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S P O R T S M A N

V İsLAM 

V İslam Həmrəyliyi Oyunları 2021-ci ilin 
sentyabrında keçirilməli idi. Daha sonra qlobal 
pandemiya ilə əlaqədar yarışa hazırlığın tam 
aparılması üçün oyunların 2022-ci ilə təxirə 
salınması məqsədəuyğun hesab olundu.  

İlk dəfə İslam Həmrəyliyi Oyunları səudi-
yyə ərəbistanının ciddə şəhərində keçirilib. 

İkinci İslamiada 2017-ci ildə İranın paytax-
tı tehranda, üçüncü yarış isə İndoneziyanın 
Palembanq şəhərində təşkil olunub. 

 Dördüncü İslam Həmrəyliyi Oyunlarına 
isə Azərbaycan ev sahibliyi edib. 2017-ci il 
mayın 12-22-də bakıda keçirilmiş ıV İslam 
Həmrəyliyi Oyunları Prezident İlham Əli-
yevin rəhbərliyi, birinci vitse-prezident və 
Təşkilat komitəsinin sədri Mehriban xanım 
Əliyevanın fəaliyyəti sayəsində bütün dün-
yaya nümayiş etdirdi ki, İslam aləmi bir ola 
bilir və bu birlik gücümüzü daha da artırır.
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V İsLAM 
HƏMRƏYLİYİ OYUNLARı

 2017-ci il mayın 12-dən 22-dək bakıda ke-
çirilən ıV İslam Həmrəyliyi Oyunları  bütün 
İslam dünyası üçün mötəbər idman təntənə-
si kimi nüfuz qazandı. “bakı-2017” Oyunları 
Xəzərdən başlayan su səyahəti ilə start götür-
dü. su aydınlıq, xeyir və bərəkət, həyat mən-
bəyidir. Elə həmin il, yəni, 2017-ci ilin ölkəmiz-
də “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi təbii ki, 
təsadüfi deyildi. Prezident İlham Əliyevin bu 
barədə sərəncamında da qeyd olunduğu kimi, 
Azərbaycan uzun əsrlərdən bəri İslam siviliza-
siyasının əsas mərkəzlərindən biri olub.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın İslam 
aləmində qazandığı nüfuz sayəsində 2009-cu 
ildə bakı, 2018-ci ildə isə Naxçıvan şəhərləri 

“İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan olun-
muşlar. Hər iki şəhər böyük əzmkarlıq nüma-
yiş etdirərək göstərilən etimadı doğrultmuş-
dur.

“bakı-2017”də 54 ölkədən 3  mindən çox 
atlet idmanın 24 növü üzrə keçirilən yarışlarda 
269 dəst medal uğrunda mübarizə aparıb. bu 
Oyunlara 425 atletlə qatılan Azərbaycan 162 
medalla (75 qızıl, 50 gümüş və 37 bürünc) bi-
rinci oldu. Qardaş Türkiyə 71 qızılla ikinci (195 
medal), İran isə 39 qızılla (98 medal) üçüncü 
yerdə qərarlaşmışdı.

 Vı İslam Həmrəyliyi Oyunları isə 2025-ci 
ildə kamerunun paytaxtı Yaundedə keçirilə-
cək.
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Avqustun 9-da  türkiyənin Kon-
ya şəhərində  V İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib.

Prezident rəcəb tayyib ərdo-
ğan İslam Həmrəyliyi İdman Fe-
derasiyası və İslam əməkdaşlıq 
təşkilatına üzv ölkələrin iştirakı 
ilə Konya Böyükşəhər Bələdiyyə-

si Stadionunda keçirilən V İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarının Açılış Mə-
rasimində iştirak edib.

cənab ərdoğan mərasimi Azər-
baycan Prezidenti İlham əliyev və 
birinci xanım Mehriban əliyeva, 
Şimali Kıbrıs (Kipr) türk respub-
likasının (ŞKtc) Prezidenti Ersin 

tatar, Fələstin Baş naziri Məhəm-
məd İştiyye, Albaniyanın Baş nazi-
ri Edi rama, əlcəzairin Baş naziri 
Eymen bin əbdürrəhman, İslam 
Həmrəyliyi İdman Federasiyasının 
prezidenti Şahzadə əbdüləziz Bin 
türki əl Faysal əl Səud ilə izləyib.

Açılış mərasimində ilk olaraq 
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rəqqaslar tərəfindən V İslam Həm-
rəyliyi Oyunlarının loqosu canlan-
dırılıb. Oyunlar üçün xüsusi olaraq 
lalə formasında hazırlanmış loqo 
özündə 21 rəqəmini simvolizə edib. 
Loqoda, eyni zamanda, ərəb dilin-
də “qardaş” sözünü bildirən “ أ خ ” 
sözü də yer alıb. 

Açılış mərasimi Qurani-Kərimin 
tilavəti ilə başlayıb. Protokol üzvlə-
ri stadiona gəldikdən sonra İstiqlal 
Marşı oxunaraq, türkiyə bayrağı 
qaldırılıb.

Daha sonra oyunlarda iştirak 
edən ölkələrin nümayəndələri əlifba 
sırası ilə öz bayraqlarını daşıyaraq 

stadiona daxil olublar. Azərbaycan 
atletləri bu sıralamada dördüncü 
idilər. Prezident İlham əliyev və 
birinci xanım Mehriban əliyeva 
komandamızın üzvlərini hərarətlə 
alqışladılar.

Azərbaycanın üçrəngli bayrağını 
atlet Nazim Babayev və voleybolçu 

kONYA 2022
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Ayşən Abduləzimova aparırdı. Na-
zim Babayev Avropa çempionu, 
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
qalibi, Qış Universiadasının ikiqat 
qalibi, Yeniyetmələrin Yay Olimpiya 
Oyunlarının bürünc medalçısıdır. 
Ayşən Abduləzimova isə qadın vo-
leybolçulardan ibarət Azərbaycan 
millisinin kapitanı, “Çağırış” kubo-
kunun, “Qızıl Avropa” liqasının və 
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
qalibidir.

Daha sonra adlarını türkiyənin 
idman tarixinə qızıl hərflərlə yaz-
dıran səkkiz atlet – cüdoçu Hülya 
Şenyurt, taekvondoçu Nur tatar, 
güləşçi Yasemin Adar, karateçi 
Merve Çoban, ağır atlet Halil Mut-
lu, taekvondoçu Servet tazegül və 
güləşçi Mehmet Akif Pirim İslam 
Həmrəyliyi İdman Federasiyasının 
(ISSF) bayrağını meydana gətirdi.

ISSF-in bayrağı qaldırıldıqdan 
sonra idmançıların və hakimlə-
rin andı qəbul edildi. İdmançıların 
adından paralimpiyaçı kamandan 
oxatan Öznur cüre, hakimlərin 
adından isə velosiped idmanı üzrə 

ədalət təmsilçisi Serkan Karademir 
and içdi.

Açılış mərasimində türkiyə 
Prezidenti rəcəb tayyib ərdo-
ğan, gənclər və idman naziri Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, İslam 
əməkdaşlığı təşkilatının Baş kati-
bi Hüseyn İbrahim taha ve ISSF-in 
prezidenti Abdülaziz bin türki el 
Faysal el-Suud çıxış ediblər.

Dövlət başçısı ərdoğan oyun-
ların açılış mərasimində "V İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarının idman fəa-
liyyətlərinə start verərək, əməyi 
keçən hər kəsi təbrik edərək, hamı-
ya uğurlar arzulayıb.

Ardınca V İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarının proqramında yer alan 
24 idman növünün 9 minillik tarixi 
olan Çatalhöyük mirasından ilham-
lanaraq hazırlanan qrafika müşa-
yiəti ilə ecazkar təqdimat nümayiş 
etdirilib.

əsas qayəsi Mövlanə cəlaləd-
din ruminin “Biz birləşdirməyə gəl-
dik, ayırmağa gəlmədik” olan açılış 
mərasimi maraqlı kompozisiyaların 
təqdimatı ilə davam etdi. “Salam 

olsun!” kompozisiyası ilə türkiyə-
dən bütün İslam dünyasına sa-
lam göndərildi. “Həmrəyliyin gücü” 
kompozisiyasının əsas qayəsi odur 
ki, İslam dünyası bir-biri ilə qovu-
şur, birlik olur. Dünya müsəlmanları 
həmrəyliyin gücü ilə birləşir. Bu, İs-
lam dünyasının dəyərlər düşüncəsi 
ilə birləşməsinin və həmrəyliyinin 
göstəricisidir. “Elmin gücü” kompo-
zisiyasında İslam dünyasının qızıl 
dövrü tərənnüm edilir. Bu hissədə 
dünya qaranlıq dövrünü yaşadığı 
bir zamanda İslam alimlərinin bütün 
insanlığa bu günümüzə qədər gəlib 
çatan bəşəri irs qoymaları təbliğ 
olunur. “Hikmətin gücü” kompozi-
siyasında böyük bir mədəniyyətin 
paytaxtı, elmin və hikmətin diyarı, 
könüllərin görüş yeri olan Konyanın 
miras qalan əsərləri təqdim olunur, 
bu qədim şəhərin tarixinə səyahət 
edilir. “Könüllər şəhəri: Konya” 
kompozisiyasında isə İslam aləmi-
nin müdriklərinin uzun illər elm və 
hikmət axtarışlarından sonra Kon-
yaya üz tutmaları və bu şəhərdə İs-
lam mədəniyyətinin ən nadir incilə-
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rini yaratdıqları tərənnüm olunur. 
“Eşqin gücü” kompozisiyasında bu 
gözəl diyarda kök salan hikmətli 
düşüncələrin öz bəhrəsini verdiyi, 
bu hikmətin və sevginin Konyanı 
“Könüllər şəhəri”nə çevirdiyi təbliğ 
edilir.

Daha sonra  İslam dünyasının 
önəmli musiqiçilərindən olan Maher 
zain 5-ci İslam Həmrəyliyi Oyunları-
nın açılış mərasimində mini konsert 
proqramı ilə çıxış edib.

İşıq şoularının və atəşfəşanlığın 
təşkil olunduğu gecədə rəqqaslar 
tərəfindən səhnəyə müxtəlif xo-
reoqrafiyalar təqdim olunub. Xalq 
rəqsləri tamaşası böyük maraqla 
qarşılanıb.

 İdmanın birləşdirici gücü ilə 

həmrəyliyi inkişaf etdirməyi hədəf-
ləyən V İslam Həmrəyliyi Oyunla-
rının təntənəli açılış mərasimi möh-
təşəm atəşfəşanlıqla başa çatıb. 

Konya Böyükşəhər Bələdiyyəsi 
Stadionunda üç saat davam edən 
mərasimi canlı olaraq 42 min tama-
şaçı izləyib. 

Xatırladaq ki, yarışlarda 56 ölkə-
dən 4 mindən artıq idmançı me-
dallar uğrunda mübarizə aparıb. 
Oyunlar zamanı 483 dəst medal öz 
sahibini tapıb.

Azərbaycanı İslamiadada 281 
idmançı təmsil edib. Onlar ağır at-
letika, atıcılıq, atletika, basketbol 
3x3 (qadınlar və kişilər), cüdo, fut-
bol, güləş, gimnastika, aerobika, 
bədii gimnastika, həndbol (qadınlar 

və kişilər), karate, kikboksinq, qılın-
coynatma, oxatma, para-oxatma, 
para-atletika, para-üzgüçülük, sto-
lüstü tennis, taekvondo, velosiped, 
voleybol (qadınlar və kişilər) və üz-
güçülük yarışlarında güclərini sına-
yıblar.

Qardaş türkiyəni isə bu yarış-
larda 461 atlet təmsil edib.

Oyunların məhz Konyada keçi-
rilməsi də təsadüfi deyil. Qədim ta-
rixi olan Konya şəhəri həm də İslam 
sivilizasiyasının mühüm mərkəzlə-
rindən sayılır. Böyük təsəvvüf şa-
irlərindən olan cəlaləddin ruminin 
türbəsi zahidlər üçün ziyarətgahdır. 
Ümumiyyətlə, Konya müxtəlif mə-
dəniyyətlərin bir araya gəldiyi har-
monik ruha sahib bir şəhərdir.

kONYA 2022
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V İslam Həmrəyliyi Oyun-
ları 2021-ci ildə keçirilməli 
olsa da, qlobal pandemiya 
səbəbindən yarış bir il təxirə 
salınıb. avqustun 9-18-də 
keçirilən V İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarında 54 ölkədən 4 
mindən çox atlet idmanın 24 
növü üzrə 483 dəst medal 
uğrunda mübarizə aparıb.

Azərbaycanı İslamiadada 281 
idmançı təmsil edib. Onlar ağır 
atletika, atıcılıq, atletika, basket-
bol 3x3 (qadınlar və kişilər), cüdo, 
futbol, güləş, gimnastika, aerobika, 
bədii gimnastika, həndbol (qadın-
lar və kişilər), karate, kikboksinq, 
qılıncoynatma, oxatma, para-oxat-
ma, para-atletika, para-üzgüçülük, 
stolüstü tennis, taekvondo, velosi-
ped, voleybol (qadınlar və kişilər) 
və üzgüçülük yarışlarında güclərini 
sınayıblar.

Azərbaycan idmançıları V İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarını 99 medalla 
4-cü sırada başa vurub. Medallar-
dan 29-u qızıl, 36-sı gümüş, 34-ü 
isə bürüncdür.

Qeyd edək ki, Azərbaycan təm-
silçiləri İslamiadada 24 idman nö-
vündən 22-sində iştirak ediblər.

İlk medal
Necə deyərlər “gözü yolda, qu-

lağı səsdə” olan xalqımıza medal 
sevincini yaşamaq yarışların elə 
ilk günlərində nəsib oldu. Avqustun 
8-i Azərbaycan millisi türkiyənin 

Konya şəhərində keçirilən V İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarında ilk meda-
lını qazandı. İlk medal - əyarı da 
qızıl. Çəkicatma yarışlarında çıxış 
edən idmançımız Anna Skidan, bü-
tün rəqiblərini qabaqlayaraq bayra-
ğımızı ucaltdı. əli də düşərli oldu. 
Annadan sonra nə az, nə çox düz 
28 dəfə himnimiz səsləndirildi, 98 
dəfə isə bayrağımız ucaldı. əhsən 
Sizə! Burada sevimli Prezidentimiz 
İlham əliyevin idmançılarla görüş-

kONYA 2022
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də söylədiyi bir fikri yada salmaq 
yerinə düşər: “Azərbaycan idman 
ölkəsidir, Azərbaycan idmançıları 
öz gücü ilə seçilən idmançılardır”!

güləşçilərimizdən 
23 medal

Azərbaycan güləşçiləri həmişə 
olduğu kimi bu dəfə də azarkeşləri 
sevindirməyi bacarıb. Pəhləvanla-
rımız 8 qızıl, 8 gümüş və 7 bürünc 
medal qazanıblar. Yunan-roma 

güləşçilərimizdən 55 kq-da Eldəniz 
əzizli, 67 kq-da Həsrət cəfərov və 
82 kq-da çıxış edən rafiq Hüsey-
nov yarışlarda rəqib tanımayaraq V 
İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi 
olublar.

turnirdə 55 kiloqram çəki dərə-
cəsində mübarizə aparan ikiqat 
Avropa və dünya çempionumuz 
Eldəniz əzizli Özbəkistan təmsilçisi 
Jasurbek Ortikboyevi 10:1 hesabı 
ilə məğlub edərək qızıl medala sa-
hib çıxıb.

əsas gücümü ikinci hissəyə 
saxlamışdım. rəqibimin parterdə 
mənə heç nə edə bilməyəcəyini 

bilirdim. Bu sözləri V İslam Həm-
rəyliyi Oyunlarında qızıl medal qa-
zanan Azərbaycanın yunan-roma 
güləşçisi Eldəniz əzizli jurnalistlərə 
müsahibəsində bildirib. O, finaldakı 
rəqibi - özbəkistanlı Jasurbek Or-
tikboyevlə qarşılaşmasından danı-
şıb. rəqibin onun qolunu dişləmək 
istəməsinə münasibət bildirən id-
mançı deyib ki, güləşdir, hər şey 
ola bilər: “Dişi qoluma dəydi. Bunu 
təbii qarşılamaq və qıcıqlanmamaq 
lazımdır. əks-təqdirdə nəzarəti itirə 
bilərsən. əsas hədəf İslamiadada 
qələbə qazanmaq idi. Şükürlər ol-
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sun ki, arzuma çatdım".
E.əzizli sentyabrda Serbiyanın 

paytaxtı Belqradda təşkil ediləcək 
dünya çempionatında qalib olmağı 
qarşıya məqsəd qoyduğunu bildi-
rib: “Azərbaycanın yunan-roma 
güləşi tarixində yalnız Fərid Man-
surov ikiqat dünya çempionu adına 
layiq görülüb. Mən isə bu sevinci 
bir dəfə yaşamışam. Hədəf ikinci 
dəfə dünya çempionu titulunu qa-
zanmaqdır”.

Güləşçimiz Həsrət cəfərov fi-
nalda Qırğızıstan təmsilçisi Aman-
tur İsmayılov ilə üz-üzə gəlib. rəqi-
bini 3:1 hesabı ilə məğlub edən 
idmançımız, V İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarının qalibi adını qazanıb. 

Üçqat Avropa və dünya çem-
pionu rafiq Hüseynov qızıl medal 
uğrunda görüşdə  Qırğızıstan id-
mançısı Kalidin Asikeyev ilə üz-üzə 
gəlib. İlk hissədə hesabda geri olan 
r.Hüseynov, sonradan əzmkar-
lıq nümayiş etdirərək 6:3 hesabı 
ilə qalib gələrək fəxri kürsünün ən 
yüksək pilləsinə qalxıb.

Sərbəst güləşçilərimizdən isə 
65 kq-da Hacı əliyev və 74 kq-da 
çıxış edən turan Bayramov  Kon-
yada keçirilən V İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarının qızıl medalını qaza-
nıblar. 

Dörddəbir finalda üçqat Avro-
pa və üçqat dünya çempionu olan 
Hacı, İran idmançısı Morteza Ha-

sanaliyə qalib gələrək yarımfinala 
adlayıb. Növbəti görüşünü özbə-
kistanlı Umidjon Jalolova qarşı 
keçirən pəhləvanımız xalçadan 
qalib ayrılıb və finala yüksəlib. Hacı 
əliyev finalda albaniyalı zelimxan 
Abakarova “tuşe” ilə qalib gələrək 
fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə 
qalxıb.

Xatırladaq ki, güləşçimiz 2017-
ci ildə Bakıda təşkil olunan IV İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarında da qızıl 
medal qazanmışdı.

Konya texniki Universitetinin id-
man salonunda təşkil olunan yarış-
da güləşçimiz turan Bayramov isə 
iranlı Firuzpuur Məhəmmədsadıq 
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ilə qarşılaşıb. Gərgin mübarizə əz-
mində keçən görüşdə turan rəqibi-
ni 2:1 hesabı ilə məğlub edib. 

Gümüş medalları komanda-
mıza Murad Məmmədov (60 kq), 
İslam Bazarqanov (61 kq), Ülvi 
Qənizadə (72 kq), Sənan Süley-
manov (77 kq), Abubakr Abaka-
rov (86 kq), bürünc medalları isə 
əliabbas rzazadə (57 kq), əsgər 
Məmmədəliyev (65 kq), Hacımu-
rad Ömərov (79 kq), Osman Nur-
maqamedov (92 kq) və ən ağır 
çəkili pəhləvanımız Sabah Şəriəti 
(130 kq) qazandırıb.

Qadın güləşçilərimiz Jalə əli-
yeva, Leyla Qurbanova və Mariya 
Stadnik İslamiadanın qızıl medalı-

nı qazanıblar. Jalə əliyeva (57 kq) 
həlledici görüşdə nigeriyalı Ester 
Kolavole ilə qarşılaşıb. rəqibini 
14:6 hesabı ilə üstələyən təmsilçi-
miz, fəxri kürsünün ən yüksək pillə-
sinə qalxıb.

Digər güləşçimiz Leyla Qurba-
nova isə final görüşündə Özbəkis-
tan idmançısı Aktenge Keunimja-
yevaya 6:1 hesabı ilə qalib gələrək, 
qızıl medala sahib çıxıb.

Qadın güləşçimiz Mariya Stad-
nik İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
ikiqat qalibi olub. 50 kiloqram çəki 
dərəcəsində mübarizə aparan titul-
lu güləşçimiz də həlledici görüşdə 
Özbəkistan idmançısı Jasmina İm-

maeva ilə qarşılaşıb. rəqibini 10:0 
hesabı ilə məğlub edən M.Stadnik 
V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qa-
libi olub.

Digər qadın güləşçilərimizdən 
Elis Manolova, Gözəl zutova və Al-
yona Kolesnik gümüş, Elnurə Məm-
mədova və tatyana Omelçenko isə 
bürünc medalları komandamızın 
aktivinə yazmağı bacarıblar.

Heydər əliyev Fondunun vit-
se-prezidenti Leyla əliyeva güləş-
çilərimizin çıxışlarını izləyib

Konya texniki Universitetinin 
idman salonunda təşkil olunan 
yarışları Heydər əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla əliyeva, Mil-
li Olimpiya Komitəsinin (MOK) vit-
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se-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, 
gənclər və idman naziri Fərid Qa-
yıbov, MOK-un baş katibi Azər əli-
yev və Azərbaycanın türkiyədəki 
Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri 
rəşad Məmmədov izləyib.

Sərbəst güləşçilərimizdən Hacı 
əliyev (65 kq), turan Bayramov 
(74 kq), qadın güləşçimiz Mariya 
Stadnik (50 kq) qızıl, Abubakr Aba-
karov (86 kq), Alyona Kolesnik (59 
kq) gümüş, əliabbas rzazadə (50 
kq) isə bürünc medala sahib olub-
lar.

kikboksçularımızdan 
15 medal

24 idmançı ilə qatılan Azərbay-
can kikboksçuları İslamiadanı 15 
medalla başa vurublar. Bunlardan 
3-ü qızıl, 5-i gümüş və 7-si isə bü-
rünc medaldır. Bu nəticə ilə Azərbay-
can V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
kikboksinq yarışlarında ilk üçlükdə 
yer alıb. Birinci yeri 17 qızıl, 5 gümüş 
və 4 bürünc medal qazanan türkiyə 
komandası tutub. İkinci yerə isə 4 
qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medalla 
Qazaxıstan yığması sahib olub.
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Oyunlarda Bəhram rəcəbzadə 
(low kick, +91 kq), Fərid Ağamoğ-
lanov (full contact, 63,5 kq), Anar 
Məmmədov (low kick, 57 kq) qızıl, 
rəhim əliyev (low kick, 71 kq), ca-
mal Məmmədov (full contact, 54 
kq), ramal Aslanov (low kick, 75 
kq), Saqi Salehli (full contact, 75 
kq), Elvin Ağayev (full contact, 86 
kq) gümüş, Amil Məmmədov (full 
contact, 51 kq), ramiz Məmmədov 
(full contact, 60 kq), Elxan əliyev 
(full contact, 71 kq), Arzuman Qə-
dimov (low kick, 63,5 kq), Qəşəm 
Məmmədov (low kick, 67 kq), Bəy-

bala Quliyev (low kick, 86 kq) və 
Aysu Devrişova (56 kq) bürünc me-
dala sahib olublar.

Qeyd edək ki, Azərbaycan kik-
boksinq millisinin bu il növbəti mö-
təbər yarışı da türkiyədə olacaq. 
Belə ki, yığmamızı noyabrın 11-20-
də Antalyada keçiriləcək Avropa 
çempionatı gözləyir.

V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 
kikboksinq yarışlarını izləyən WA-
KO-nun (Ümumdünya Kikboksinq 
təşkilatları Assosiasiyası) prezi-
denti roy Beykerə Azərbaycanın 
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milli geyimi təqdim olunub. İrlan-
diyalı mütəxəssisə milli geyimimiz 
Azərbaycan Kikboksinq Federa-
siyasının (AKF) prezidenti Orxan 
əliyev tərəfindən verilib.

Görüşdə WAKO Avropanın I 
vitse-prezidenti və türkiyə Kikbok-
sinq Federasiyasının prezidenti 
Salim Kayıcı, AKF-nin vitse-prezi-
denti və milli komandanın kapita-
nı ramal Aslanov, baş katib İlkin 
Məsimzadə və Azərbaycanı İsla-
miadada təmsil edən beynəlxalq 
dərəcəli referi Aydın Ağabəyov işti-
rak edib. Daha sonra roy Beyker, 
Orxan əliyev və Salim Kayıcı birgə 
döyüşlərə baxıblar.

cüdoçularımızdan 
5 medal

Azərbaycanın kişi cüdo millisi V 
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında qızıl 
medal qazanıb. 

Millimiz əvvəlcə Bəhreyn, ya-
rımfinalda isə tacikistan yığmala-
rını 3:1 hesabı ilə məğlub edərək 
finala yüksəlib. Həlledici mərhələ-
də isə komandamız meydan sahibi 
türkiyə yığmasına 3:2 hesabı ilə 
qalib gələrək qızıl medala sahib 
çıxıb. 

Qadın millimiz isə türkmənis-
tanı 3:0 hesabı məğlub etsə də, 
dörddəbir finalda əlcəzair üzərin-
də 3:2 hesabı ilə qələbə qazanıb. 

kONYA 2022

karateçilərimizdən 
6 medal 

Karateçilərimiz İslamiadanı 6 
medalla başa vurublar. İdman-
çılarımızdan üçü finala vəsiqə 
qazansa da qızıl medalı yalnız 
İrina zaretska (64 kq) qazana bi-
lib. Pənah Abdullayev (84 kq) və 
Asiman Qurbanlı final görüşün-
də məğlub olaraq gümüş medal-
la kifayətlənməli olublar. Mədinə 
Sadıqova (55 kq), roman Hey-
dərov (kata) və tural Ağalarzadə 
(67 kq) isə bürünc medala sahib 
çıxıblar. 
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Yığmamız bürünc medal uğrunda 
təsəlliverici görüşdə isə Seneqalı 
3:1 hesabı ilə məğlub edib.

Fərdi yarışlarda cüdoçuları-
mız 1 qızıl, 3 gümüş və 1 bürünc 
medal qazanaraq ümumi hesab-
da 3-cü pillədə qərarlaşıblar. Qı-
zıl medalı təmsilçilərimizdən 60 
kq-da çıxış edən Balabəy Ağayev 

qazanıb.  Qazaxıstanlı və türkmə-
nistanlı rəqiblərinə asanlıqla qalib 
gələn idmançımız, final görüşündə 
özbəkistanlı Kamran Nurullayevla 
qarşılaşıb. Gərgin keçən döyüşdə 
Balabəy zədələnir. Buna baxmaya-
raq əsl əzmkarlıq nümayiş etdirən 
idmançımız əla bir fənd işlədərək 
V İslam Oyunlarının qalibi adını qa-
zanmağı bacarıb.

Gümüş medalları komandamı-
zın aktivinə 73 kq-da çıxış edən 
Nəriman Mirzəyev, 100kq-da çıxış 
edən Elmar Qasımov və 48 kq-da 
çıxış edən qadın cüdoçumuz Leyla 
əliyeva,  bürünc medalı isə telman 
Vəliyev qazandırıb.

Taekvondoçularımızdan 
5 medal

Azərbaycan taekvondoçuları V 
İslamiadanı 1 qızıl, 2 gümüş və 2 
bürünc medalla başa vurublar. Fə-
ridə əzizova (67 kq) qızıl, Minayə 
əkbərova (46 kq), cavad Ağayev 
(68 kq) gümüş, Patimat Abakaro-
va (49 kq) və Həşim Məhəmmədov 
(58 kq) isə bürünc medallara yiyələ-
niblər.

Fəridə Əzizova: “İslamiada 
kimi mötəbər yarışda Azərbay-
canın aktivinə qızıl medal yaz-
dırdığım üçün çox sevinirəm. Bu, 
mənim üçün çox vacib idi. Ya-
rış mənim üçün çətin keçməyib. 
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rəqiblərim İndoneziya, 
Mərakeş və İran id-
mançıları olub. Digər 
yarışlarda onlardan 
daha güclü taekvondo-
çularla qarşılaşmışam. 
Bakıda təşkil edilmiş 
İslam Həmrəyliyi Oyun-
larında gümüş medal 
qazanmışdım. Burada 
isə qalib adına layiq 
görüldüm. zədələndi-
yimə görə məşqlərdə 
tam gücümlə iştirak edə 
bilməsəm də, yarışda 
yüksək səviyyədə çıxış 
etməyi qarşıma məqsəd 
qoymuşdum. Məşqçilə-

rimə söz vermişdim ki, mütləq 
medal qazanacağam. Hər zaman-
kı kimi hədəf qızıl medal idi. Çox 
sevinirəm ki, müəllimlərin etima-
dını doğrulda bildim. Azərbaycan 
himni  səslənəndə göz yaşlarımı 
saxlaya bilmədim.

Qarşıda bizi məsul yarışlar 
gözləyir. Bu il keçiriləcək Qran-Pri 
və dünya çempionatı, eləcə də 
2024-cü ildə Bakıda təşkil oluna-
caq dünya çempionatına hazırla-
şırıq. əsas hədəf isə 2024-cü ildə 
keçiriləcək Paris Olimpiadasında 
yüksək səviyyədə çıxış etməkdir. 
Olimpiadada medal qazanmadan 
karyeramı yekunlaşdırmaq istə-
mirəm".

kONYA 2022

üzgüçülərimizdən 
1 qızıl, 1 gümüş və 

1 bürünc medal 
türkiyənin Konya şəhərində ke-

çirilən V İslam Həmrəyliyi Oyunların-
da Azərbaycan üzgüçüləri də uğurla 
çıxış ediblər. ramil Vəlizadə finişə 
hamıdan tez çatıb. O, 200 metr mə-
safəyə batterflay üsulu ilə üzmədə 
01:58.26 saniyə nəticə göstərərək 
qızıl medal qazanıb.

Digər medalları isə komandamı-
zın üzvü Məryəm Şeyxəlizadəxan-
gah 50 və 100 metr məsafəyə bat-
terflay üsulu ilə üzmə yarışlarında 
qazanıb.
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Azərbaycanın qadın basket-
bolçulardan ibarət 3x3 yığması 
V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
qalibi olub. Millimiz qızıl medal 
uğrunda görüşdə Mali yığmasını 
21:6 hesabla məğlub edib.

Kişilərdən ibarət 3x3 basket-
bol növü üzrə yığma komanda-
mız isə İslam Həmrəyliyi Oyun-
larında ikinci yeri tutub. Millimiz 
finalda Seneqal komandası ilə 
qarşılaşıb. Amil Həmzəyev, zaur 
Paşayev, Orxan Aydın və Endar 
Poladxanlıdan ibarət yığmamız, 
gərgin keçən oyunun yekununda 
16-21 hesabı ilə uduzaraq gü-
müş medalla kifayətlənib.

Qadın basketbolçularından ibarət 
Azərbaycan millisi İslamiadanın qalibi olub
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Şpaqa üzrə kişi komandamızdan 
qızıl medal

Şpaqa üzrə milli komandamız V İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarının qızıl medalını qazanıb.

Yığmamız yarışın yarımfinalında Özbəkistan yığ-
masına 45:32 hesabı ilə qalib gəlib. ruslan Həsə-
nov, Kənan əliyev və Barat Quliyevdən ibarət kol-
lektiv həlledici görüşdə İran millisi ilə qarşılaşıb. 
rəqib komandanı 45:35 hesabı ilə məğlub edən 
millimiz İslamiadanın qalibi olub.
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sablya üzrə qadın 
komandamızdan 

qızıl medal
Sablya üzrə qadınlardan 

ibarət milli komandamız  İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarında final 
görüşünü uğurla keçirib. Yığma 
qızıl medal uğrunda qarşılaş-
mada Özbəkistan seçməsi ilə 
qarşılaşıb. rəqibinə 45:34 he-
sabı ilə qalib gələn Azərbaycan, 
İslamiadanın qalibi olub.

Sablya növündə qadınların 
şəxsi yarışları da idmançıları-
mız üçün uğurlu olub. Azərbay-
can sablyaçısı Palina Kaspia-
roviç finalda türkiyə təmsilçisi 
İrina Şçuklaya 14:15 hesabı ilə 
uduzaraq gümüş medala layiq 
görülüb. Yarımfinalda  Palina 
Kaspiaroviçə 9:15 hesabı ilə 
məğlub olan Səbinə Kərimova 
və İrina Şçuklaya 10:15 hesabı 
ilə uduzan Valeriya Bolşakova 
isə 5-ci İslam Həmrəyliyi Oyun-
larının bürünc medalını qaza-
nıblar.



Güllü Ağalarzadə, Ləman əlimuradova, Kamilla 
əliyeva, zeynəb Hümmətova, Yelizaveta Luzan və 
Darya Sorokinadan ibarət bədii gimnastika üzrə qrup 
hərəkətləri komandamız İslamiadada qızıl medal qa-
zanıb.

Komandamızın 3 lent və 2 topla çıxışı hakimlər 
tərəfindən 30,300 xalla qiymətləndirilib. Bütün rəqiblə-
rini qabaqlayan yığmamız V İslamiadada birinci olub.

Bədii gimnastımız zöhrə Ağamirova, gimnastları-
mız Vladimir Dolmatov və İvan tixonov İslamiadanın 
qızıl medallarını qazanıblar

Bədii gimnastımız zöhrə Ağamirova Konya şəhə-
rində keçirilən V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının fərdi 
yarışlarında iki qızıl medala sahib olub. təmsilçimiz 
lent və gürzlərlə çıxışında bütün rəqiblərini qabaqla-
yaraq birinci olub. Daha əvvəl isə z.Ağamirova top və 
halqa ilə yarışlarda gümüş medal qazanmışdı.

bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri 
komandamız qızıl medal qazanıb
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Azərbaycan
gimnastları 

Vladimir Dolmatov 
və İvan Tixonovdan 

qızıl medal

Azərbaycan yığmasının 
üzvü Vladimir Dolmatov 
isə aerobika gimnastikası 
üzrə kişilər arasında fərdi 
proqramda birinci yeri tu-
taraq, qızıl medala sahib 
çıxıb.

İdman gimnastımız İvan 
tixonov da oyunların qızıl 
medalını qazanıb. 26 yaşlı  
idmançı dayaqlı tullanma 
üzrə hərəkətlərin icrasında 
bütün rəqiblərini üstələyib. 
Bundan əlavə İvan çoxnöv-
çülük yarışlarında da gücü-
nü sınayıb. Bu yarışmada 
isə idmançımız ikinci yerdə 
qərarlaşıb. Digər təmsil-
çimiz Nikita Simonov isə 
halqalar ilə hərəkətlərdə 
gümüş medal qazanıb.
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stend atıcılarımızdan 
qızıl medal

Azərbaycan komandası növbəti 
qızıl medalı stend atıcılığı növündə 
qazanıb. Belə ki, stend atıcılığı üzrə 
skeet qarışıq komanda yarışında 
Fuad Qurbanov və Nurlana cəfərova 
cütlüyü V İslam Həmrəyliyi Oyunları-
nın qalibi olub.
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Konya texniki Universiteti-
nin idman salonunda təşkil olu-
nan yarışların medal uğrunda 
görüşlərini Heydər əliyev Fon-
dunun vitse-prezidenti Leyla 
əliyeva, Milli Olimpiya Komitə-
sinin (MOK) vitse-prezidenti 
Çingiz Hüseynzadə, gənclər 
və idman naziri Fərid Qayıbov, 
MOK-un baş katibi Azər əliyev 
və Azərbaycan respublikası-
nın türkiyə respublikasındakı 
Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri 
rəşad Məmmədov izləyib.

Sərbəst güləşçilərimizdən 
Hacı əliyev (65 kq), turan 
Bayramov (74 kq), qadın 
güləşçimiz Mariya Stadnik (50 
kq) qızıl, Abubakr Abakarov 
(86 kq), Alyona Kolesnik (59 
kq) gümüş, əliabbas rzaza-
də (50 kq) isə bürünc medala 
sahib çıxıb.

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyeva güləşçilərimizin çıxışlarını izləyib 
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türkiyənin Konya şəhərində təşkil olunan V 
İslam Həmrəyliyi Oyunları çərçivəsində avqustun 
11-də “azərbaycan günü” keçirilib. atletlər kən-
dində təşkil olunan tədbirdə azərbaycan gənclər 
və idman naziri Fərid qayıbov, türkiyənin gənclər 
və idman naziri mehmet Kasapoğlu, azərbaycan 
milli Olimpiya Komitəsinin (mOK) vitse-prezidenti 
çingiz Hüseynzadə, baş katib azər əliyev, gənclər 
və idman nazirinin müavini mariana Vasileva, milli 
Olimpiya komitələrinin nümayəndələri, idmançılar 
və könüllülər iştirak ediblər.

MOK-un baş katibi Azər əliyev sonuncu İslam Həm-
rəyliyi Oyunlarının 2017-ci ildə Azərbaycanın paytaxtı 
Bakı şəhərində keçirildiyini xatırladıb. Qeyd edib ki, 
koronavirusla əlaqədar uzun müddət fasilədən sonra 
qardaş türkiyədə, tarixi Konya şəhərində V İslam Həm-

kONYA 2022

kONYADA “AZƏRbAYcAN güNü”
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rəyliyi Oyunlarına şahidlik edirik. Azərbaycanın Oyunla-
ra 200-dən artıq idmançıdan ibarət böyük heyətlə qa-
tıldığını söyləyən A.əliyev deyib: “İdman heyətimizdə 
Olimpiya çempionları, bir neçə qat dünya çempionları, 
eləcə də gənc idmançılar var və onlar öz güclərini dün-
yaya nümayiş etdirirlər. Mən, həmçinin bu İslamiadanın 
yüksək səviyyədə təşkil olunmasına və burada bizə 
göstərilən qonaqpərvərliyə görə qardaş türkiyədən olan 
təşkilatçılara öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm”.

Daha sonra tədbir bədii hissə ilə davam edib. Mu-
siqili gecədə müğənni İsmayıl İsmayılzadənin ifaları, 
“tərəkəmə”, “cəngi”, “Dərbəndi”, “Naz eləmə”, “Sarı 
gəlin” və “tambourine” rəqsləri tamaşaçılar tərəfindən 
böyük hərarətlə qarşılanıb.

Sonda “Şuşa” musiqi qrupunun və Azərbaycan Döv-
lət Filarmoniyasının solisti Nurlanə Abdullazadənin ifala-
rı ilə tədbirə yekun vurulub.

kONYA 2022
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“Neftçi” klubunun idmançıları V İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarında 23 medal qazanıblar

Azərbaycan komandasının 
V İslam Həmrəyliyi Oyunlarını 
99 medalla 4-cü sırada qərar-
laşmasında “Neftçi” İdman Klu-
bunun xüsusi yeri var. Belə ki,   
mötəbər yarışda “Neftçi” idman 
klubunun 30 yetirməsi mübarizə 
aparıb. təmsilçilərimizin əldə 
etdiyi medallardan 23-ü “Neft-
çi”nin atletlərinə məxsusdur. Bu 
medallardan 12-si qızıl, 6-sı gü-
müş, 5-i isə bürüncdür. Qızıl me-
dallara Hacı əliyev, turan Bay-
ramov (hər ikisi sərbəst güləş), 
Eldəniz əzizli, Həsrət cəfərov 
(hər ikisi yunan-roma güləşi) 
və Balabəy Ağayev (cüdo) sahib 
olublar. Ülvü Qənizadə, Murad 
Məmmədov, Sənan Süleyma-
nov (hamısı yunan-roma gülə-

şi), Nəriman Mirzəyev, Könül əliyeva 
(hər ikisi cüdo), Dadaş Dadaşbəyli 
(ağırlıqqaldırma) gümüş, telman Və-
liyev (cüdo), Səbinə Kərimova (qı-
lıncoynatma) və ramiz Məmmədov 

(kikboksinq) isə bürünc medala layiq 
görülüblər.

əldə olunan medallardan doqqu-
zunu isə idmançılarımız komanda ya-
rışlarında qazanıblar.
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V İsLAM HƏMRƏYLİYİ 
OYUNLARıNıN MEDAL cƏDVƏLİ

No ölkə Qızıl gümüş bürünc cəmi
1 Turkey (TUR)* 145 107 89 341
2 Uzbekistan (UZb) 51 42 65 158
3 ıran (ıRı) 39 44 50 133
4 Azerbaijan (AZE) 29 36 34 99
5 kazakhstan (kAZ) 27 23 39 89
6 Morocco (MAR) 15 13 34 62
7 ındonesia (ıNA) 13 14 29 56
8 bahrain (bHR) 9 7 7 23
9 kyrgyzstan (kgZ) 8 8 15 31
10 Algeria (ALg) 7 12 23 42
11 kuwait (kUW) 5 9 2 16
12 Turkmenistan (TkM) 4 6 13 23
13 Qatar (QAT) 4 3 5 12
14 United Arab Emirates (UAE) 3 2 5 10
15 saudi Arabia (ksA) 2 12 10 24
16 cameroon (cMR) 2 6 5 13
17 Uganda (UgA) 2 5 2 9
18 Jordan (JOR) 2 4 6 12
19 Malaysia (MAs) 2 1 4 7
20 The gambia (gAM) 2 0 0 2
21 Nigeria (NgR) 1 3 1 5
22 senegal (sEN) 1 1 5 7
23 ıvory coast (cıV) 1 1 3 5
24 Oman (OMN) 1 1 2 4
25 Libya (LbA) 1 0 3 4
26 burkina Faso (bUR) 1 0 1 2
26 Niger (Nıg) 1 0 1 2
28 Pakistan (PAk) 1 0 0 1
29 Tajikistan (TJk) 0 3 5 8
30 sudan (sUD) 0 2 1 3
31 Tunisia (TUN) 0 1 6 7
32 Lebanon (LbN) 0 1 3 4
33 bangladesh (bAN) 0 1 2 3
33 Palestine (PLE) 0 1 2 3
35 Djibouti (DJı) 0 1 1 2
36 Albania (ALb) 0 1 0 1
36 guinea (gUı) 0 1 0 1
36 Mali (MLı) 0 1 0 1
36 Togo (TOg) 0 1 0 1
40 Yemen (YEM) 0 0 2 2
41 benin (bEN) 0 0 1 1
41 guinea-bissau (gbs) 0 0 1 1
41 Maldives (MDV) 0 0 1 1
41 sierra Leone (sLE) 0 0 1 1

Totals (44 entries) 379 374 479 1232
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Avqustun 18-də Tür-
kiyənin konya şəhərində 
V İslam Həmrəyliyi Oyun-
larının təntənəli bağlanış 
mərasimi keçirilib.

bakı vaxtı ilə saat 21:00-da 
start götürən mərasim, konya-
dakı 15 İyul stadionunda təşkil 
olunub. Tədbirdə Türkiyənin 
gənclər və idman naziri Mehmet 
Muharrem kasapoğlu və İslam 
Həmrəyliyi İdman Federasiyası-
nın (ıssF) prezidenti Abdülaziz 
bin Türki el Faysal el-suud işti-
rak ediblər.

Əvvəlcə konyanın tarixi, 
mədəniyyəti və turizm poten-
sialından bəhs edən videoçarx 
nümayiş olunub. sonra Tür-
kiyənin Dövlət bayrağı qaldırılıb 
və İstiqlal Marşı səsləndirilib.

Oyunlarda iştirak edən 54 
ölkənin bayrağı səhnəyə gə-

tirilib. bağlanış mərasimində 
Azərbaycan nümayəndə heyəti-
nin bayraqdarı İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarının üçqat mükafatçısı, 
basketbol 3x3 milli komanda-
sının üzvü Zaur Paşayev olub. 
Daha sonra yarışların iştirakçı-
ları, o cümlədən Azərbaycan id-
mançıları stadiona daxil olaraq 
paradda iştirak ediblər.

V İslam Həmrəyliyi Oyun-
larına dair videoçarx nümayiş 
etdirildikdən sonra könüllülərə 
təşəkkür ifadə olunub.

çıxış edən Türkiyənin gənc-
lər və idman naziri Mehmet 
Muharrem kasapoğlu V İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarını gözəl 
bir gecə ilə bitirdiklərini de-
yib: “Oyunlar bundan sonra 
da böyük həyəcan və coşqu 
ilə keçiriləcək. bu yarış ölkələr 
arasında qardaşlığın möhkəm-

kONYA 2022

V İsLAM HƏMRƏYLİYİ 
OYUNLARı DA TARİXƏ QOVUŞDU
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lənməsinə təkan verəcək. bu 
Oyunlarda heç kəs məğlub de-
yil, qazanan qardaşlıq, birlik və 
bərabərlik oldu”.

İdmançıların konyadan yeni 
dostluq və xatirələrlə ayrılaca-
ğını diqqətə çatdıran nazir bil-
dirib ki, Oyunlar zamanı dövlət 
rəsmilərinin konyada keçirdi-
yi görüşlərin ölkələr arasında 
əlaqələrin daha da inkişafına 
yeni imkanlar açacaq. konya 
2022-ci ilin ən böyük idman ya-
rışına yüksək səviyyədə ev sa-
hibliyi etdi.

V İslam Həmrəyliyi Oyunla-
rının gözəl xatirələrlə bitdiyini 
vurğulayan ıssF-in prezidenti 
Abdülaziz bin Türki el Faysal 
el-suud isə deyib: "bu yarışlar-
da idmançılar unudulmaz anlar 
yaşadılar. Yüksək qonaqpərvər-
liyə görə konyalılara minnətdar-
lığımı bildirirəm. İslamiadada 54 
ölkədən 4 mindən artıq atlet bi-
rincilik uğrunda mübarizə apar-
dı. Hamımız maraqlı və ədalətli 
yarışlara şahidlik etdik".

özündə sevgi, dostluq və 
bərabərliyi birləşdirən V İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarına kon-
yanın böyük coşqu və uğurla 
ev sahibliyi etdiyini bildirən 
ıssF-in prezidenti Türkiyənin 
İslamiada tarixində yeni səhifə 
açdığını söyləyib, yarışın yük-
sək səviyyədə təşkilinə görə 
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdo-
ğana minnətdarlığını ifadə edib.

Möhtəşəm atəşfəşanlığın 
müşayiəti ilə ıssF-in bayrağı 
endirilib.

bağlanış mərasiminə Tür-
kiyənin məşhur müğənnisi ku-
batın ifasında konsert proqramı 
ilə yekun vurulub.

Səxavət Quliyev

kONYA 2022
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avqustun 22-də azərbay-
can respublikasının Prezidenti 
İlham əliyev və birinci xanım 
mehriban əliyeva V İslam Həm-
rəyliyi Oyunlarında nəticə əldə 
etmiş idmançılarla görüşüb.

Prezident İlham Əliyev:
- əziz dostlar, əziz idmançılar.
Siz bir neçə gün bundan əv-

vəl Konyadan Vətənə qayıtmısı-
nız, böyük qələbə ilə qayıtmısınız. 
Ölkəmizin idman şöhrətini bir daha 
yüksəklərə qaldırmısınız. Bu müna-
sibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm 
və əldə edilmiş nailiyyətlərlə bağ-
lı sizə öz təşəkkürümü bildirmək 
istəyirəm. əminəm ki, Azərbaycan 
xalqı sizinlə fəxr edir. Çünki bütün 
dünyaya bir daha göstərmisiniz ki, 
Azərbaycan idman ölkəsidir, Azər-
baycan idmançıları öz gücü ilə se-
çilən idmançılardır.

V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 
dördüncü yerə layiq görülmək çox 
böyük nailiyyətdir. Bu nailiyyət onu 
göstərir ki, bizim əvvəlki uğurlarımız 
təsadüfi xarakter daşımırdı. Bildiyi-
niz kimi, beş il bundan əvvəl Bakı-
da IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 
komandamız birinci yerə layiq gö-
rülmüşdür. Bu da təbiidir. Çünki öz 

doğma divarları həmişə idmançıla-
ra əlavə kömək göstərir. Bu dəfə isə 
çox gərgin mübarizə nəticəsində 
biz dördüncü yerə layiq görüldük. 
Onu da bildirməliyəm ki, Oyunlarda 
ölkələrin ən güclü idmançıları iştirak 
edirdilər. Bizim idmançılarımız 99 
medal qazanaraq, - onlardan 29-u 
qızıl medaldır, - bir daha ölkəmizin 
gücünü göstərmişlər.

Onu da deməliyəm, bu da çox 
sevindirici haldır ki, idmançılarımız 
19 idman növündə medallar qazan-
mışlar. Bu onu göstərir ki, idmanın 
bir çox növləri ölkəmizdə uğurla in-
kişaf edir. əlbəttə ki, birinci yerdə, 
- əgər belə demək mümkündürsə, 
- güləşçilərdir, 23 medal qazanmış-
lar, onlardan 8-i qızıl medaldır. Bu 
da təbiidir. Çünki güləş bizim milli 
idman növümüzdür və biz güləş-
də ənənəvi olaraq uğurlar qazan-
mışıq. İkinci yerdə gimnastikanın 
nümayəndələridir. Üç növ gimnas-
tikada idmançılarımız 17 medal qa-
zanmışlar, onlardan 8-i qızıl medal 
olmuşdur. Üçüncü yerdə qeyri-O-
limpiya idman növü – kikboksinq 
idmançılarıdır. Onların qazandıqla-
rı medalların sayı 15-dir. Onlardan 
3-ü qızıl medaldır. Yəni, bu, doğru-

dan da böyük nailiyyətdir. Çünki bu 
Oyunlarda 50-dən çox ölkə iştirak 
edirdi və yenə də deyirəm, müba-
rizə çox gərgin keçib.

Mən sizinlə Oyunların açılış gü-
nündə Konyada görüş əsnasında 
əmin olduğumu bildirmişdim ki, siz 
ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcək-
siniz. Şadam ki, belə də oldu. Bir 
daha nəinki bütün müsəlman aləmi, 
bütün dünya idmançılarımızın gü-
cünü gördü. Hər dəfə Bayrağımız 
qaldırılanda, Himnimiz səslənəndə 
hər bir Azərbaycan vətəndaşı haq-
lı olaraq qürur hissi keçirir və hər 
qələbə bir daha bizim şöhrətimizi 
artırır. Mən sizinlə Konyada görüş 
zamanı demişdim ki, sizin üzərinizə 
əlavə məsuliyyət düşür. Çünki siz 
bu Oyunlarda qalib ölkəni təmsil 
edəcəksiniz. Bu, həm çox qürurve-
rici amildir, eyni zamanda, böyük 
məsuliyyətdir. Bu məsuliyyəti dərk 
edərək siz ölkəmizi ləyaqətlə təmsil 
etmisiniz. Baxmayaraq ki, əfsuslar 
olsun, bəzi hallarda hakimlər sizə 
qarşı ədalətsiz olmuşdular, qərəzli 
olmuşdular. Mən imkan daxilində 
yarışları izləyirdim və görürdüm 
ki, bizim idmançılarımıza qarşı nə 
qədər böyük ədalətsizlik göstəri-

kONYA 2022
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lir. Amma buna baxmayaraq, siz 
təmkinlə, həm özünüz, həm də ki, 
məşqçiləriniz çox düzgün addımlar 
ataraq öz gücünüzü sübut etməyə 
çalışmısınız və buna nail olmusu-
nuz.

Bu Oyunlar qardaş ölkədə ke-
çirilmişdir və əlbəttə ki, bizim id-
mançılar özlərini çox rahat hiss 
edirdilər. Hər bir idmançı özünü öz 
evindəki kimi hiss edirdi. Biz açılış 
mərasimində onun da şahidi olduq 
ki, Azərbaycan komandası stadio-
na daxil olanda bizim türk qardaş-
larımız necə səmimi və hərarətlə 
idmançılarımızı qarşılamışlar. Elə 
bil ki, bizim komandamız Bakıda 
stadiona çıxıb. Bu, doğrudan da bir 
daha bizim xalqlarımızın nə qədər 
bir-birinə bağlı olduğunu göstərir. 
Onu göstərir ki, təkcə prezidentlər 
bir-birinə qardaş deyil, eyni zaman-
da, xalqlarımız, idmançılarımız 
qardaşdırlar. Orada - stadionda on 
minlərlə tamaşaçı Azərbaycan ko-
mandasını öz doğma komandası 
kimi qarşılamışdır.

Fürsətdən istifadə edərək tür-
kiyəni, onun idmançılarını həm 
Oyunların yüksək səviyyədə təşkil 
olunması, həm də ki, Oyunlarda 

birinci yer tutması münasibətilə 
ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. 
Onu da bildirməliyəm ki, bu Oyun-
ların keçirilməsi, əlbəttə, böyük 
təşkilatçılıq məsələlərini də əhatə 
edir. Xatırlayıram, biz 2017-ci ildə o 
Oyunları hazırlayarkən bir çox təş-
kilati məsələləri həll etdik. Hər bir 
ölkə bu səviyyədə Oyunları keçirə 
bilməz. Konya Oyunları rəsmən 
Beşinci İslam Həmrəyliyi Oyunla-
rı sayılsa da, əslində, bu Oyunlar 
cəmi dörd dəfə keçirilib. Birinci 
Oyunlar Səudiyyə ərəbistanında, 
ikinci İndoneziyada, üçüncü Azər-
baycanda, dördüncü isə türkiyədə. 
Amma rəsmən bu, beşinci Həm-
rəylik Oyunları sayılır. Yəni, demək 
istəyirəm ki, Oyunları keçirmək o 
qədər də asan məsələ deyil və bu-
rada türkiyə tərəfi əlbəttə, çox yük-
sək qiymətə layiqdir.

Oyunlar artıq tarixdir. İdman-
çılarımız bu medalları əminəm ki, 
qürur hissi ilə daşıyacaqlar. Ancaq 
indi biz gələcəyə baxmalıyıq, bun-
dan sonra Azərbaycan idmanının 
inkişafı ilə bağlı hansısa addımlar 
atılmalıdır.

Siz də yaxşı bilirsiniz ki, son 
vaxtlar bir neçə federasiyada də-

yişikliklər baş verdi. Bu, təbiidir, 
bu, qaçılmaz idi. Çünki bəzi fede-
rasiyalarda mən görürdüm ki, artıq 
durğunluq hökm sürür, nəticələr 
əldə edilmir, bəzi idmançılarımız, 
ümumiyyətlə, beynəlxalq yarışlar-
dan məhrum edilmişlər. Müvafiq 
beynəlxalq idman qurumları onları, 
bütövlükdə federasiyaları cəzalan-
dırırdılar, bəzi hallarda əsaslı, bəzi 
hallarda əsassız. Amma əfsuslar 
olsun, bu hallar baş verib və gö-
rürdük ki, artıq yeni təkana ehtiyac 
var. Bu yaxınlarda federasiyalarda 
və eyni zamanda, Gənclər və İd-
man Nazirliyində baş vermiş də-
yişikliklər əminəm ki, həm idman-
çılar, həm də idman ictimaiyyəti 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, 
çünki nəticələr göz qabağındadır. 
Çünki idmana cavabdehlik daşıyan 
qurumlar idmançılarla daim bir yer-
də olmalıdırlar, hər bir idmançını 
tanımalıdırlar, onun problemləri ilə 
məşğul olmalıdırlar. Mən görürəm 
ki edilmiş dəyişikliklər nəticəsində 
hazırda nəticələr də var və olacaq. 
əsas odur ki, Azərbaycanın idman 
ictimaiyyəti belə mütəşəkkil qüvvə 
kimi bir nöqtəyə vursun. Hər zaman 
bu, diqqət mərkəzində olan məsələ 

kONYA 2022
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idi ki, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənc-
lər və İdman Nazirliyi, federasiya-
lar, klublar, idman cəmiyyətləri bir 
nöqtəyə vursunlar, komanda şək-
lində fəaliyyət göstərsinlər və birlik 
olsun. Çünki mən 1997-ci ildən Milli 
Olimpiya Komitəsinin preziden-
tiyəm və bilirəm, hansı ölkələrdə 
hansı proseslər baş verir. Bir çox 
hallarda idmana cavabdehlik daşı-
yan qurumlar arasında birlik yoxdur, 
əksinə, ziddiyyətlər var. Bizdə isə 
bu birlik var və bu, hesab edirəm ki, 
uğurlarımızın əsas şərtlərindən biri-
dir.

əlbəttə ki, peşəkar idmançıları 
yetişdirmək asan məsələ deyil və 
məşqçilər, idman mütəxəssisləri 
çox böyük əmək sərf edirlər, selek-
siya işləri çox düzgün aparılmalıdır. 
Bizim bölgələrimizdə çox böyük is-
tedadlar var, uşaqlar, yeniyetmələr, 
sadəcə olaraq, onları seçib tap-
maq, idmana cəlb etmək lazımdır. 
Bu gün Azərbaycanda idmana və 
xüsusilə idmançılara olan münasi-
bət əminəm ki, gəncləri, uşaqları 
da idman bölmələrinə gətirəcək. 

Çünki həm idmanla məşğul olmaq 
üçün şərait var,- təkcə bölgələrdə 
50-yə yaxın olimpiya idman komp-
leksi fəaliyyət göstərir, - biz Bakıda 
Avropa Oyunlarını, dünya çempi-
onatlarını keçirmişik. Yəni, bütün 
imkanlar var və idman bölmələrinə 
gələn uşaqları seçib onları yetişdir-
mək lazımdır, həm güclü idmançı 
kimi, həm ləyaqətli vətəndaş kimi. 
Bu da çox vacib məsələdir. Mən 
çox şadam, çox sevinirəm ki, bizim 
idmançılarımız, ölkəmizi dünyada 
ləyaqətlə təmsil edən idmançılar 
məişətdə də nümunəvi davranışla 
fərqlənirlər. Bu, çox vacibdir. Həm 
təvazökarlıq, həm Vətənə bağlılıq, 
milli dəyərlərə bağlılıq, fiziki güc, 
mənəvi güc. Çünki fiziki güc, necə 
deyərlər, mənəvi gücü də gücləndi-
rir.

Oyunlardan sonra isə əlbəttə 
ki, istirahət dövrü olmalıdır, amma 
çox çəkməməlidir, çünki qarşıda 
Yay Olimpiya Oyunları durur, o qə-
dər də çox vaxt qalmayıb, cəmi 2 il 
qalıb. Ona görə yaxın aylarda artıq 
hazırlığa başlamaq lazımdır, ondan 

sonra təsnifat turnirləri başlayacaq, 
komandamız formalaşacaq. Hesab 
edirəm ki, indi bütün idman qurum-
larının əsas məqsədi Yay Olimpiya 
Oyunlarına hazırlıq olmalıdır. Mən 
əminəm ki, bütün idman qurumları 
burada da öz vəzifə borclarını bilir-
lər, yaxşı dərk edirlər və beləliklə, 
Yay Olimpiya Oyunlarında biz ölkə-
mizi ləyaqətlə təmsil edəcəyik.

Bir daha sizi ürəkdən təbrik 
edirəm - bütün komanda üzvlərini, 
medal qazanmış idmançıları, me-
dal qazana bilməyən idmançıları. 
Mən onlara da deyirəm ki, peşman 
olmasınlar, hələ gələcəkdə bir çox 
yarışlar var. Sadəcə olaraq, Vətənə 
sevgi, öz peşəsinə sədaqət, yo-
rulmaz fəaliyyət, hazırlıq lazımdır. 
Çünki hazırlıq olmadan heç bir nə-
ticə olmur, nə siyasətdə, nə idman-
da, nə həyatda. Siz artıq bir daha 
Azərbaycanın şöhrətini ucaltmısı-
nız və necə ki, bu gün bayrağımız 
Qarabağda, zəngəzurda dalğala-
nır, idman arenalarında da dalğala-
nır, əminəm ki, əbədi dalğalanacaq. 
Bir daha sizi təbrik edirəm.

kONYA 2022



İyulun 30-da azərbaycan 
strongmen Federasiyasının 
(asF) 5 illiyinə həsr olun-
muş tədbir keçirilib.
əvvəlcə federasiyanın 5 illik 

fəaliyyətinə həsr olunmuş video-
çarx nümayiş olunub.

Çıxış edən ASF-in prezidenti 
Bəxtiyar Quliyev əldə olunmuş 
nailiyyətlər və gələcək planlar 
barədə danəşaraq bildirib ki, 
2017-ci ilin yanvarında təsis olu-
nan ASF Dünya Strongmen Fe-
derasiyasının ölkəmizdəki rəsmi 
nümayəndəsidir. Federasiyanın 
məqsədi idmanın bu növünün 
ölkəmizdə kütləviliyinin artırıl-
masına nail olmaq və gəncləri 
stronqmenə cəlb etməklə sağ-

lam həyat tərzinə həvəsləndir-
məkdən ibarətdir. Federasiyanın 
qeydiyyat reyestrində və Nizam-
naməsində də göstərildiyi kimi, 
ölkəmizdə istənilən güc idman 
növünün inkişafına kömək et-
məkdədir. Azərbaycanda strong-
menə həvəsi olan hər kəs bu 
idmanla məşğul ola, yarışlarda 
iştirak edə bilər. Bunun üçün fe-
derasiyanın tərkibində idman 
kompleksləri fəaliyyət göstərir. 

Federasiya müxtəlif yarışlar ke-
çirir, maarifləndirici seminarlar 
və s. tədbirlər təşkil edir. Eyni za-
manda, federasiya istənilən güc 
idman növünün klub formatında 
yaradılmasına və fəaliyyətinə 
dəstək verir ki, bu da ölkəmiz-
də güc idman növləri ilə məşğul 
olan idmançıların sayının artma-
sına və inkişafına mühüm töhfə 
verir.

Federasiyanın indiyədək ölkə-
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bəxtiyar quliyev:
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mizdə 2-si beynəlxalq olmaqla, 
15 çempionat keçirdiyini bildirən 
B.Quliyev, ilk yarışın 2018-ci ildə 
“LogLift” hərəkəti üzrə təşkil olun-
duğunu qeyd edib: “Ölkəmizdə 
idmana dövlət tərəfindən həmişə 
diqqət və qayğı göstərilir. İdman-
çıların sosial problemlərinin həll 
olunması istiqamətində mühüm 
addımlar atılır. Azərbaycan Pre-
zidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin 
rəhbəri İlham əliyevin respublika-
mızda idmanın inkişafı istiqamə-
tində verdiyi tapşırıqlar yeni uğur-
lara və nailiyyətlərə təkan verir. 
Ölkəmizdə böyük idman yarışları 
yüksək səviyyədə təşkil olunur, 
idmançılarımız beynəlxalq are-
nada üçrəngli bayrağımızı dal-
ğalandırırlar. Bütün bunlar Azər-

baycanın dünyada idman ölkəsi 
kimi tanınmasının göstəricisidir. 
Gənclər və İdman Nazirliyi də 
idmançıların yüksək səviyyədə 
hazırlıq keçməsi, ölkəmizi bey-
nəlxalq arenada layiqincə təmsil 
etməsi üçün var gücü ilə çalışır”.

ASF-i “Strict-curl” bölməsinin 
rəhbəri camal əhmədzadə 5 il 
ərzində görülmüş işlər, idmanın 
bu növünün daha da kütləviləş-
məsi istiqamətində atılacaq ad-
dımlar, bölgələrdə stronqmenin 
inkişaf etdirilməsi üçün nəzərdə 
tutulan planlar barədə məlumat 
verib.

Sonra idmanın bu növünün 
inkişaf etdirilməsindəki xidmətlə-
rinə görə bir qrup şəxs və yarış-
larda fərqlənən idmançılar təltif 

ediliblər. 
Onu da qeyd edək ki, Azər-

baycan Strongmen Federasiyası-
nın prezidenti Bəxtiyar Quliyevə 
WS Dünya Stronqmen Federasi-
yasında (WSF) vəzifə verilib. O, 
Ümumdünya Strongmen Fede-
rasiyasının vitse-prezidenti və-
zifəsini icra edəcək. Beynəlxalq 
federasiyanın qərargahı Latviya-
da yerləşir. B.Quliyev, həmçinin 
həmin federasiyanın Stronqfit ko-
mitəsinin rəhbəri olacaq.

Qeyd edək ki, Bəxtiyar Quli-
yev 4 vitse-prezidentdən biri kimi 
WSF-nin İcraiyyə Komitəsinin 
üzvlüyündə də təmsil olunacaq.

Xatırladaq ki, WSF-in rəhbəri 
latviyalı Vladislav redıkindir.



avqustun 7-də Hindistanın çennai şəhərin-
də təşkil olunan 44-cü ümumdünya şahmat 
Olimpiadası çərçivəsində beynəlxalq şahmat 
Federasiyasının (FıDE) konqresi keçirilib. ali 
şahmat qurumunda konqresin son günündə 
rəhbər vəzifələrə seçkilər reallaşıb.

Namizədlərin çıxışlarından sonra FIDE prezi-
denti və üç vitse-prezident postuna seçkilər ke-
çirilib. ən çox səs toplayan FIDE-nin hazırkı pre-

zidenti Arkadi Dvorkoviç 157 səslə seçkidə qalib 
gəlib və növbəti 4 il müddətinə ali şahmat quru-
munun rəhbəri kimi işini davam etdirmək imkanı 
qazanıb.

Azərbaycan Şahmat Federasiyasının preziden-
ti Mahir Məmmədov, hindistanlı dünya çempionu 
Vişvanatan Anand növbəti 4 il müddətinə Bey-
nəlxalq Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti 
seçiliblər.

42 спортсман  № 135 / 2022

S P O R T S M A NŞAHMAT

FİDE RƏHbƏRLİYİNƏ sEçkİLƏR

MAHİR MƏMMƏDOV: 
FıDE kimi nüfuzlu təşkilata 
vitse-prezident seçilməyim 

azərbaycan şahmatının təntənəsidir
FIDE kimi nüfuzlu təşkilata vitse-prezident se-

çilməyim Azərbaycan şahmatının təntənəsidir. Bu, 
Azərbaycan Prezidenti İlham əliyevin uzun illər 
şahmata və şahmatçılara göstərdiyi yüksək qayğı-
nın nəticəsidir.

Bu sözləri Hindistanda baş tutan seçkilərdə 
növbəti dəfə Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının 
vitse-prezidenti seçilən Azərbaycan Şahmat Fe-
derasiyasının prezidenti Mahir Məmmədov yerli 
rəsmi sayta açıqlamasında bildirib. O qeyd edib 
ki, ölkəmizdə keçirilən mötəbər idman tədbirləri, o 
cümlədən şahmat yarışları, həm də təcrübəli idman 
funksionerlərini formalaşdırıb. Artıq beynəlxalq təş-
kilatlar Azərbaycan idman funksionerlərini öz ko-
mandasında görmək istəyir.

M.Məmmədov FIDE kimi nüfuzlu təşkilata vit-
se-prezident seçilməsini Azərbaycan şahmatının 
qələbəsi kimi dəyərləndirib: “Batumidə seçkilərdə 
qələbə qazanandan sonra Arkadi Dvorkoviç əvvəl-
cədən elan etdiyi proqram üzrə işləməyə başladı. 

FIDE rəhbəri çox zəhmətkeş və şahmatı sevən 
insandır. Yeni layihələrlə əksər çempionatların mü-
kafat fondu artırıldı, bir sıra təqaüdlər təsis edildi, 
mühüm layihələr həyata keçirildi. Arkadi Dvorkoviç 
dünya şahmat ailəsini birləşdirdi və şahmatın daha 
da populyarlaşması istiqamətində böyük işləri re-
allaşdırdı. Eyni zamanda, dünya çempionu Vişva-
natan Anandın Arkadi Dvorkoviçin komandasında 
yer alması böyük dəstək idi. 2018-ci ildə 107 səslə 
qalib olan komandamız bu dəfə 157 səslə birincilik 
əldə etdi. Yekun nəticə FIDE-nin hazırkı rəhbərliyi-
nin doğru yolda olduğunu göstərdi”.
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İyulun 29-da aFFa-nın 
inzibati binasında Peşəkar 
Futbol liqasının (PFl) konf-
ransı keçirilib.

Konfransda PFL-in prezidenti 
ramin Musayev, AFFA-nın baş 
katibi Sərxan Hacıyev və elitanın 
9 klubunun nümayəndələri iştirak 
ediblər.

Avrokubok oyunlarına görə 
səfərdə olduğundan “zirə” klubu-
nun nümayəndəsi iclasda olmayıb. 
Konfransda PFL prezidenti ramin 
Musayevin səhhəti ilə əlaqədar 
vəzifəsindən ayrılması məsələsinə 
baxılıb və qəbul edilib.

Daha sonra PFL prezidenti və-
zifəsinə yeni seçkilər keçirilib. Elxan 
Səmədov yekdilliklə növbəti müd-
dətə Liqaya prezident seçilib. 

P.s. “sportsman” bu 
münasibətlə Elxan müəllimi 
təbrik edir, ona can sağlığı, 
işlərində yeni-yeni uğurlar 
arzulayır.

PFL-in YENİ PREZİDENTİ
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“QARAbAğ”
Təmsil etdiyi şəhər: Ağdam
Yaranma ili: 1987
Rəngləri: ağ, göy 
Prezident: Abdolbari Gözel 
baş məşqçi: Qurban Qurbanov (13.04.1973)

uğurları: 
azərbaycan Premyer liqası: 
Çempion – 1993, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
2021/2022
Gümüş mükafatçı – 1993/1994, 1996/1997, 2012/2013, 
2020/2021
Bürünc mükafatçı – 2003/2004, 2009/2010, 2010/2011
 
azərbaycan kuboku: 
Qalib – 1993, 2005/2006, 2008/2009, 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017, 2021/2022
Finalçı – 1995/1996, 1997/1998, 1999/2000

Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış etdiyi möv-
süm: 31-ci
stadion: “Azersun Arena”
Tamaşaçı tutumu: 4677 nəfər
Rəsmi sayt: http://www.qarabagh.com/
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“NEFTçİ”
Təmsil etdiyi şəhər: Bakı
Yaranma ili: 1937
Rəngləri: ağ-qara
Prezident: Kamran Quliyev
baş məşqçi: Laurentsiu regekampf (rumıniya, 19.09.1975)

uğurları:
azərbaycan Premyer liqası: 
Çempion – 1992, 1995/1996, 1996/1997, 2003/2004, 
2004/2005, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2020/2021
Gümüş mükafatçı – 2000/2001, 2006/2007, 2018/2019, 
2019/2020, 2021/2022
Bürünc mükafatçı – 1994/1995, 1998/1999, 1999/2000, 
2005/2006, 2007/2008, 2017/2018

Azərbaycan kuboku:
Qalib - 1994/1995, 1995/1996, 1998/1999, 2003/2004, 
2012/2013, 2013/2014
Finalçı - 2000/2001, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016

Azərbaycan superkuboku:
Qalib: 1993, 1995
Finalçı: 2013

Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış etdiyi mövsüm: 31-ci
stadion: “Bakcell Arena”
Tamaşaçı tutumu: 10260 nəfər
Rəsmi sayt: http://neftchi.az
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“ZİRƏ”
Təmsil etdiyi şəhər: Bakı
Yaranma ili: 2014
Rəngləri: mavi-qırmızı 
Prezident: taleh Nəsibov
baş məşqçi: rəşad Sadıqov (16.06.1982)

uğurları: 
Azərbaycan Premyer Liqası: 
gümüş mükafatçı: 2015/2016
bürünc mükafatçı: 2021/2022 
 
Azərbaycan kuboku:
Finalçı: 2021/2022

azərbaycan Premyer liqasında çıxış etdiyi 
mövsüm: 8-ci
stadion: Zirə İdman Kompleksinin stadionu
tamaşaçı tutumu: 1200 nəfər
rəsmi sayt: http://fczire.az
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“QƏbƏLƏ”
Təmsil etdiyi şəhər: Qəbələ
Yaranma ili: 2005
Rəngləri: qırmızı-qara
Prezident: Fariz Nəcəfov
baş məşqçi: Elmar Baxşıyev (03.08.1980)

uğurları: 
azərbaycan Premyer liqası: 
gümüş mükafatçı: 2016/2017, 2017/2018
bürünc mükafatçı - 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016

Azərbaycan kuboku:
Qalib: 2018/2019
Finalçı - 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018

Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış etdiyi 
mövsüm: 17-ci
stadion: Qəbələ şəhər stadionu
Tamaşaçı tutumu: 3500 nəfər
Rəsmi sayt: http://www.gabalafc.az/
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“sAbAH”
Təmsil etdiyi şəhər: Bakı

Yaranma ili: 2017

Rəngləri: göy-ağ

Prezident: Maqsud Adıgözəlov

baş məşqçi: Murad Musayev  

(rusiya, 10.11.1983)

Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış etdiyi 

mövsüm: 5-ci

stadion: “Bank respublika Arena”

Tamaşaçı tutumu: 13000 nəfər

Rəsmi sayt: https://sabahfc.az
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“sUMQAYıT”
Təmsil etdiyi şəhər: Sumqayıt
Yaranma ili: 2010 
Rəngləri: göy-ağ 
Prezident: riad rəfiyev
baş məşqçi: Aleksey Baqa (Belarus, 
02.04.1981)
 
uğurları:  
Azərbaycan Premyer Liqası: 
Bürünc mükafatçı - 2020/2021

Azərbaycan kuboku:
Finalçı: 2018/2019, 2020/2021

Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış etdiyi 
mövsüm: 12-ci
stadion: “Kapital Bank Arena”
Tamaşaçı tutumu: 1517 nəfər
Rəsmi sayt: http://www.sfc.az/
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“ŞAMAXı”
Təmsil etdiyi şəhər: Şamaxı
Yaranma ili: 1997 
Rəngləri: qırmızı, ağ 
İdarə Heyətinin sədri: Elçin Usub
baş məşqçi: Vüqar əsgərli (26.06.1984)
 
uğurları: 
Azərbaycan Premyer Liqası: 
Çempion – 2007/2008, 2009/2010
Gümüş mükafatçı – 2008/2009, 2013/2014, 
2014/2015 
Bürünc mükafatçı - 2011/2012, 2016/2017, 
2019/2020

Azərbaycan kuboku: 
Qalib: 2017/2018, 2020/2021
Finalçı – 2004/2005, 2007/2008, 2008/2009, 
2010/2011

Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış etdiyi 
mövsüm: 24-ci
stadion: Şamaxı şəhər stadionu
Tamaşaçı tutumu: 2200 nəfər
Rəsmi sayt: http://shamakhifc.az/



51спортсман  № 135 / 2022

FUTbOLS P O R T S M A N

“sƏbAİL”
Təmsil etdiyi şəhər: Bakı
Yaranma ili: 2016
Rəngləri: mavi, qara
Müşahidə Şurasının sədri: əbdülqəni Nurməmmədov
baş məşqçisi: Mahmud Qurbanov (10.05.1973)

Uğurları:
Azərbaycan Premyer Liqası: 
Bürünc mükafatçı - 2018/2019

Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış etdiyi möv-
süm: 6-cı
stadion: “AScO Arena”
Tamaşaçı tutumu: 3200 nəfər
Rəsmi sayt: http://sabailfc.az/
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S P O R T S M A NFUTbOL

“kƏPƏZ”
Təmsil etdiyi şəhər: Gəncə
Yaranma ili: 1959
Rəngləri: sarı-göy
İdarə Heyətinin sədri: İlqar Nadiri
baş məşqçi: Yaşar Vahabzadə (08.04.1960)

uğurları:

Azərbaycan Premyer Liqası: 

Çempion – 1994/1995, 1997/1998, 1998/1999
Gümüş mükafatçı – 1999/2000
Bürünc mükafatçı – 1993/1994, 1995/1996

Azərbaycan kuboku:
Qalib - 1993/1994, 1996/1997, 1997/1998, 
1999/2000

Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış etdiyi 
mövsüm: 21-ci
stadion: Gəncə şəhər stadionu
Tamaşaçı tutumu: 26000 nəfər
Rəsmi sayt: kapazpfc.az
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“TURAN TOVUZ”
Təmsil etdiyi şəhər: tovuz
Yaranma ili: 2015
Rəngləri: qırmızı-göy
Müşahidə Şurasının sədri: Oqtay Abdullayev
baş məşqçi: Ayxan Abbasov (25.08.1981)

Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış etdiyi  
mövsüm: 1-ci
stadion: tovuz şəhər stadionu
Tamaşaçı tutumu: 6500 nəfər
















