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İlham Əlİyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Olim-
piya Komitəsinin üzvlərinə təbrik məktubu ünvan-
layıb. Dövlətimizin başçısı ölkəmizin bütün idman 
ictimaiyyətini Azərbaycan Respublikasının Milli 
Olimpiya Komitəsinin (MOK) yaradılmasının 30 
illiyi münasibətilə təbrik edib və gələcək işlərində 
yeni uğurlar arzulayıb.

Məktubda Azərbaycan müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra, 1992-ci ildə təsis olunan Milli 
Olimpiya Komitəsinin ötən müddət ərzində ölkə-
mizin öz idman potensialını tam gerçəkləşdirməsi 
naminə daim var qüvvəsi ilə çalışdığı qeyd olunur. 
Vurğulanır ki, MOK nailiyyətlərlə zəngin şərəfli 
yol keçib və işini yalnız Olimpiya Oyunlarında iş-
tirakla məhdudlaşdırmayaraq, respublikada Olim-
piya ideallarının bərqərar olmasında və idmanın 
dinamik inkişaf etdirilməsində təqdirəlayiq xid-
mətlər göstərib. Qurumun fəaliyyətinin səmərəli 
təşkilinin nəticəsidir ki, idmançılarımız Olimpiya 
Oyunlarında, Avropa və dünya çempionatlarında 
çoxsaylı müvəffəqiyyətlər qazanıblar.

"Respublikamızda idmana diqqət dövlət si-
yasətinin prioritetlərindəndir. İdmanın maddi-tex-

niki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində 
aparılan işlər, o cümlədən yaradılmış ən müasir 
idman infrastrukturu, olimpiya kompleksləri, ixti-
saslaşmış idman məktəbləri bunun əyani təsdiqi-
dir. Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, mötəbər bey-
nəlxalq idman yarışlarının keçirilməsində böyük 
təcrübə əldə olunmuşdur. Bu gün yüksəliş dövrü-
nü yaşayan və bayrağımızı dünyanın hər yerində 
dalğalandıran idmanımızın tarixinə parlaq sə-
hifələr yazılmaqdadır. Azərbaycan idman sahəsin-
də nəhəng layihələr reallaşdıraraq uğurlara imza 
atmış ölkə kimi artıq dünya miqyasında tanınır”, 
- deyə məktubda bildirilir.

Milli Olimpiya Komitəsinin idmançılarımı-
zın Olimpiya Oyunlarındakı qələbələrinə dəyərli 
töhfələr verən və yüksək səviyyəli qarşılıqlı əmək-
daşlıq əlaqələri quraraq hazırda qitənin olimpiya 
qurumları arasında ön sıralarda dayanan nüfuzlu 
təşkilatlardan birinə çevrildiyini qeyd edən Prezi-
dent İlham Əliyev əmin olduğunu bildirib ki, MOK 
Olimpiya Xartiyasının başlıca prinsipləri əsasın-
da respublikamızda Olimpiya hərəkatının qarşı-
dakı illərdə daha geniş vüsət alması üçün imkan 
və bacarığını bundan sonra da əsirgəməyəcək, 
nailiyyətləri ilə ictimai həyatımızdakı əhəmiyyətli 
mövqeyini qoruyub saxlayacaq.
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aZəRBayCaN 
Milli OliMPiya kOMiTəsi

Noyabrın 11-də Bakıdakı 
"Gülüstan” sarayında Azərbay-
can Milli Olimpiya Komitəsinin 
(MOK) 30 illik yubileyinə həsr 
olunmuş təntənəli mərasim ke-
çirilib.

tədbirdə dövlət və hökumət 
rəsmləri, Milli Məclisin deputat-
ları, federasiyaların rəhbərləri, 
Olimpiya çempionları və titullu 
idmançılar iştirak ediblər.

əvvəlcə Azərbaycan res-
publikasının Dövlət Himni səs-
ləndirilib.

Sonra Azərbaycan idman-
çılarının Olimpiya Oyunlarında 
uğurlu çıxışları barədə video-
çarx nümayiş olunub.
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Prezident Administrasiya-
sının Humanitar siyasət, di-
aspor, multikulturalizm və dini 
məsələlər şöbəsinin müdiri 
Fərəh əliyeva Azərbaycan Pre-
zidenti, Milli Olimpiya Komitəsi-
nin rəhbəri İlham əliyevin Mil-
li Olimpiya Komitəsinə təbrik 

məktubunu oxuyub.
Avropa Olimpiya Komitələ-

rinin və Yunanıstan Olimpiya 
Komitəsinin prezidenti Spiros 
Kapralos çıxışında Azərbay-
canın dünyada idman ölkəsi 
kimi tanındığını, Birinci Avro-
pa Oyunlarının Bakıda yüksək 

səviyyədə təşkil olunduğunu 
deyib. Bildirib ki, Azərbaycan-
da idmana dövlət səviyyəsin-
də göstərilən yüksək diqqət və 
qayğının nəticəsində ölkədə ən 
müasir idman infrastrukturu ya-
radılıb və azərbaycanlı atletlər 
beynəlxalq arenada layiqincə 
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çıxış edirlər. Bütün bunlar Azər-
baycan Prezidenti İlham əliye-
vin yürütdüyü uğurlu idman si-
yasəti sayəsində mümkün olub.

Spiros Kapralos vurğula-
yıb ki, Birinci Avropa Oyunları 
Azərbaycanın birinci xanımı 
Mehriban əliyevanın rəhbərliyi 

ilə mükəmməl təşkil edilib.
Müasir quruluşda hazır-

lanmış Olimpiya Himni təq-
dim olunduqdan sonra Avropa 
Olimpiya Komitələrinin prezi-
denti S.Kapralos rəhbərlik etdi-
yi qurumun xatirə hədiyyələrini 
MOK-un vitse-prezidenti Çingiz 

Hüseynzadəyə və baş katib 
Azər əliyevə təqdim edib. MOK 
rəsmiləri də komitənin xüsusi 
hədiyyəsini S.Kapralosa verib-
lər.

təntənəli yubiley mərasimi 
möhtəşəm konsert proqramı ilə 
davam edib.
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beynəlxalq cüdo federasi-
yasının rəsmi təqviminə əsasən 
Azərbaycan növbəti dəfə cüdo 
üzrə “böyük dəbilqə” turnirinə 
ev sahibliyi etdi. noyabrın 4-6-da 

Heydər əliyev adına idman Arena-
sında keçirilən yarışda 61 ölkədən 
366 idmançı 14 dəst medal uğrun-
da mübarizə apardı. Medalların ön 
tərəfində yarışın loqosu, Azər-

baycan respublikasının xəritəsi, 
yarışın tarixi və adı həkk olunub. 
Medalın arxa hissəsində isə 
beynəlxalq cüdo federasiyasının 
(bcf) loqosu yer alıb.

CüdO

4 qıZıl, 2 BüRüNC MEdalla 
kOMaNdaMıZ RəqiB TaNıMadı
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Bakı “Böyük dəbilqə” turnirinin 
açılış mərasimi noyabr ayının 4-də 
Heydər əliyev adına İdman Sara-
yında keçirilib. tədbir, 2022-ci ildə 
Azərbaycan cüdosunun uğurlarına 
həsr edilmiş videoçarxın nümayişi 
ilə başlayıb.  Videoda bu il idmançı-
larımızın iştirak etdiyi turnirlər, mü-
kafatlandırma mərasimləri və sevinc 
dolu anları əks olunub.

İdmançılar və məşqçilər heyə-
tinin, idman ictimayətinin, KİV 
nümayəndələrinin, yerli və xarici 
qonaqların iştirak etdiyi mərasim-
də giriş sözü ilə Gənclər və İdman 
naziri Fərid Qayıbov çıxış etdi. 
Hərkəsi salamlayan nazir, cüdo-
nun   Azərbaycanda ən sevilən 
idman növlərindən biri olduğunu 
bildirdi: “İdman ölkəsi kimi tanınan 
Azərbaycan dəfələrlə mötəbər bey-
nəlxalq turnirlərə ev sahibliyi edib. 
Ölkəmizdə cüdo üzrə dünya çempi-
onatı da keçirilib. Beynəlxalq cüdo 
Federasiyasının rəsmi təqviminə 
əsasən isə ənənəvi olaraq hər il 
“Böyük dəbilqə” turniri təşkil olunur. 
Bizim Olimpiya və Avropa çempi-
onlarımız var. Prezident İlham əli-
yevin idmanımıza olan diqqət və 
qayğısı nəticəsində cüdo da Azər-
baycanda sürətlə inkişaf edir”.

Azərbaycan cüdo Federasiya-
sının (AcF) vitse-prezidenti röv-
şən rüstəmov turnir iştirakçılarını 
salamlamaqdan böyük məmnunluq 
duyduğunu bildirib. O, deyib ki, bu il 

Azərbaycanda cüdonun 50 illik yubi-
leyi qeyd olunur. Buna görə “Böyük 
dəbilqə” turnirinə ev sahibliyi etmək 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: “Ötən 
illər ərzində idmançılarımız dün-
yanın müxtəlif ölkələrində keçirilən 
mötəbər turnirlərdə çoxsaylı medal-
lar qazanıb və ölkəmizin bayrağını 
daim yüksək tutmaq üçün əllərindən 
gələni ediblər. Fəxrlə deyə bilərik ki, 
bu illərdə Prezident İlham əliyevin 
xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsin-
də Azərbaycan cüdo üzrə qabaqcıl 
ölkələrdən birinə çevrilib”.

Avropa cüdo Birliyinin prezidenti 

Laszlo tot BcF-in prezidenti adın-
dan bütün iştirakçıları salamlayıb və 
tədbirin təşkilində göstərdiyi səylərə 
görə AcF-yə minnətdarlığını bildirib. 
O, həmçinin turnirin yüksək səviyyə-
də keçəcəyinə əminliyini vurğulayıb. 
Laszlo toth 50 illik yubiley münasi-
bətilə Azərbaycan cüdo Federasi-
yasını təbrik edib.

Sonra Azərbaycan respublika-
sının və Beynəlxalq cüdo Federasi-
yasının himnləri səsləndirilib. Açılış 
mərasiminin sonunda “Azərbaycan-
da cüdonun 50 illiyi” adlı rəqs nüma-
yiş olunub.

CüdO
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Paris 2024 Olimpiya Oyunlarına lisenziya 
xalları qazandıran (qızıl medal 1000, gümüş 
700, bürünc 500 xal) “Böyük dəbilqə” turni-
rində Azərbaycanı 37 idmançı təmsil edirdi. 
Yarışın birinci günü komandamızın 13 idman-
çısı qüvvəsini sınadı. Kişilər arasında 60, 66, 
qadınların yarışında isə 48, 52 kiloqram çəki 
dərəcələrində görüşlər keçirildi. 

Yarışın ilk günü idmançılarımız üçün 
düşərli oldu. 60 kiloqram çəki dərəcəsində 
mübarizə aparan Balabəy Ağayev rəqib tanı-
mayıb. cüdoçumuz final görüşündə ukraynalı 
idmançı Dilşot Xalmatovla görüşüb. rəqibinə 
ipponla qalib gələn Balabəy,  paytaxtımız-
da keçirilən “Böyük dəbilqə” turnirinin birinci 
günü birinci qızıl medalı qazanıb.

Eyni çəki dərəcəsində yarışan digər id-
mançımız Kəramət Hüseynov (60 kq) isə 

CüdO
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üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada ispaniyalı 
Fransisko Qarriqosdan üstün olaraq bürünc 
medal qazanıb. 66 kq-da çıxış edən Orxan 
Səfərov da fəxri kürsünün 3-cü pilləsində qə-
rarlaşaraq, komandamızın aktivinə 3-cü me-
dalı qazanır. 

turnirin ikinci günü daha 12 cüdoçumuz 
mübarizəyə qoşulur. Lakin onlardan yalnız 
ikisinin – Hidayət Heydərovun və Səid Molla-
yinin çıxışı uğurlu alınır. 73 kq-da çıxış edən 
Hidayətin finala yolu “Avropa yığmasına” qələ-
bəsindən sonra reallaşdı. Polşa, Finlandiya, 
Belçika və İspaniya idmançılarına qalib gələn 
idmançımız, finalda kanadalı Artur Marqeli-
donla qarşılaşır. Görüşdə rəqibinə heç bir şans 
verməyən təmsilçimiz növbəti qızıl medalı qa-
zanır.

Digər cüdoçumuz 81 kq-da çıxış edən Səid 

CüdO
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Mollayinin də qələbə yolu asan olmur. İspa-
niya, tacikistan, Bəhreyn və Macarıctan id-
mançılarını yenən təmsilçimizin finalda rəqibi 
Belçika idmançısı Mattias Kasse olur. Gərgin 
mübarizədən qalib ayrılan Səid, komandamı-
zın aktivinə 3-cü qızıl medalı qazanır.

Bakı “Böyük dəbilqə” turnirinin 3-cü günün-
də də 12 idmançımız qalib adı uğrunda güc-
lərini sınayıb. 90 kq-da çıxış edən təmsilçimiz 
Məmmədəli Mehdiyev üçün yarış olduqca çə-
tin alındı. Avstriya və Özbəkistan idmançıları-
na qalib gələn cüdoçumuz, ¼ finalda serbiyalı 
Nemanye Majdovla qarşılaşır. Gərgin müba-
rizənin əsas vaxtında qalib müəyyənləşmədi-
yi üçün mübarizə qızıl xala qədər davam edir. 
təəssüf ki, təqribən 9 dəqiqə davam edən 
görüş, əsl əzmkarlıq nümayiş etdirən Məm-
mədəlinin məğlubiyyəti ilə başa çatır. 

CüdO
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100 kq-da “döyüşən”  zelim Kotsoyev Çili, 
türkiyə, Ukrayna və Macarıstan idmançılarına 
əsl cüdo dərsi keçərək finala yüksəlir. Qalib adı 
uğrunda görüşdə isə zelim serbiyalı Aleksandr 
Kukolja qısa vaxt ərzində ipponla qalib gələrək 
komandamızın 4-cü qızıl medalını qazanır.

Ümumilikdə komanda üzvlərimizdən Bala-
bəy Ağayevin, Hidayət Heydərovun, Səid Mol-
layinin və zelim Kotsoyevin qazandıqları qızıl, 
Kəramət Hüseynovun və Orxan Səfərovun 
qazandıqları bürünc medallarla Azərbaycan 
idmançıları Bakı “Böyük dəbilqə” 2022 turniri-
nin qalibi oldular. Hərəyə 1 qızıl, 2 gümüş, 1 
bürünc medal qazanan Niderland və Serbiya 
komandaları isə ikinci və üçüncü pillələrdə qə-
rarlaşdılar.

vidadi baxşiyev

CüdO
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Oktyabr ayının 23-də 
italiyanın sardiniya adasında 
şahmat üzrə gənclər arasın-
da keçirilən dünya çempio-
natı başa çatıb. Azərbaycan 
şahmatçıları  gövhər beydul-
layeva və Abdulla qədimbəyli 
çempionatın qızıl medalını 
qazanaraq, Azərbaycan şah-
mat tarixinə adlarını da qızıl 
hərflərlə yazdırdılar. 
20 yaşa qədər şahmatçıların 

dünya çempionatı İsveçrə sis-
temi üzrə keçirilərək 11 turdan 
ibarət olub. 7 qələbə və 3 heç-
heçə ilə 10-cu turu başa vuran 

şahmatçımız Gövhər Beydulla-
yeva bir ilkə imza atıb. Belə ki, 
10-cu turda sloveniyalı zala Urh-
la qarşılaşan təmsilçimiz, heç-
heçə ilə başa çatan görüşdən  
yarım xal qazanaraq özünə qızıl 
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aZəRBayCaN ŞaHMaTıNda 
yENi TaRiX yaZıldı
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medalı  təmin edib.  Qazaxıstan 
təmsilçisi Liya Kurmangaliyeva-
nın qələbəsi ilə yekunlaşan XI tur 
isə Gövhər Beydullayeva üçün 
formal xarakter daşıdığından nə-
ticəyə təsir etməyib. 

Kişilərin yarışında isə təmsil-
çimiz Abdulla Qədimbəyli  qızıl 
medala sahib çıxıb. 7 turdan 3 
qələbə və 4 heç-heçə ilə ma-
carıstanlı lider Adam Kozakdan 
1 xal geridə qalan Abdulla to-
parlanmağı bacardı. Növbəti 2 
görüşdə monqol Dambasuren 
Batsurenə və gürcü Nikolozi 
Kaçaravuya qalib gələn Abdulla 
turnirin lideri Adam Kozakla qar-
şılaşır. Bu görüşdən heç-heçə ilə 
ayrılan təmsilçimiz liderdən cəmi 
yarım xal geri idi. Sonuncu turda 
isə Abdulla Qədimbəylinin rəqibi 
komanda yoldaşı Məhəmməd 
Muradlı idi. təmsilçilərimizin gö-
rüşü də sülhlə yekunlaşdığından  

Qədimbəylinin xalı 8-ə, Muradlı-
nınkı isə 7.5-ə çatıb. 8 xalla lider 
olan macarıstanlı Adam Kozakın 
isə sonuncu turu uğursuz alınır. 
O, hindistanlı Luk Laon Mendon-
kaya məğlub olaraq həm liderliyi, 
həm də ən əsası isə titulu əldən 
buraxır. Onun məğlubiyyəti eyni 
xal toplayan şahmatçımızın xey-
rinə olur. Belə ki, məhz əlavə əm-
sallara görə şahmatçımız Abdul-
la Qədimbəyli dünya çempionu 
tituluna sahib olub. Bununla da 
təmsilçilərimiz Azərbaycan şah-
matı tarixində yeni tarix yazaraq, 
bir dünya çempionatında iki qızıl 

medal qazanaraq bir ilkə imza 
atdılar.

Daha sonra mükafatlandırma 
mərasimi keçirilib. Mötəbər yarı-
şın qalibi olan Azərbaycan şah-
matçıları Gövhər Beydullayeva 
və Abdulla Qədimbəyliyə qızıl 
medal və kubok təqdim olunub. 
Qaliblərin şərəfinə Azərbaycan 
himni səsləndirildikdən sonra 
Beynəlxalq Şahmat Federasi-
yasının (FIDE) prezidenti Arkadi 
Dvorkoviç azərbaycanlı dünya 
çempionlarını tarixi qələbə mü-
nasibətilə təbrik edib, onlara növ-
bəti yarışlarda uğurlar arzulayıb.



Gövhər Beydullayeva: 
Yarışa ciddi hazırlaşmışdım. Dünya 

çempionatına qələbə üçün getmişdim. İlk 
turlardan başlayaraq üstünlük əldə etmə-
yim məni daha da ruhlandırdı. Sondan 
əvvəlki turda artıq qələbəni təmin etdiyi-
mi hiss etmişdim. 20 yaşa qədər qadınlar 
arasında qızıl medal qazandığım üçün, 
ölkəmizin şahmat tarixində bir ilkə imza 
atdığım üçün və dünya kubokuna vəsiqə 
əldə etdiyim üçün çox xoşbəxtəm. Dünya 
kubokunda da maksimum nəticə göstər-
mək istəyirəm. Qadınlar arasında dünya 
çempionatında iştirak edərək, həmin yarış-
da da Azərbaycanı layiqincə təmsil etmək 
arzusundayam.

abdulla qədimbəyli: 
Çempionatda yaxşı oyunlar keçirdim. On birinci turda 

həyəcanım daha çox oldu. Son turda heç-heçə etdikdən 
sonra rəqiblərin görüşünü izləmək asan deyildi. Çünki 
ümumi nəticə məhz rəqibin oyunundan asılı idi. Yarışdan 
əvvəl də bilirdim ki, çətin olacaq. Yaxşı çıxış etdiyimi dü-
şünürəm. Bizə güvəndikləri üçün federasiya rəhbərliyinə 
təşəkkür edirəm. Başda müəllimim cahangir Ağarəhimov 
olmaqla, üzərimdə əməyi olan hər kəsə öz minnətdarlığı-
mı bildirirəm. Şükür ki, istədiyimə nail oldum. 

Bundan sonra üzərimdə daha çox işləməliyəm. Növ-
bəti hədəf kimi dünya kuboku yarışında çıxış etmək və 
əla nəticə göstərmək istəyirəm. Mənim üçün narahat 
olan, həyəcan keçirən, uğuruma sevinən hər kəsə min-
nətdarlığımı bildirirəm. Dünya çempionatındakı qələbəmi 
şəhidlərimizə həsr edirəm.
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Oktyabr ayının 28-də 
Azərbaycan cüdo federa-
siyasının (Acf) yenilənmiş 
www.judo.az saytının təq-
dimat mərasimi keçirilib. 
Azərbaycan cüdosunun 
əsas internet resursu olan 
sayt müasir dizayn, təhlükə-
sizlik və istifadəçi rahatlığı 
standartlarını əsas tutmaqla 
yenidən hazırlanıb.

Saytda cüdo idman növü 
haqqında ümumi məlumat, həm-
çinin bu idman növünün dəyərlə-
ri, qaydaları və terminləri barədə 
geniş məlumat əldə etmək müm-

kündür. Bundan başqa, həm xari-
ci, həm də yerli yarışların interak-
tiv qaydada əks olunan təqvimi 
mövcuddur. Onlayn resurs va-
sitəsilə həmin yarışların canlı ya-
yımı da həyata keçiriləcək. Say-
tda Azərbaycan cüdosu barədə 
bütün xəbərlər və multimedia re-
sursları operativ şəkildə əks etdi-
rilir. Milli yığmaların performans, 
məşqçi, tibbi və digər dəstək 
heyətləri, milli yığma üzvləri olan 
cüdoçular, hakimlər və yarışların 
nəticələrini əks etdirən protokol-
lar haqqında informasiyanı istifa-
dəçilər saytdan əldə edə bilərlər. 
Judo.az-da, həmçinin AcF-nin 
rəhbərliyi və əməkdaşları, rəsmi 
sənədləri barədə müvafiq mə-
lumatlar verilib. Vətəndaşların 
sayt vasitəsilə AcF rəhbərliyinə 
müraciəti üçün imkan yaradılıb. 
Saytın “Şərəf lövhəsi” bölümündə 
Azərbaycan cüdosunda önəmli 
nailiyyətləri olan cüdoçularımız 
haqqında xəbərlər yerləşdirilib.

tədbirdə federasiyanın baş 
katib rəşad rəsullu bildirib ki, 
məlumatların əlçatanlığının təmin 
edilməsi, eləcə də hadisələrin və 
turnirlərin operativ işıqlandırılma-
sı baxımından AcF-in veb-say-
tının yenilənməsi vacib idi: 

“Məqsəd istifadəçilərin, bu sahə-
də çalışan jurnalistlərin rahatlığı-
nı təmin etmək və müasir tələb-
lərə uyğunlaşdırmaqdır. Yeni sayt 
həm federasiyanın əsas rəsmi 
məlumat resursu, həm də cüdo 
idman növündə olan nailiyyətləri 
əks etdirən portal rolunu oynaya-
caq. Veb-sayt vasitəsilə cüdoda 
olan ən son xəbərləri, yeniliklərin 
operativ şəkildə ictimaiyyətə çat-
dırılmasını təmin edəcəyik”.

Növbəti mərhələdə saytın 
daha da təkmilləşdirilməsi və ge-
nişləndirilməsi nəzərdə tutulub. 
Buna ölkədəki cüdo idman klub-

ları və idman təşkilatları haqqın-
da rayonlar, şəhərlər və bölgələr 
üzrə məlumatların yerləşdirilmə-
si, klubların onlayn lisenziyalaşdı-
rılması və bir çox digər proseslə-
rin rəqəmsallaşdırılması daxildir.

təqdimat zamanı, həmçinin 
qeyd edilib ki, AcF artıq məlu-
mat bazasının idarə olunması və 
daxili yarışların təşkili üzrə yeni 
proqram təminatından istifadə et-
məyə başlayıb. Beynəlxalq cüdo 
Federasiyasının tövsiyə etdiyi 
proqram təminatı, həmçinin yerli 
yarışları da canlı olaraq saytda 
yayımlamağa imkan yaradacaq.

aZəRBayCaN CüdO fEdERasiyasıNıN RəsMi 
iNTERNET sayTıNıN TəqdiMaTı OlUB



noyabrın 5-6-da Azərbaycanda 
ilk dəfə yunan-roma güləşi üzrə 
dünya kuboku yarışı keçirilib. bakı 
idman sarayında təşkil olunan ya-
rışda 6 komanda A və b qrupunda 
yer alıb. A qrupunda türkiyə, iran 
və qırğızıstan, b qrupunda isə 
Azərbaycan, serbiya və Dünya 
yığmasının idmançıları mübarizə 
aparıblar. qrupların qalibləri final-
da kubok və qızıl medal uğrunda 
güləşiblər. qrupların ikinciləri isə 
bürünc medal uğrunda mübarizə 
aparıblar. 

Dünya kuboku yarışları üçün xüsusi 
hazırlanmış medallar göz oxşayıb.  Qızıl, 
gümüş və bürünc medalların ön tərəfin-
də yarışın loqosu, loqonun fonunda Bakı-
nın rəmzlərindən sayılan Qız qalası əks 
olunub. Medalın digər üzündə isə Dünya 
Güləş Birliyinin (UWW) loqosu öz əksini ta-
pıb. Medalların yaşıl rəngli lenti də dünya 
kubokuna özəl olaraq işlənilib.

Noyabrın 5-də Bakı İdman Sarayında 
yunan-roma güləşi üzrə dünya kuboku ya-
rışının təntənəli açılış mərasimi keçirilib.
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Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid 
Qayıbov çıxış edərək qonaqları salamlayıb. Na-
zir güləşin Azərbaycanda ən məşhur idman növ-
lərindən biri olduğunu vurğulayıb: "Bu növdə ki-
fayət qədər yaxşı nəticələrimiz var. Azərbaycan 
Güləş Federasiyası da çox fəaldır. Dünya kuboku 
yarışının təşkilatçılığı da bunu deməyə əsas verir. 
Dövlətin güləşə və idmana qayğısı həmişə hiss 
olunur. Dünən Bakıda cüdo üzrə "Böyük dəbilqə" 
turnirinin açılış mərasimində iştirak etdik. Bu gün 
isə başqa irimiqyaslı turnir başlayıb. İdman daim 

dövlətimizin və Prezidentin diqqətindədir. Bu ya-
rışda və gələcəkdə digər turnirlərdə mübarizə 
aparacaq idmançılarımıza uğurlar arzulayıram".

Dünya Güləş Birliyinin (UWW) Büro üzvü, "UWW 
Avropa"nın prezidenti Karl-Martin Ditman yarışın 
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib və UWW prezi-
denti Nenad Laloviçin salamlarını çatdırıb.

Daha sonra açılış mərasimi bədii hissə ilə da-
vam edib. İlk olaraq meydanda Azərbaycanın, 
daha sonra isə digər ölkələrin bayraqları nümayiş 
olunub.



Yarışın birinci günü A qrupu-
nun türkiyə - İran, İran - Qırğı-
zıstan, Qırğızıstan - türkiyə və 
B qrupunun Azərbaycan - Dünya 
yığması görüşləri keçirilib.

İran millisi Bakıda keçirilən yu-
nan-roma güləşi üzrə dünya ku-
boku yarışına qələbə ilə başlayıb. 
A qrupu çərçivəsində İran güləş-
çiləri türkiyə seçməsi ilə üz-üzə 
gəliblər. Gərgin idman mübarizə-
si şəraitində keçən yarışda İran 
millisi 6:4 hesabı ilə qalib gəlib. 
Daha sonra Qırğızıstana 8:2 he-
sabı ilə qalib gələn İran seçməsi 
finala adlayıb.

B qrupunda mübarizə aparan 
Azərbaycan millisi də finala və-
siqə qazanıb. Komandamız dün-

ya yığmasını məğlub edib. Görüş 
5:5 hesabı ilə başa çatsa da, fərdi 
qarşılaşmalarda toplanan xallara 
görə milli komandamız qələbə 
qazanaraq B qrupunun qali-
bi olub. Bu qrupunda mübarizə 
aparmalı olan Serbiya kollektivi 
koronavirusa kütləvi yoluxma sə-
bəbindən turnirdə iştirak etməyib. 
Bu qələbə komandamıza finala 
adlamaq üçün yetərli olub.

Yarışın ikinci günü Bakı İdman 
Sarayında keçirilən yunan-roma 
güləşi üzrə dünya kuboku yarışı-
nın bürünc mükafatçısı müəyyən-
ləşib. Üçüncü yer uğrunda keçi-
rilən görüşdə türkiyə və dünya 
yığmaları üz-üzə gəlib və görüş 
5:5 hesabı ilə başa çatıb. Lakin 

fərdi görüşlərdə dünya yığması-
nın idmançıları xal hesabında üs-
tün olduqları üçün bürünc medal 
da onlara qismət olub.

Finalda görüşündə isə Azər-
baycan millisi İran yığması ilə 
qarşılaşıb. Bakı İdman Sarayın-
da azarkeş əlindən necə deyərlər 
“ağız deyəni qulaq eşitmirdi”. Bu 
da görüşün çox gərgin və maraq-
lı keçəcəyindən soraq verirdi. 55 
kq-da çıxış edən 2 qat dünya və 2 
qat Avropa çempionumuz Eldəniz 
əzizli, Puya Dad Marza 4:1 he-
sabı ilə qalib gələrək, bu çəkidə 
nömrə 1 olduğunu bir daha sübut 
etdi. 60 kq-da Nihat Məmməd-
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li Mehdi Necada 5:4 hasabı ilə 
məğlub olur. 63 kq-da isə taleh 
Məmmədovun görüşü uğursuz 
alınır. O, İman Məhəmmədiyə 0:8 
hesabıyla uduzur. Növbəti təm-
silşimiz Həsrət cəfərovun Seyid 
Söhrabi üzərindəki 5:1 hesablı 
qələbəsi ilə hesab bərabərləşir. 
72 kq-da Ülvi Qənizadə rəqibi 
Məhəmmədrza rüstəmiyə 4:3 
hesabı ilə qalib gəlir. 77 kq-da 
təmsilçimiz Sənan Süleymanov 
zədəli olmasına baxmayaraq Sə-

nan Arif Həbibullahini 7:1 - böyük 
xal hesabı ilə məğlub edir. 82 kq-
da isə dünya çempionu, ötən ilin 
idmançısı seçilən rafiq Hüsey-
nov Məhəmmədhüseyn Mahmu-
diyə 5:1 hesabı ilə qalib gələrək 
titulunu qoruyur. 5:2 hesabı ilə 
irəlidə olan komandamızı qızıl 
medaldan cəmi 1 xal ayırırdı. La-
kin çox təəssüflər ki, ağır çəkilər-
dəki təmsilçilərimiz Murad əh-
mədiyev, Arif Abdullayev və Beka 
Kandelaki ümidləri doğrultmaya-

raq rəqiblərinə məğlub oldular. 
Beləcə gərgin mübarizə əzmində 
keçən görüş 5:5 hesabı ilə başa 
çatır. Qalibi müəyyən etmək üçün 
görüşlərdə qazanılan bütün xallar 
hesablanmalı olur. Xal hesabın-
da cəmi bir xal (20:19) üstün olan  
İran millisi dünya kuboku yarışı-
nın qalibi olur. Azərbaycan millisi  
isə turniri ikinci pillədə başa vur-
maqla gümüş medalla kifayətlən-
məli olur. 

Kamal rza



Azərbaycan gimnastika fe-
derasiyasının (Agf) vitse-pre-
zidenti Altay Həsənovun qu-
rumun yenidən qurulmasının 
20 illiyi ilə bağlı federasiyanın 
mətbuat xidmətinə müsahibə 
verib.

- altay müəllim, oktyabrın 
7-də aGf-in yenidən qurul-
masının 20 illiyi tamam oldu. 
aGf 20 il ərzində çox çətin və 
məsuliyyətli yol qət edib. Bu 
yola başlayanda gimnastikanın 
ölkədə bu dərəcədə seviləcəyi-
ni, populyar olacağını gözləyir-
dinizmi?

2002-ci ildə AGF ölkəmizin 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
xanım əliyevanın federasiyaya 
prezident seçilməsi ilə yenidən 
quruldu. Biz demək olar ki, sı-
fırdan başladıq. Düzdür, sovet 
dönəmində bədii gimnastika, id-
man gimnastikası və akrobatika 
gimnastikası və tamblinq ölkə-
mizdə mövcud olub. Lakin bey-
nəlxalq gimnastika aləmində bi-
zim öz sözümüzü deməyə hələ 
çox var idi. Bəli, müstəqilliyi bərpa 
etdikdən sonra gimnastikanın dir-
çəlişi məhz 2002-ci ildə federasi-

yanın yenidən qurulduğu vaxtdan 
başladı. Sözsüz ki, biz bu yola 
çıxanda qarşımıza müəyyən hə-
dəflər qoymuşduq. Məqsədləri-
mizə doğru addımladıqca müəy-
yən çətinliklərin olacağını bilirdik. 
Məsələyə real yanaşıb, məsu-
liyyəti hiss edirdik. Nəticədə, bu 
gün ölkəmizdə gimnastikanın 
9 növü inkişaf etdirilir. Çoxsaylı 
beynəlxalq yarışlara yüksək sə-
viyyədə ev sahibliyi edirik. Həm 

beynəlxalq arenada idmançıla-
rımız uğurlar qazanır, həm də 
federasiya nümayəndələrimiz 
beynəlxalq qurumlara seçilir. 
Həqiqətən bu 20 ildə böyük yol 
keçmişik və bu gün biz böyük 
təcrübəyə malik federasiya 
kimi 20 illik yubileyimizi qeyd 
edirik.

- Müxtəlif vaxtlarda gim-
nastika növləri üzrə yığma 
komandaların heyətinə le-
gionerlər cəlb edilib. Necə 
düşünürsünüz, uğurlu “ul-
duzlar”ın millidə yer almaları 
idmançılarımızın hazırlığına 
necə təsir göstərir?

Bu gün artıq təkcə futbol 

klublarında deyil, müxtəlif idman 
növləri üzrə yığma komandaların 
tərkibində legionerlərin çıxışı ilə 
kimisə təəccübləndirmək müm-
kün deyil. Bəli, hər hansı bir id-
man növü yeni inkişaf etməyə 
başlayanda legionerlərlə əmək-
daşlıq əvvəlcə beynəlxalq yarış-
larda iştirak təcrübəsi qazandırır. 
Daha sonra isə bu təcrübə yerli 
idmançılarımızın hazırlığında isti-
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fadə olunur. Xatırlatmaq istərdim 
ki, 2002-2003-cü illərdə Azər-
baycanda gimnastika yeni inki-
şaf etməyə başlayanda, ölkəmizi 
yarışlarda legionerlər təmsil edir-
di. Amma tokio Olimpiya Oyun-
larında bədii gimnastika üzrə 
yarışlarda öz yetirməmiz zöhrə 
Ağamirova çıxış etdi. Bu gün 
bədii gimnastika üzrə Bakı mək-
təbinin yetirmələri Avropa çem-
pionatlarının mükafatçılarıdır. 
2015-ci ildə ölkəmizdə keçirilən I 
Avropa Oyunları ərəfəsində, qa-
dın idman gimnastikası və batut 
gimnastikasının ölkəmizdə yeni 
inkişaf etməyə başladığı dövrdə 
də Azərbaycanı legionerlər təmsil 

edirdi. Bu gün isə batut gimnas-
tikası üzrə bizim yetirmələrimiz 
mötəbər yarışlarda medallar qa-
zanırlar. 2022-ci ildə Bakıda batut 
gimnastikası üzrə keçirilən dünya 
kuboku yarışında gimnastımız 
Selcan Mahsudova gümüş me-
dal qazandı. Bu növ üzrə 2022-
ci ilin Avropa çempionatında da 
gimnastlarımız gənclər arasında 
2 qızıl medala layiq görüldü. Bu 
il Slovakiyanın Banska Bistritsa 
şəhərində keçirilən Avropa Gənc-
lər XVI Yay Olimpiya Festivalında 
gimnastika tariximizdə ilk dəfə 
qadın idman gimnastikası üzrə 
gənc təmsilçimiz Nazənin tey-
murova final mərhələsinə vəsiqə 

qazandı. İdmançımız, həmçinin 
bu il Almaniyanın Münhen şəhə-
rində keçirilən Avropa çempiona-
tında gimnastika tarixində ilk dəfə 
olaraq qadın idman gimnastikası 
üzrə gənclər yaş kateqoriyasın-
da finala yüksəldi. Legionerlərlə 
əməkdaşlıq beynəlxalq təcrübə 
əsasında milli idman məktəbinin 
inkişaf etdirilməsi baxımından 
çox yaxşı üsuldur. Sadəcə, bu 
üsuldan səmərəli və düzgün şə-
kildə istifadə etmək lazımdır.

- aGf 20 il öncə gimnastika-
nın yalnız 3 növünü inkişaf et-
dirməyə başladı. Hazırda isə 9 
növ inkişaf etdirilir. sizcə əldə 
olunan uğurların sirri nədədir?

Bəli, qeyd etdiyim kimi, bu gün 
ölkəmizdə gimnastikanın 9 növü 
inkişaf etdirilir. Bunlardan 4-ü 
Olimpiya (bədii gimnastika, kişi və 
qadın idman gimnastikası, batut 
gimnastikası), 4-ü qeyri-Olimpiya 
(akrobatika, aerobika, parkur, te-
amGym), biri isə qeyri-yarış növü 
olan gimnastika hamı üçün növü-
dür. Qeyd edim ki, 8 gimnastika 
növü Beynəlxalq Gimnastika Fe-
derasiyasına, teamGym isə Av-
ropa Gimnastikasına aiddir. Belə 
ki, biz hər iki quruma daxil olan 
bütün gimnastika növlərini inkişaf 
etdiririk.

Bugünkü nailiyyətlərimiz AGF-
nin prezidenti Mehriban xanım 

əliyevanın rəhbərliyi ilə düzgün 
və vaxtında verilmiş qərarlar 
və güclü strategiya sayəsində 
əldə olunub. Uğurların sirri həm 
də yeniliklərə açıq olmağımızla 
bağlıdır. Bildiyiniz kimi, müasir 
dövrümüzdə inkişaf çox sürətlə 
gedir. İdmanın təqdimatında da 
bir çox yeniliklər var. Qeyd etmək 
lazımdır ki, hazırda inkişaf etmiş 
müasir texnologiyanın da idmana 
böyük təsiri var. Biz açıq fikirlə 
bütün bu texnologiyaların istifadə 
olunmasından, həmçinin innova-
tiv ideyalardan çəkinmirik. Gələ-
cək isə gənclərimizindir. Odur ki, 
biz daim gənclərimizi öz fəaliyyə-
timizə cəlb edirik. Düşünürəm ki, 
bütün bunlar bizə yubiley nişanı-
mızı məhz “20 il inkişafda” adlan-
dırmağa imkan verir.

- illər öncə azərbaycanda bir 
çox valideyn övladlarından bi-
rinin döyüş növləri ilə məşğul 
olmasında maraqlı idi. Hazırda 
isə valideynlər həm oğlan, həm 
də qızlarını gimnastikaya yaz-
dırmağa həvəs göstərir. Bu isə 
onu göstərir ki, federasiya qar-
şısına qoyduğu məqsədlərdən 
birinə - kütləviliyə nail olub.

Hamımız bilirik ki, gimnastika 
Azərbaycanda ənənəvi idman 
növü deyil. 20 il ərzində bizim 
ən böyük məqsədlərimizdən biri 
ölkəmizdə bu ənənənin yara-
dılması, əhalinin gimnastikaya 
marağının artırılması olub. Gim-
nastikanın populyarlaşmasında 
gimnastlarımızın beynəlxalq are-
nadakı uğurları böyük rol oyna-
yıb. 2004-cü (“Afina-2004”) ildən 
etibarən gimnastlarımız Olimpiya 
Oyunlarının bədii gimnastika üzrə 
yarışlarında iştirak edir. 2012-ci 
(“London-2012”) ildən onlara kişi 
idman gimnastları qoşulub. 2020-
ci (“tokio-2020”) ildə isə onlarla 
bərabər ilk dəfə olaraq ölkəmiz 
qadın idman gimnastikasında 
da təmsil olunub. Olimpiya (bədii 
gimnastika, kişi və qadın idman 
gimnastikası, batut gimnastikası) 
və qeyri-Olimpiya növləri (akroba-
tika və aerobika) üzrə idmançıları-
mız dünya və Avropa çempionat-
ları, dünya və Avropa yaş qrupları 



yarışları, Ümumdünya və Avro-
pa Oyunları, Yay Universiadası, 
dünya kuboku yarışları və digər 
beynəlxalq yarışlarda medallar 
qazanıblar. Parkur və teamGym 
isə bizim üçün çox yeni növlərdir.

Gimnastikaya marağın art-
masına ölkəmizdə gimnastika 
növləri üzrə keçirilən irimiqyaslı 
beynəlxalq yarışlar da təkan verir. 
əgər 2002-ci ildən 2016-cı ilədək 
ölkəmizdə yalnız bədii gimnasti-
ka üzrə yarışlar təşkil olunurdu-
sa, 2016-cı ildən etibarən hər il 4 
Olimpiya növü üzrə dünya kubo-
kunun mərhələ yarışları keçirilir. 
Bədii gimnastika ilə yanaşı, batut 
gimnastikası, akrobatika və aero-
bika gimnastikası üzrə Avropa və 
dünya çempionatları, o cümlədən 
dünya yaş qrupları yarışları təşkil 
olunub.

Gimnastikanı digər idman 
növlərindən fərqləndirən cəhət-
lərdən biri də gimnastika hamı 
üçün növüdür. Çünki burada yaş 
məhdudiyyəti yoxdur. Xüsusi fizi-
ki bacarıq tələb olunmur. Bu növ 
Avropa ölkələrində çox populyar-
dır. On minlərlə insan bu növ üzrə 
keçirilən beynəlxalq tədbirlərə 
qatılır. Bu tədbirlər fəal tamaşaçı-
ların iştirakı ilə böyük bir gimnas-

tika bayramına çevrilir.
Bilirsiniz ki, hazırda gimnasti-

ka daxil olmaqla, müxtəlif idman 
növlərinin inkişafı, əhalinin sağ-
lam həyat tərzinə cəlb olunması, 
idmanda kütləviliyin artırılma-
sı Azərbaycan Prezidenti, Milli 
Olimpiya Komitəsinin prezidenti 
İlham əliyevin diqqətindədir. Dü-
şünürəm ki, digər tədbirlərimizlə 
yanaşı, gimnastika hamı üçün 
növünün ölkəmizdə daha da in-
kişaf etdirilməsi kütləviliyin artırıl-
masına böyük töhfəsini verə bilər.

- Müstəqil azərbaycan ta-
rixində Olimpiya Oyunlarında 
komanda növlərində təmsil 
olunduğumuz yeganə idman 
növü gimnastikadır. son ola-
raq Tokio Olimpiadasında da 
qrup hərəkətləri komandamız 
çıxış etdi. Növbəti hədəf yəqin 
ki, Paris Olimpiadasına lisenzi-
ya qazanmaq olacaq.

Bəli, hazırda Azərbaycanda 
Olimpiya növləri üzrə koman-
da yarışlarında uğur qazanan 
növ bədii gimnastikadır. Qrup 
hərəkətləri komandamızın doğma 
divarlar arasında, Milli Gimnas-
tika Arenasında tokio Olimpiya 
Oyunlarına lisenziya qazanması 
həqiqətən çox həyəcanverici idi. 
Onlar 2019-cu ilin dünya çempi-
onatının çoxnövçülük nəticələ-
rinə əsasən Olimpiya Oyunlarına 
vəsiqə qazanan ilk 5-liyə düşə 
bildilər. 2022-ci ildə qrup hərəkət-
ləri komandamız Bakıda keçirilən 
dünya kuboku yarışında qızıl, 
İsraildə keçirilən Avropa çempio-
natında 3 bürünc, V İslam Həm-
rəyliyi Oyunlarında (türkiyə) isə 2 
qızıl və 1 gümüş medal qazandı. 
təmsilçilərimiz ən böyük uğura 
bu ilin sentyabrında Bolqarısta-
nın paytaxtı Sofiyada keçirilən 
dünya çempionatında imza atdı. 
Komandamızın bu yarışda əldə 
etdiyi bürünc medal Azərbayca-
nın gimnastika tarixində dünya 
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çempionatında qrup hərəkətləri 
üzrə qazanılan ilk medal oldu.

təbii ki, növbəti hədəf Paris 
Olimpiadasına lisenziya qazan-
maq olacaq. Gimnastlar 2023-cü 
ilin dünya çempionatında lisen-
ziya əldə etmək üçün mübarizə 
aparacaq. Demək olar ki, koman-
damız gəncdir. Ümid edirəm ki, 
digər idman növlərində də ko-
manda yarışlarında uğurlarımız 
olacaq. Bədii gimnastlarımızın 
uğurları göstərir ki, bu mümkün-
dür. Ümumiyyətlə, komanda işi 
böyük bir qüvvədir. Gənclərin 
cəlb olunduğu komanda isə daha 
güclüdür. Bu, təkcə yarış mey-
dançasında deyil, yarışların təş-
kilində də belədir.

- idmanın inkişafı üçün ilk 
növbədə nə lazımdır: istedad, 
əzmkarlıq, motivasiya, yoxsa 
maliyyə vəsaiti?

Qeyd olunanların hər biri va-
cibdir. Həmfikir insanlardan ibarət 
komandanın olması mütləqdir. 
Biz sadəcə olaraq qarşımıza dün-
ya səviyyəli yarışlarda medal qa-
zanmalıyıq məqsədini qoymama-
lı, ilk növbədə, buna nail olmaq 
üçün birinci və ikinci mərhələdə 
nə edəcəyimizi aydınlaşdırma-
lıyıq. təbii ki, maliyyə vəsaiti də 
lazımdır. İdmançılara təchiz olun-
muş idman zalları, yüksəkixtisaslı 

məşqçilər, xoreoqraflar, həkimlər, 
masajçılar lazımdır. Amma əsas 
rolu təbii ki, idmançılar oynayır. 
Hər bir uğurun arxasında saatlar-
la edilən gərgin məşq və əzmkar-
lıq dayanır. Fəxri kürsüyə gedən 
yol çətindir.

- Bəlkə də, sual çox sadə 
səslənəcək, maraqlıdır, gim-
nastikada zədə riski nə qədər-
dir? yelena Muxinanın və digər 
idmançıların faciəvi taleyini 
çoxları bilir.

təəssüf ki, idmanda hər za-
man zədə təhlükəsi var. Bu, təkcə 
gimnastikada deyil. zədələnmə 
təhlükəsi bütün idman növlərin-

də mövcuddur. Bir sıra səbəblər 
idmanda ciddi xəsarətlərə səbəb 
olur – bəzən idmançı səhv edir, 
bəzən məşqçinin nəzərindən nə 
isə qaçır, bəzən onlar öz gücünü 
düzgün dəyərləndirməyərək təh-
lükəli element icra etmək qərarı-
na gəlirlər. Bəzən isə bu, sadəcə, 
bədbəxt hadisə nəticəsində baş 
verir. Düşünürəm ki, bir çox tama-
şaçılar Avropa Oyunları zamanı 
batut yarışlarında bir idmançının 
batutdan yıxılmaq təhlükəsi ilə 
üzləşdiyini və könüllümüzün necə 
tez reaksiya verdiyini xatırlayırlar. 
Qadın idman gimnastikasında isə 
yüksək risk baxımından bəzi ele-
mentlərin yerinə yetirilməsi qada-
ğan edilib. təbii ki, heç kim qə-
zalardan sığortalanmayıb, amma 
təhlükəsizlik tədbirlərinə laqeyd 
yanaşmamaq vacibdir.

- azərbaycanda gimnastika 
ilə beynəlxalq yarışlarda iştirak 
etmək üçün deyil, özün üçün 
məşğul olmaq imkanı varmı?

əlbəttə, var. Biz kütləvi idma-
na böyük diqqət yetiririk. Hamı-
ya məlumdur ki, idmanla məş-
ğul olan hər bir şəxs bu sahəni 
peşəkar şəkildə sonadək davam 
etdirmir. Bəziləri fiziki göstəriciləri 
uyğun olmadığına görə, bəziləri 
idman göstəricilərinə görə, deyək 
ki, böyük uğurlar qazanmır, kimi 
isə sadəcə olaraq, həyatını id-
mana həsr etmək istəmir. Ancaq 



uşaqlıq yaşlarında bədənini idarə 
etməyi öyrənmək, gimnastika 
üzrə bacarıqlara sahib olmaq hər 
kəsə lazımdır.

ən vacibi odur ki, biz gim-
nastika bölmələrini və ayrıca 
gimnastika hamı üçün növünü 
inkişaf etdiririk. Buraya istənilən 
yaşda və istənilən fiziki hazırlıqlı 
insan məşq etmək üçün müra-
ciət edə bilər. Ötən il bu növün 
həvəskarlarından ibarət bir qru-
pumuz “Qızıl Yaş” gimnastika 
festivalında iştirak etdi. Yəni “qızıl 
dövr” deyəndə 50 və yuxarı yaş-
lı insanlar nəzərdə tutulur. Onlar 
hazırladıqları çıxış proqramları-
nı beynəlxalq yarışlarda təqdim 
etdilər. Yəni, özünüz üçün gim-
nastika ilə məşğul olmaq imkanı 
təkcə uşaqlar üçün deyil, hər kəs 
üçün mövcuddur.

- 20 il ərzində aGf həm də 
dünyada milli gimnastika fe-
derasiyalar arasında ən yaxşı 
olaraq fərqləndi. altı il ardıcıl 
olaraq Beynəlxalq Gimnas-
tika federasiyası tərəfindən 
fərqlənən 10 federasiyasının 
sırasına daxil olub, 6 ildən 
üçündə isə bu siyahıya liderlik 
edib. Gələcək üçün hansı hə-
dəflər var?

təbii ki, federasiyamızın rəh-
bərliyi tərəfindən düzgün qurul-
muş işlərin nəticəsidir ki, biz 20 
il ərzində daim inkişaf edərək bu 
səviyyəyə çatmışıq. Artıq qeyd et-
diyimiz uğurlarla yanaşı, 2014-cü 
ildə Milli Gimnastika Arenasının 
istifadəyə verilməsi bizim üçün 
yeni inkişaf mərhələsinə yol açdı. 
Buna dəstək isə ilk Avropa Oyun-
larına Azərbaycanın ev sahibliyi 
etməsi və 6 gimnastika növünün 
məhz bu Oyunların proqramına 
daxil edilməsi oldu. İdmançıla-
rımızın yarış meydançasında, 
federasiya nümayəndələrinin 
beynəlxalq gimnastika aləmində 
nüfuzu var. Bizim mütəxəssislər 
Avropa Gimnastikası (Fərid Qa-
yıbov Avropa Gimnastikasının 
prezidentidir) və Beynəlxalq Gim-
nastika Federasiyasında (Natal-
ya Bulanova – bədii gimnastika 
üzrə texniki Komitənin üzvü; 

Siyana Vasileva – bədii gimnas-
tika üzrə Atletlərin nümayəndəsi-
dir) məsul vəzifələrə sahibdirlər. 
Məşqçilərimiz və xoreoqrafları-
mız ustad dərsləri vermək üçün 
müxtəlif ölkələrə dəvət olunurlar. 
Hakimlərimiz Avropa Gimnastika-
sı və Beynəlxalq Gimnastika Fe-
derasiyası tərəfindən dünya və 
Avropa çempionatları, həmçinin 
digər mötəbər yarışlarda hakim-
lik etmək üçün dəvət olunurlar. 
Nəticədə, bu gün biz fərqlənən 
federasiyaların siyahısındayıq. 
Gələcəkdə hədəflərimiz isə əldə 
etdiklərimizi qoruyub saxlamaq, 
gimnastikanın inkişafında günün 
nəbzini tutmaq, yeniliklərdən çə-
kinməmək və gimnastikanın ölkə-
mizdə daha da inkişaf etməsinə 
can atmaqdır.

- 2020-ci ildə koronavirus 
pandemiyası dünyanı bürüdü. 
azərbaycan Gimnastika fe-
derasiyası hansı çətinliklər və 
problemlərlə üzləşdi? Onların 
öhdəsindən gəlmək nə dərəcə-
də mümkün oldu?

Koronavirus insanları bir sıra 
hadisə və layihələrə “fasilə ver-

məyə” məcbur etdi. Bir çox ya-
rışlar ləğv edildi və ya təxirə sa-
lındı. Hətta tokio Olimpiadası bir 
il sonraya keçirildi. İdman zalları 
bağlandı. Məşq rejimi birdən-birə 
pozuldu. Başqa ölkələrin idman-
çılarının da bu problemlərlə üz-
ləşməsi əlbəttə ki, təsəlliverici 
deyildi. İdmana yeni başlayan-
lar baza elementlərini onlayn 
məşqlər vasitəsilə çətin də olsa, 
haradasa yerinə yetirə bilirdilər. 
Lakin təcrübəli idmançılar üçün 
daha çətin idi. Açıq havada məşq 
etməyə icazə veriləndə, yığma 
komandalarımızın idmançıları 
Milli Gimnastika Arenasının əra-
zisindəki parkda məşqlərini bərpa 
etdilər. Olimpiya Oyunları və Av-
ropa çempionatlarına hazırlaşan 
idmançılarımız müəyyən müddət 
ərzində karantin qaydaları çərçi-
vəsində qapalı şəkildə Milli Gim-
nastika Arenasında məşq ediblər.

Belə bir problem də yaranmış-
dı. Uşaqlar, adətən, 4-5 yaşından 
gimnastika ilə məşğul olmağa 
başlayırlar. İdman infrastruktu-
ru sadəcə bir il yarım və ya iki il 
işləməyibsə, bu o deməkdir ki, 
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uşaqlar gimnastika bölməsinə 
sadəcə gəlməyiblər. Ola bilsin ki, 
bununla əlaqədar yeniyetmə yaş 
qruplarının yarışlarında hələ də 
“boşluqlarımız” olacaq. Məlum ol-
duğu kimi, koronavirus bütün dün-
yanı bürüdü və belə problemlərlə 
təkcə biz üzləşmədik. Onu da xa-
tırlatmaq istəyirəm ki, məhz ciddi 
karantin dövründə federasiyamız 
öz saytında vətəndaşlarımızın 
təcrid olunduğu dövrlərdə də ev 
şəraitində formada qalmalarına 
kömək etmək üçün gimnastika 
hamı üçün növü çərçivəsində fe-
derasiyanın sosial şəbəkələrdəki 
səhifələrində onlayn gimnastika 
məşğələləri təşkil edilirdi. Sevin-
dirici haldır ki, dünya tədricən ko-
ronavirus pandemiyasından çıxır. 

Ümid edirəm ki, bütün bunlar 
arxada qaldı.

- Hazırda respublikamızın 
müxtəlif bölgələrində gimnasti-
ka bölmələri fəaliyyət göstərir. 
Bakıdan kənarda olan nəticələr 
- gimnastikaya olan maraq sizi 
razı salırmı?

Hazırda Azərbaycanın 26 böl-
gəsində gimnastika növləri üzrə 
bölmələr fəaliyyət göstərir. Bildi-
yiniz kimi, ölkəmizdə bədii gim-
nastikaya daha böyük maraq var. 
Lakin biz istəyirik ki, digər gim-
nastika növlərimiz də bölgələrdə 
inkişaf etsin. Hədəflərimizdən biri 

də odur ki, gimnastikaya nəinki 
qızlarımız, həmçinin oğlanlarımız 
da maraq göstərsin. Qeyd edim 
ki, bölgələrdə boya-başa çatan 
uşaqlar gözəl təbiətdə böyüdük-
ləri üçün daha güclü olurlar. Belə 
gənclərimizin güc tələb edən id-
man gimnastikası növünə cəlb 
edilməsi məqsədəuyğundur. Bəzi 
insanlar düşünürlər ki, gimnas-
tika güc tələb etmir. Amma bu, 
belə deyil. Məhz bu gimnastika 
növü oğlanlarda güclü bədən qu-
ruluşunun formalaşmasına imkan 
yaradır. Mən ümid edirəm ki, növ-
bəti illərdə biz gimnastikanın di-
gər növlərinin də daha çox inkişaf 
etməsinə nail olacağıq.

- altay müəllim, legioner 
idmançılardan danışdıq. Bəs 

mütəxəssislər necə, bu gün 
yerli kadrların sayı sizi qane 
edirmi?

İstər idmançılar, istərsə də 
məşqçilər arasında kifayət qədər 
yerli kadrlarımız var. Qeyd etdi-
yim kimi, əvvəllər legionerlərin iş-
tirak etdiyi beynəlxalq yarışlarda 
indi azərbaycanlı yetirmələr ölkə-
mizi təmsil edir. Hətta onların ara-
sında bölgələrdən də idmançılar 
var. tokioda keçirilən son Olimpi-
ya Oyunlarında Misir yığmasına 
yerli məşqçimiz rəhbərlik edirdi. 
Bu, Azərbaycan milli məşqçilik 
məktəbinin təcrübəsindən xəbər 

verir. Hazırda yerli kadrlarımız 
həm Bakıda, həm də Azərbayca-
nın bölgələrində işləyirlər. Biz isə 
bölgələrdə gimnastikanın inkişafı 
fonunda qarşımıza yeni vəzifə 
qoymuşuq. Hələ ki, Bakıdan gim-
nastlar məşqçi kimi rayonlara ge-
dirlər. Amma gələcəkdə Azərbay-
canın bölgələrində yerli məşqçilər 
korpusu fəaliyyət göstərəcək. Ar-
tıq namizədlər var. Düşünürəm 
ki, mənzərə tezliklə əsaslı şəkil-
də dəyişəcək. Bədii gimnastika-
da yaxşı kadr potensialımız var. 
Gimnastikanın başqa növlərində 
də tətbiq edə biləcəyimiz təcrü-
bə mövcuddur. Sadəcə olaraq, 
milli məktəbin yaradılması fərdi 
idmançının yetişdirilməsindən 
daha çox vaxt və səy tələb edir.

- futboldan güləşə qədər 
əksər idman növlərinin təməl 
prinsipində gimnastika ele-
mentləri dayanır. Gimnastika 
ilə məşğul olan insan gələcək-
də istənilən növdə uğur qaza-
na bilər. Elə aGf-nin şüarı da 
belədir: “idman gimnastikadan 
başlayır”. Bununla bağlı fikirlə-
rinizi bilmək istərdik.

Bu şüarı biz uzun illərdir ki, is-
tifadə edirik. Bu fikirlə həm yerli, 
həm də beynəlxalq mütəxəssis-
lər razılaşırlar. Belə ki, hər idman 
növündə isinmə hərəkətləri var. 
İsinmə hərəkətlərində və məşq 
prosesində gimnastika element-
lərindən istifadə olunur. Elə bir 
idmançı yoxdur ki, gimnastikanın 
təməl elementlərini icra etməsin. 
Bütün bunlar bir daha təsdiq edir 
ki, idman gimnastikadan başlayır.

Bu il 20 illik inkişafını qeyd 
edən federasiyamız “İdman gim-
nastikadan başlayır” şüarı ilə 
Azərbaycanda idman növlərini 
də birləşdirmiş oldu. Düşünürəm 
ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 
idman federasiyalarının sağlam 
gənclərimizin sayının çoxalması 
və idmanda kütləviliyə nail olma-
sında rolu böyükdür.

Mən çox istərdim ki, Azərbay-
can ailələrində böyüyən gənclər 
idmanla məşğul olsunlar, həm 
fiziki, həm də mənəvi cəhətdən 
sağlam olsunlar.



Azərbaycan Kanoe və 
Avarçəkmə federasiya-
sı (AKAf) işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə, cənnət 
qarabağda – suqovuşan-
da ikinci beynəlxalq turnir 
təşkil etdi.
İlk beynəlxalq turnir cari ilin 

mayında ulu öndər Heydər əliye-
vin anadan olmasının 99-cu ildö-
nümü münasibətilə təşkil olunan 
“Prezident kuboku-2022” reqata-
sı idi. Həmin yarışda 5 ölkədən 
idmançılar mübarizə aparmışdı.  
“Mingəçevir reqatası-2022”də 
isə 13 ölkədən 150-dək atlet me-
dallar uğrunda mübarizə aparıb. 
Oktyabrın 23-dək davam edəcək 
reqatada Azərbaycanla yanaşı, 
türkiyə, Bolqarıstan, İtaliya, Gür-
cüstan, Macarıstan, Moldova, 
Polşa, Qazaxıstan, rumıniya, 
Serbiya, Özbəkistan və Ukray-
nadan olan idmançılar güclərini 
sınayıblar. 

 “Mingəçevir reqatası-2022”-
nin təntənəli açılış mərasimi ok-

tyabrın 21-də Suqovuşanda ke-
çirildi.

Mərasim, Azərbaycan res-
publikasının Dövlət Himninin səs-
ləndirilməsindən sonra iştirakçı 
ölkələrin təqdimatı ilə başladı. 
tədbirdə çıxış edən Azərbaycan 
Kanoe və Avarçəkmə Federasi-

yasının (AKAF) baş katibi Fərhad 
əliyev ölkəmizdə idmana göstə-
rilən dövlət qayğısından danışıb. 
Bildirib ki, AKAF artıq işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə ikinci bey-
nəlxalq turnirini keçirir. İlk yarışa - 
“Prezident kuboku-2022”yə may-
da Suqovuşan ev sahibliyi edib.
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İştirakçılara uğurlar arzula-
yan F.əliyev qeyd edib ki, reqata 
1970-ci ildə ümumittifaq statusu 
alıb. Yarış müstəqilliyin bərpa 
edildiyi illərdən sonra da təşkil 
olunub. Pandemiya səbəbindən 
bir müddət turnirin keçirilməsinə 
ara verilmişdi. Sevindirici haldır 
ki, bu yarış Avropa Kanoe Asso-
siasiyasının rəsmi təqvim planına 
daxil edilib.

türkiyə Kanoe Federasiyası-
nın prezidenti Alper Kabakçı, Ser-
biya Avarçəkmə Federasiyasının 
İdarə Heyətinin üzvü Duşan Ko-
vaçeviç və Macarıstan Məşqçilər 
Komitəsinin sədri zoltan Olferdi 
çıxış edərək ölkəmizdə yaradılan 
idman infrastrukturunu yüksək 
qiymətləndirib, möhtəşəm təşki-
latçılığa görə AKAF rəhbərliyinə 
minnətdarlığını bildiriblər.

Azərbaycanın gənclər və id-
man naziri Fərid Qayıbov işğal-
dan azad olunmuş ərazilərdə ilk 
dəfə mayda məhz AKAF-ın təşki-
latçılığı ilə birinci beynəlxalq tur-
nirin keçirildiyini qeyd edib: “Ötən 
müddətdə artıq ikinci dəfə Suqo-
vuşanda toplaşmışıq. Beynəlxalq 
turnirlərin təşkili Azərbaycan 
Prezidenti İlham əliyevin tapşı-
rığı ilə həmin ərazilərdə aparılan 



quruculuq işlərinin nəticəsində 
mümkün olub. Digər federasiya 
nümayəndələrinin açılış mərasi-
minə qatılması və birlik nümayiş 
etdirməsi sevindirici haldır”. Yük-
sək təşkilatçılığa görə, federasi-
ya rəhbərliyinə minnətdarlığını 
bildirən nazir könüllüləri salam-
layıb, idmançılara isə uğurlar ar-
zulayıb. F.Qayıbov reqatanı açıq 
elan etdikdən sonra mərasimdə 
iştirak edən ikinci Vətən müha-
ribəsinin iştirakçıları və qaziləri 
salamlanıb.

rəsmi hissə başa çatdıqdan 
sonra iştirakçı ölkələrin nümunə-
vi çıxışları olub.

Suqovuşan su anbarında 
keçirilən turnirin ilk günündə 
kayak və kanoe növlərində qa-
liblər müəyyənləşib. 200 metr 
məsafəyə qızlar və oğlanlar ara-
sında kayak və kanoe üzrə fərdi 
və cütlüklərin yarışında Azərbay-
can komandası 14 medal - 4 qı-
zıl, 6 gümüş və 4 bürünc medal 
qazanıb.

turnirin növbəti günlərinə isə 
Mingəçevirdəki “Kür” Olimpiya 
tədris-İdman Mərkəzi ev sahib-
liyi edib. Burada 500, 1000 metr 
məsafəyə kanoe və kayak, 1000 
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və 1500 metr məsafəyə isə aka-
demik avarçəkmə yarışları keçi-
rilib. Yarışın ikinci gününü Azər-
baycan təmsilçiləri 5 medalla 
başa vurublar. Bunlardan 2-si gü-
müş, 3-ü isə bürünc medal olub. 

Oktyabr ayının 23-ü “Mingə-
çevir reqatası-2022”yə yekun 
vurulub. reqatanın sonuncu 
günündə kayak, kanoe və avar-
çəkmə üzrə daha 8 kateqoriyada 
qaliblər müəyyənləşib. Yarışın 
üçüncü günü də idmançılarımız 
üçün uğurlu olub. Azərbaycan 
təmsilçiləri sonuncu gün daha 7 
medal qazandılar. Ümumilikdə 
isə idmançılarımız yarışı 26 me-
dalla başa vurublar. Bunların 5-i 
qızıl, 10-u gümüş, 11-i isə bürünc 
medal olub.

reqata başa çatdıqdan sonra 
ölkələrin nümunəvi paradı və qa-
liblərin mükafatlandırılma məra-
simi keçirilib. Mükafatları gənclər 
və idman naziri Fərid Qayıbov, 
Azərbaycan Kanoe və Avar-
çəkmə Federasiyasının (AKAF) 
prezidenti Vüqar əhmədov, Milli 
Məclis sədrinin birinci müavini əli 
Hüseynli, deputat Elman Nəsirov 
və digər rəsmi şəxslər təqdim 
ediblər.



noyabrın 5-də Azərbaycan 
respublikası Milli Olimpiya 
Komitəsində (MOK) "Olim-
piya, incəsənət və idman" 
adlı sərginin açılış mərasimi 
keçirilib. sərgi Azərbaycan 
respublikası Milli Olimpiya 
Komitəsi və Mədəniyyət na-
zirliyinin birgə təşkilatçılığı 
ilə MOK-un 30 illik yubileyinə 
həsr olunub.
Mərasimdə MOK-un vit-

se-prezidenti Çingiz Hüseyn-
zadə, Baş katibi Azər əliyev, 
olimpiya çempionları, tanınmış 
mədəniyyət və incəsənət xa-
dimləri, idman mütəxəssisləri 
və digər qonaqlar iştirak ediblər.

Milli Olimpiya Komitəsinin 
vitse-prezidenti Çingiz Hüsey-
nzadə çıxışında bu il qurumun 
yaranmasının 30 ilinin tamam 
olduğunu deyib. Bildirib ki, Milli 
Olimpiya Komitəsi ötən müddət-
də çətin və şərəfli bir yol keçib, 
yüksək nailiyyətlərə imza atıb: 
“Bu gün açılışında iştirak etdi-
yimiz sərgidə nümayiş etdirilən 
idman mövzusunda rəngkarlıq, 
qrafika və heykəltəraşlıq işləri 

MOK-un 1998-ci ildən “Olimpi-
ya, incəsənət və idman” adı al-
tında keçirdiyi müsabiqələrdən 
toplanılmış qiymətli əsərlərdir. 
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 
hər Yay Olimpiya Oyunlarının 
keçirilməsinə iki il qalmış “Olim-
piya, incəsənət və idman” adlı 
beynəlxalq müsabiqə elan edir. 
Azərbaycan respublikası Milli 
Olimpiya Komitəsi də bu müsa-
biqənin ən fəal iştirakçısı kimi 
rəssam və heykəltəraşlarımızın 

respublika daxili yarışmasında 
ilk 3 yeri tutmuş əsərlərini gön-
dərir. Sevindirici haldır ki, Bey-
nəlxalq Olimpiya Komitəsinin 
təşkil etdiyi belə müsabiqələrdə 
ölkəmizin rəssam və heykəltə-
raşlarının işləri uğur qazanır, 
diplom və sertifikatlarla müka-
fatlandırılır”.

Azərbaycan rəssamlar İt-
tifaqı sədrinin birinci müavini, 
Azərbaycan Dövlət rəssamlıq 
Akademiyasının prorektoru, 
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Xalq rəssamı Səlhab Məmmə-
dov qarşıdan gələn zəfər Günü 
münasibətilə tədbir iştirakçıla-
rını təbrik edib. “Olimpiya, in-
cəsənət və idman” sərgisində 
Azərbaycanın tanınmış rəs-
samlarının əsərlərinin nümayiş 
olunduğunu bildirən Xalq rəs-
samı layihənin təbliğat və təş-
viqat baxımından əhəmiyyətini 
vurğulayıb.

Sonda qonaqlar sərgi ilə 
yaxından tanış olublar.

Qeyd edək ki, MOK-un inzi-
bati binasının dörd mərtəbəsin-
də də nümayiş olunan sərgidə 
Xalidə Səfərova, Kərim cəlal, 

telman Abbasov, Hidayət cə-
lilov, Mais əliyev, Asif Azərelli, 
rauf İsmayılov, Adil rüstəmov, 
Böyükağa Yəhyayev, Arif Mər-
danov, rəsul Hüseynov, hey-
kəltəraşlardan Natiq əliyev, 
Xanlar əhmədov, Asim Quliyev, 
Faiq Hacıyev, Vaqif Nəzirov, 
Arif Qazıyev, Azad əliyev, zakir 
Mehdiyev, Nəcəf Salamov kimi 
tanınmış rəssamların 60 rəsm 
və 30 heykəltəraşlıq əsəri nü-
mayiş olunur.

“Olimpiya, incəsənət və id-
man” sərgisi bu ilin sonunadək 
ziyarətçilər üçün açıq olacaq.

Həsrət Mahmudova 



noyabr ayının 5-I Kənd 
təsərrüfatı nazirliyinin 
birləşmiş Həmkarlar ittifaqı 
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə 
Anım günü və şanlı qələ-
bəmizin ikinci ildönümünə 
həsr olunmuş “zəfər” futbol 
turniri başa çatıb.
44 günlük Vətən mühari-

bəsində əldə olunmuş tarixi 

qələbəyə həsr olunan turnirin 
keçirilməsində əsas məqsəd 
kollektivlər arasında dostluq 
əlaqələrinin gücləndirilməsi, iş-
çilərin asudə vaxtlarının səmərəli 
təşkili və idmanın kütləviliyinin tə-
min olunmasıdır.

Sentyabrın 27-də start veril-
miş turnirdə Kənd təsərrüfatı 
Nazirliyi, nazirliyin tabeli qurum-
larının, eləcə də aqrar sahədə 

fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat 
institutlarının 16 komandası iş-
tirak edib. Komandalar püşkat-
ma nəticəsində hər qrupda 4 
komanda olmaqla dörd qrupda 
mübarizə aparıb. Qrup daxilində 
keçirilən oyunlar nəticəsində ilk 
iki yeri tutmuş komandalar dör-
dəbir final mərhələsində müba-
rizə aparmaq hüququ qazanıb. 
Oyunlar Azərbaycan Futbol Fe-
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derasiyaları Assosiasiyasının hakimləri 
tərəfindən idarə edilib.

Noyabrın 5-də keçirilən final görüşün-
də Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin və “Aqrar 
tədarük və təchizat” ASc-nin komanda-
ları qarşılaşıblar.

Gərgin mübarizə şəraitində keçən 
oyunda “Aqrar tədarük və təchizat” 
ASc-nin komandası qalib gəlib. Kənd 
təsərrüfatı Nazirliyinin komandası ikin-
ci yerə, “Azəraqrar Dövlət İstehsalat və 
Emal Birliyi” MMc-nin komandası üçüncü 
yerə yiyələnib.

Qalib komandalara fəxri fərmanlar, ku-
bok və medallar, həmçinin pul mükafatı 
təqdim olunub. 
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Ölkəmizdə cüdonun inkişa-
fına dəstək verən, yeniyetmə 
və gənclərin bu idman növünə 
yiyələnməsi üçün əlverişli şə-
rait yaradan “Judo club 2012” 
uğurlarını davamlı olaraq artırır. 
peşəkar idmançıların sevimli 
məkanına çevrilən klubun sıra-
larına yığma komandanın daha 
bir istedadlı üzvü qoşulub. belə 
ki, dünya və Avropa çempiona-
tının üçqat bürünc mükafatçısı, 
beynəlxalq turnirlərin qalibi, 
milli komandamızın üzvü zelim 
Kotsoyev bundan sonra kar-
yerasını “Judo club 2012”də 
davam etdirəcək.  

Oktyabrın 18-də zelim Kotsoyev 
ilə klub arasında müqavilənin imza-
lanması mərasimində Azərbaycan 
cüdo Federasiyasının (AcF) pre-
zidentinin müşaviri Natiq Bağırov, 
“Judo club 2012” İctimai Birliyinin 
sədri Azər əsgərov, klubun icraçı di-
rektoru Mübariz cəfərov, cüdo üzrə 
gənclərdən ibarət milli komandanın 
baş məşqçisi Elxan Məmmədov və 
“Judo club 2012”nin baş məşqçisi 
zaur Paşayev iştirak ediblər.

İmzalanma mərasimində çıxış 
edən klubun direktoru Mübariz 

CüdO

BüRüNC MükafaTÇı 
“JUdO ClUB 2012”Ni sEÇdi
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cəfərov, zelim Kotsoyev kimi iste-
dadlı cüdoçunun “Judo club 2012” 
ailəsinin bir üzvü olmasından məm-
nun olduğunu bildirib. “zelim bu 
yaxınlarda Özbəkistanın paytaxtı 
Daşkənddə keçirilən cüdo üzrə dün-
ya çempionatında bürünc medala 
sahib oldu. Onu bu uğur münasibə-
ti ilə təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, 
bu gün imzalayacağımız müqavilə 
həm zelim, həm də klubumuz üçün 
uğurlu olacaq. Məşqlərini yüksək 
səviyyədə keçməsi üçün klubda hər 
cür şərait mövcuddur. İnanıram ki, o, 
qarşıdakı yarışlarda da öz uğurları 
ilə hər birimizi sevindirəcək. zelimin 
klubla müqavilə imzalaması həmçi-
nin yeniyetmə cudoçularımız üçün 

də bir stimul olacaq”, - deyə Mübariz 
cəfərov bildirib. 

Daha sonra çıxış edən AcF pre-
zidentinin müşaviri Natiq Bağırov, 
Azərbaycan cüdo Veteranları As-
sosiasiyasının prezidenti, klubun 
təsisçisi Azər əsgərov, cüdo üzrə 
gənclərdən ibarət yığma komanda-
nın baş məşqçisi Elxan Məmmədov 
zelim Kotsoyevi klubla müqavilə 
imzalaması münasibəti ilə təbrik 
edərək, ona gələcək karyerasında 
uğurlar arzulayıblar. 

Çıxışlardan sonra “Judo club 
2012”nin icraçı direktoru Mübariz 
cəfərovla birlikdə müqaviləyə qol 
çəkən zelim Kotsoyev klubun məşq-
çi heyətinə və idmançılara təqdim 

olunub. 
İstedadlı idmançı yaradılan şəra-

itə görə klub rəhbərliyinə minnətdar-
lığını bildirərək, ona bəslənən ümid-
ləri doğrultmağa çalışacağını deyib: 
“Müasir standartlara cavab verən 
belə bir klubla müqavilə imzaladığı-
ma görə çox şadam. Burada idman-
çının uğur qazanması üçün lazım 
olan hər bir şərait mövcuddur. Ümid 
edirəm ki, bu zalda məşq edərək na-
iliyyətlərimi daha da artıracağam”.

Qeyd edək ki “Judo club 2012” 
bir müddət əvvəl yığma komandanın 
daha bir üzvü tokio Olimpiadasının 
gümüş mükafatçısı, dünya və ikiqat 
Asiya çempionu Səid Mollayi ilə də 
müqavilə imzalamışdı.

CüdO



“XaTiRə - dOsTlUq” 
TURNiRi 

Oktyabr ayının 23-ü “Xəzri” idman Klubunda 
veteran stolüstü tennisçilərin dostluq turniri 
keçirilib. Azərbaycan stolüstü tennis federa-
siyasının veteranlar Şurasının təşkilatçılığı ilə 
düzənlənən yarış, ötən il dünyalarını dəyişən 
veteran tennisçilər Adil səfərov və rəşad Mura-
dovun xatirəsinə həsr olunmuşdu. 

Giriş sözü ilə çıxış edən, mərhumları yaxşı tanı-
yan, illərlə onlarla tennis oynamış veteran tennisçi 
Samit Hüseynov və Azərbaycan Stolüstü tennis 
Federasiyasının Veteranlar Şurasının sədri Firudin 
Hüseynov ilk olaraq qonaqları və yarış iştirakçıla-
rını salamladılar. Adil Səfərov və rəşad Muradovu 
unutmadıqlarına görə, istirahət günü olmasına bax-
mayaraq xatirələrini əziz tutaraq turnirə qatıldıqla-
rına görə bütün iştirakçılara təşkilatçılar adından 
təşəkkürlərini bildirdilər. Mərhumlara Allahdan rəh-
mət, yaxınlarına səbr diləyən sözçülər, yarış iştirak-
çılarına uğurlar arzuladılar. 

Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin, 
Azərbaycan Stolüstü tennis Federasiyasının, id-
man ictimaiyyətinin, mediya nümayəndələrinin və 
mərhumların ailə üzvlərinin iştirak etdiyi turnirdə 
“ustalar” qoşa yarışlarda güclərini sınadılar. Gərgin 
mübarizə əzmində keçən turnirdə əli Heydərli - Sa-
mit Hüseynov rəqib tanımayaraq turnirin qalibi oldu-
lar. Firudin Hüseynov - Yaşar Mövlanov komandası 
ikinci, teymur Hüseynovla Aleksandr Prosolov isə 
üçüncü yerdə qərarlaşdılar. Qaliblərə kubok, medal 
və xatirə hədiyyələri təqdim edildi. 

turnirdən fotoreportajı diqqətinizə təqdim edirik.
 Məmmədağa rüstəmov
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“Ballon d’Or”un Azərbaycan 
təmsilçisi Rasim Mövsümzadə 
Polşanın Sport.pl saytına builki 
sorğunun nəticələri, polşalı Robert 
Lewandowskinin növbəti sorğularda 
mümkün qələbəsi barədə danışıb:

“UEFA Çempionlar Liqasında mövsü-
mün oyunçusu və bombardiri, 27 qolla 
La Liganın ən məhsuldar oyunçusu olan 
Karim Benzema, şübhəsiz, bu il “Ballon 
d'Or”a layiq idi. Mükafat uğrunda rəqiblə-
rindən heç biri ötən mövsüm belə nailiy-
yətlər əldə etməmişdi.

Bu dəfə 4-cü olan Lewandowskiyə gə-
lincə, “Qızıl top 2023”ü qazanmaq üçün 
o, “Barselona” ilə Çempionlar Liqasını 
qazanmaq şansını itirdiyindən Polşa mil-
lisi ilə qarşıdan gələn 2022 dünya çem-
pionatında uğurla çıxış etməli, mundialın 
bombardiri olmalıdır.

Son illər ulduz futbolçular 30 yaşdan 
sonra daha effektli, daha məhsuldar çıxış 
etməyə başlayıblar. Dekabrda 35 yaşı 
tamam olacaq Karim Benzemanın “Qı-
zıl top”u qazanması da 34 yaşlı Lewan-
dowski üçün bir stimul olmalıdır. Heç vaxt 
heç vaxt demə - karyerasını davam edi-
rirsə, deməli, Lewandowskinin hələ şansı 
var.

Pandemiyaya görə heç kimə veril-
məyən 2020-ci ilin “Qızıl top”una gəlin-
cə, fikrimcə, bu məsələni bitmiş hesab 
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BENZEMa 
“qıZıl TOP”UN 
yENi saHiBidiR

fransa millisinin və “real Mad-
rid”in hücumçusu Karim benzema 
“france football” nəşrinin jurnalist-
lər arasında keçirdiyi səsvermənin 
nəticələrinə əsasən, 2021/2022-ci 
illər mövsümündə dünyanın ən yaxşı 
futbolçusu seçilərək ilk dəfə “ballon 
d’Or”, yəni “qızıl top” mükafatına 
layiq görülüb. sorğuda 549 xal topla-
yan əlcəzair əsilli futbolçu ən yaxın 
izləyicisi seneqallı sadio Manéni 356 
xal qabaqlayıb.
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etmək olar. “France Football”un bu mövzuya 
qayıdacağını düşünmürəm. O vaxt mükafatı 
qazanmağa əsas namizəd olan Lewandows-
kiyə görə isə təəssüf edirəm”.

“2022 Ballon d'Or”un bütün laureatları
Ballon d'Or: Karim Benzema (Fransa / 

real Madrid)
Ballon d'Or féminin: Alexia Putellas (İs-

paniya / Barselona)
kopa Trophy: Gavi (İspaniya / Barselona)
yashin Trophy: thibaut courtois (Belçika 

/ real Madrid)
socrates award: Sadio Mané (Seneqal / 

Bayern Münhen)
Gerd Müller Trophy: robert Lewandows-

ki (Polşa / Barselona)
Club of the year: Mançester Siti



Mən zülfiyyə Hüseynova – 
cüdoda 1996 və 2000-ci illər 
Olimpiya oyunlarının iştirak-
çısı və 1995-ci ildə Hərbçilə-
rin Dünya Oyunlarının qali-
bi, samboda 5 dəfə dünya 
çempionu - sizə 31 il bundan 
əvvələ təsadüf edən hadisəni 
danışacağam...
Azərbaycanda cüdonun tarixi 

ilə bağlı yazılarda bu növdə qa-
dınlar arasında ilk idman ustası-
nın Arzu Atayeva olduğu bildiri-
lir. Amma təəssüf ki, internetdə 
haqqında başqa məlumata rast 
gəlmək mümkün deyil.

SSrİ-nin son illərində res-
publikamızı müxtəlif ümumittifaq 
turnirlərində onunla birlikdə təm-
sil etmişik. Yadımda texnikalı və 
həddindən artıq cəld idmançı kimi 
qalıb. Hərdən ona “pişik” deyirdik, 
pişik kimi güləşirdi. cüdoda ən 
sevimli fəndi diz üstündə oturub 
bel üzərindən tullama (drop seoi 
nage) idi. Düzdür, o, “Dinamo”-
nun, mənsə həmkarlar ittifaqla-
rı idman cəmiyyətinin (KBtİc) 

üzvü olmuşam, məşqçilərimiz də 
ayrı-ayrı mütəxəssislər idi. Amma 
məşq toplanışlarında, yarışlarda 
görüşürdük. 

O dövrdə cüdoçular və sam-
boçular bəzən eyni zalda məşq 
edirdi. Bu növlərdə qızlar az idi, 
ona görə həm cüdo, həm də 
samboda güləşə bilirdik. Həm-
çinin turnirlər müxtəlif vaxtlarda 
keçirildiyindən, hər ikisinə çatdır-
maq olurdu. 

İ. əsədova adlı müəllif 1990-cı 
ildə “İdman” qəzetində belə yaz-
mışdı: “əgər siz 21 yaşlı mehri-
ban və şən Arzu Atayevaya id-
man salonundan kənarda rast 
gəlsəniz, onun idmançı olduğunu 
deməzsiniz. Halbuki Arzu təcrü-
bəli güləşçidir. O, idman yoluna 
“Dinamo” cəmiyyətində cüdoçu 
kimi başlamış, yeddi dəfə respub-
lika çempionu olmuş, dəfələrlə 
ümumittifaq yarışlarında mükafa-
ta layiq yerlər tutmuşdur. 1987-ci 
ildə Arzu SSrİ çempionatında 
fərqlənmiş, ikinci yerə çıxmış və 
idmanın bu növündə usta norma-

sını yerinə yetirən respublikada 
ilk qadın atlet olmuşdur”.

Söhbət gənclərin SSrİ birinci-
liyindən gedirdi.

Sonra özünü samboda da sı-
nadı. 1989-cu ildən çıxış etdiyi 
ümumittifaq yarışlarının - həm-
karlar ittifaqlarının çempionatı, 
Xarlampiyevin xatirə turniri və s. 
qalib və mükafatçısı oldu.

ən böyük uğuruna 1990-cı 
ildə Kiyevdə təşkil edilən SSrİ 
çempionatında imza atdı: yeddi 
qələbə ilə finala çıxdı, həlledici 
görüşdə isə xal hesabı ilə uduza-
raq gümüş medal qazandı.

1989 və 1990-cı illərin yekun-
larına əsasən, keçirilən sorğular-
da Azərbaycanın ən yaxşı idman-
çıları siyahısına da düşə bilmişdi.

Gülərüz, səmimi qız kimi ya-
dımda qalıb. Simaca çox gözəl 

idi - ağappaq, sarışın, xaricilərə 
oxşayırdı. 

Sovet dövründə qadınların ya-
rışında “ən gözəl idmançı”nı da 
seçirdilər. Bir neçə dəfə ümumit-
tifaq turnirlərində (məsələn, Br-
yansk, Krasnokamsk və s. keçi-
rilən yarışlarda) bu nominasiyada 
qalib də olmuşdu. 

İdmandankənar bacarığı da 
vardı, tikiş kursunu bitirmiş, üçün-
cü dərəcəli dərzi diplomu almışdı, 
gözəl paltarlar tikirdi.

Anası rəfiqə xanım 1990-cı 
ildə mətbuata qızı haqqında belə 
demişdi: “Arzu ailəmizdə yaşca 
hamıdan kiçik olsa da, evdə mə-
nim əsas köməkçimdir. Xarak-
teri isə möhkəmdir. Bizim kişilər 
Arzunun cüdo ilə məşğul olması 
ilə əvvəlcə heç cür razılaşmaq 
istəmirdilər. Lakin o, təkid edərək 
öz sözünün üstündə durdu. İndi 
kişilər onun əsas azarkeşləridir. 
Arzu toplanışlara, yarışlara ge-
dəndə mən həmişə həyəcan ke-
çirirəm. Lakin o, evə qələbə ilə 
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qayıtdıqda, sevincdən hər şeyi 
unuduram”.

1991 Sovet İttifaqının tarixində 
sonuncu il oldu. Buna baxmaya-
raq, SSrİ Xalqlarının X Sparta-
kiadası keçirildi. Qadın sambosu 
da ilk dəfə spartakiadanın proq-
ramında yer almışdı. Yarış iyunda 
Minskdə təşkil edildi. O, turnirin 
ilk günündə güləşdi, mənsə ertə-
si gün. ən yüngül çəkidə (44 kq.) 
üçüncü yerə çıxdı, mətbuat onda 
belə yazmışdı: “Atayevanın bü-
rünc medalı Azərbaycanın sam-
boçu qızlarının ilk mükafatı oldu. 
Hərçənd etiraf etmək lazımdır ki, 
üçüncü yer Arzunun özü üçün o 
qədər də yüksək nailiyyət deyil”.

İştirakını başa vurduqdan son-
ra israr etdi, təyyarə biletini ver-
sinlər Bakıya qayıdacaq. Məşqçi 
də bildirdi, ay bala, biletlər eyni 
vaxta alınıb, hamı birlikdə getmə-
lidir. Ayağını dirədi ki, yox, yarışı 
yekunlaşıb, qalmaq istəmir. Hələ 
mən də onu fikrindən döndər-
məyə çalışdım: “Ay Arzu, mən 
sabah güləşəcəyəm, bəs baxma-
yacaqsan?” Yox ki, yox! Gedəcə-
yini söylədi, elə bil, əcəl aparırdı 
yazıq qızı. Məşqçi biletini verib 
dedi, özü gedib tarixini dəyişdirər. 
Beləcə uçuş vaxtını dəyişib getdi 
Bakıya. Mehmanxananın telefon 
nömrəsini götürmüşdü, axşam 
zəng vurdu. O vaxt zəngləri kom-
mutator birləşdirirdi, bizdə Yana 
adında qız vardı, o götürmüşdü 
dəstəyi - onunla bir otaqda qalır-
dım, soruşdu ki, bəs zulya ney-
nəyib, o da çempionluğu qazan-
dığımı bildirdi. Mən də danışdım, 
təbrik etdi məni.

Axırıncı yarışımız, danışığı-
mız o oldu.

Allah günahlarını bağışlasın, 
yerini cənnətlə müjdələsin...

Biz artıq qayıtmışdıq. Gələn-
dən iki-üç gün sonra məşqə get-
dik. Bir qadın gəldi - anası idi, 
soruşdu ki, bəs Arzu gəlməyib? 
Mən bilən, istədiyi oğlan da vardı, 
qorxduq, yəqin, onu qaçırıb ana-
sına deməyiblər. Biz də xəbərimi-
zin olmadığını dedik, o da təəc-
cübləndi ki, necə yəni bilmirik, 

Azərbaycana hamı birlikdə dön-
məlidi axı. Həmin vaxt məşqçi-
miz də gəlib çıxdı, Arzunun tərs-
lik edib bizdən əvvəl qayıtdığını 
bildirdi. O da dedi, bəs nə vaxt, 
yoxdur axı. Anası elə həmin gün 
milisə müraciət etdi, bir neçə gün-
dən sonra da xəbər gəldi, morq-
dan tapılıb. Anası əlamətlərindən 
tanımışdı ki, odur.

Hamımız çox pis olduq. 
Həm cavan, həm də yaxşı id-

mançı idi.
Qəşəng, xoşagəlimli, həyat 

eşqi ilə coşub-daşan qız...
Amma sən saydığını say...
Allah rəhmət etsin, başsağlı-

ğı verdik - “Gənclik” tərəfdə ya-
şayırdılar. Ondan sonra ailəsi 
ilə əlaqəmiz itdi. O dövrdə mobil 

telefon da yox idi ki, rahat əlaqə 
saxlayaq.

Dedilər, Bakı Dövlət Sirki 
tərəfdə trolleybus vurub. Hərə bir 
versiya söyləyirdi. Gah dedilər, 
xeyr, maşın vurub atıb, trolleybus 
saxlaya bilməyib başının üstün-
dən keçib. Belə versiyalar çox idi. 
Hansının doğru-düzgün olduğu-
nu bilmədik.

Qəza-qədər Allahdandır, hər 
kəsə bir tale yazıb.

Allah xeyirlisindən yazsın.
1991-ci il iyulun 10-da, nə-

hayət, mətbuatda da Arzu tofiq 
qızı Atayevanın faciəli surətdə 
həlak olması ilə bağlı başsağlığı 
məlumatı dərc edildi.

Azərbaycanın müstəqilliyini 
görmək ona qismət olmadı. 

Yaşasa idi, daha böyük nailiy-
yətlərə imza atardı.

1992-ci ildən biz beynəlxalq 
turnirlərdə, o cümlədən olimpi-
adalarda mübarizə aparmağa, 
Azərbaycanı təmsil etməyə baş-
ladıq. cüdoda olimpiya çempi-
onlarımız, dünya çempionumuz 
oldu - düzdür, hələ ki, kişilər ara-
sında. Amma gələcəkdə qadın 
cüdoçularımızın da mötəbər ya-
rışlarda qızıl medallar qazana-

caqlarına, himnimizi səsləndirə-
cəklərinə inanıram.

Yeri gəlmişkən, çoxsaylı sual-
ları ilə o illəri yenidən xatırlatdı-
ğına, xatirələrimi qələmə aldığı-
na və onları arxiv materialları ilə 
zənginləşdirdiyinə, ümumiyyətlə, 
yazının mövzusuna görə məqalə-
nin müəllifinə də minnətdarlığımı 
bildirirəm.

rasim Mövsümzadə



Elektrikli avtomobil 
(elektromobil) - daxili yan-
ma mühərriki (DyM) ilə de-
yil, müstəqil enerji mənbə-
yindən (batareya, yanacaq 
elementləri, kondensator 
və s.) qidalanan, bir və ya 
bir neçə elektrik mühərriki 
ilə hərəkətə gətirilən av-
tomobildir. Elektromobil 
DyM və elektrik ötürücülü 
avtomobillərdən, habelə 
trolleybus və tramvaylar-
dan fərqləndirilməlidir.

Elektromobil dedikdə, aparıcı 
təkərləri idarə etmək üçün kimyə-
vi cərəyan mənbəyindən elektrik 
enerjisini istifadə edən bir avto-
mobil nəzərdə tutulur.

Elektromobilin - müstəqil kim-
yəvi enerji mənbəyi (cərəyan) 
olan relssiz nəqliyyat vasitəsi ol-
duğunu da söyləmək olar.

TaRiXi
Elektromobil DYM-dən daha 

əvvəl yaranıb. 1828-ci ildə macar 
ixtiraçısı Anyos cedlik(Agios Jed-
lik) avtomobildən daha çox skey-
tborda bənzəyən elektrikli bir ara-
bası düzəltdi. cedlikin ixtirası bu 
mühəndislik sahəsinin inkişafına 
güclü təkan oldu. Elektrik mühər-
riki olan araba şəklli ilk elektro-
mobil 1841-ci ildə yaradıldı.

1899-cu ildə Sankt-Peterburq-
da bir rus zadəganı və mühən-
dis-ixtiraçı İppolit romanov 17 
sərnişin üçün nəzərdə tutulmuş 
ilk rus elektrik omnibusunu yarat-
dı. Onun ümumi tərtibatı sürücü-
nün, sərnişinlərin arxasında hün-
dür oturacaqda yerləşdiyi ingilis 
kabinələrindən götürülmüşdür. 
Heyət iki nəfərlik və dörd təkərli, 
ön təkərlərin diametri arxa təkər-
lərdən daha böyük idi. İlk elekt-
romobildə 36 qutu (volt dirəkləri) 
olan Bari sisteminin qurğuşun 
batareyasından istifadə edilmiş-
dir. Hər 60 verst (~ 64 kilometr) 

yükləmə tələb edirdi. Avtomo-
bilin ümumi gücü 4 at gücündə 
idi. Heyətin tərtibatı 1898-ci ildən 
bəri avtomobillər istehsal edən 
ABŞ-ın "Morris-Salom" şirkətinin 
modellərindən götürüldü. Elektro-
mobil sürəti doqquz pillədə 1,6 ilə 
37,4 km/saat arasında dəyişirdi. 
romanov ayrıca müasir trolley-
busların bu əcdadları üçün şəhər 
marşrutlarının sxemini hazırlamış 
və iş icazəsi almışdır. Ancaq la-
zımi sərmayələri tapa bilmədiyi 
üçün iş, inkişaf etməyib.

29 aprel və ya 1 may 1899-cu 
ildə yarış iştirakçısı Kamile Je-
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natsi(Kamille zhenazzi) tərəfin-
dən idarə olunan gülləyə bənzər 
gövdəsi olan La Jamais contente 
ilə xüsusi rekord qıran elektro-
mobil, 100 km (62 mil/saat) sürət 
baryerini dəf etdi. rəsmi sürət 
rekordu saatda 105,882 km idi. 
Daha sonra Amerikanın məşhur 
elektromobil konstruktoru Uolter 
Beyker(Walter Baker) saatda 130 
km sürətə çatdı. Bir yükləmə ilə 
uzaq yürüş rekordunu - Çikaqo-
dan Miluokiyə 103,8 mil (167 km) 
məsafədə gedən elektromobil 
şirkəti "Borland Electric" şirkəti 
müəyyən etdi. Ertəsi gün (yük-
ləmədən sonra) elektromobil öz 
gücünə Çikaqoya qayıtdı. Orta 
sürət saatda 55 km idi.

XX əsRiN ı yaRısı
əvvəlcə elektrikli və benzinli 

heyətlərin məsafəsi və sürəti təx-
minən eyni idi. Elektromobillərin 
əsas çatışmazlığı mürəkkəb yük-
ləmə sistemi idi. O vaxtlar hələ 
dəyişən cərəyanı daimiyə çevirən 
yox idi, yükləmə olduqca mürək-
kəb bir şəkildə həyata keçirilirdi. 
Yükləmək üçün dəyişən cərəyan 
üzərində işləyən elektrik mühər-
rikindən istifadə edilirdi. Elekt-
romobilin batareyalarının bitişik 
olduğu generator valını fırladırdı. 
1906-cı ildə dəyişən cərəyanı da-
imiyə çevirən qurğu icad edildi, 
lakin bu, əhəmiyyətli dərəcədə 
yükləmə problemini həll etmədi.

1900-1910-cu illərdə elekt-
romobil və buxar mühərriki 
olan avtomobillər geniş yayıldı. 
O dövrdə ABŞ avtomobilləri-
nin 38%-ində elektrik, 40%-də 
buxar, 22%-də benzin mühərrik-
ləri vardı. əsrin əvvəllərində yük 
avtomobilləri, eləcə də elektrikli 
omnibüslər (elektrik avtobusları) 
də geniş yayıldı.

XX əsRiN ıı yaRısı
Elektromobillərə marağın 

canlanması 1960-cı illərdə nəq-
liyyat vasitələrində ekoloji prob-
lemlər, 1970-ci illərdə isə enerji 
böhranları nəticəsində yanaca-
ğın qiymətinin kəskin artması sə-
bəbindən baş verdi.

Ancaq 1982-ci ildən sonra 
elektromobillərə maraq yenidən 
azaldı. Buna, neft bazarındakı 
vəziyyətin kəskin dəyişməsi və 
kimyəvi enerji mənbələrindəki 
çatışmazlıqlar səbəbindən sınaq 
dəstlərinin keyfiyyətsiz olması 
səbəb oldu.

90-cı illərin əvvəllərində Kali-
forniya ştatı ABŞ-ın ən çox qaz-
laşdırılmış bölgələrindən biri idi. 
Buna görə, Kaliforniya Hava re-
sursları Komitəsi (cArB) 1998-
ci ildə Kaliforniyada 2%, 2003-

cü ilə qədər isə 10% satılan 
avtomobillərə səsboğucu isteh-
sal etməməyi qərara aldı. Ge-
neral Motors reaksiya verən ilk 
şirkətlərdən biri oldu və 1996-cı 
ildən etibarən elektrik ötürücülü 
EV1modelini kütləvi istehsal et-
məyə başladı. Bəzi avtomobil is-
tehsalçıları Kaliforniyada elekt-
romobillərin satışına başladılar. 
EV1 istifadəçilərinin əksəriyyəti 
Hollywood bohem tamaşaçısı-
na çevrildi. Ümumilikdə, 1997-
ci ildən bu yana Kaliforniyada 
müxtəlif istehsalçıların təxminən 
5,500 elektromobilləri satılmış-
dır.

Sonra sıfır emissiya tələbi 
aşağı emissiya tələbi ilə əvəz 
olundu. 2002-ci ildə istehsal 
olunan elektromobillərin hamı-
sı istifadəçilərdən ələ keçirildi 

və məhv edildi (yalnız toyota 
elektrikli rAV-4-ü bəzi sahiblə-
rinə saxladı). Səbəb batareyanın 
ömrünün bitməsi adlandırıldı. 
GM elektromobil almaq təklifin-
də EV1 kirayəçilərindən imtina 
etdi. Həmçinin, GM-də ələ keçi-
rilmiş EV1-i məhv etmək niyyə-
tini onlardan gizlətdi. Bu hekayə 
haqqında 2006-cı ildə məşhur 
"Elektromobili kim öldürdü?"(ing. 
Who killed electric car? ) adlı 
elmi filmdə ətraflı təsvir edilmiş-
dir.

XXı əsR
Son illərdə neftin qiymətinin 

durmadan artması səbəbindən 
elektromobillər yenidən məh-
şurlaşmağa başladı. cBS News 
"Elektromobil bizi xilas edə 
bilərmi?"(could the Electric 
car Save Us?) verilişində 2007-
ci ildə elektromobillərin sənaye 
istehsalının yenidən istifadəyə 
verildiyi bildirilir. Bu tendensiya 
ilə əlaqədar olaraq "Elektromo-
bili kim öldürdü?" filminin rejis-
soru Kris Peyn(chris Paine), 
filmin davamı olaraq "Elektrik-
li avtomobilin qisası" adlı film 
çəkdi.

2008-ci ildə Amerikanın Sili-
kon vadisində fəaliyyət göstərən 
tesla Motors şirkəti, tesla roa-
dster elektrikli idman avtomobilini 
istehsal etdi.



22-23 may 2010-cu ildə Yaponiyanın elektro-
mobil klubunun yaratdığı, elektromobilə çevrilmiş 
Daihatsu Mira EV tək yüklənmə ilə 1003.184 km 
məsafəni qət etdi.

24 avqust 2010-cu ildə Yuta ştatının duz gö-
lündə litium-ion batareyaları olan "Venturi Jamais 
contente" elektromobili, 1 km məsafədə 495 km/
saat sürət rekordunu qurdu. Yarış zamanı avtomo-
bil ən yüksək sürəti 515 km/saat yığdı.

27 oktyabr 2010-cu ildə Audi A2 mikrovenin-
dən çevrilmiş "lekker Mobil" elektromobili, ümumi 
yollarda həqiqi yol hərəkəti şəraitində Münhendən 
Berlinə qədər uzunluğu 605 km olan tək yüklə re-
kord vurdu, istilik də daxil olmaqla bütün köməkçi 
sistemlər qorunub saxlanıldı. 55 kilovoltluq elektrik 
mühərriki olan elektromobil "lekker Energie" tərə-
findən "DBM Energy" şirkətinin "Kolibri" litium-po-
limer batareyası əsasında yaradılıb. Batareya 115 
kVt•saat saxlanıldı, bu da elektromobilin bütün 
marşrutu orta hesabla 90 km/saat sürətlə keçmə-
sinə imkan verdi (marşrutun bəzi hissələrində mak-
simum 130 km/saat idi) və başa çatdıqdan sonra il-
kin yüklənmənin 18%-nə qənaət etdi. DBM Energy 
şirkətindən verilən məlumata görə, belə bir batare-
ya olan elektrik yükləyicisi 32 saat fasiləsiz işləmə-
yi bacardı ki, bu da adi batareya ilə müqayisədə 4 
dəfə çoxdur. "Iekker Energie" şirkətinin nümayən-

dəsi iddia edir ki, "Kolibri" batareyası ümumi resurs 
məsafəsini 500.000 km-ə qədər təmin edə bilər.

29 noyabr 2010-cu ildə "İlin Avropa Maşınları" 
yarışmasının qalibi 257 bal toplayan Nissan Leaf 
elektromobili ilk dəfə olaraq elan edildi.

2011-ci ilin oktyabr ayında rusiyada ilk elekt-
romobil - Mitsubishi i-MiEV satılmağa başladı. İlk 
üç ayda 41 elektromobil satıldı. ABŞ-ın Energetika 
Nazirliyi i-MiEV-ni ən qənaətcil avtomobil adlandır-
dı. Mitsubishi i-MiEV, Ümumrusiya ictimai ekoloji 
təşkilatının "Yaşıl patrul" təşkilatının "ətraf mühitin 
keyfiyyəti nişanını" aldı.

2013-cü ilin iyun ayında Yaponiyanın Nissan 
şirkətinin zEOD rc elektromobilləri və İngiltərənin 
Drayson racing technologies şirkətinin B12/69EV 
kiçik fasilələrlə, elektromobilləri arasında növbəti 
dünya sürət rekordları quruldu - 300 km/saat və 
330 km/saat.

VW Dieselgate ekoloji qalmaqalı bir çox avto-
mobil istehsalçısını elektromobil istehsalına sövq 
etdi. Çində elektromobillər aktiv inkişaf etdirilir.

2017-ci ilin yanvar ayında rimac concept One 
elektromobili dünyanın ən sürətli benzin maşınla-
rından biri Bugatti Veyrona qarşı yarışda qalib gəl-
di.

 natiq nazimoğlu
Avto Klub Azərbaycan

50 спортсман  № 137 / 2022

S P O R T S M A NaVTOBaN



51спортсман  № 137 / 2022

S P O R T S M A N ХəBəR VaR

ispaniyanın san sebastian 
şəhərində təşkil edilən sahil avar-
çəkməsi üzrə Avropa çempionatın-
da 4000 metr məsafəyə yürüşlərin 
qalibləri müəyyənləşib.

Azərbaycanı qitə birinciliyində Dia-
na Dimçenko təmsil edib. “Baku” avar-
çəkmə klubu adından yarışan Diana 
Dimçenko mübarizəyə yarımfinal mər-
hələsindən başlayıb. O, bu mərhələdə 
ən yaxşı nəticəni göstərib. 4000 metr 
məsafəni 22 dəqiqə, 56,72 saniyəyə 
qət edən idmançımız finiş xəttinə bi-
rinci çatıb. Bununla Diana Dimçenko 
əsas finala vəsiqəni təmin edib.

Diana Dimçenko finalda da uğurlu 
çıxış edib. təmsilçimiz ən yaxın rəqi-
bi, ispaniyalı Qonzales Karotanı 5 sa-
niyə qabaqlayaraq sahil avarçəkməsi 

üzrə Avropa çempionu adına layiq 
görülüb.

Qeyd edək ki, Diana Dimçenko 
sahil avarçəkməsi üzrə Avropa çem-
pionu adına layiq görülən ilk idman-

çımızdır. Xatırladaq ki, Diana Dim-
çenko Uelsin Pembrukşir şəhərində 
təşkil edilən sahil avarçəkməsi üzrə 
sonuncu dünya çempionatında Azər-
baycan bayrağı altında gümüş medal 
qazanıb. 

azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmməd-
yarov "Meltwater Champions Chess Tour" 
seriyasının səkkizinci mərhələsi olan “aimc-
hess Rapid” turnirində ikinci final görüşünü 
keçirib. 

37 yaşlı qrosmeyster növbəti dəfə polşalı Yan 
Kşiştof-Duda ilə üz-üzə gəlib. Məmmədyarov 
ikinci dueldən 2,5:0,5 hesabı ilə qalib ayrılsa da, 
tay-brekdə rəqibi ilə bacarmayıb - 0:1. Nəticədə 
Azərbaycan təmsilçisi turniri ikinci pillədə başa 
vurub.

peşəkar futbol liqası 
(pfl) və “cansports travel 
and consulting” şirkəti 
arasında əməkdaşlıq müqa-
viləsi imzalanıb.

“cansports travel and con-
sulting” şirkəti qurumun daxili 
və xarici səfərlərini təşkil edən 
şirkətlər siyahısına daxil olub.

Bundan əlavə, zərurət ya-
ranacağı təqdirdə “cansport” 
şirkəti PFL-in digər layihələri 

zamanı da tərəfdaş kimi təşki-
lati işlərə müvafiq dəstək verə 
bilər.

Azərbaycanda bu sahədə 
fəaliyyət göstərən “cansports 
travel and consulting” şirkə-
tinin əsas məqsədi idman 
turnirləri, təlim-məşq topla-
nışları, idmanla bağlı müxtəlif 
xidmətləri yüksək səviyyədə 
həyata keçirmək və nümayiş 
etdirməkdir.

azərbaycan avarçəkəni avropa çempionu olub

Peşəkar futbol liqası yeni əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

“aimchess Rapid”: Şəhriyar Məmmədyarov 
turniri ikinci pillədə başa vurub
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Antalyada qol güləşi üzrə 43-cü dünya çempi-
onatı keçirilib. çempionatda 54 ölkədən 1000-dən 
çox idmançı gücünü sınayıb.

Azərbaycan idmançıları yarışda 1 qızıl, 6 gümüş 
və 3 bürünc olmaqla, ümumilikdə 10 medal qazanıb-
lar. tərxan Müzəffərov (sağ qol, +90 kq) qızıl, İsmayıl 
Mustafayev (sol qol, 60 kq), Səid Mustafazadə (sol 
qol, 65 kq), İbrahim cəlilov (sağ qol, 45 kq), rəşad 
Quluzadə (sağ qol, 70 kq), Vilayət Namazzadə (sağ 
qol, 60 kq), İsmayıl Mustafayev (həm böyüklər, həm 
də gənclər kateqoriyası, sol qol, 60 kq) gümüş, 
rüfət Mustafayev (sol qol, 50 kq), rəşad Quluzadə 
(sol qol, 70 kq), tərxan Müzəffərov (sol qol; +90 kq) 
bürünc medal qazanıblar.

Oktyabr ayının 23-də Monteneqronun budva 
şəhərində qadın bokçular arasında keçirilən Av-
ropa çempionatına yekun vurulub. Azərbaycan 
millisi 30 ölkədən 154 boksçunun qatıldığı yarışı 
bir gümüş və bir bürünc medalla başa vurub.

Azərbaycan komandasının heyətində Aynur rza-
yeva (+81 kq) ikinci yeri tutub. Yığmamızın üzvü final-
da ukraynalı Mariya Lovçinska ilə döyüşüb və rəqib 
qələbə qazandığından təmsilçimiz gümüş medalla 
kifayətlənib.

Daha əvvəl isə Anaxanım İsmayılova (50 kq) bü-
rünc medala yiyələnib.

Azərbaycanın 
“caspiana” yaxt 
komandası tür-
kiyədə keçirilən 
33-cü Marmaris 
reqatasında 
debüt edib.

Yarışda ko-
mandamız iki 
heyətlə mübarizə 
aparıb. Koman-

danın əsas heyətində İlkin əliyev (şkiper), Sərxan 
Həşimov, rüfət Həmzəyev, ruslan Muradov, rüfət əbi-
lov, Farxod Kamilov, Viktor Vasilyev, Oytun Çalışlar və Di-
larə cəfərova yer alıblar. əsas heyətlə yanaşı, Azərbay-
can Yelken Federasiyasının İdarə Heyətinin üzvü, şkiper 

tatyana Srebnayanın rəhbərliyi altında idmanın bu növü 
ilə məşğul olmağa yeni başlayan idmançılar ikinci koman-
dada güclərini sınayıblar.

Otuz bir ölkədən 123 yaxtanın mübarizə apardığı 
reqatada 7 qısa və 1 uzun məsafəyə yürüşün keçirilmə-
si planlaşdırılıb. əsas komandamız reqatada 12 metrlik 
“Matt 12” tipli spinnaker yelkənli qayıqda mübarizə aparıb. 
Yarışın sonuncu iki günündə küləyin olmaması səbəbin-
dən 4 qısa yürüş təşkilatçılar tərəfindən ləğv olunub. Belə 
ki, qısa yürüşlərin birində “caspiana” komandasını bürünc 
medaldan cəmi 29 saniyə ayırıb.

Böyük təcrübə əldə edən “caspiana” uzun məsafəni 
qət edən ilk Azərbaycan komandası kimi tarixə düşüb. Ha-
zırda “caspiana” Azərbaycanı beynəlxalq arenada təmsil 
edən və Yelkən Federasiyanın üzvü olan yeganə rəsmi 
yaxt komandasıdır.

azərbaycan komandası qol güləşi üzrə 
dünya çempionatında 10 medal qazanıb

                         “Caspiana” tarixə düşüb

qadın boksçularımız avropa çempionatını 

2 medalla başa vurublar
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batut gimnastikası üzrə “latvian cup” bey-
nəlxalq turnirində Azərbaycan yığma komandası-
nın üzvləri uğurla çıxış ediblər.

Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından bil-
diriblər ki, gimnastlarımız Nicat Mirzəyev və Ammar 
Baxşaliyev fərdi proqramda qızıl medala layiq görü-
lüblər.

Yarış Latviyanın paytaxtı riqa şəhərində keçirilib.

polşanın Keltse şəhərində boks 
üzrə keçirilən beynəlxalq turnirə 
yekun vurulub. yarışın final günün-
də Azərbaycan milli komandasının 
7 boksçusu rinqə çıxıb. 

Boksçularımızın hər biri həlle-
dici döyüşü qələbə ilə başa vurub. 
Finalda Məsud Yusifzadə (51 kq) 
Yakub Slominskini (Polşa), Ümid 
rüstəmov (57 kq) Patrik Adamusu 

(İrlandiya), Malik Həsənov (63,5 kq) 
roman Samueli (rumıniya), Nəbi 
İsgəndərov (67 kq) Pavel Suleçki-
ni (Polşa), Murad Allahverdiyev (80 
kq) Andrey Çiryasovu (Moldova), 
Alfonso Dominqes (86 kq) Klemens 
Şepanyakı (Polşa) və Məhəmməd 
Abdullayev (+92 kq) radoslav Kav-
jakı (Polşa) məğlub edərək çempi-
on tituluna yiyələniblər.

Beləliklə, 16 ölkənin iştirakı ilə 
təşkil olunan yarışa 13 boksçu ilə 
yollanan millimiz turniri 7 qızıl və 
4 bürünc medalla başa vurub. Yığ-
mamız bu göstərici ilə kişilərin ya-
rışında komanda hesabında birinci 
olub.

Millimizin aktivinə bürünc me-
dalları isə ruslan Qədirov (57 kq), 
Sərxan əliyev (71 kq), Eldar Quliyev 
(86 kq) və rauf rəhimov (92 kq) 
yazdırıblar.

Azərbaycan Şahmat 
federasiyasının gənclər 
və yeniyetmələr komis-
siyasının təşkilatçılığı ilə 
milli komandanın üzvləri, 
müxtəlif yaş qrupları üzrə 
ölkə çempionatının müka-
fatçıları və reytinqi 2200-
dən yuxarı olan şahmatçı-
lar arasında növbəti rapid 
turniri keçirilib.

41 şahmatçının iştirak et-
diyi yarış 7 turdan ibarət olub. 
turnirin qalibi adına 6 xal top-
layan milli komandanın üzvü 
rauf Məmmədov sahib olub. 
Eyni xala malik Xəzər Babaza-
də əlavə göstəricilərə görə ikinci 
yerlə kifayətlənib. Yeddi turdan 
sonra aktivində 5,5 xalı olan 
read Səmədov üçüncü yeri tu-
tub.

     Gimnastlarımız beynəlxalq 
  turnirdə qızıl medal qazanıblar

Şahmatçımız Rauf Məmmədov rapid turnirinin qalibi olub

Boksçularımız beynəlxalq turnirdə 
7 qızıl və 4 bürünc medal qazanıblar
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Azərbaycan triatlonçu-
su rostislav pevtsov Afrika 
kuboku yarışında qızıl medal 
qazanıb. Atletimiz Mərakeşin 
tanjir şəhərində təşkil olunan 
yarışda sprint məsafədə 43 
idmançı arasında fərqlənib. 
təmsilçimiz 750 metrlik üzgü-
çülük, 20 kilometrlik velosiped 
sürmə, 5 kilometrlik qaçış mə-

safəsini 53 dəqiqə 3 saniyəyə 
qət edib.

İdmançımızla rəqabət aparan 
Almaniya təmsilçisi Yanik Şaf-
ler çempionumuzun əzmkarlığı 
qarşısında tab gətirə bilməyib 
və ikinci yerlə kifayətlənib. Fəxri 
kürsünün üçüncü pilləsində isə 
ispaniyalı Anxel Sançez Kareas 
qərarlaşıb.

qılıncoynatmanın sablya 
növü üzrə milli komandamı-
zın üzvü valeriya bolşakova 
Antalyada keçirilən “satel-
lite” turnirinin qalibi olub. 
qrup mərhələsini 4 qələbə ilə 
başa vuran valeriya bol-
şakova finala gedən yolda 
türkiyə, böyük britaniya, 
sinqapur sablyaçıları və digər 
təmsilçimiz palina Kaspiaro-
viçə qalib gəlib.

Qılıncoynadanımız həlledici 
görüşdə Qazaxıstan idmançısı 
Aigerim Sarıbaya 15:11 hesabı ilə 
məğlub edərək turnirin qızıl me-
dalını qazanıb.

Digər təmsilçilərimizdən 
Səbinə Kərimova, zərifə Hü-
seynova, Sevil Bünyatova və 
Palina Kaspiaroviç qrup mər-
hələsini uğurla adlasalar da, ən 
güclü 8-liyə yüksəlmək uğrun-
da keçirilən görüşlərdə məğlub 
olublar.

cüdo uzrə hakimlər komitəsinin üzvü 
Arzu Acalova A kateqoriyasına yüksəlib.

Azərbaycan cüdo Federasiyasından bildi-
riblər ki, referi Arzu Acalova buna Avstraliya-
nın Pert şəhərində Beynəlxalq cüdo Fede-
rasiyasının imtahanında nail olub. A.Acalova 
oktyabrın 27-dən 29-dək böyüklər arasında 
keçirilən Açıq Okeaniya turnirinin görüşlərini 
idarə edib. Beləliklə, həmyerlimiz həm nəzə-
ri, həm də praktiki imtahanı yaxşı nəticə ilə 
başa vurub.

Qeyd edək ki, cari ildə AcF-in hakimlər 
üzrə meneceri Mətin rəhimli və hakimlər 
heyətinin üzvü Nazim Umbayev A kateqori-
yasına yüksəliblər, Bəhriyyə Hüseynova və 
Elşad əsədov isə B kateqoriyalı hakim sta-
tusu qazanıblar.

                                 azərbaycan triatlonçusu afrika 
                                 kuboku yarışında birinci olub

daha bir cüdo hakimimiz 
a kateqoriyasına yüksəlib

azərbaycan qılıncoynadanı antalyada keçirilən 

“satellite” turnirinin qalibi olub














