hücumçu transfer etmək istəyir.
Ümumiyyətlə, “Neftçi” əsasən,
müqaviləsi bitmiş azad oyunçuları
transfer edir, futbolçu satışından
da pul qazana bilmir. Məsələn, sol
cinah müdafiəçisi Anton Krivotsyuk
bu yay azad transfer kimi Polşanın
“Wisla Plock” klubuna keçib.
Komandanın əsas ulduzu onun
43 yaşlı baş məşqçisi Samir Abasovdur. O, 11 noyabr 2020-ci ildən
“Neftçi”ni çalışdırır. 8 ildir çempion
ola bilməyən komandanı, nəhayət,

2020/21 mövsümündə çempion
edə bilib.
Onun hər mətbuat konfransı,
müsahibəsi Azərbaycan futbolunda olay olur, gündəm olur. “Bizim
sol cinah müdafiəçimiz yoxdur, bizsə burada “Olympiacos”u müzakirə
edirik” – Tbilisi “Dinamo”su ilə ikinci
oyundan sonra o belə demişdi.

***
Ötən mövsümün ikinci yarısında “Neftçi”də oynayan məşhur
yaponiyalı hücumameylli yarımmüdafiəçi Keisuke Hondanın gedişindən sonra komandanın əsas
oyunçusu kimi, ilk növbədə, Namiq
Ələsgərovun adını çəkməliyəm. O,
19 qolla ötən mövsüm Azərbaycan Premyer Liqasının bombardiri
olub – bu, 2014/15 mövsümündən
başlayaraq Azərbaycanda ən yaxşı
göstəricidir. Yoxlama oyunlarını (o
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cümlədən “Spartak Moskva”ya qalib gəliblər – 2:1) da nəzərə almaqla
o, ardıcıl 5 oyundur qol vurur. Ümumiyyətlə, Namiq Ələsgərov indiki
heyətdə hamıdan əvvəl - 2017-ci
ildən “Neftçi”də oynayır. Əslində
hücumameylli yarımmüdafiəçi olsa
da, indi komandanın əsas qol ümididir. O, 2020-ci ildə də Azərbaycanın ən yaxşı futbolçusu sorğusunda
3-cü yeri tutub.
Ondan başqa, komandanın
pleymeykeri Emin Mahmudovun da
adını çəkmək lazımdır. Onun “Spartak Moskva” və “Boavista” kimi komandalarda oynamaq təcrübəsi
var.
Hər ikisi Azərbaycan millisinin
oyunçularıdır.
Onlardan başqa, mərkəz yarımmüdafiəçisi Mamadou Kané Qvineya millisinin, yeni transfer yarımmüdafiəçi Harramiz isə San Tome və
Prinsipi millisinin üzvüdür.
Sadaladıqlarımdan əlavə Sezar
Meza Kollini də qeyd edə bilərəm.
2013/14 mövsümündən Azərbaycanda çıxış edən paraqvaylı hücumameylli yarımmüdafiəçi 2018/19cu illərdə Rumıniyada oynasa da,
yenidən Azərbaycana qayıdıb.
Ancaq bu futbolçu "Neftçi"yə yeni
gəlib və Tbilisi "Dinamo"suna qarşı
matçlar göstərdi ki, yeni komandasına hələ uyğunlaşmalıdır.

***
Düzdür, yay aylarında Bakıda
isti olur, amma Ərəbistan yarımadasındakı kimi qaynar isti olmur.
Azərbaycandakı iqlim hətta Cənubi
Avropadakından da sərindir. Ona
görə də havanın futbolçulara problem yaradacağına inanmıram.

***
Təbii ki, Azərbaycanda “Olympiacos”un səviyyəsini və onun bu
cütün favoriti sayıldığını bilirlər. Əlbəttə, Azərbaycan çempionu müdafiəyə daha çox diqqət yetirməyə
çalışacaq. Amma “Neftçi”nin tam
müdafiədə oturacağını da gözləməyin.
Əgər UEFA-nın son klub reytinqinə baxsaq, “Neftçi” “Olympiakos”, AEK və PAOK-dan zəif, “Aris”
və digər yunan klublarından güclüdür.

Oyunçularının transfer dəyərinə baxsaq, Transfermarkt saytına görə, “Neftçi” ümumi 8,4 milyon
avro ilə təxminən Yunanıstanın
“Panetolikos” və “PAS Lamia 1964”
klubları səviyyəsindədir.
“Neftçi”nin gücü barədə 20192020-ci illərdə bu komandada
oynamış yunan sağ cinah oyunçusu Vangelis Platellasdan və ya
2020/2021 mövsümündən “Zirə”də
oynayan yunan mərkəz müdafiəçisi
Dimitrios Chantakiasdan da soruşa
bilərsiniz.

***
Tbilisi “Dinamo”su ilə oyundan
sonra “Neftçi”nin baş məşqçisi Samir Abasov da “Bakcell Arena”nın
qazonu ilə bağlı belə demişdi: “Qar-
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şılaşma zamanı köməkçilərimlə
oyunun özündən çox qazonun vəziyyətini daha çox müzakirə edirdik.
Futbolçular düz yerdə sürüşüb yıxılırdılar. Bununla bağlı 100 faiz klubun rəhbərliyilə danışacağıq”.
Ara-sıra Azərbaycan millisi də
oyunlarını bu stadionda keçirib.
Məsələn, Azərbaycan komandası
2019-cu ildə bütün ev oyunlarını
“Bakcell Arena”da keçirib.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan
klublarının avrokuboklarda evdə
keçirəcəkləri oyunlarında tribunalara stadionların ümumi azarkeş
tutumunun 50 faizi qədər tamaşaçı buraxılacaq. Tbilisi “Dinamo”su
ilə matçda 11 min yerlik stadionda
3218 tamaşaçının olduğunu da bildirim.
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Altı idman növü Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi
(BOK) tərəfindən rəsmən
tanınıb.
Bu barədə qərar BOK-un
Yaponiyanın paytaxtı Tokioda
keçirilən 138-ci sessiyasında
qəbul olunub.
Beynəlxalq Sambo Federasiyası, Beynəlxalq Çirlidinq
Şurası, Beynəlxalq Muay-tay
Assosiasiyası Federasiyası,
Beynəlxalq Aysştok İdmanı
Federasiyası, Dünya Lakross
Federasiyası və Dünya Kikboksinq Təşkilatı Assosiasiyası
BOK tərəfindən rəsmən tanınıb.

Tanınmış idman qurumlarının
bəzilərinin idmançıları 2028-ci ildə

Los-Ancelesdə keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarında iştirak edə bilər.
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ev sahibliyi edəcək

Avstraliya üçüncü dəfə Yay Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi edəcək.
Belə ki, 1956-cı ildə Olimpiada Melburn, 2000-ci ildə isə Sidneydə təşkil
olunub.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Yay
Olimpiya Oyunlarına Paris, 2028-ci
ildə isə Los-Anceles şəhərləri ev sahibliyi edəcək.

2032-ci ildə Yay Olimpiya Oyunlarına Avstraliyanın Brisben şəhəri ev
sahibliyi edəcək.
Bu barədə Beynəlxalq
Olimpiya Komitəsinin Yaponiyanın paytaxtı Tokioda
keçirilən sessiyasında qərar
qəbul olunub.

Luis Hamilton Formula 1 Böyük Britaniya Qran-Prisinin qalibi
İyulun 18-də Formula 1
Böyük Britaniya Qran-Prisinin qalibi müəyyənləşib.
Silverstoun avtodromunda təşkil olunan mövsümün
onuncu yarışında “Mercedes”in pilotu Luis Hamilton
birinci olub. İlk üçlüyü “Ferrari”nin pilotu Şarl Lekler və
“Mercedes”in üzvü Valtteri
Bottas tamamlayıb.
Çempionatın lideri Maks
Ferstappen ("Red Bull Racing")
qəza törədib. Belə ki, onun bolidi birinci dövrədə L.Hamiltonun bolidi ilə
toqquşduqdan sonra böyük sürətlə
təhlükəsizlik səddinə çırpılıb. Qəza-

34

dan sonra pilot xəstəxanaya yerləşdirilib.
L.Hamilton cari mövsüm dördüncü, Silverstounda səkkizinci, karyerasında isə 99-cu qələbəsini qazanıb.
Pilotların siyahısına 185 xalla M.

olub

Ferstappen başçılıq edir. L.Hamilton 177 xalla ikinci, Lando
Norris ("McLaren") isə 113 xalla üçüncü pillədə yer alıb.
Konstruktorlar kubokunda
"Red Bull" 289 xalla birincidir.
Hesabında 287 xal olan "Mercedes" ikinci, "McLaren" isə
163 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb.
Növbəti yarış iki həftə sonra
Macarıstanda təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, iyunun 6-da Bakı
şəhər halqasında təşkil edilən Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisində "Red
Bull"un pilotu Serxio Peres qalib olmuşdu.
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an imti
Qvineya Tokio-2020-də iştirakd

na edib

Qvineyanın Olimpiya komandası Tokio-2020 Yay Olimpiya
Oyunlarında iştirakdan imtina
edib.
Buna səbəb COVID-19 infeksiyasına yoluxanların sayının artması
olub.
Qvineyanın idman naziri Sanussi Sou deyib: "Bu addımı dövlət
rəsmiləri ilə müzakirələrdən sonra
atdıq. Qvineyalı idmançıların sağlamlığı bizim üçün çox önəmlidir.
Təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki,
Qvineya Olimpiya komandası Tokio2020-də iştirak etməyəcək.
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Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında iştirak edəcək idmançıların 48,8
faizini qadınlar təşkil edir.
Bu, yay Olimpiya Oyunları tarixində
rekord göstəricidir.
Əvvəllər rekord 2016-cı ildə Rio-de-Janeyroda təşkil olunan Olimpiadaya məxsus idi. Belə ki, dördilliyin zirvə yarışında
idmançıların 45 faizini qadınlar təşkil etmişdi. "London-2012"də isə bu göstərici
44,2 faizə bərabər idi.
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Tokio Olimpi
Tokio Olimpiadasında
çıxış edəcək ən
gəlirli idmançıların siyahısı
açıqlanıb.
Siyahıya basketbol üzrə ABŞ millisinin forvardı Kevin
Dürant başçılıq edir.
“Forbs” nəşrinin
hesablamasına görə,
“Bruklin”in 32 yaşlı
basketbolçusu ötən il
75 milyon dollar gəlir
əldə edib. İkinci pillədə yaponiyalı tennisçi Naomi Osaka

qərarlaşıb. O, ötən il 60 milyon dollar qazanıb. Üçüncü pillədə də MBA
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ıqlanıb

üzvü qərarlaşıb.
Söhbət ilə 40,3
milyon
dollar
qazanan “Portlend”in basketbolçusu Demian
Lillarddan gedir.
İlk
onluq
əsasən basketbolçu və tennisçilərdən ibarətdir. Bu mənada
yalnız şimali irlandiyalı qolfçu
Rori Makilroy
istisna
təşkil
edir. O, ötən il 32 milyon dollar qazanıb.
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