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iya
g
nolo
və Tex
Aerokosmik ı Bakıda
Festival
Mayın 26-da Bakıda “TEKNOFEST Azərbaycan” festivalı
start götürüb.
“TEKNOFEST” Aerokosmik və
Texnologiya Festivalı Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya
Nazirliyi və Selçuk Bayraktarın rəhbərlik etdiyi “Türkiye Teknoloji Takımı” – T3 Vəqfinin təşkilatçılığı ilə
2018-ci ildən başlayaraq hər il keçirilir. Türkiyədən kənarda ilk “TEK-
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NOFEST” Azərbaycanda, Bakı Kristal Zalı və ətrafındakı Dənizkənarı
Bulvar ərazisində təşkil olunub.
“TEKNOFEST
Azərbaycan”
Aerokosmik və Texnologiya Festivalının təşkilatçıları Azərbaycan
Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi, Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya
Nazirliyi və “Türkiye Teknoloji Takımı” – T3 Vəqfidir. Festivalın açı-

lışı bu möhtəşəm tədbirə hazırlığın
gedişatını əks etdirən videoçarxın
nümayişi ilə başlayıb. Açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev, “TEKNOFEST”in
İdarə Heyətinin və T3 Fondu Qəyyumlar Şurasının sədri Selçuk
Bayraktar və Türkiyənin sənaye və
texnologiya naziri Mustafa Varank
çıxış ediblər.
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Rəşad Nəbiyev: “TEKNOFEST” Türkiyədən kənarda
ilk dəfə məhz Azərbaycanda keçirilir. Bu festival ölkələrimiz arasındakı dostluq, qardaşlıq və strateji müttəfiqlik əlaqələrinin növbəti təzahürüdür. Bu, eyni zamanda,
Azərbaycan və Türkiyənin gələcəyə birgə addımlamaq
mesajıdır. Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 2 fevral
tarixli Sərəncamla təsdiq etdiyi “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” strateji sənədində müasir innovasiyalar məkanının qurulması məsələsi
əksini tapıb. “TEKNOFEST” festivalının Azərbaycanda
keçirilməsi innovasiya üfüqlərini daha da genişləndirir.
Gənclərə özlərini sınamaq, xəyallarını gerçəkləşdirmək
üçün yeni platforma, meydan təqdim edir. “TEKNOFEST
Azərbaycan” festivalına qatılan gənclərin ən böyük qazancı əldə etdikləri təcrübələrdir. Festival gənclərin
texnologiya və innovasiya sahəsində potensialının üzə
çıxarılması üçün unikal platformadır.

Rəşad Nəbiyev
bütün məsələnin kökü özünə inamdan başlayır. İnanaraq
başladığınız işlərdə ailənizə, ailənizdən vacib millətinizə,
millətinizdən vacib insanlığa faydalı olmağı qarşınıza
məqsəd qoyun. Əminəm ki, əgər bu nüanslara dəyər
verərək çalışsanız, etdiyiniz bütün işlərdə dünyanın ən
yaxşısı ola bilərsiniz.
Biz “TEKNOFEST”i uşaqlarımızın və gənclərimizin
arzularının hüdudu, onların qarşısında heç bir maneə
olmasın deyə keçiririk. 2018-ci ildə 18 yarışma ilə başladığımız “TEKNOFEST”də yarışma sayı bu gün 40-a
çatıb. İnanırıq ki, 10 müsabiqə və “Take Off” Müəssisə
Zirvəsi ilə başlayan “TEKNOFEST” gənc qardaşlarımın
Azərbaycana marağı ilə getdikcə daha da böyüyəcək.
Bu vəsilə ilə türk uşaqları əzmkarlıqları sayəsində nəyə
nail ola biləcəklərini dünyaya göstərəcəklər.

Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar: Qardaş Azərbaycanda olmaqdan qürur duyuram. “TEKNOFEST” dünyaya açılarkən
ilk gəldiyimiz yer təbii ki, qardaşımızın evi, Bakı olacaqdı. Bir millət, iki dövlət olaraq qardaşlığımız dəfələrlə
sınandı və şükürlər olsun hər dəfəsində könül bağımız
daha da qüvvətləndi. Azərbaycanda gözəl bir atalar sözü
var: “Dost dar gündə tanınar”. Biz hər zaman dar gündə də, şad gündə də bir yerdə olduq. Bakını İstanbuldan
fərqləndirməyən Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam Ordusu da, Qarabağa xidmət edən yüksək texnoloji
milli pilotsuz uçuş aparatlarını hazırlayan türk mühəndisləri də eyni ruha sahibdirlər. Bizim ürəyimizdə bir yara
olan Qarabağ, eyni zamanda, qardaşlığımızın zirvəsidir.
Bu səbəblə Qarabağı yenidən vətən torpağı edən Zəfərin əsl memarı olan əziz şəhidlərimizi bir daha qarşınızda
anıram. Ruhları şad olsun!
Bu gün ölkələr müstəqilliklərini qorumaq üçün yüksək
texnologiyalara sahib olmalıdırlar. Gənclər bu istiqamətdə özlərini təsdiqləməli, bilik və bacarıqlarını daim artırmalıdırlar. Bacaracağına inanmayan insan necə mübarizə apara bilər, məqsədinə necə çata bilər? Buna görə

спортсман № 134 / 2022

Mustafa Varank
Mustafa Varank: Azərbaycanda olmaqdan məmnunuq. “TEKNOFEST”in ilk məşəlini əvvəlcə İstanbulda,
sonra Anadoluda yandırdıq. Ötən il Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan “TEKNOFEST”i beynəlxalq bir
brendə çevirəcəyik” dediyi zaman, təbii ki, ilk dayanacaq məntəqəmiz Azərbaycan oldu. Hər il TEKNOFEST
məkanında yaşadığım o həyəcanı, coşqunu, sevinci bu
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gün daha fərqli yaşayıram. Hazırda
təkcə Türkiyə adından yox, qardaş
Azərbaycan adından da sevinirəm.
Türk dünyası üçün, İslam dünyası
üçün sevinirəm. Bu gün burada iştirak edənlər sabaha dünyaya yol
göstərəcək mühəndislər, elm adamları, tədqiqatçılar olacaq. Sizin yerinizdə ola bilsəydim bu meydanda
məskən salardım. Hər bir təyyarəni,
hər bir texnikanı bir-bir araşdırar,
qeydlər götürərdim. Lazım gələrsə
evə getməzdim, burada yatardım.
Bu meydanda olmaq sizlər üçün yaradılmış böyük bir şansdır. Müstəqillik hekayəmizin adı “milli texnologiya
həmləsidir”. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə Türkiyə
üçün hədəflər müəyyənləşdirilib.
10-15 il əvvəl bəzi ölkələr müdafiə
sənayesi məhsullarını, PUA-ları satmır, gizli və açıq şəkildə embarqo
qoyurdular. Türkiyə terrorla, terroristlərlə mübarizə apararkən texnoloji avadanlıqlardan məhrum qalırdı.
Amma “milli texnologiya həmləsi”
onların planlarını pozdu. Bir zamanlar PUA satmadıqları türk milləti bu
gün dövrünün ən mükəmməl texnoloji məhsullarını istehsal edir. Bu
gün həmin ölkələr bu meydanda da
gördüyünüz türk istehsalı olan texnikaları almaq üçün növbədə dayanıblar. Siyasi mənada tam müstəqil
olmağın yolu texnologiya sahəsində
müstəqillikdən keçir. Biz bunu hər
yerdə deyirik, amma Azərbaycanda
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deməyin xüsusi mənası var. Çünki
biz texnologiya sahəsində müstəqil
olmamağın cəzasını uzun müddət çəkdik. Qarabağdakı işğalın,
zülmün qarşısında dünyanın necə
səssiz qaldığını azərbaycanlı qardaşlarımız və biz çox yaxşı bilirik.
Bu gün burada keçirilən “TEKNOFEST Azərbaycan” hər kəsə verilən
ən gözəl cavabdır. Biz Bakıda təkcə
festival keçirmirik, eyni zamanda,
bütün dünyaya müstəqilliyimizi, bir
millət, iki dövlət olduğumuzu göstəririk.

Festival çərçivəsində
8 texnoloji müsabiqə,
3 beynəlxalq tədbir keçirilib
“TEKNOFEST”
çərçivəsində
keçirilən yarışlarda pilotsuz uçuş
aparatları, robotexnika, peyk mo-
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delləşdirilməsi və digər sahələr üzrə
gənclərə öz bacarıqlarını göstərmək
imkanı verir. Festivalda iştirak üçün
ümumilikdə 1000 komanda, 5000dək şəxs müraciət edib. Azərbaycanın 52 rayonundan, Türkiyənin isə
40 bölgəsindən gənclər festivalda
iştirak üçün qeydiyyatdan keçiblər.
Festival elmi, texnologiyanı
sevən gənclərə özünü sınamaq, ideyalarını reallaşdırmaq imkanı verəcək, təcrübə qazandıracaq. Eyni
zamanda, birlikdə çalışan gənclərə
komanda ruhu aşılayacaq. Sağlam
mühitdə rəqabət aparmağı, əzmkar
olmağı öyrədəcək.
“TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik və Texnologiya Festivalı
çərçivəsində qardaş Azərbaycan və
Türkiyə pilotlarının iştirakı ilə keçirilən aviaşou festivalın ən yaddaqalan hadisələrindən biri olub.
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Türkiyə və Azərbaycanın dövlət
bayraqları və “TEKNOFEST” festivalının bayrağı Bakı səmasında dalğalanıb
Vətən müharibəsinin iştirakçısı,
polkovnik Abdulla Qurbaninin təqdimatında möhtəşəm hava şousu ilk
dəfə eyni təyyarədə uçuş edən qardaş Azərbaycan və türk pilotlarından
ibarət aerobatika heyətlərinin keçidi
ilə başlayıb. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı polkovnik Rəşad Nadirovun
başçılıq etdiyi Mİ-17 helikopterlər
üçlüyü ilk olaraq Türkiyə və Azərbaycan respublikalarının dövlət bayraqlarını və “TEKNOFEST” festivalının
bayrağını Bakı səmasında dalğalandırıb.
Sonra Mİ-24 helikopterləri üçlüyü, MFİ-17 (“Super Muşşaq”) təlim
təyyarələrindən ibarət üçlük, aviabazalarda təyyarəçilərin uçuş qabiliyyətinin daim yüksəldilməsinə xidmət

yenidən ali pilotaj fiqurlarını nümayiş etdirmək üçün aviaşou keçirilən
hava məkanına qayıdıb və sıçrama,
çevrilmə, qalxan, sərt həlqə, sıçramada çəllək və minimal sürətli keçid

edən reaktiv mühərrikli L-39 təlim
təyyarələri üçlüyü, hava məkanında
aviasiyanın hakimliyini qoruyub saxlayan, hücum təyyarələrini və digər
quru qoşun birləşmələrinin havadan
qorunması və himayəsində müstəsna rol oynayan çoxməqsədli, səsdən
iti MİQ-29 qırıcı təyyarələr üçlüyü,
yerüstü hədəflərə dağıdıcı zərbələr
endirən hücumçu SU-25 təyyarələr
qrupu öz nümunəvi uçuşları ilə tamaşaçıları salamlayıb.
MİQ-29 təyyarələr qrupundan
ayrılan “Qarabağ” ordenli qəhrəmanımız polkovnik Zaur Rüstəmov

edib.
Qardaş Türkiyənin Hərbi Hava
Qüvvələrinin
“ATAK”,
“AKINCI-SLTRK”, “HÜRKUŞ” təyyarələri,
eləcə də “Solo Türk” və “Türk Ulduzları”nın nümunəvi uçuşları tamaşaçıları heyran qoyub.
“Türk Aviasiya və Kosmik Sənaye” şirkətinin istehsalı olan “HÜRKUŞ” təyyarəsində ön pilot Murad
Ösbala olub. Digər pilot isə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrindən ehtiyata buraxıldıqdan sonra “HÜRKUŞ”
aerobatika komandasında xidmət
edən ilk azərbaycanlı test-pilot, ehti-
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yatda olan polkovnik Xəlil Yusubovdur.
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin Su-25 və MİQ-29 qırıcı
təyyarələri, hərbi helikopterlər və
qardaş Türkiyənin “Solo Türk”, “Türk
Ulduzları”, “HÜRKUŞ” aerobatika
komandaları, “ATAK” helikopterləri
və “Akıncı” PUA-sı ilə nəfəs kəsən
hava şousu təqdim ediblər. Milli şahinlərimiz də qardaş Türkiyənin pilotları ilə yanaşı, mürəkkəb manevrlərin
öhdəsindən layiqincə, cəsarətlə, qətiyyətlə gəlib və bu dəfə də tamaşaçıları valeh ediblər.
“Ay-ulduz”lu türk bayrağını səmada əzəmətlə dalğalandıran qəhrəman türk pilotları ilə yanaşı, bu
gün İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycanın üçrəngli bayrağını tarixi və
əbədi torpaqlarımız olan cənnət Qarabağımızda, Şuşanın səmalarında
qürurla dalğalandıran milli şahinlərimiz də məharət və peşəkarlıqlarını
nümayiş etdiriblər.
Qeyd edək ki, “TEKNOFEST
Azərbaycan” bir sıra komponentlər
üzrə təşkil olunur. Bunlara texnologiya müsabiqələri, “Take off Baku”
startap sammiti, “Smart Qarabağ”
Hakatonu, Türk Dövlətləri Təşkilatının İKT üzrə nazirlər toplantısı, “Rocket League” və “TEKKEN” oyunları
üzrə Avropa kuboku, sərgilər, hava
şouları, konsertlər və əyləncə attraksionları daxildir.
Festivalın ilk gününün sonunda
ziyarətçilər üçün musiqi proqramı və
lazer şou təqdim olunub.
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“TEKNOFEST Azərbaycan”ın
ikinci günündə hava şousu
nümayiş olunub
“TEKNOFEST
Azərbaycan”
festivalının ikinci günü də böyük
maraqla qarşılanıb, şoular, müsabiqələr və əyləncə proqramı ilə
zəngin olub.
İlk olaraq festival ziyarətçiləri
“Smart Qarabağ” Hakatonunun gedişatı barədə məlumatlandırılıb. Hakatonda Azərbaycan və Türkiyədən
ümumilikdə 30 komanda final mərhələsinə vəsiqə qazanaraq mübarizə aparır. Finalda mübarizə aparmaq hüququ qazanan komandalar
işğaldan azad olunmuş Qarabağın
normal regiona transformasiyası istiqamətində “Ağıllı həllər” təklif edirlər.
“Smart Qarabağ” Hakatonuna
mayın 25-dən start verilib. Bu hakatonun keçirilməsində əsas məqsəd
işğaldan azad edilmiş Azərbaycan
ərazilərində “Ağıllı şəhər” həllərinin
tətbiq edilməsi, bu ərazilərin rahat,
qənaətcil, ekoloji təmiz regiona
transformasiyası, sakinlər və sahibkarlar üçün münbit ekosistemin yaradılması və kənd təsərrüfatı üçün
daha səmərəli şəraitin qurulmasına
töhfə verməkdir.
Hakatonun finalçıları arasında
20 Azərbaycan və 10 Türkiyə komandası mübarizə aparır. Hər bir
komandaya hakatonun anbarın-
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da mövcud olan avadanlıqların və
proqramların spesifikasiyası təqdim
olunub və marafon fasiləsiz olaraq
50 saat davam edəcək.
Finalçılar iş prosesində əşyaların interneti (Internet of things),
tətbiqi proqramlaşdırma interfeysi
(Application Programming Interface), süni intellekt (Artificial Intelligence), bulud hesablama xidmətləri (Cloud Computing Services),
idarəetmə panelləri (Dashboards),
maşın öyrənməsi (Machine Learning), maşınlararası qarşılıqlı əlaqə
(Machine-to-Machine
Communications), “Mesh” şəbəkələr (Mesh
Networks) və digər texnologiyaların
üstünlüklərindən faydalanırlar.
Sonra Xəzər dənizində nümayiş
olunan “Take on gravity show” festival iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Şou zamanı havada
müxtəlif truklar və akrobatik hava
nümayişləri təqdim olunub. Bakılılar və şəhərimizin qonaqları quraşdırılmış xüsusi tribunada nümayişi
böyük coşqu ilə izləyiblər. Həmçinin
ölkəmizdə ilk dəfə su üzərində “Fl-
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yboard” şousu təşkil olunub. Şou
məşhur ispaniyalı “flyboarder” Lindsay McQueenin təqdimatında baş
tutub.
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin “SU-25” (5 ədəd) və
“MiQ-29” (2 ədəd) qırıcı təyyarələri
və hərbi helikopterlərinin, eləcə də
Türkiyənin “Solotürk” (2 ədəd F16),
“Türk Ulduzları” (5 ədəd F5) və
“Hürkuş” aerobatika komandalarının, ATAK helikopterlərinin və AKINCI PUA-sının iştirakı ilə keçirilən
hava şouları bu gün də ziyarətçilərin
qəlbini fəth edib.
Günün birinci yarısında dövlət
rəsmiləri sərgilərlə tanış olublar.
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri
Rəşad Nəbiyev, müdafiə sənayesi
naziri Mədət Quliyev, dövlət sərhəd
xidmətinin rəisi Elçin Quliyev və
digər rəsmi şəxslər “TEKNOFEST
Azərbaycan” festivalı çərçivəsində
nümayiş olunan hərbi texnikalara,
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin və digər qurumların pavilyonlarına baxış
keçiriblər.
Festivala qatılan “BAYKAR Teknoloji” şirkətinin baş direktoru Haluk
Bayraktar AMEA-nın pavilyonu və
akademiyanın Yüksək Texnologiyalar Parkının (YTP) təqdim etdiyi innovativ məhsullarına baxış keçirib.
Haluk Bayraktar ilk dəfə Türkiyədən kənarda, Bakıda keçirilən bu
mötəbər festivalın yüksək səviyyədə
təşkil olunduğunu söyləyib. Şirkətin
baş direktoru AMEA pavilyonunda
təqdim olunan məhsullar arasında
xüsusən pilotsuz uçuş aparatları,
robotlar, “ağıllı” qurğular, o cümlə-
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dən mühərrik və sürtkü yağlarına
böyük diqqət göstərib, akademiyada əldə olunan nailiyyətləri yüksək
qiymətləndirib.
“Düşünürəm ki, bu festival hər
il daha da inkişaf edərək böyük
bir platformaya çevriləcək”, - deyə
qeyd edən Haluk Bayraktar festivalda iştirak edən hər bir müəssisə və
təşkilata uğurlar arzu edib.
Yüksək Texnologiyalar Parkının
baş direktoru iqtisad üzrə fəlsəfə
doktoru Vasif Abbasov Haluk Bayraktarı rəhbərlik etdiyi texnoparkda
əldə olunan nailiyyətlər, istehsal olunan rəqabətədözümlü məhsullarla
yaxından tanışlıq və əməkdaşlıq
perspektivlərinin müzakirəsi üçün
YTP-yə dəvət edib.
“TEKNOFEST Azərbaycan” çərçivəsində ilk gündən yuxarı sinif
şagirdləri, tələbələr və startapçılar
arasında müsabiqələrin keçirildiyi Yarışmaçılar Zonası bu gün də
iştirakçıların maraqla ziyarət etdiyi məkanlardan olub. Müsabiqənin münsiflər heyəti komandaların
stendlərinə baxış keçirir, qiymətləndirmələr aparırlar. Festivalda
ümumilikdə 8 müsabiqə - “Baku
Skills”, “Pilotsuz uçuş aparatları”,
“ROBOTİKS”, “AgroTech”, “Sosial
innovasiyalar”, “Həvəskar peyk modelləşdirilməsi”, “PLANER”, “Ətraf
mühitin qorunması və bərpa olunan enerji mənbələri” təşkil olunub.
Müsabiqələr 3 kateqoriya iştirakçı
arasında keçirilir - məktəblilər (A),
tələbələr (B) və fərdi şəxslər, yaxud
sahibkarlar (C). Bəzi müsabiqələr
yalnız bir və ya iki kateqoriyada aparılır. Müsabiqələrə qatılmaq üçün 5
mindən çox gəncin formalaşdırdığı
1000-dən çox komanda müraciət
edib. Onlardan 170 komanda finala
vəsiqə qazanıb.
Festivalda Kiber İdman üzrə Avropa çempionatının “Tekken7” ya-

rışlarına start verilib. “Tekken7” üzrə
Azərbaycan, Türkiyə, Fransa, Gürcüstan, Macarıstan, İsrail, İtaliya,
Şimali Makedoniya, Monako, Monteneqro, Polşa, Serbiya, Slovakiya,
İspaniya, Uels, Malta və İsveçdən
ümumilikdə 17 iştirakçı mübarizəyə
başlayıb.
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Qeyd edək ki, çempionatın təşkilatçısı Avropa və Azərbaycan Kiber
İdman Federasiyalarıdır. Bununla
yanaşı, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi beynəlxalq turnirə təşkilati və maliyyə dəstəyi göstərir.
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canın “E-Point” startapı (layihənin adı: Fintech, ödəniş
sisteminin inteqrasiyası texnologiyası), 3-cü yer üzrə
Türkiyənin “Co-Print” startapı (layihənin adı: 3D texnologiyası) olub.

SOCAR-ın Bakı Ali Neft Məktəbinin iki
komandası “TEKNOFEST Azərbaycan”
festivalında birinci yeri tutub
Neft və Sənaye Universitetinin 3 komandası
“TEKNOFEST Azərbaycan” çərçivəsində keçirilən
müsabiqələrin qalibi olub
“TEKNOFEST Azərbaycan” çərçivəsində yuxa-

“Take Off Baku” Startap Sammitinin
qalibləri müəyyənləşib
Türkiyə Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda ilk dəfə olaraq keçirilən “TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik
və Texnologiya Festivalı çərçivəsində “Take Off Baku”
Startap Sammitinin qalibləri məlum olub.

rı sinif şagirdləri, tələbələr və startapçılar arasında
keçirilən müsabiqələrdə Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universitetinin (ADNSU) komandaları Aqrar
Texnologiyalar və Robototexnika və Yaşıl texnologiyalar müsabiqələrinin qalibi olublar.
ADNSU-nun “BlizzadrTS” komandası Aqrar Texnologiyalar, “MECHANİCS” komandası Robototexnika, “MakerTronika” komandası isə Yaşıl texno-

Münsiflər heyətinin qiymətləndirməsinə əsasən,
50 iştirakçıdan 25 startap final mərhələsinə keçid alıb.
Startaplar pitçinq, innovativlik, müştəri yönümlülük,
rəqabətədavamlılıq, məhsul təklifi, kommersiyalaşdırılma potensialı və komanda səriştəliliyinə görə qiymətləndirmə prosesindən keçiblər.
Finala vəsiqə qazanmış 25 startapdan 14-ü Azərbaycanı, 4-ü Türkiyəni, 3-ü ABŞ-ı, 1-i Misiri, 1-i Pakistanı, 1-i Argentinanı, 1-i Estoniyanı təmsil edib.
“Take Off Baku” Startap Sammitinin qalibi 1-ci yer
üzrə ABŞ-ın “Resepta” startapı (layihənin adı: elektron
qəbzlərin yaradılması sistemi), 2-ci yer üzrə Azərbay-
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vəsində keçirilən iki müsabiqə üzrə birinci yeri tutub.
Akademiya Pilotsuz Uçuş Aparatları (PUA) və
“Planer” müsabiqələrində B kateqoriyası (tələbələr
arasında) üzrə birinciliyi qazanıb.
Qeyd edək ki, PUA müsabiqəsində tələbələrə
həvalə olunan tapşırıqlar elektronika, mexanika və
proqramlaşdırma sahələrində nəzəri və təcrübi biliklərin tətbiqinə və inkişafına imkan yaradır.
Müsabiqənin şərtlərinə əsasən qeydiyyatdan
uğurla keçmiş tələbələrdən ibarət komandalar
müxtəlif tipli PUA modellərini layihələndirməlidirlər.
“Planer” müsabiqəsi çərçivəsində isə azərbaycanlı tələbələr əfsanəvi “ASW 28” planer modelinin
hazırlanmasında yaxından iştirak ediblər.

logiyalar müsabiqəsində birinci yerə layiq görülüb.
“BlizzadrTS” və “MECHANİCS” komandaları B,
“MakerTronika” komandası isə C kateqoriyasında
yarışıb.
Qeyd edək ki, “TEKNOFEST Azərbaycan” çərçivəsində yuxarı sinif şagirdləri, tələbələr və startapçılar arasında ümumilikdə 8 müsabiqə - “Baku
Skills”, Pilotsuz uçuş aparatları”, “ROBOTİKS”,
“AgroTech”, “Sosial innovasiyalar”, “Həvəskar peyk
modelləşdirilməsi”, “PLANER”, “Ətraf mühitin qo-

Modelin hazırlanması zamanı tələbələr təyyarə
və hava gövdəsi üçün nəzərdə tutulan avadanlıqların dizayn edilməsini, dəqiq telemetriya, proqramlaşdırma, avtonom uçuş mexanizmi, müxtəlif sensorlar və faydalı kameralar vasitəsilə uçuş zamanı
ərazi məlumatlarının toplanmasını praktiki olaraq
tətbiq ediblər.

runması və bərpa olunan enerji mənbələri” təşkil
olunub, Müsabiqələr 3 kateqoriya iştirakçı arasında keçirilib - məktəblilər (A), tələbələr (B) və fərdi
şəxslər və ya sahibkarlar (C). Müsabiqələrə qatılmaq üçün 5 mindən çox gəncin formalaşdırdığı
1000-dən çox komanda müraciət edib.

Milli Aviasiya Akademiyasının komandası
“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalında iki
müsabiqə üzrə birinci yeri tutub

Milli Aviasiya Akademiyasının "MockingJay" komandası “TEKNOFEST Azərbaycan” festivalı çərçi-
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Prezident İlham Əliyev
-Əziz qardaşım, Türkiyə Respublikasının Prezidenti hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan.
Əziz dostlar, bacılar və qardaşlar.
Bildiyiniz kimi, bu gün Azərbaycanda bayram günüdür, Müstəqillik
Günüdür, bizim ən əziz bayramımızdır. Bu bayramı ikiqat bayram
edən əziz qardaşımın bizimlə bərabər olmasıdır. Xahiş edirəm, bütün
Azərbaycan xalqı adından Türkiyə
Respublikasının Prezidentini və
onunla bərabər Azərbaycana gəlmiş bütün bacı-qardaşlarımızı səmimiyyətlə salamlayaq.
Yüz dörd il əvvəl müsəlman aləmində Azərbaycan xalqı ilk Xalq
Cümhuriyyətini qurmuşdur. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmadı, iki
ildən sonra süqut etdi və Azərbaycan öz müstəqilliyini itirdi. Yalnız
1990-cı illərin əvvəlində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa
edildi və 30 ildir Azərbaycan xalqı
azad yaşayır, müstəqillik şəraitində yaşayır, öz həyatını özü qurur
və müstəqillik yolu ilə inamla gedir.
Bu 30 il ərzində türk qardaşlarımız
daim bizim yanımızda olublar. Biz
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30 il ərzində bu dəstəyi, bu qardaşlıq dəstəyini hər zaman hiss etmişik, bu gün də hiss edirik və bu gün
Türkiyə-Azərbaycan yenə də bir
yerdədir.
Biz iki həftə bundan əvvəl Türkiyənin gözəl yerlərindən biri olan
Rizedə əziz qardaşımla bərabər
idik, iki həftədən sonra Bakıda yenə
də bərabərik. Biz yaxşı günlərdə də,
çətin günlərdə də hər zaman bir-birimizin yanındayıq və elə etməliyik
və edəcəyik ki, qarşıda ancaq yaxşı
günlər olsun. Türkiyə-Azərbaycan
qardaşlığı, birliyi xalqlarımız üçün
əsas yol istiqamətidir, bölgə üçün,
dünya üçün də çox önəmli amildir,
təhlükəsizlik, sabitlik amilidir. Nə
qədər Türkiyə və Azərbaycan bir
yerdə inamla addımlasa, bölgəmizdə sülh və barış o qədər də möhkəm olacaqdır. Bunu biz və bütün
dünya İkinci Qarabağ müharibəsi
zamanı gördük. Türkiyə bizim yanımızda idi. Əziz qardaşım, hörmətli
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
müharibənin ilk saatlarında “Azərbaycan tək deyil, Türkiyə onun yanındadır” deməsi bizə əlavə güc
verdi, ruh verdi, inam verdi. Azər-

baycan xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq.
Bizim tariximiz parlaqdır və tariximizin ən önəmli anlarında biz
bir yerdə idik. Xatırlayıram, Bakının erməni işğalından azad edilməsinə həsr olunmuş hərbi paradda
Türkiyə və Azərbaycan əsgərləri
çiyin-çiyinə Azadlıq meydanına
çıxmışdılar. Bunun təkrarını biz
2020-ci ildə Zəfər paradında gördük. Tarixi Zəfərimizdən sonra
yenə də əziz qardaşımla birlikdə
Azadlıq meydanında biz Türkiyə və
Azərbaycan ordularının hərbi paradını qəbul etdik. Bu, birliyimizin
təntənəsi idi. Bu, bütün dünyaya
verilən aydın mesaj idi ki, biz bir
yerdəyik, bir yerdə olacağıq, gücümüz də gündən-günə artacaq.
Keçən il iyunun 15-də - Milli
Qurtuluş Günündə hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Şuşada idi. Bu da çox əlamətdar
hadisə idi. 15 iyun da bayram günüdür, 28 may da bayram günüdür.
Biz bu bayram günlərini bir yerdə
qeyd etdik və tarixi Şuşa Bəyannaməsini imzalayaraq Türkiyə və
Azərbaycan rəsmən müttəfiqlik zir-
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vəsinə ucaldı. Bu müttəfiqlik özünü
hər yerdə göstərir – siyasətdə, iqtisadi əlaqələrdə, enerji, nəqliyyat
layihələrinin həyata keçirilməsində,
mədəniyyətdə, təhsildə, ordu quruculuğu istiqamətində. Bu gün “TEKNOFEST” bizim birliyimizin növbəti nümayişidir, onun təzahürüdür.
“TEKNOFEST” elm, inkişaf, bilik,
texnologiya bayramıdır. Əminəm
ki, “TEKNOFEST”də iştirak edən
gənclər bu tarixi günü hər zaman
yadda saxlayacaqlar. Bir neçə gün
bərabər olan Türkiyə və Azərbaycan gəncləri artıq bir ailə kimi bir-birinə yaxın oldu, bir-birini tanıdı və
əminəm ki, gələcəkdə də daim bir
yerdə olacaqlar.
Türk dünyasının böyük oğlu,
dünyaşöhrətli alim, Nobel mükafatı laureatı hörmətli Əziz Səncər də
“TEKNOFEST”in hörmətli qonağı
qismində təşrif buyurub. Əziz bəylə keçən görüşümü xatırlayıram,
mənə dedi ki, onun böyük arzusu
var idi hər zaman – Şuşaya getmək.
Mənimlə görüşdən sonra Şuşaya
getmişdir və bildirmişdir ki, artıq həyatda nəyə nail olmaq istəmişəmsə,
ona nail olmuşam - Şuşanı da gör-

düm. Bu, bizi də çox xoşbəxt etdi.
Əziz Səncər kimi insanlar gənclər
üçün örnəkdir, nümunədir - həm
alim, həm vətəndaş, həm türkçü,
həm vətənpərvər insan. Siz gənclər,
Əziz bəyə oxşamağa çalışmalısınız.
Bu gün, eyni zamanda, Selçuk
Bayraktarı səmimiyyətlə salamlamaq istəyirəm. Selçuk bəy nəinki “TEKNOFEST”in təşkilatçısı və
təşəbbüskarıdır, Selçuk bəy və Bayraktarlar ailəsi dünyada çox məşhur
bir ailədir. İkinci Qarabağ savaşında məşhur “Bayraktar” PUA-larının
rolunu indi dünyada bilməyən yoxdur. Selçuk bəy dünən Şuşada idi.
Əminəm, Şuşanı görərkən bir daha
şahidi oldu ki, Azərbaycan və Türkiyə qarşıda duran istənilən vəzifəni
icra etməyə hazırdır, buna qadirdir.
Xalqlarımız öz milli qürurunu müdafiə etmək, təmin etmək üçün hər
zaman hər bir addıma fədakarcasına hazırdırlar. Selçuk bəy də gənclər üçün gözəl örnəkdir, nümunədir.
Əminəm ki, bizim gənclərimiz Selçuk bəy kimi olmağa çalışacaqlar.
Bir də təvazökarlıqdan kənar
olsa da, hesab edirəm ki, bu gün
daha iki nümunə var - o da mənim

спортсман № 134 / 2022

qardaşımla mən. Biz ölkələrimizi
müstəqillik yolu ilə irəliyə aparırıq.
Mən dəfələrlə demişəm ki, Türkiyənin artan gücü bizi gücləndirir və
biz bir-birimizə güc qataraq böyük
dünya çapında bir güc mərkəzinə
çevrildik.
Türkiyənin uğurlu inkişafı, ilk
növbədə, Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın adı ilə bağlıdır. Mən də
öz fəaliyyətimdə həmişə çalışmışam
ki, Azərbaycan xalqının və dövlətinin milli maraqlarını müdafiə edim,
Azərbaycanın müstəqil siyasətini
təmin edim. Bizim aramızdakı qardaşlıq bütün Türkiyə və Azərbaycan
xalqına örnək olmalıdır.
Mən bir daha əziz qardaşım,
hörmətli Prezident və Türkiyədən
gəlmiş bütün dostlarımıza, qardaşlarımıza, bacılarımıza bu bayram
günündə bizimlə bərabər olduqları üçün öz təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm. Əmin olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, bundan sonra da Türkiyə və Azərbaycan yüksələn xətlə
ancaq və ancaq irəliyə gedəcək.
Yaşasın
Türkiyə-Azərbaycan
birliyi, qardaşlığı! Qarabağ Azərbaycandır!
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Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
- Hörmətli Prezident, əziz Qardaşım.
Xanımlar və bəylər, əziz gənclər, hörmətli qonaqlar.
Sizi ən səmimi duyğularımla,
məhəbbətlə salamlayıram.
Can Azərbaycanın Müstəqillik
Günündə sizinlə bərabər olmaqdan böyük məmnunluq duyuram.
Müstəqilliyin necə qazanıldığını,
nə qədər dəyərli olduğunu çox
yaxşı bilən bir millətin övladı olaraq Müstəqillik Gününüzü səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. İstiqlal
və gələcək yolunda apardığımız
şanlı mübarizələri şəhidlikləri ilə
taclandıran
qəhrəmanlarımızı
rəhmət və hörmətlə yad edirəm.
Rəbbim əziz şəhidlərimizin ruhlarını şad, məkanlarını behişt etsin.
Rəbbim bizləri də şəhidlərimizin
müqəddəs və mübarək yolundan
ayırmasın.
İki həftə əvvəl Rize-Artvin Hava
Limanının açılışını əziz qardaşım
hörmətli İlham Əliyev ilə birlikdə
gerçəkləşdirmişdik. Bu gün isə
küləyi sərt, insanı mərd bu gözəl
paytaxt Bakıda bir başqa tarixi görüşə yenə birlikdə imza atırıq. Əziz
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qardaşım İlham Əliyevin timsalında Can Azərbaycanın mümtaz
xalqına səmimi qonaqpərvərliyə
görə təşəkkür edirəm.
Xəzərin incisi Bakıda “bir millət, iki dövlət, tək festival” şüarı
ilə dünyanın ən nüfuzlu aviasiya,
kosmos və texnologiya festivalı –
“TEKNOFEST”i keçiririk. Bu qürurlu günümüzdə sevincimizi bölüşdüyü üçün dəyərli alimimiz Əziz
Səncərə şəxsən öz adımdan və
millətim adından təşəkkür edirəm.
Badi-Kubədən, yəni, küləklər
şəhəri gözəl Bakıdan Nuru Paşanın komandanlıq etdiyi Qafqaz
İslam Ordusunun azərbaycanlı
qardaşlarımızla birlikdə mübarizə
apardığı torpaqların hər qarışına,
Natəvanın qəzəlinin eşidildiyi ovalıqlara, şəhidimiz Xudayar qardaşımın mahnı oxuduğu diyarlara,
Gəncəyə, Şuşaya, Füzuliyə, Laçına, Azərbaycanın hər bölgəsinə
salam və sevgilərimi göndərirəm.
Bu gün bir daha burada nümayiş
etdirilən əzəli və əbədi qardaşlığımızı Rəbbim daimi etsin.
Əziz qardaşlarım, bu il diplomatik əlaqələrimizin yenidən

qurulmasının 30-cu ildönümünü
böyük bir qürurla qeyd edirik. Ortaq tariximizdən aldığımız ilhamla
aramızdakı dostluq və məhəbbəti
daha da sağlamlaşdırır, birlik və
bərabərliyimizi daha da möhkəmləndiririk. Diplomatik münasibətlərimiz 30 il əvvəl qurulsa da, taleyimizin birliyi tarixin dərinliklərinə
qədər uzanmaqdadır. 1915-ci ildə
Çanaqqalada, 1918-ci ildə Gəncədə, Bakıda və Azərbaycanın digər
bölgələrində ürəklərimiz və biləklərimiz ortaq mübarizəmizdə yenidən bərabər olmuşdur. Aramızdakı məhəbbətin gücünü mərhum
Bəxtiyar Vahabzadənin bu gözəl
misraları ilə ifadə etmək istəyirəm:
Bir ananın iki oğlu,
Bir ağacın iki qolu,
O da ulu, bu da ulu,
Azərbaycan, Türkiyə.
Dinimiz bir, dilimiz bir,
Ayımız bir, ilimiz bir,
Eşqimiz bir, yolumuz bir,
Azərbaycan, Türkiyə.
Bəli, bizlər kədəri də, sevinci
də bir olan, sözdə deyil, əməldə də
qardaş olan iki dövlətik, iki xalqıq.
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Göylərdə nazlı-nazlı dalğalanan
ayparalarımız kimi, biz eyni inancı
bölüşən qədim bir millətin mənsublarıyıq. Eynilə Anadolu kimi,
bura da bizim torpağımızdır. Eynilə
Türkiyə kimi, bura da bizim Vətənimizdir. Eynilə doğulduğumuz yerlər kimi, bura da bizim öz yurdumuzdur. Eyni qaydada Türkiyənin
hər bir qarışı da sizlərin Vətəniniz,
yurdunuzdur. Türk millətinin qəlbindəki Azərbaycan sevgisini kim
qoparıb ata bilər? Qardaşlar arasında kim məsafə qoya bilər? İki
qardaşı hansı hüdud ayıra bilər?
Könüllərimiz arasında kim sərhəd
çəkə bilər?
Ellərin yurdunda çiçək açarkən
Bizim elə qar gəlir, qardaşım.
Bu hüdudu kimlər çəkib könlümə,
Dar gəlir, dar gəlir, qardaşım.
Bəli, biz könüllərimizə çəkilən
hüdudları yıxaraq bu gün burada
birlikdəyik. Qərbdən Şərqə qədər
harada bir qardaşımız varsa, ora
bizim evimiz, yurdumuz, könül coğrafiyamızın ayrılmaz bir parçasıdır.
Türkiyə və Azərbaycan olaraq bu
anlayışla əlaqələrimizi, şükür ol-

sun, əvvəlcə strateji tərəfdaşlıq,
keçən il də Şuşa Bəyannaməsi
ilə strateji müttəfiqlik səviyyəsinə
çatdırdıq. Enerjidən mədəniyyətə,
müdafiədən ticari, iqtisadi və bəşəri münasibətlərə qədər uzanan geniş bir sahədə güclü əməkdaşlıqlar
qurduq. Burada Selçuk qardaşıma,
onun böyük qardaşına, Bayraktar
ailəsinə təşəkkür edirəm. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, silahlı
pilotsuz uçuş aparatlarının zirvə
nöqtəsi olan “Akıncı” PUA-ları İstanbuldan buraya fasiləsiz uçuş
həyata keçirməklə rekorda imza
atdı. İnşallah, uğurlarımız daha
çox olacaq və onları da görəcəyik.
İlham qardaşımın da misilsiz
töhfələri ilə ikitərəfli əlaqələrimizi
təkcə bölgəyə deyil, bütün dünyaya nümunə ola biləcək bir səviyyəyə çatdırdıq. Gələcəyimiz olan
gənc nəsillərin ölkələrimiz arasında bütün sahələrdəki nümunəvi
əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirəcəklərinə inanıram. Səfərimin
Azərbaycanın qədim şəhərinə
həsr olunan “Şuşa İli”ndə gerçəkləşməsi də xüsusi məna daşıyır.
Sizlərdən əziz şəhidlərimizin şanlı
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mirasına lazım gəldikdə canınız
bahasına da olsa, sahib çıxmağınızı gözləyirəm.
Əziz gənclər, bu gün buraya
aramızdakı məhəbbətin göstəricisi
olaraq geniş heyətlə gəldik. Hər birinizə qəlbi sizinlə döyünən gənclərimizin salamını gətirdim. Sizlərə
“Can Azərbaycan” deyəndə, “Qarabağ” deyəndə ürəyində fırtınalar qopan 85 milyonun salamını
gətirdim. Sizlərə əllərini hər dəfə
səmaya açanda Azərbaycanın firavanlığı və sabitliyi üçün dua edən
Türkiyədəki qardaşlarınızın salamını gətirdim. Sizlərə Azərbaycan
nəğmələri ilə sevinən, Azərbaycan
ağıları ilə hüzünlənən milyonlarla
dostunuzun, qardaşınızın salamını
gətirdim. Sizlərə bölgəsində sabitlik abidəsi olaraq yüksələn Azərbaycan ilə həmrəyliyimizin xüsusi
ifadəsi kimi gələcəyə Zəfər dolu
həyəcanla, coşqu ilə birgə addımlamağın anlam və mənasını gətirdim. Qarşılaşdığı bu qədər haqsızlığa, ədalətsizliyə baxmayaraq,
diplomatiyada, iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə dastan yazan Azərbaycan ilə fəxr edirik. Qardaşım İlham
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Əliyevin qətiyyətli liderliyi ilə Can
Azərbaycanın aydın bir gələcəyə
doğru əmin addımlarla irəlilədiyini
məmnuniyyətlə görürük. Sizlərə
bu il anadan olmasının 130-cu
ilində rəhmətlə andığım Azərbaycanın milli şairi Əhməd Cavadın
bu sözləri ilə müraciət etmək istəyirəm:
Mən Türk övladıyam, dərin ağlım, zəkam var,
Nə vaxtacan çiynimizdə gəzəcəkdir yağılar?
Nə qədər ki, hakimlik var, məhkumluq var, mən varam.
Zülmə qarşı üsyankaram, əzilsəm də susmaram!
Bəli, biz haqsızlıq qarşısında
susanlardan olmadıq və olmayacağıq. Fürsətdən istifadə edərək
Heydər babamızı da rəhmətlə yad
edirəm. Məkanı cənnət olsun.
Biz təzyiqlə, təhdidlə qorxudulanlardan olmadıq, əsla olmayacağıq. İşğala və haqsızlığa qarşı hər
şəraitdə doğru olanı söyləməkdən,
haqlı mübarizəmizi müdafiə etməkdən geri durmadıq və durmayacağıq. Bizim heç kimin torpağında, ərazi bütövlüyündə gözümüz
olmadığı kimi, xəbis niyyətlilərə
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verəcək bir qarış torpağımız da
yoxdur və olmayacaq. Çünki biz
təsadüflərin bir araya gətirdiyi insanlar deyil, tarixi, mədəniyyəti və
mədəni dəyərləri ilə seçilən böyük
bir millətin övladlarıyıq. Harada
zülm, haqsızlıq, ədalətsizlik varsa
səsini ucaldan, bütün gücü ilə mübarizəyə qalxan ürəkli bir millətin
nümayəndələriyik. Qarabağ Zəfəri
millətimizin qəhrəmanlıq dastanlarının ən son örnəyidir. Əziz Qardaşım, Müzəffər Ali Baş Komandan
cənab Əliyevin qətiyyətli mövqeyi
sayəsində Qarabağ otuz il sonra
əsarətdən qurtulmuşdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin igid mənsubları Qarabağda tarixdə bənzərinə az rast gəlinən böyük bir
Zəfərə imza atmışlar. Bu məqam
çox həssasdır, 44 günlük Vətən
müharibəsi ağıl, texnologiya və
cəsarət bir araya gəldikdə nələrin edilə biləcəyini bütün dünyaya
göstərmişdir. Bu prosesdə Azərbaycan ilə paylaşdığımız müdafiə
sənayesi məhsullarımızın uğuruna
bütün dünya şahid olmuşdur. Müdafiə sənayesi məhsullarında çatdığımız səviyyə önəmlidir. Amma
qarşımızda qət ediləcək hələ çox
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məsafə var. Hər məsələdə olduğu kimi, müdafiə sənayesində də
gənclərimizin biliklərinə, enerjisinə, əzminə, səylərinə güvənirik.
“TEKNOFEST” məhz bu güvənin
rəmzi olan bir tədbirdir.
Bu gün “TEKNOFEST”i ölkə
xaricində ilk dəfə Can Azərbaycanda təşkil etməyin həyəcanını
və haqlı qürurunu sizinlə bölüşürük. Bura Azərbaycan gəncliyinin
bacarığını, istedadını nümayiş və
inkişaf etdirməsi üçün önəmli bir
platformadır. “TEKNOFEST” yarışlarında öz işləri ilə fərqlənən
siz gənclərimiz sabahın pilotsuz
uçuş aparatlarını, süni zəkalarını,
rəqəmsal texnologiyalarını istehsal edən və inkişaf etdirən alimləri
olacaqsınız. Azərbaycan ilə birlikdə hələ neçə layihələrdə gənclərimizə yeni üfüqlər açmağı və milli
texnoloji həmləmizi birlikdə reallaşdırmağı davam edəcəyik.
“TEKNOFEST Azərbaycan”da
Türk Dövlətləri Təşkilatını təmsil
edən qonaqlarımızın da yer alması məmnunluğumu daha da
artırır. Türk dünyasının ən müasir texnologiyalar istehsal edəcək
gənc nəsillərlə mühüm nailiyyətlər
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əldə edəcəyinə ürəkdən inanıram.
“TEKNOFEST”çilər bu günə qədər
Türkiyədə son dərəcə gözəl layihələrə imza atdılar. Azərbaycanda da eyni uğuru əldə edəcəyimizə
şübhə etmirəm. Türk Dövlətləri
Təşkilatının da bu cür platformalarda təməlləri qoyulacaq yeni və
daha böyük əməkdaşlıqlarla ortaq gələcəyimizdə daha güclü bir
mövqeyə çatacağına inanıram.
Hörmətli Prezidentim, dəyərli qardaşım, sevgili gənclər, parlamentlərimizdə
təsdiqlədiyimiz
Şuşa Bəyannaməsində bildirdiyimiz kimi, müdafiə sənayesi sahəsində ortaq araşdırma və istehsal
fəaliyyətlərinin reallaşdırılması istiqamətində səylərimiz qətiyyətlə
davam edir. Hər sahədə olduğu
kimi, kosmos və aviasiya sahələrində də Azərbaycan ilə sıx əməkdaşlıq edəcəyik. Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində qardaş
ölkələrimizdəki kosmos agentlikləri və müvafiq nazirliklər bir araya
gəlirlər. Artıq bu torpaqlarda uğur,
sülh və inkişaf hekayəsi yazmağın
vaxtıdır. Keçmişdən və əvvəlki illərdə yaşadığımız acılardan dərs
çıxaran bölgə xalqları olaraq ha-

mımız gələcəyi birlikdə inşa etməliyik.
Müharibədə olduğu kimi, sülh
dönəmində də Azərbaycanın yanındayıq. Regionda sülh və sabitlik
üçün əziz qardaşım Əliyevin Ermənistanla qurmaq istədiyi dayanıqlı
sülhü Türkiyə olaraq fəal şəkildə
dəstəkləyirik.
Azərbaycanın bütün sahələrdə
inkişaf yolunda nümayiş etdirdiyi
uğurlara şəxsən şahidlik edirəm.
Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda
Türkiyənin də rol aldığı bərpa-quruculuq işləri ilə “Böyük Qayıdış”
üçün daimi şərait yaradılır. Atalarımızın dediyi kimi, nə əkərik, onu
biçərik.
Biz illərdir minalanmış bu torpaqlara artıq inkişafın, tərəqqinin,
rifahın, sülhün toxumlarını əkirik.
Qarabağın dünyaya açılan qapısı
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanını keçən il qardaşım İlham Əliyev
ilə birlikdə açmışdıq. İndi sırada
Zəngilan və Laçındakı hava limanı
layihələri var. Ağdam Sənaye Parkı və “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”
Sənaye Parkı da işğaldan azad
olunan torpaqlardakı potensialdan
istifadə edilməsinə imkan verə-
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cək. Bu bölgələrdə “ağıllı kənd”lərin qurulması ilə bağlı layihələrdə
birlikdə çalışırıq, qarşıdakı dövrdə
çalışmaqda davam edəcəyik.
Əziz Qardaşımın da dediyi kimi,
bölgəmizdə yeni bir səhifə açmağın vaxtı çatıb. Hədəfimiz dayanıqlı sülhün təmin olunması, etimadın
və mehriban qonşuluq əlaqələrinin
qurulması, inkişafın sürətlənməsi
ilə bölgəmizdə sabitliyin möhkəmləndirilməsidir. Bu hədəflərimizin
həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan ilə sıx həmrəylik, təmas və koordinasiyamızı davam etdirəcəyik.
Allah yolumuzu, bəxtimizi açıq
etsin. Bu düşüncələrlə bu gözəl
festivalın keçirilməsində əməyi
olan bütün qurumlarımıza təşəkkür edirəm. “TEKNOFEST Azərbaycan”ın qardaş ölkələrimizə bir
daha xeyirli olmasını Rəbbimdən
arzu edirəm. Bu gözəl festivalın
təşkilinə görə Azərbaycanın aidiyyəti qurumları ilə yanaşı, Sənaye
və Texnologiya Nazirliyimizə və
T3 Vəqfinin rəhbərliyinə, iştirakçı
gənclərimizə və əməyi olan hər
kəsə təşəkkürlərimi bildirirəm. Hamınızı hörmət və sevgi ilə salamlayıram. Salamat qalın.
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Mayın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Bakıda ilk dəfə keçirilən “TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik
və texnologiya festivalında iştirak
ediblər.
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Çıxışlardan sonra festivalın
müxtəlif müsabiqələr üzrə qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi
oldu. Mükafatları qaliblərə Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Nobel mükafatı laureatı professor Əziz Səncər təqdim etdilər.
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Prezidentlər İlham ƏIiyev, Rəcəb Tayyib Ərdoğan və görkəmli
alim Əziz Səncər xatirə fotosu çəkdirdilər. Dövlət başçılarına və Əziz
Səncərə “TEKNOFEST Azərbaycan” festivalının xatirə hədiyyələri
təqdim olundu.
Birinci xanımlar Mehriban Əli-
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yeva və Əminə Ərdoğan, həmçinin
Sümeyyə Bayraktar və Arzu Əliyeva xatirə fotoları çəkdirdilər.
Sonra hər iki qardaş ölkənin rəsmi nümayəndələri birgə foto çəkdirdilər.
Mərasimdən sonra prezidentlər
İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ər-

doğan, birinci xanımlar Mehriban
Əliyeva və Əminə Ərdoğan sərgi
zonasındakı pavilyonlarla tanış oldular.
“TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik və texnologiya festivalı
çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyə
pilotlarının iştirakı ilə keçirilən avi-

спортсман № 134 / 2022

aşou bu mötəbər tədbirin ən yaddaqalan hadisələrindən biri oldu.
Prezidentlər İlham Əliyev, Rəcəb Tayyib Ərdoğan, birinci xanımlar Mehriban Əliyeva və Əminə Ərdoğan, qardaş ölkələrimizin rəsmi
nümayəndə heyətləri və festival
iştirakçıları aviaşounu izlədilər.
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"70 ölkədən 700 idmançı
dünya kubokunda"
May ayının 28-i, Azərbaycanın Müstəqillik
Günü Bakıda atıcılıq üzrə Dünya Kubokunun
açılış mərasimi keçirilib. Açılış mərasimini
gənclər və idman nazirinin müavini Mariana
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Vasilyeva edib. O, Azərbaycana gələn qonaqları salamlayaraq, ölkədə atıcılıq idman növünə
marağın olduğunu bildirib və bu mötəbər yarışın Bakıda keçirilməsindən qürur duyduğunu
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qeyd edib. Nazir müavini bu
günün həm də Azərbaycanın
Müstəqillik Günü olduğunu
da vurğulayaraq, vacib bayramda ölkəmizdə olduqlarına

görə iştirakçılara təşəkkürünü
çatdırıb. Mariana Vasilyeva bu
gün müstəqil Azərbaycanın
ilk Olimpiya çempionu olan
Zemfira Meftahətdinovanın

doğum günü olduğunu xatırladaraq, onu təbrik edib.
Ardından Azərbaycan Atıcılıq
Federasiyasının baş katibi Emin
Cəfərov yarış iştirakçılarına uğur-

lar arzulayıb.
Beynəlxalq Atıcılıq İdman Federasiyasının prezidenti Vladimir
Lisin isə Dünya Kubokunun Bakıda keçirilməsinin Azərbaycan
Prezidentinin ölkə idmanına diqqət
və qayğısının göstəricisi olduğunu
qeyd edib. “Bilirik ki, atıcılıq idman
növünə ölkədə marağın olması böyük zəhmətin və diqqətin nəticəsidir”, - deyən federasiya prezidenti
gənclər və idman nazirinə, Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının
prezidentinə turnirin təşkilinə görə
təşəkkür edib.
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Beləcə, Bakı may ayının 27-dən iyunun 7-dək
keçirilən daha bir mötəbər yarışa ev sahibliyi etdi. 16
hektar sahəni əhatə edən və Avropanın ən yaxşı mərkəzlərindən biri olan Bakı Atıcılıq Mərkəzi 70-ə yaxın
ölkənin 700-dək idmançısını, eləcə də 300-dən çox nümayəndəni ağuşuna aldı. Avropa, dünya və Olimpiya
çempionlarının iştirakı ilə 30-u qızıl olmaqla 188 medal uğrunda gərgin mübarizənin şahidi olduq. 30 növdə
gedən mübarizədə Azərbaycanı 17-si kişi, 19-u isə
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xanım olmaqla 36 idmançı təmsil edirdi. Çox təəssüflər
ki, idmançılarımızdan heç biri mükafatçılar sırasında yer
tuta bilməyib. Burada “Doğma divarlar həyəcanı birə
beş artırır” deyimi yada düşür.
Qeyd edək ki, ümumi komanda hesabında Cənubi
Koreya komandası 5 qızıl, 3 bürünc medalla birinci olub.
ABŞ 4 qızıl, 3 gümüş və 1 bürünc medalla ikinci, Fransa
komandası isə 3 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc medalla
üçüncü yerdə qərarlaşıblar.
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Vladimir Lisin

"Beynəlxalq İdman Atıcılığı
Federasiyasının prezidenti"

"Dünya kuboku yarışı Azərbaycanda çox yüksək səviyyədə
təşkil edilib.
Azərbaycan digər mötəbər tədbirlərə olduğu kimi dünya kuboku
yarışına da yüksək səviyyədə
hazırlaşıb. Belə bir nüfuzlu yarışın
ölkənizdə keçirilməsindən məmnunuq. Bakı Atıcılıq Mərkəzi ən

müasir standartlara cavab verən
arenadır. O, öz möhtəşəmliyi ilə
hamını heyran edir. Burada 2015-ci
ildə birinci Avropa Oyunları atıcılıq
yarışları, daha sonra Avropa çempionatı yüksək səviyyədə təşkil edilib.
Dünya kuboku yarışında 66 ölkədən
700-dən çox atlet iştirak edir. Bu,
çox yaxşı nəticədir. Yarışın təşkilinə
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böyük əmək sərf etdiklərinə görə
Təşkilat Komitəsinə və əməyi keçən
hər kəsə minnətdarlıq edirik. Dünya
kuboku yarışı Azərbaycanda çox
yüksək səviyyədə təşkil edilib. Qeyd
edim ki, turnirdə iştirakçılar üçün
də hər bir şərait yaradılıb. Əminik
ki, turnir ən yüksək səviyyədə başa
çatacaq”.
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Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi
və ya "BadÜKÜbədə külək yarışı"

Bakı, iyunun 10-dan 12-dək sayca
altıncı dəfə Formula 1 Azərbaycan QranPrisinə ev sahibliyi etməklə yenidən
dünya avtomobil həvəskarlarının diqqət
mərkəzinə çevrilib.
Formula 1 üzrə dünya çempionatının cari mövsümü 22
mərhələdən ibarətdir ki, onun da səkkizinci Qran-Prisi Bakıda təşkil olunub. Altı kilometr uzunluğu olan və saat əqrəbi
istiqamətinin əksinə hərəkət edən trek, məşhur almaniyalı
memar Hermann Tilke tərəfindən hazırlanıb. Azadlıq meydanından başlayan trek Hökumət Evinin ətrafı ilə fırlanaraq,
Qız qalasına çatmaq üçün İçərişəhər ətrafında 2,2 kilometr
dairə edir və Neftçilər prospektinə çıxaraq başlanğıc yerində başa çatır. Trekin ən geniş yeri 13 metrdir, ən dar hissəsi
trekin İçərişəhər ətrafında olan bölmələrində, o cümlədən
7-ci və 8-ci döngələrdə 7,6 metr təşkil edir.
Ölkəmiz 2016-cı ildən Formula 1 yarışlarına ev sahibliyi
edir. Bakı şəhər halqasında təşkil olunan ilk yarış Avropa
Qran-Prisi adlandırılıb. Həmin yarışda “Mercedes”in pilotu
Niko Rosberq birinci olub. “Ferrari”dən Sebastian Fettel yarışı ikinci, “Force İndin”nın pilotu Serxio Peres üçüncü olublar. Növbəti ildən Azərbaycan Qran-Prisi adını alan yarışda
“Red Bull Racing”in sürücüsü Daniel Rikkardo kuboku qazanıb. İlk üçlükdə “Mercedes”in pilotu Valtteri Bottas və “Williams”dan Lens Stroll yer alıblar. 2018-ci ildə Lusi Hamilton
(“Mercedes”) Formula 1-in Bakı mərhələsində bütün rəqiblərini qabaqlayaraq podiumun ən yüksək pilləsinə qalxıb.
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“Ferrari”dən Kimi Raykkonen ikinci, Serxio Peres (“Force
India”) isə üçüncü yeri tutublar. 2019-cu ildə “Mercedes”in
pilotları Valtteri Bottas və Luis Hamilton ilk iki pillədə qərarlaşıblar. İlk üçlüyü “Ferrari”nin sürücüsü Sebastian Fettel
tamamlayıb. 2020-ci ildə Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi koronavirus pandemiyası səbəbindən ləğv olunub. Bir il
sonra azarkeşsiz təşkil olunan yarışda “Red Bull Racing”in
pilotu Serxio Peres Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi olub.
“Aston Martin”dən Sebastian Fettel yarışı ikinci, Pyer Qasli
(“Alpha Tauri”) isə üçüncü pillədə tamamlayıblar.

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi
haqqında maraqlı faktlar

Hər il olduğu kimi, bu il də bilet sahibləri Dənizkənarı
Milli Park ərazisində əyləncə proqramlarına qatıldılar. Balaca azarkeşlər də darıxmadılar. Uşaqlar və yeniyetmələr
üçün xüsusi ayrılmış “Game Park” onların ürəyincə oldu.
“Game Park”da ekstremal əyləncələr də az olmadı. Zonada “Upside down”, “Climbing wall”, “Helmet bouncy castle”,
“Trampoline”, “Have a ride” və “Roll it” əyləncə proqramları
təqdim olundu.
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Serxio Peres və Sebastian Fettel
Bakı mərhələsində podiumların sayına görə rekord vurublar. Meksikalı və
alman pilotların hərəsi üç dəfə finiş
xəttinə ən tez çatan üçlüyə daxil olub.
Bakı şəhər halqasında yalnız
2016-cı ildə debüt yürüşü təhlükəsizlik
maşınının trasa çıxmasına ehtiyac olmayıb. Növbəti dörd yürüşdə təhlükə-

mula 1-də 1.41,218 rekord nəticə ilə
poul-mövqeyin qalibi olub.
Formula 1 yarışlarında hazırkı
dünya çempionu Maks Ferstappen
Bakıda heç vaxt finiş xəttinə dördüncü
yerdən tez çatmayıb. Ferstappen beş
yürüşdə cəmi 16 xal toplayıb.
2016-cı ildə Bakıda keçirilən birinci
yürüş o qədər sakit, sonrakı dörd yürüş
isə əksinə, o qədər xaotik olub ki, Bakı
mərhələsinin ilk qalibi Niko Rosberq

sizlik maşını Azərbaycan Qran-Prisi
distansiyasının üçdə iki hissəsini trasda keçirib, bu müddətdə 36 dövrə vurub.
Şarl Lekler Bakıda iki dövrə rekordunun sahibidir. 2017-ci ildə Formula
2-də bu monakolu pilot rekord vaxt
göstəricisi müəyyən edib: 1.53,635.
Dörd il ərzində gənclər seriyasındakı pilotların heç biri bu rekordu qıra
bilməyib. 2021-ci ildə isə Lekler For-

pelotonun başlanğıcında dövrələrin
sayına görə hələ də birinci yerdədir.
Azərbaycan paytaxtında cəmi bir dəfə
çıxış etmiş bu alman pilot 51 dövrədə
lider kimi siyahıda birincidir. Bu göstərici üzrə ikinci yeri Valtteri Bottas (49
dövrə), üçüncü yeri Luis Hamilton (43
dövrə) tutur.
Bakıda Fernando Alonso Formula
1 yarışlarında iştirak müddətinə görə
Mixael Şumaxerin müəyyən etdiyi rekordu qırdı: 21 il 3 ay və 8 gün.
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“Red Bull Racing”
komandasının pilotu
Maks Ferstappen Formula 1
Azərbaycan Qran-Prisinin
qalibi olub
İyunun 12-də Bakıda Formula 1
Azərbaycan Qran-Prisi “Red Bull Racing” komandasının niderlandlı pilotu
Maks Ferstappenin qələbəsi ilə başa
çatıb.
İkinci yeri onun komanda yoldaşı
meksikalı S.Peres tutub. “Mersedes”
komandasının britaniyalı sürücüsü
Corc Rassel isə yarışı üçüncü sırada
tamamlayıb. Beləliklə, mövsümdə beşinci qələbəsini qazanan M.Ferstappen xal ehtiyatını 150-yə çatdıraraq,
pilotların reytinq siyahısında mövqeyini daha da yaxınlaşdırıb.
Bakıda ikinci, tarixində isə iyirminci
qələbəsini qazanan “Red Bull Racing”
komandası 260 xalla builki dünya
çempionatında liderliyini gücləndirib.
“Mersedes” komandasının britaniyalı pilotu Luis Hamilton isə günün
sürücüsü seçilib.
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Bakıda Formula 1 Azərbaycan
Qran-Prisi başa çatdıqdan sonra qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi
keçirilib. Qran-Prinin qalibi “Red Bull
Racing” komandasının və niderlandlı pilot Maks Ferstappenin şərəfinə
Niderlandın və Avstriyanın Dövlət
himnləri səsləndirilib. Sonra qaliblərə
kuboklar təqdim olunub. Qran-Prinin

qalibi Maks Ferstappenə kuboku Bakı
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov təqdim edib. “Red Bull Racing” komandasının nümayəndəsinə
kubok Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FIA) prezidenti, ralli üzrə
keçmiş pilot Mohammad ben Sulayem
tərəfindən təqdim olunub. Qran-Pridə
ikinci yeri tutan Serxio Peresə (“Red
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Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi
Maks Ferstappen: Bakı yarışı bizim
üçün uğurlu alındı

Bull Racing) kuboku Azərbaycanın
gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, üçüncü pillədə qərarlaşan britaniyalı Corc Rasselə (“Mersedes”) isə
kuboku Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ələkbərov təqdim edib.
Xatırladaq ki, Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin kuboku Şuşanın
270-ci ildönümünə həsr olunub. Zəngin irsimizin elementlərini özündə birləşdirən yarışın rəsmi mükafatı Azərbaycanın əzəli torpaqlarına - Şuşaya
qovuşması və “Şuşa İli” münasibətilə
şəhərin ən qədim abidələrindən sayılan Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin
minarələrinin elementlərini əks etdirir. Kubok üzərindəki naxışlar qabarıq lentlərlə üç hissəyə bölünmüş və
rəngli daşlarla bəzədilmiş minarələrin
kərpiclə hörülmüş səthini xatırladır.
Milli naxış və elementlər saf gümüşdən hazırlanmış dörd kubokun (pilotlar üçün 1, 2 və 3-cü yer kuboku
və Konstruktorlar Kuboku) hər birinə
xüsusi gözəllik bəxş edib.

Ötən il Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi mənim üçün uğursuz oldu. Son anda
qələbəni əldən verdim. Ancaq bu gün
azarkeşlər gözəl yürüşün şahidi oldular.
Bu sözləri Formula 1 Azərbaycan
Qran-Prisinin qalibi olan “Red Bull Racing”
komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen deyib.
“Ferrari” komandasının pilotlarının mübarizəni erkən dayandırmalarının
işlərinə yaradığını bildirən M.Ferstappen deyib: “Biz rəqiblərə nisbətən
daha sürətli idik. Bakı yarışı bizim üçün uğurlu alındı, çünki komandamız
qələbə dubluna imza atıb. Növbəti yarış – Kanada Qran-Prisi haqqında
danışmaq çətindir. Hər yarış digərindən fərqli və özəl olur.
Qeyd edək ki, Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin ilk iki pilləsində
“Red Bull Racing” komandasının pilotları Maks Ferstappen və Serxio
Peres yer alıblar. İlk üçlüyü isə “Mercedes”in pilotu Corc Rassel tamamlayıb.

Arif Rəhimov: Bu dəfə də
Azərbaycan Qran-Prisində “Bakı
sindromu” qırılmadı
Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi çox
uğurlu keçdi. Heç bir problemlə üzləşmədik. Altıncı Qran-Pridə "Red Bull Racing"
komandasının pilotu Maks Ferstappen qalib oldu. Hər il müxtəlif qaliblər görürük. Bu
dəfə də Azərbaycan Qran-Prisində “Bakı
sindromu” qırılmadı".
Bunu Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat
Şirkətinin icraçı direktoru Arif Rəhimov Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi ilə bağlı danışarkən deyib.
A.Rəhimov əvvəlcədən "Red Bull Racing" komandasını favorit saydığını söyləyib: "Mən fikirləşirdim ki, Maks Ferstappen, ya da onun komanda yoldaşı Serxio Peres qalib olacaq”.
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Milli komandamız Avropa çempionu oldu!
futbolda da bunu bacardıq!

Futbol və futzal. Hər ikisi
UEFA bayrağı altında keçirilən top oyunudu. Sadəcə,
birində futbol açıq havada –
stadionda oynanılır, digərində qapalı məkanda – zalda.
Futzala adətən futbolun
kiçik qardaşı deyirlər.
Amma futbolla bağlı bir idman
növü də var ki, bu, minifutbol adlanır və o da futbolun kiçik qardaşı sayıla bilər. Bəs, minifutbol
nədir, necə idmandır, bu vaxta
qədər niyə diqqət mərkəzində
olmayıb, Azərbaycanda nə vaxt
təşkilatlanıb?
Minifutbolda qaydalar futbol
və futzaldakına oxşasa da, fərqli xüsusiyyətlər də var. Məsələn,
futzaldan fərqli olaraq bu oyunda
aut əllə atılırsa, böyük futboldan
fərqli olaraq burada sürüşmə
fəndi etmək olmaz.
Minifutbol futzaldan daha
asan sayılır. Çünki futzalda sən
4 oyunçu və 1 qapıçı ilə meydana çıxırsan. Minifutbolda isə
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5 futbolçu var meydanda. Digər
məsələ odur ki, burada topu istədiyin qədər qapıçıya verə bilərsən, amma futzalda bunu edə
bilmirsən. Belə amillər daha çox
oynayana kömək edir. Qapıçı da
ayaqla yaxşı oynayırsa, deməli
üstünlük var. Həm də futzal daha
dinamik oyundur. Komandaların heyəti əsasən keçmiş futbol-

çu və futzalçılardan ibarət olur.
Əsas şərt isə oyunçunun son bir
ildə heç bir komanda ilə peşəkar
müqaviləsinin olmamasıdır.
Minifutbolu futbol və futzaldan
fərqləndirən həm odur ki, Avropa
Minifutbol Federasiyası (EMF)
hələlik nə UEFA, nə də FIFA-ya
üzv deyil. Bununla belə, 2010cu ildə təşkil olunmuş Avropanın

спортсман № 134 / 2022

MİNİFUTBOL

S P O R T S M A N

ali minifutbol təşkilatı o vaxtdan
2018-ci ilə qədər ildə bir dəfə olmaqla mütəmadi qitə çempionatları təşkil edib. Yalnız bütün dünyanı cənginə alan koronavirus
pandemiyası səbəbindən 2019,
2020 və 2021-ci illərdə yarışlar
baş tutmayıb.
Bu vaxta qədər çempionatlara Slovakiya (iki dəfə), Rumıni-

Qazaxıstan və Rusiya da hərəyə
1 dəfə qələbə sevinci yaşamağı
bacarıblar. Qürurla söyləyə bilərik ki, artıq bu sırada Azərbaycan
da var. Bəli, ölkəmiz futbolda
Avropa çempionu olmaqla tarix
yazdı. Bu, Slovakiyanın Koşitse
şəhərində iyunun 4-dən 11-dək
keçirilən qitə birinciliyində reallaşdı.

ya, Moldova, Yunanıstan, Monteneqro, Xorvatiya, Macarıstan,
Çexiya və Ukrayna ev sahibliyi
edib. Avropa çempionatları seçmə mərhələlərdən olmadan keçirilir, mübarizə birbaşa final mərhələsi ilə başlayır.
Sonuncu qitə çempionu Çexiya yığmasıdırsa, Rumıniya titulu
hamıdan çox – 6 dəfə qazanıb.

Uğurun çəkisi ona görə böyükdü ki, ölkəmizdə cəmi 5 illik
tarixi olan bu idman növündə
belə möhtəşəm uğura imza atdıq.
Azərbaycan Minifutbol Federasiyası (AMF) 2017-ci ildə yaranıb,
ilk dəfə 2018-ci ildə Ukraynada
keçirilmiş Avropa çempionatında iştirak edib və həmin yarışda mnifutbol yığmamız qrupdan
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çıxa bilməmişdi.
Avropa Minifutbol Assosiasiyasının (EMF) 32 üzvündən biri
olan AMF-nin Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası
(AFFA) ilə heç bir bağlığı yoxdur.
Qurum şəxsi təşəbbüslə yaradılıb. Hazırda Gənclər və İdman
Nazirliyi federasiyaya dəstək
versə də, maliyyələşmə işləri
reklam və sponsorlar vasitəsilə
təmin edilir. MF-nin təsisçisi Taleh Nəsibovun baş direktoru olduğu “Azfar Group” şirkətidi. Milli
komandanın baş məşqçisi isə Elşad Quliyevdi.
AMF-nin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Mini Futbol Liqası keçirilir. Çempionat hərəsində altı
komanda olmaqla iki qrupdan
ibarət turnir şəklində təşkil olunub. Avropa çempionatında qalib
olan millimizin heyəti Mini Futbol
Liqasındakı komandaların oyunçularından təşkil olunub. Onların
arasında keçmiş peşəkar futbolçu və futzalçılar da yer alıb.
Həmin milli komanda heç kimin
gözləmədiyi halda, belə demək
mümkündürsə, boyundan yüksək tullanaraq, Avropa çempionatında finaladək irəlilədi və orda
da meydanı qalib tərk etdi. Rəqib
isə ona yaxşı tanış, eyni zamanda turnirin əsas favoriti idi. Axı,
millimiz qrupdakı ilk matçında 6
qat Avropa çempionu Rumıniya
ilə qarşılaşaraq 0:2 hesabı ilə
məğlub olmuşdu.
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Onu da bildirək ki, milli komandamız Slovakiyada təkcə Avropa çempionu olmaqla
fərqlənmədi. Belə ki, iki oyunçumuz, keçmiş futbolçular Davud
Kərimi və Bəxtiyar Soltanov ən
yaxşılar kimi mükafata layiq görüldülər. Kərimi yarışın ən yaxşı
qapıçısı, Soltanov isə ən yaxşı
oyunçusu seçildi.
Avropa
çempionu
kimi
Vətənə dönən milli komandamız
Bakıda möhtəşəm qarşılandı.
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeoroportunda böyük coşqu var idi.
Minifutbolçularımızı Azərbaycan
Gənclər və İdman Nazirliyinin
rəsmiləri, idman ictimaiyyətinin
nümayəndələri,
idmançıların
yaxınları, jurnalistlər və miniAmma nə oldusa, elə bundan
sonra oldu. İkinci rəqibimiz İspaniya idi və yığmamız pireneyliləri
meydana çıxmağa peşman etdi
– 5:1. Bu darmadağından sonra
böyük ruh yüksəkliyi qazanan
milli komandamız, Albaniyanı
da minimal hesabla keçərək,
1/8 finala vəsiqə qazandı. Yalnız
bundan sonra ölkə idmansevərlərinin diqqəti minifutbola yönəldi
və artıq hər matç geniş rezonans
doğurmağa, diqqətlə izlənilməyə
başlandı. 1/8 finalda isə rəqib İsrail idi. Yığmamız bu rəqibini də
asanlıqla yolundan kənarlaşdırmağı bacardı – 3:0.
Mərhələlər keçildikcə rəqiblərin gücü də artır, həyəcan da
pik səviyyəyə doğru yüksəlirdi. 1/4 finalda meydan sahibləri
Slovakiya ilə üz-üzə gələn millimiz, minimal hesablı qələbə ilə
yarımfinala çıxaraq artıq Avropa
çempionatının tarixinə öz adını
yazdırmışdı. Final yolundakı tək
əngəl isə Qazaxıstan yığması idi.
Həmin yarımfinal görüşündən əvvəl gənclər və idman naziri Fərid
Qayıbovla “Zirə”nin fəxri prezidenti Orxan Məmmədov milli üzvləri ilə videoformatda görüşərək
onlara uğurlar arzulamışdı. Çətin yarımfinal matçı millimizin
əzmkar qələbəsi ilə yekunlaşdı
– 3:2. Və artıq finaldayıq. Rəqib
isə 6 dəfə Avropanın ən güclüsü
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olmağı bacarmış, hazırda Avropa Mini Futbol Assosiasiyasının
reytinqində 2-ci pillədə qərarlaşmış Rumıniya idi. O Rumıniya
ki, yığmamız turnirdəki yeganə
məğlubiyyətini qrupdakı ilk matçda məhz bu rəqibdən almışdı.
İndisə həm revanş almaq, həm
də möhtəşəm nəticəyə imza atmaq üçün tarixi şans yaranmışdı.
Və bu şansı da qaçırmadı Elşad
Quliyevin komandası. 1:0 hesabı
ilə xeyrimizə nəticələnən matçda
çempionluq qolunun müəllifi fasiləyə az qalmış fərqlənən Seymur Məmmədov oldu.

futbolsevərlər qarşıladılar. Komandamızn üzvləri həm tarixi
nailiyyətlə bağlı təəssüratlarını
bölüşdülər, həm də onları qarşılayanlarla xatirə şəkilləri çəkdirdilər.
İyunun 14-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Slovakiyada keçirilmiş minifutbol üzrə Avropa
çempionatının qalibi olan milli
komandamızın üzvlərini qəbul
edib.
MEHMAN SÜLEYMANOV
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“Çempionlar” turnirindən
“medal yağışı”
Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən güləş üzrə
"Çempionlar" turnirinə yekun
vurulub. Yarışın son günündə,
mayın 15-də güləşçilərimiz 13
(6 qızıl, 2 gümüş, 5 bürünc)
medal qazanıblar.
Yunan-Roma güləşində Elmir
Əliyev (60 kq) və Laçın Vəliyev
(87 kq) çempion olublar. Nihad
Quluzadə (60 kq) isə üçüncü
yerə çıxıb. Beləliklə, yarışı 5 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medalla
başa vuran millimiz komanda hesabında ikinci yeri tutub.
Qadın güləşində Birgül Soltanova (62 kq) qızıl, Gültəkin
Şirinova (53 kq) gümüş, Nigar
Mirzəzadə (68 kq) isə bürünc
medalı boynundan asıb. Yekunda 3 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc
medal qazanan yığmamız komanda hesabında ikinci olub.
Yarışın sonuncu günündə
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sərbəst güləşçilərimiz də uğurlu çıxışla yadda qalıblar. Ceyhun Allahverdiyev (61 kq), Sabir
Cəfərov (70 kq) və Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) qızıl, Kənan
Heybətov (70 kq) gümüş, Maqomed-Başir Xaniyev (70 kq), Soslan Tigiyev (79 kq) və Abdulcəlil
Şabanov (92 kq) isə bürünc medala sahib çıxıblar.

Ümumilikdə 3 qızıl, 1 gümüş
və 5 bürünc medal əldə edən
komandamız ənənəvi yarışı dördüncü pillədə başa vurub.
Beləliklə, üç gün davam edən
turnirdə güləşçilərimiz 11-i qızıl,
5-i gümüş və 8-i bürünc olmaqla,
ümumilikdə 24 medal əldə ediblər.
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Anna Baştadan növbəti qələbə
İtaliyanın Padua şəhərində qılıncoynadanımız Anna
Başta sablya növü üzrə
Qran-Pri turnirinin qalibi
olub.

Mübarizəyə əsas mərhələdən
qoşulan turnirin 1 nömrəli reytinq
favoriti Anna Başta, ilk görüşdə
ABŞ təmsilçisi Honor Consona
15:6 hesabı ilə qalib gəlib. Növbəti görüşündə yapon Yumi Vakitanı
(15:10) mübarizədən kənarlaşdıran təmsilçimiz ən güclü 8-liyə
yüksəlmək uğrunda keçirilən görüşdə digər Yaponiya qılıncoynadanı Şihomi Fukuşimaya 15:10
hesabı ilə qalib gəlib. Burada qılıncoynadanımızın rəqibi italyan
Rossella Qreqorio olub. Rəqibini
15:7 hesabı ilə məğlub edən Anna
Başta yarımfinala yüksəlib. Yarımfinalda Yaponiya təmsilçisi Misaki Emura üzərində inamlı qələbə
(15:9) qazanan Anna, finalda gün-
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qılıncoynatma
Başta qarşıdakı nüfuzlu yarışlarda da uğurlarını davam etdirmək niyyətində olduğunu vurğulayıb: "Qılıncoynatma fanatlarını,
komandamı sevindirdiyim üçün
çox məmnunam. Bu, bizə çox lazımdır. Qarşıdan Avropa və dünya
çempionatları gəlir. Hər iki çempionat bizim üçün çox vacibdir. O
cümlədən, bu qələbə də. Çünki
güclü olduğumuzu bütün dünyaya
və ilk növbədə, özümüz-özümüzə
göstəririk".
Qeyd edək ki, Anna Başta daha
əvvəl Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində və Yunanıstanın paytaxtı Afinada keçirilən Dünya Kubokunun
mərhələ yarışında qızıl medal qazanıb. Qılıncoynadan hazırda qadın sablyaçıların dünya reytinqində
2-ci pillədə qərarlaşıb.

doğar ölkənin daha bir sablyaçısı
Risa Takaşima ilə qarşılaşıb. Gərgin və maraqlı idman mübarizəsi
şəraitində keçən həlledici görüşdə
rəqibini 15:11 hesabı ilə məğlub
edən idmançımız Qran-Prinin qızıl
medalına layiq görülüb.

Anna Başta:
Məmnuniyyətlə daha iki
yarışda qalib gələ bilərdim
2022-ci ildə üçüncü böyük yarışında fəxri kürsünün ən yüksək
pilləsinə qalxmağı bacaran 26 yaşlı
idmançı qələbə sayını 3-ə çatdırdığını xatırladıb: "Təəssüf ki, bu mövsümlük Qran-pri və Dünya Kuboku
yarışları başa çatdı. Yoxsa məmnuniyyətlə daha iki yarışda qalib
gələ bilərdim. İkinci Dünya Kubokunu qazandığım vaxt hamı "Anna,
üçüncünü də qazan" deyir, yazırdı.
Futboldakı kimi "het-trik" etməyimi
istəyirdilər. Əlbəttə, bu, çox həyəcanverici idi. Düşünürdüm ki, belə
bir uğuru təkrarlaya biləcəyəmmi?
Finala yüksəldikdə isə demək olar
ki, hər şeyin cibimdə olduğunu anladım. İşi sona çatdırmaq üçün bir
az da işləmək lazım idi ki, bunu da
etdim".
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“Neftçi İdman Klubu”
Azərbaycan idmanının flaqmanıdır
Azərbaycan
idmanında
önəmli yeri olan və 23 idman növünü özündə birləşdirən "Neftçi
İdman Klubu”nun fəaliyyətinin
əsas istiqaməti kimi, SOCAR-ın
strukturuna daxil olan neft, qaz
və kimya sənayesi müəssisələrində çalışan işçilərə və onların

ailə üzvlərinə müasir tələblərə
cavab verən bədən tərbiyəsi və
idman xidmətlərinin göstərilməsidir ki, bu istiqamətdə mühüm
işlər görülür.
Bununla bərabər, klubumuz
peşəkar idmançıların yetişdirilməsi işində də bütün gücü ilə

"Neftçi İdman Klubu” öz
fəaliyyəti, əldə etdiyi nəticələrə görə daim ölkənin ən
öncül idman təşkilatlarından olub və liderlər sırasında yer alıb. Liderliyi əldə
saxlamaq isə onu qazanmaqdan daha çətindir. Odur
ki, klubumuz bu məsuliyyəti
çox yaxşı anladığından,
həmişə yeniliklər axtarışında olub, yeni-yeni ideyalarla
gündəmə gəlib.
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çalışır və Azərbaycan idmanına
öz töhfələrini verir.
Respublikamız
müstəqillik
əldə etdikdən indiyə qədər idmançılarımız bütün olimpiadalarda iştirak edərək ölkəmizə
medallarla dönüblər. Bununla
bərabər, klubun yetirmələri bu
gün də müxtəlif səviyyəli beynəlxalq yarışlarda mütəmadi
olaraq ölkəmizi layiqincə təmsil
etməkdədirlər.
Ümumiyyətlə,
qazandığı
yüksək nailiyyətlər sayəsində

"Neftçi İdman Klubu” Gənclər və
İdman Nazirliyi tərəfindən 20072013-cü illərdə ardıcıl olaraq
yeddi dəfə, sonrakı illərdə isə
daha bir neçə dəfə "İlin ən yaxşı idman cəmiyyəti” adına layiq
görülüb.
Sevindirici haldır ki, təkmübarizlik növləri ilə yanaşı, kollektiv oyun növləri üzrə də mühüm uğurlar əldə olunub. Belə
ki, Yüksək Liqada çıxış edən
kişilərdən ibarət voleybol komandamız sonuncu Azərbay-
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can çempionatını - 2021/2022ci il mövsümünü gümüş medalla
başa vurmaqla bərabər, həm də
“Zəfər kuboku”nun qalibi olub.
Futzal komandamız bu mövsümdə (2021/2022) Yüksək
Liqanın bürünc medalına layiq
görülüb və Azərbaycan kubokunun qalibi adını qazanıb. Bundan əlavə, “Qaradağ Lökbatan”
komandası futbol üzrə Azərbaycan I Divizionunda 2021/2022ci il mövsümünü çempion kimi
başa vurub.
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Usta cüdoçularımızDAN
AvropaYA USTAD DƏRSLƏRİ
9 QIZIL, 5 GÜMÜŞ, 5 BÜRÜNC

Yunanıstanın Heraklion şəhərində usta
cüdoçular arasında keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycanın veteran cüdoçuları
möhtəşəm qələbələr qazanıblar.
Çempionatda iştirak edən “Judo Club 2012”nin direktoru, veteran cüdoçu Mübariz Cəfərov bildirib ki,
yığma həm fərdi, həm də komanda yarışlarında uğurla
çıxış edib. Belə ki, komandanın heyətində “Judo Club

42

2012”nin idman zalında məşq edən 20 cüdoçudan 19-u
fərdi yarışları medalla başa vurub. Veteranlardan ibarət
komandanın baş məşqçisi, 9 qat dünya, 8 qat Avropa
çempionu Fərhad Rəcəblinin rəhbərlik etdiyi milli qitə
çempionatında 9-u qızıl, 5-i gümüş, 5-i bürünc olmaqla,
19 medala sahib çıxıb.
Komandaya qızıl medalları Nadir Babayev (M1, 73
kq), Tural Səfquliyev (M1, 100 kq), Məmməd Məmmədov (M2, 73 kq), Samir İsmayılov (M2, 81 kq), Azər
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Fətullayev (M3, 81 kq), Babək Hacıyev (M4, 60 kq), Emil
Hüseynov (M4, 100 kq), Mübariz Cəfərov (M5, 90 kq)
və Azərbaycanın ən titullu veteran cüdoçusu Fərhad
Rəcəbli (M7, 90 kq) qazandırıb. Bu qələbə Heraklionda
öz qalib imicinə sadiq qalan azərbaycanlı cüdo əfsanəsi
Fərhad Rəcəblinin 8-ci Avropa çempionluğu kimi yadda
qalıb.
Gümüş medallara Vüqar Babayev (M2, 66 kq), İntiqam Ələkbərov (M2, 100 kq), Mahir Ağamirzəyev (M4,
90 kq), Müşfiq Cəfərov (M5, 73 kq) və Qabil Qasımov
(M6, +100 kq) layiq görülüblər.
İlham Heydərov (M2, 100 kq), Ramil Muradov (M2,
100 kq), Rauf Fərzəliyev (M4, 73), Natiq Qasımov (M6,
81 kq) və Şamil Sövzəliyev (M8, 81 kq) isə fərdi yarışların
bürünc medallarına sahib çıxıblar.
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Beləliklə, fərdi yarışları 19 medalla başa vuran
cüdoçularımız bu nəticə ilə kişilər arasında və ümumi komanda hesabında birinci yeri tutublar. İkinci yerə 5 qızıl,
5 gümüş və 3 bürünc medalla İtaliya komandası sahib
çıxıb. Gürcüstanlı cüdoçular isə 5 qızıl, 2 gümüş və 9
bürünc medalla üçüncü olublar. Bu, cüdo ustalarımızın
veteranlar arasında keçirilən Avropa çempionatları tarixində qazandığı ən yüksək nailiyyət hesab olunur.
Qitə çempionatının sonuncu günündə isə komanda
yarışları təşkil olunub. Beş komandanın iştirak etdiyi
yarışlarda Azərbaycan təmsilçiləri kişilər arasında 3039 yaş qrupu üzrə mübarizə aparıb. Cüdo millimiz yarışı
bürünc medalla başa vurub. Komandamız üçüncü yer
uğrunda həlledici görüşdə Fransa yığmasına qalib gəlib.
Komanda yarışlarının qalibi isə Gürcüstan millisi olub.
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Türkiyədən 6 medal
2 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc

Karateçilər Türkiyənin Qaziantep şəhərində 57-ci Avropa
çempionatını 6 medalla başa vurub. Mükafatların ikisi qızıl, bir o
qədəri isə gümüş və bürüncdür.
Qızıl medalları baş məşqçi Rənad
Əliyevin rəhbərlik etdiyi Para-karate
seçmə komandasının üzvlərindən
Emiliya Mitilinova (görmə qüsurlu
idmançılar) və Eldar Əhmədov (əlil
arabası istifadəçiləri) qazanıb. Nihat
Məmmədzadə (görmə qüsurlu idmançılar) isə gümüş medala sahib
olub.
Baş məşqçi Qurban Tağıyev, böyük məşqçilər Şahin Xudaverdiyev,
Rəşad Hüseynov və Seymur Hüseynov rəhbərlik etdiyi milli komandamız Avropa ikincisi olub. Heyəti Rafael Ağayev, Asiman Qurbanlı, Rafiz
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Həsənov, Turqut Həsənov, Ayxan
Mamayev, Pənah Abdullayev və Tural
Ağalarzadədən ibarət komanda fransalı idmançılarla final görüşünə üstünlüklə başlasa da, sonda rəqibinə
1:3 hesabı ilə məğlub olub. Fərdi kumite yarışlarında isə yeganə medalı
üçüncü yerə çıxan Mədinə Sadiqova
(-55 kq, şəxsi məşqçisi Seymur Xudaverdiyev, milli komanda məşçqisi
Denis Morozov) qazanıb.
Kata üzrə baş məşqçi Vahid Ayvazovun müşayiət etdiyi İsmayıl Quliyev, Tural Balcanlı, Rövşən Əliyev və
Roman Heydərovadan ibarət heyət
komanda yarışlarının Avropa üçüncüsü olub. Azərbaycan Milli Karate
Federasiyasnın prezidenti və Avropa
Karate Federasiyasının İcraiyyə Komitəsinin üzvü Yaşar Bəşirov idmançıları mükafatlandırma mərasimində iştirak edib. Beynəlxalq dərəcəli
referilər Cahangir babyev və Vüqar
Kərimov müdallar uğrunda məsul görüşləri idarə edən hakimlər arasında
olub. EKF-in Hakimlər komitəsi C.Babayevə beynəlxalq yarışlarda 15 illik
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hakimlik etməsi münasibətilə rəmzi
gümüş nişan təqdim edib.
Karateçilərin qitə çempionatına
45 ölkədən 454 karateçi, Para-karateçilərin Avropa çempionatına isə 15
ölkədən 48 idmançı qatılıb. Bu nəticə ilə Azərbaycan ümumi komanda

hesabında 22 medal qazanan ölkə
arasında 11-ci yeri tutub. Para-karate
nəticələrinə görə isə idmançılarımız
Avropada ikinci olub.
Sənan Məhərrəmov
Media və İctimaiyyətlə
İşlər katibi
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kar döyüşlərdə Azərbaycanı ilk dəfə
mən təmsil etmişəm.
2009-cu ildən Böyük Britaniyada
yaşayıram. Bu illər ərzində bir çox
peşəkar döyüşlərdə iştirak edərək
peşəkarlar arasında Britaniya Çempionu və Avropa çempionu titulunu
qazanmışam.
- Bildiyimizə görə hazırda
peşəkar döyüşlər təşkilatçısısınız...
Bəli-bəli. İdmançı karyeramı bitirdikdən sonra 2018-ci ildə “Immortal Champions” promouter şirkəti
yaradaraq, Britaniyada peşəkar döyüşlər təşkil etmək qərarına gəldim.
İlk yarışımı Azərbaycan Respublikasının 100 illik ildönümü münasi-

Hafiz Baxşəliyev

“ÜRƏYİM AZƏRBAYCANLA
DÖYÜNÜR”
Əslində müsahibimizi
tanıtmağa ehtiyac yoxdur.
Çünki dəfələrlə Avropa və
dünya çempionu ilə “Sportsman” bir neçə dəfə görüşüb,
söhbətləşib. Ancaq onun indi
Azərbaycanda yaşamamasını
və jurnalın yeni oxucularını
nəzərə alaraq müsahibəni tanıtımla başladıq.
- Hafiz müəllimi yaxından
tanıyaq...
- Mən, Hafiz Baxşəliyev 1980-

ci il təvəllüdüyəm. 1996-cı ildə orta
məktəbi, 2000-ci ildə Təfəkkür Universitetini bitirmişəm.
1997-ci ildən Fəxrəddin Quliyevin məşqçiliyi ilə kikboksla məşğul olmağa başlamışam. Müxtəlif
beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanı
layiqincə təmsil etmişəm. İdmanda
olduğum müddətdə 7 dəfə Azərbaycan, 3 dəfə Avropa (2003, 2008,
2017) və 3 dəfə dünya çempionatının (2004, 2006, 2008) qalibi olmuşam. 2007-ci ildə rəsmi K-1 peşə-
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bətilə təşkil edib, altı Azərbaycanlı
kikboksçu, bir məşqçi və bir rinq
hakiminin Londonda iştirakını təmin
etdim. Nəzərə alsaq ki, yarış 100dən çox ölkədə canlı yayımlanıb,
deməli, milyonlarla azərbaycanlıların sevincinə səbəb olmuşuq.
Ümumiyyətlə, təşkil etdiyim
bütün yarışlarda hər zaman azərbaycanlı idmançıların iştirakı üçün
çalışıram. Belə idmançılardan biri
olan Elxan Əliyev, Londonda keçir-
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diyimiz 3 döyüşdə elə ilk raundda
nokautla qələbə qazanaraq, izləməyə gələn həmyerlilərimizi çox
sevindirmiş,
qürbətdə yaşayan
azərbaycanlıları isə öz qələbəsi ilə
qürurlandırmışdı.
- Hafiz müəllim, gəlin bir qədər də bu yaxınlarda keçirdiyiniz
“Dəmir yumruq” adlı yarışdan
danışaq...
Böyük məmnuniyyətlə. Bu ilin
5 İyun tarixində, Londonun "The
Clapham Grand" sarayında dünya
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azərbaycanlılarının birlik simvoluna çevrilmiş “Dəmir yumruq” adlı
peşəkar kikboksinq və muay-tay
yarışı təşkil etdik. Yarışda Britaniya, Çin, Polşa, Pakistan və Çexiyalı idmançılar güclərini sınadılar.
Son iki döyüşdə Elia Dewu rəqibi Hadiqa Abdul üzərində qələbə
qazanaraq Muay Thai British titulu, Daniel Sam isə hazırki Avropa
Çempionu Çexiyalı rəqibi Marian
Tuma üzərində qələbə qazanaraq
yeni "Immortal Champions" Avropa

Çempionu kəmərinin sahibi oldu.
Hər zaman olduğu kimi bu tədbir də media və tanınmış bloqerlər
tərəfindən sosial şəbəkələrdə geniş işıqlandırıldı.
- Yarışın adı ilə bağlı hər
hansı bir problemlə üzləşmədiz
ki? O vaxt Londonda açdığınız
“Qafqaz” İdman Klubuna “ermənilərin kluba girişi qadağandır”
şüarı yadıma düşdüyü üçün sual
verdim.
- Bəli-bəli (gülür). O vaxt er-
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mənilər çox səs-küy saldılar, hətta
Parisdə nəşr olunan bir jurnal da bu
haqda xeyli yazdı. Ancaq biz fikrimizdən dönmədik. Dəmir yumruğa
gəlincə isə onlar bu yumruğun “dadını” artıq bilirlər. Ona görə səslərini
belə çıxarmağa cürət etməzlər.
- İdman işləri ilə yanaşı diaspora yönümlü fəaliyyətinizə də
vaxt tapırsız...
- Əlbəttə ki, tapmalıyıq. Azərbaycandan uzaqda yaşasam da

kİKBOKS

ürəyim Azərbaycanla döyünür. Böyük Britaniyada olduğum gündən
burada yaşayan soydaşlarımız arasında birlik və həmrəylik yaradaraq,
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılmasına, zəngin mədəni irsimizin təbliğinə, təcavüzkar erməni
dairələrinin ideoloji təxribatlarının
qarşısının alınmasına çalışmışam
və bundan sonra da çalışacağam.
2020-ci ildən Britaniya Azərbaycanlıları Assosiasiyasına rəhbərlik

edirəm. Bu il isə Şuşa şəhərində
keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının
5-ci qurultayında milli fəaliyyətimiz
nəzərə alınaraq, hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən
medalla mükafatlandırıldım. Fürsətdən istifadə edib Ali Baş Komandanımıza dərin təşəkkürlərimi
çatdırıram.
Yaşasın Azərbaycan!
Kamal Rza

FUTBOL

S P O R T S M A N

“Uşaq futbolunun
inkişafına çalışırıq”
- Səxavət müəllimi yaxından tanıyaq...
- Mən, Səxavət Niyazi oğlu Ağazadə 1988-ci ildə
Qərbi Azerbaycanda anadan olmusam. 2009-cu ildə
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasını bitirmisem. Məşqçilik fəaliyyətimə 2011-ci ildə
“Vətən” futbol məktəbindən başlamışam. 7 il burada
çalişandan sonra Mustafa müəllimin məsləhəti ilə 8
saylı “Təhsil İdman Məktəbi”ndə məşqci-müəllim kimi
fəaliyyətimi davam edirəm. Bildiklərimi təkmilləşdirmək
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üçün AFFA-da keçirilən məşqçilik kursunu uğurla bitirib C katiqoriyalı lisenziya almışam. Müxtəlif seminar
və kurslarda fəal şəkildə iştirak etmişəm. Ailəliyəm, bir
oğlum var.
- Azart FK necə və nə vaxt yaranıb?
- “Azart” Futbol Klubu 2020-ci ildə xoş bir təsadüf
nəticəsində yaranıb. “Azart” avtomobil servisində maşınımı təmir etdirirdim. Servisin təsisçisi və rəhbəri Arif
müəllimlə də elə burada tanış olub dostlaşmışıq. Bir
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gün Arif müəllimə təklif etdim ki, avtomobil sektorunda
№1 olan “Azart” Tuning Servisin dəstəyi ilə elə “Azart”
adlı uşaq futbol klubu yaradaq və Azərbaycan futbolunun inkişafına və balaca futbolçularımıza dəstək olaq.
Arif müəllim razılaşdı və beləcə klubu yaratdıq. Artıq
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3-cü ildir ki, Arif müəllim komandaya hər tərəfli dəstək
olur.
- Kluba uşaqların qəbulu necə aparılır? İstəyi
olan hər kəs, yoxsa bacarığı olanlar kluba götürülür?
- Klubumuza usaqların qəbulu sərbəstdir. Yetər
ki, həvəs oldun. İstəyi olan hərkəs komandamıza qatıla bilər. Bacarığa qaldıqda isə onu zaman göstərir.
Uşaqlar xüsusi proqram və metodika ilə məşq edirlər.
Əlbəttə ki, tədris olunan texnikanı da hamı eyni cür
götürə bilməz. Birində yaxşı alınır, digərində nisbətən
zəif alınır. Məşqçi bunları görür və hərəyə lazım olan
tapşırıqlarını verir. Bir neçə məşqdən sonra bu çatışmazlıqlar aradan qalxır.
- Klubunuzun oyunçularından ən kiçiyinin və
ən böyüyünün neçə yaşı var?
- Klubumuzun ən balacası 2014- cü il təvəllüdlü
Mahmud Rafiq oglu Nəsibovdur. Ən böyüyü isə 2007ci il təvəllüdlü Həbib aqil oğlu Tağızadədir.
- Sizcə seçimdə yaş amili mütləqdirmi? Ola bilsin bir uşağın 5-6 yaşı var, ancaq onun hərəkətlərinə görə, topla davranışına görə 7-8 yaş vermək
olar.
- Elə də mütləq deyil. Seçimdə əsasən uşağın
topla davranışına deyil, onun fiziki göstəricilərinə üstünlük verirəm. Elə uşaq var ki, yaşına görə balaca
görsənir, elə uşaq da var ki, yaşından böyük görsənir. Fiziki cəhətdən inkişaf etmiş uşaqları özündən 1-2
yaş böyük uşaqlarla oyunda yoxlayıram. Əgər oyunu
normal alınırsa, bərabər oynaya bilirsə belə də davam
edə bilər.
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- Komandanızın əsas rəqibləri
kimdir?
- Bu il Azərbaycan çempionatında 12 yaşlılardan ibarət U-12
komandamız 1/8 final mərhələsinə
kimi irəliləmişdi. Təəssüf ki, sonuncu oyunda komandamız “Neftçi”
PFK komandasina 1:0 uduzaraq,
1/4 finala yüksələ bilmədi. Ümumiyyətlə “Neftçi” və “Sabah” komanda-
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ları bizim ən əsas rəqiblərimizdi.
- Yetirmələriniz beynəlxalq
oyunlar keçiriblərmi?
- Yetirmələrimdən beynəlxalq
oyunlar keçirən uşaqlar çoxdu. Hətta legioner həyatı yaşayanı da olub.
Hüseyn Əhmədov Ukranyada “İnhilest” FK-da oynayıb. Hal- hazırda
isə “Neftçi” komandasında oynayır.
Qurbanlı Cavad “Zirə” klubunda

oynayır. Bundan başqa kiçik yaşlı
milli komandada oynayan tələbələrim də var. İnşaAllah qismət olsa
“Azart” klubunun yetirmələri ilə də
beynəlxalq oyunlar keçirərik.
- Hazırda klubun hədəfləri və
gələcək planları necədir?
- Hal-hazırda klubun hədəfi istedadlı uşaqlar yetişdirib Avropa
klublarında oynatmaqdır. Tələbələrimə hər dəfə aşılayıram ki, Avropa
klublarında oynamağı özlərinə mütləq şəkildə hədəf etsinlər.
Gələcək planlarımız isə ölkəmizdə uşaq futbolunun inkişafına
tövhə vermək, növbəti mövsüm
Azərbaycan çempionatında bütün yaş qruplarında layiqincə çıxış
edərək “Azart” klubunu dünyaya tanıtmaq olacaq.
- Səxavət müəllim, müsahibəyə görə Sizə təşəkkür edir, işlərinizdə uğurlar arzulayırıq.
- Mən də Sizə uşaq futbolu ilə
maraqlandığınız üçün, məni radaksiyanıza qonaq çağırdığınız üçün
təşəkkür edirəm.
Vidadi Baxşiyev
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Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığının
Kraliçası II Elizabet Azərbaycan Respublikasının Atçılıq
Federasiyasının (ARAF) prezidenti Elçin Quliyevin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətini
Vindzor sarayında qəbul edib.
Kral ailəsi üzvlərinin şərəfinə
ənənəvi təşkil edilən Vindzor Kral
Atçılıq Şousunda Azərbaycan təmsilçilərinin çıxışlarını hər zaman böyük
maraqla izləyən Kraliçaya Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin hədiyyəsi –
“Şöhrət” adlı Qarabağ atı təqdim olunub. Kraliçaya hədiyyə olunan at Vindzor qəsrinə gətirilərək, haqqında bütün
məlumatların yer aldığı sertifikatla birlikdə yeni sahibinə təhvil verilib.
Daha sonra Azərbaycanın tanınmış heykəltəraşı Faiq Hacıyevin yaratdığı “Alxan” adlı Qarabağ, “Qalxan”

adlı Dilbaz atlarının heykəlləri Kraliçaya hədiyyə olunub.
Kraliça II Elizabet hədiyyəyə görə
təşəkkür edib, Vindzor Kral Atçılıq
Şousu tədbirlərində ənənəvi iştiraka
görə minnətdarlığını bildirib.
Qeyd edək ki, 1956-cı ildə SS-

Rİ-nin rəhbəri Nikita Xruşşov Kraliça
II Elizabetə “Zaman” adlı Qarabağ atı
hədiyyə edib. Ancaq həmin at Vindzor sarayında təqdim olunmamışdı.
Prezident İlham Əliyevin hədiyyəsi isə
Vindzor sarayında Kraliça II Elizabetə
təqdim edilib.
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Mayın 22-də Böyük Britaniyanın Mançester şəhərində təşkil
olunan taekvondo üzrə Avropa
çempionatına yekun vurulub.
Yarışın sonuncu günündə Azərbaycanın daha üç taekvondoçusu dayanq üzərinə çıxıb.
Kişilər arasında 74 kiloqram çəki
dərəcəsində çıxış edən Eltac Qafarov 1/16 final mərhələsində Kunter
Stroom Karlla (Estoniya) qarşılaşıb.
Rəqibini vaxtından əvvəl 22:2 hesabı
ilə üstələyən idmançımız növbəti mərhələdə türkiyəli Muhammed Yıldıza
4:9 hesabı ilə uduzaraq qitə çempionatını medalsız başa vurub.
“Rio-2016” Yay Olimpiya Oyunlarının qalibi olan Radik İsayev (87
kq-dan yuxarı) dörddəbir finalda Cem
Ünlüsoya (Almaniya) 9:1 hesabı ilə
qalib gələrək, yarımfinala yüksəlib.
Finalın bir addımlığında türkiyəli Emre
Ateşliyə məğlub olan (7:8) taekvondoçumuz Avropa çempionatında bürünc
medal qazanıb.

Qadın taekvondoçumuz Fatimə
Məcidova (57 kq) 1/16 finalda italiyalı Giada Al Halvani ilə qarşılaşıb.
Rəqibinə 0:22 hesabı ilə məğlub olan
idmançımız çempionatı erkən tərk
edib.
Bu gün, həmçinin Azərbaycanın
bir parataekvondoçusu da qüvvəsini
sınayıb. Sadiq Həmidovun (63 kq) ilk
rəqibi özbəkistanlı Zuxriddin Toxirov
olub. Özbək idmançı qadağan olunmuş baş zərbəsinə görə yarışdan
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uzaqlaşdırılıb və qələbə təmsilçimizə
verilib. Yarımfinala adlayan Sadiq
italiyalı Antonino Bossoloya məğlub
(6:19) olaraq yarışın bürünc medalına
sahib olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan yarışda
13 taekvondoçu və 5 parataekvondoçu ilə təmsil olunub. Daha əvvəl
parataekvondoçulardan İmaməddin
Xəlilov (70 kq) gümüş, Sabir Zeynalov (58 kq) bürünc medal əldə ediblər.
Digərləri qitə çempionatını medalsız
başa vurublar.
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Azərbaycan atıcısı Ruslan Lunyov Qranada
Qran-Pri turnirində qızıl medal qazanıb
May ayının 23-ü İspaniyanın Qranada şəhərində Beynəlxalq Atıcılıq İdman Federasiyasının Qran-Pri yarışları
start götürüb.
Tüfəng, tapança və stend atıcılığı üzrə yarışlarda 37 ölkədən 250-dən çox idmançı medallar uğrunda mübarizə aparıb. Yarışın ilk qaliblərindən biri atletimiz Ruslan Lunyov olub.
Azərbaycanlı atlet 26 ən güclü atıcı arasında fərqlənməyə nail
olub. Təmsilçimiz 10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan
atəşaçmada qalib gələrək qızıl medal qazanıb.
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Polşanın Jeşuf şəhərində akrobatika gimnastikası
üzrə dünya kuboku yarışları keçirilib.
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasına istinadla xəbər verir ki, yarışda yığma komandamızın üzvləri qarışıq hərəkətlər
proqramında 2 qızıl və 1 gümüş medal əldə ediblər.
Leyla Bəşirova, Nəzrin Fərmanova, Mənsumə Məmmədzadədən ibarət qadın qrupumuz, Ağasif Rəhimov və Raziyə Seyidlidən ibarət qarışıq cütlüyümüz qızıl, Daniel Abbasov və Murad Rəfiyevdən ibarət kişi cütlüyümüz gümüş medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, qadın qrupu və qarışıq cütlüyümüzün qazandığı nailiyyət akrobatika gimnastikası üzrə dünya kuboku yarışlarında əldə olunan ilk qızıl medaldır.

rnirində
İstanbulda “Turkish Open” beynəlxalq tu
idmançılarımız uğurla çıxış ediblər

İstanbulda yeniyetmələr, gənclər, böyüklər
və veteranlar arasında keçirilən kikboksinq üzrə
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dünya kuboku yarışı sayılan "Turkish Open"
beynəlxalq turnirində idmançılarımız uğurla çıxış
ediblər.
Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, kiksboksinqçilərimiz qardaş ölkədə
49 medal qazanıblar. Bunlardan 13-ü qızıl, 9-u gümüş və
27-si bürünc medaldır. Bu nəticə ilə Azərbaycan yarışda
ən yaxşı nəticə göstərən beşinci ölkə olub.
İlk dəfə bu yarışda kikboksinqin “point faytinq” növü
üzrə yarışan millimiz 6 bürünc medal qazanıb. Həmin idmançılar ölkəmizi Konyada keçiriləcək V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarında təmsil edəcəklər.
Kikboksinq üzrə millimizin İslamiadadan öncə daha bir
beynəlxalq yarışda çıxışı gözlənilir. Belə ki, təmsilçilərimiz
iyunun 2-5-də Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçiriləcək növbəti dünya kuboku yarışında güclərini sınayacaqlar.
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