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Hərçəqani “TurkisH Open” 
yarışında qızıl medal qazandı
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"Turkish Open" beynəlxalq 
yarışın qalibi  

milad Beigi Hərçəqani 
digər mükafatçılarla

ÁÓ ñàÉÛìÛÇÄà

ñÿù.6

ñÿù.14

ñÿù.20

ñÿù.24

ñÿù.42

ñÿù.12

ñÿù.18

ñÿù.22

ñÿù.38

ñÿù.46

5  marT 
Bədən TərBiyəsi 
və idman günü

Kiyevdən 
6 medalla

Hərçəqani 
“Turkish Open” 
yarışında qızıl 
medal qazandı

Mirheydər Sefiyev: 
“AFFA klubumuza 
dəstəyini və köməyini 
əsirgəmir”

Azərbaycan yığma 
komandalarının 
məşqçiləri Mənə “Rossi” 

deyirdilər

Azərbaycan idmançıları 
Tokio-2020 Olimpiadasına 

16 lisenziya qazanıblar

YARızARAFAT, 
YARıgeRçəK - 

çeMpiOnATı 
dAYAndıRMAq 

gəRəKdiR Ki, Milli...

qəTəR MəTBUATı 
AzəRBAYCAn 

HAqqındA

Təl-əvivdə 1 qızıl, 
daşkənddə 

2 bürünc medal



“5 mart-Bədən tərbiyəsi və idman günü” münasi-
bətilə idmanın inkişafında və təbliğində xidmətləri olan 
idman mütəxəssislərinə fəxri adlar verilib.

Fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi – 19 nəfər
Azərbaycan Respublikasının əməkdar məşqçisi – 

14 nəfər
Respublika dərəcəli hakim – 2 nəfər
Əməkdar idman ustası – 4 nəfər

"5 Mart Bədən Tərbiyəsi və İdman günü" münasi-
bəti ilə İdman sahəsində çalışan əməkdaşların Vətən 
müharibəsində göstərdiyi şücaətə görə 

“Fəxri Diplom”
1. Kərimov Samir Elmi oğlu (Yevlax RGİİ, rəis müa-

vini-baş leytenant)
2. Məmmədzadə Əkbər Xaliq oğlu (Samux RGİİ, 

aparıcı məsləhətçi-sıravi əsgər)
3. Həsənov Qurban Həsən oğlu (Goranboy RGİİ, 

rəis müavini- sıravi əsgər)
4. Əsgərov Anar Telman oğlu (Ağdam RGİİ, baş 

məsləhətçi-baş leytenant)
5. Şahmuradov Hikmət Tapdıq oğlu (Kəlbəcər RGİİ, 

baş məsləhətçi-baş leytenant)

“5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü” münasi-
bətilə idmanın inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə

“Fəxri Diplom”
1. Pənahov Emin Həsən oğlu (Tərtər RGİİ, rəis)
2. Əhmədov Elnur Sabir oğlu (Ağdam RGİİ, rəis)
3. Səfərəliyev Eldəniz oğlu (Füzuli RGİİ, rəis)
4. Quliyev Aslan Murad oğlu (Xocavənd RGİİ, rəis)
5. Quliyev Sənan Səfər oğlu (Beyləqan RGİİ, rəis)
6. Əkbərli Hikmət Hakim oğlu (Bərdə RGİİ, rəis)
7. Quliyev Rüfət Mətləb oğlu (Ağcabədi RGİİ, rəis)

8. Hümbətov Elgün Mirzə oğlu (Sumqayıt ŞGİBİ, 
rəis)

9. Quliyev Yusif Nazir oğlu

“5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü” münasi-
bətilə idmanın inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə

“Fəxri Diplom”
1. Əhmədov Əliağa Nüşrəvan oğlu (“Təhsil” Res-

publika İdman Mərkəzi Sumqayıt şəhər 1 nömrəli İx-
tisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İd-
man-Şahmat Məktəbi, təlimatçı)

2. Məmmədov Abdulla Məlik oğlu (Mehdi Hüseyn-
zadə adına Sumqayıt şəhər stadionu, direktor müavini)

3. Qafarov Teymur Teyyub oğlu (“Təhsil” Respub-
lika İdman Mərkəzi Sumqayıt şəhər 2 nömrəli İxti-
saslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İd-
man-Şahmat Məktəbi, direktor)

“5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü” münasi-
bətilə idman sahəsində göstərdiyi könüllü fəaliyyətinə 
görə

“Fəxri Diplom”
1. Abbasov Tamerlan İlqar oğlu

“5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü” münasi-
bətilə idmanın təbliğatında göstərdiyi xidmətinə görə

“Fəxri Diplom”
1. Acalov Fərhad Eldar oğlu
2. Abbasov Elxan İbrahim oğlu

Azərbaycan idmanının inkişafına öz töhfəsini verdi-
yinə və xidmətlərinə görə

“Fəxri Diplom”
Alexandera Wattin
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5   m a r T 
Bədən TərBiyəsi və idman günü

idman mütəxəssislərinə 
fəxri adlar verilib

“5 mart-Bədən tərbiyəsi 
və idman günü” münasibətilə 
Azərbaycan dövlət Bədən 
Tərbiyəsi və idman Akademi-
yasında idmanın inkişafında, 
təbliğində xidmətləri olan id-
man mütəxəssislərinə fəxri ad-
lar, həmçinin idman sahəsində 
çalışan əməkdaşların Vətən 
müharibəsində göstərdiyi 
şücaətə görə Fəxri diplomlar 
verilib.
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5-7 mart 2021-ci il 
tarixlərində Özbəkistanın 
paytaxtı daşkənddə cüdo 
üzrə “Böyük dəbilqə” tur-
niri keçirilib.

elmar Babanlı 
“Azərbaycan cüdoçularından 

yaxşı nəticələr gözləyirik. Yarışda 
güclü idmançılarımız çıxış edəcəklər. 

Onların hamısı yaxşı formadadır”, 
- bu sözləri yarışdan əvvəl Azərbay-
can Cüdo Federasiyasının baş katibi 
Elmar Babanlı AZƏRTAC-a müsahi-
bəsində deyib.

O bildirib ki, turnirdə komanda-
nın lideri Rüstəm Orucov da çıxış 
edəcək. İdmançımız ötən il Macarıs-
tanda keçirilmiş analoji yarışda qalib 
olub.

Cüdoçularımızdan bəzilərinin zə-
dəsi olduğunu da vurğulayan E.Ba-

banlı qeyd edib: “Ötən ay keçirilmiş 
analoji yarışda Davud Məmmədsoy 
(60 kq) zədələndiyi üçün budəfə-
ki turnirdə iştirak etməyəcək. Gənc 
cüdoçularımızdan isə Aslan Mirzə-
yev (100 kq) Daşkənddə gücünü 
sınayacaq. A.Mirzəyev 2019-cu ilin 
dekabrında kişilər arasında Azər-
baycan çempionatında təcrübəli 
cüdoçular Elmar Qasımov və Zelim 
Katsoyevi məğlub edərək qalib olub. 
Ümumiyyətlə, yarışda iştirak edəcək 
bütün cüdoçularımızın medal şans-
ları var”.

Baş katib qeyd edib ki, kişi cüdo-
çularımız turnirdən sonra Daşkənd-
də qalıb “Tokio-2020”yə hazırlıq çər-
çivəsində təlim-məşq toplanışında 
iştirak edəcəklər. Onlarla yanaşı, 
komandanın liderləri sayılan digər 
cüdoçular da turnirin sonuncu günü 
Daşkəndə gəlib Özbəkistan yığma-
sı ilə birgə keçiriləcək təlim-məşqə 
qoşulacaqlar. Qadınlardan ibarət 
komandamız Albaniyada hazırlıq 
keçəcək. Onların təlim-məşq top-
lanışı martın 10-dan 20-dək təşkil 
olunacaq.
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Təl-əvivdə 1 qızıl, 
daşkənddə 2 Bürünc medal



13спортсман  № 127 / 2021

CЦДОS P O R T S M A N

rüstəm Orucov
Daşkənd turnirində Azərbay-

canın hesabına ilk medalı Rüstəm 
Orucov (73 kq) yazdırıb. Belə ki, 
R.Orucov ilk görüşlərində sloveni-
yalı Martin Hojakı, sonra rusiyalı 
Oleq Bobqoyevi mübarizədən kə-
narlaşdırıb. Növbəti qarşılaşmada 
erməni rəqibi Ferdinand Karapet-
yana məğlub olan cüdoçumuz 
təsəlliverici görüşdə yerli idmançı 
Murodjon Yuldoşyevdən üstünlü-
yünü nümayiş etdirib. R.Orucov 
üçüncü yer uğrunda Özbəkistan 
komandasının digər üzvü Obidxon 
Nomonovu məğlub edərək bürünc 
medala sahib olub.

məmmədəli mehdiyev

Turnirin sonuncu günündə isə 
Məmmədəli Mehdiyev (90 kq) ilk 
görüşdə Erlan Şerov (Qırğızıstan), 
daha sonra böyük britaniyalı Maks 

Stüart və estoniyalı Klen Kalyualidə 
qalib gələrək yarımfinala və-
siqə qazansa da, final uğrun-
da mübarizədə yerli idmançı 
Dovlat Bobonova məğlub olub. 
İdmançımız bürünc medal uğ-
runda görüşdə Özbəkistanın 
digər təmsilçisi Şermuxammad 
Jandreyev ilə qarşılaşmanı 
qələbə ilə başa vuraraq üçüncü 
yeri tutub.

Beləliklə, turnirə 12 idmançı 
ilə qatılan Azərbaycan koman-
dası yekunda 2 bürünc medal 
qazanıb. Bu nəticə ilə koman-
damız 14-cü pillədə qərarlaşıb.

Turnirdə ən yüksək nəticə-
ni Yaponiya (9 qızıl, 1 gümüş, 
1 bürünc) komandası göstərib. 
Monqolustan (2 qızıl, 2 gümüş, 

1 bürünc) və Cənubi Koreya (1 qızıl, 
1 gümüş, 4 bürünc) sonrakı pillələr-
də qərarlaşıblar. Hərəyə 1 bürünc 
medal qazanan Rusiya, Fransa kimi 
cüdo ölkələri ilk 15-liyə düşə bilmə-

yiblər.
Tokio Olimpiadasına lisenziya 

xarakteri daşıyan Daşkənd turni-
rində dünyanın 71 ölkəsindən 500-
ə yaxın cüdoçu mübarizə aparıb.

davud məmmədsoy
Bundan əvvəl isə fevralda 

İsrailin paytaxtı Təl-Əvivdə keçi-
rilən cüdo üzrə “Böyük dəbilqə” 
turnirinə 15 cüdoçu ilə qatılan ko-
mandamız yarışı bir qızıl medalla 
başa vurub. Cüdoçularımızdan 
Davud Məmmədsoy bütün rəqib-
lərini məğlub edərək turnirin qalibi 
olub.

Yarışda 60 ölkədən 400-dən 
çox idmançı mübarizə aparıb.
60 kq çəki dərəcəsində müba-

rizə aparan Məmmədsoy Almaniya, 
Hindistan, Qazaxıstan və Rusiya 
təmsilçilərini məğlub edərək finalda 
gürcüstanlı Temuri Nozadze ilə qar-
şılaşıb. Rəqibinə ipponla qalib gələn 
cüdoçumuz Tel-Əvivdə fəxri kürsü-
nün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

parisdən kazana
Cüdo üzrə “Böyük dəbilqə” turniri 

Fransanın paytaxtı Parisdən Rusi-
yanın Kazan şəhərinə köçürülüb. 
Bu barədə Beynəlxalq Cüdo Fede-
rasiyasının rəsmi saytında məlumat 
verilib.

Turnir mayın 5-dən 7-ə kimi ke-
çiriləcək. Məlumatda bildirilib ki, 
turnirin yerinin dəyişdirilməsi Fran-
sanın yarışı təşkil etməkdən imtina 
etməsi ilə əlaqədardır. Yarış Tokioda 
keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarına 
lisenziya xarakterli olacaq.

Vüsal M.



Fevralın 26-28-də Kiyevdə 
güləş üzrə turnir keçirilib.

Ukraynanın məşhur güləşçiləri-
nin və məşqçilərinin xatirəsinə 
keçirilən ənənəvi yarışda sərbəst 
güləş yığmamız 2 qızıl, 1 gümüş və 
2 bürünc, qadın komandamız isə 1 
bürünc medal qazanıb.

Awf.az saytının məlumatına 
görə, sərbəst güləş yığmamız Kiev-
də böyük məşqçi Zəlimxan Hüsey-
nov və məşqçi Arif Abdullayevin 
rəhbərliyilə 12 idmançı ilə mübarizə 
aparıb. Heyətdə Mahir Əmiraslanov, 
Əfqan Xaşalov, İslam Bazarqanov 
(hamısı 57 kq), Əhmədnəbi Qvarza-
tilov (61 kq), Əli Rəhimzadə, Turan 
Bayramov (hər ikisi 65 kq), Cəbrayıl 
Hacıyev (70 kq), Əşrəf Aşırov (74 
kq), Rəşad Yusifli (79 kq), Osman 
Nurməhəmmədov (92 kq), İslam 
İlyasov (97 kq) və Vahid Qalayev 
(125 kq) yer alıb.

Qadınlardan ibarət millimiz 7 
güləşçi ilə qüvvəsini sınayıb. Baş 
məşqçi Aslan Ağayev və məşqçi 
Rövşən Umudovun rəhbərliyilə Tür-
kan Nəsirova (50 kq), Leyla Qur-
banova, Tatyana Varansova (hər 
ikisi 53 kq), Tatyana Omelçenko (62 
kq), İrina Netreba (68 kq), Gözəl 
Zutova və Səbirə Əliyeva (hər ikisi 
76 kq) Kiyevdə uğur qazanmağa 
çalışıb.

Qeyd edək ki, yarışda ölkəmizi, 
həmçinin, beynəlxalq dərəcəli 
hakimlər Vaqif Zeynallı və Həbib 
Nurulu təmsil ediblər.

Əli Rəhimzadə təsnifat mərhələsi-
ni güləşmədən keçib. Buna səbəb 
yunan rəqibinin xalça üzərinə çıxma-
masıdır. Mübarizəyə 1/16 finaldan 
qoşulan Turan Bayramov Ukray-
nanı təmsil edən erməni güləşçiyə 
son dəqiqədə "tuşe" ilə qalib gəlib. 
Gəncə güləş məktəbinin yetirməsi 
Belarus idmançısını da vaxtından 
əvvəl xalçadan məyus yola salıb. 

Rəhimzadə isə qırğız həmkarını 
tam üstünlüklə sıradan çıxarıb. Əli 
daha sonra yerli pəhləvana minimal 
fərqlə qalib gəlib. 1/4 finalda Turan 
ABŞ, Əli isə Gürcüstan idmançısı 
üzərində qələbə qazanaraq yarım-
finala vəsiqə qazanıblar. Bayram-
ov finalın bir addımlığında qırğız 

güləşçiyə məğlub olub. Əvəz-
ində Moldova təmsilçisinə gücünü 
göstərən Rəhimzadə finala yüksəlib. 
Turan fevralın 27-də 3-cü yer uğrun-
da görüşdə Ukraynanı təmsil edən 
digər erməni güləşçini də məğlubi-
yyətə uğradaraq bürünc medala sa-
hib olub.
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kiyevdən 6 medalla



Türkan Nəsirova debütdə türk 
rəqibindən güclü olub. Həmyerlimiz 
Belarus təmsilçisini də çətinlik çək-
mədən yenərək yarımfinala yüksəlib. 
Ancaq finalın bir addımlığında Polşa 
idmançısına minimal fərqlə uduzub. 
Türkan fevralın 27-də keçirilən 
bürünc medal görüşündə Moldova 
təmsilçisinə qalib gəlməklə təsəlli 
tapıb.

Əhmədnəbi Qvarzatilov ilk 
görüşdə Macarıstan güləşçisinə vax-
tından əvvəl qalib gəlib. Yığmamızın 
təcrübəli üzvü ukraynalı rəqibinə də 
eyni aqibəti yaşadaraq yarımfinala 
yüksəlib. Qırğızıstan güləşçisindən 
də güclü olan Qvarzatilov finala və-
siqə qazanıb. Fevralın 28-də baş 
tutan son qarşılaşmada Ukray-
nanın daha bir təmsilçisiylə üz-üzə 
gələn Əhmədnəbi inamlı qələbəylə 
yığmamıza ikinci qızıl medalı qazan-
dırıb.

Böyüklər arasında debüt edən 
Cəbrayıl Hacıyev əvvəlcə moldovalı 
rəqibini üstələyib. Gənc güləşçimiz 
daha sonra yerli pəhləvan üzərində 

əzmkar qələbə qazanaraq adını 
yarımfinala yazdırıb. Cəbrayıl 
Qırğızıstan təmsilçisinə də gücünü 
göstərərək finala adlayıb. Fevralın 
28-də həlledici görüşdə Özbəki-
stanı təmsil edən İlyas Bekbulatovla 
qarşılaşan Hacıyev güclü rəqibinə 
məğlub olaraq gümüş medalla ki-
fayətlənib.

Vahid Qalayev startda təcrübəli 
Rusiya güləşçisini məyus edib. An-
caq daha sonra polşalı həmkarına 
uduzub. Rəqib finala yüksəldiyi üçün 
Qalayev fevralın 28-də təsəlliveri-
ci görüşə çıxıb və türkiyəli idmançı 
üzərində əzmkar qələbəyə sevinib. 
Vahid bürünc medal uğrunda Mol-
dova təmsilçisi ilə qarşılaşıb və onun 
da öhdəsindən gəlməklə üçüncü yeri 
tutub.
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əli Rəhimzadə: "Turanla finalda maraqlı 
görüşümüz ola bilərdi”

Sərbəst güləşçilərimizdən Əli Rəhimzadə 65 kq-da 
bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək 
pilləsinə qalxdı. Ötən il İtaliyanın paytaxtı Romada 
keçirilən Avropa çempionatında bürünc medal qazanan 
həmyerlimiz bir illik fasilədən sonra qatıldığı növbəti 
yarışda da uğurlu çıxış etməyi bacardı.

Rəhimzadə Azərbaycan Güləş Federasiyasının say-
tına verdiyi açıqlamada Kiyev turnirinə hazırlıq və yarış-
dakı çıxışı ilə bağlı bunları deyib:

“Əslində ilin əvvəlində Fransada keçirilən “Qran-pri” 

turnirində də iştirak etməli idim. Ancaq zədələndiyim 
üçün Nitsaya gedə bilmədim. Daha sonra Bakıda fiziki 
hazırlıq üzərində qurulmuş yaxşı təlim-məşqlər keçdik. 
Fevralın 8-dən Mahaçqalada məşq toplanışına başladıq. 
Dağıstanın ən güclü güləşçiləriylə birgə yüksək səvi-
yyədə toplanış keçdik. Orada hazırlıq keçməyimiz çox 
xeyrimizə oldu. Güclü rəqiblərlə işlədik. 61 kq və 65 kq-
da çıxış edən güclü güləşçilərlə məşq etdik. Onlar da 
Rusiya çempionatına hazırlaşırdı. Orada təlim-məşq 
toplanışı keçməyimizə şərait yaradan AGF rəhbərliyinə, 
səhvlərimizi bir-bir başa salan baş məşqçimiz Namiq 
Abdullayevə və böyük məşqçimiz Zəlimxan Hüseynova 
minnətdaram.

Turnirə gəlincə, bu il ilk yarışıma çıxırdım. Əlbəttə, 
bir qədər həyəcan var idi. Ancaq ilk görüşdən sonra 
bu həyəcan keçdi. Yalnız ukraynalı Vasili Şuptarla qa-
rşılaşma çətin keçdi. Bu da ona görə idi ki, qırğız Al-
ibek Osmanovla görüşdən cəmi 15 dəqiqə sonra məni 
xalçaya çağırdılar. Şuptar təcrübəli güləşçidir. Ancaq 
son saniyələrdə qələbə xalını ala bildim. Şota Parte-
nadze ilə görüş 3:3 hesabı ilə başa çatsa da, həmin qa-
rşılaşmanı rahat keçirdim. Çünki qələbə qazanacağıma 
inanırdım. Finalda məğlub etdiyim Qırğızıstan güləşçisi 
də güclü idi. Açığı, finalda Turan Bayramovla qarşılaşa-
cağımı düşünürdüm. Təəssüf ki, Ernazar Axmataliyevlə 
görüşdə bəzi səhvlərdən rəqibə xallar verdi. Yoxsa Tur-
anla finalda maraqlı görüşümüz ola bilərdi”.

Turan Bayramov: 
"ermənilərlə 7 görüşün 

hamısında qalib gəlmişəm"
Turan Bayramov bu il qatıldığı ikinci 

yarışdan da vətənə medalla qayıtdı.
Fransada keçirilən Henri Deqlan 

“Qran-pri”sində 65 kq-da üçüncü yeri 
tutan istedadlı güləşçimiz Kiyev turnir-
ində də bürünc medal qazandı. Gəncə 
güləş məktəbinin yetirməsinin budəfə-
ki uğuru daha əlamətdar oldu. Belə 
ki, gənc pəhləvanımız yarış boyunca 
Ukraynanı təmsil edən iki erməni əsilli 
idmançı üzərində inamlı qələbə qazan-
dı.

Turan həm bu qarşılaşmalar, həm 
də turnirdəki ümumi çıxışı ilə bağlı Azərbaycan Güləş 
Federasiyasının saytına açıqlama verib:

“Fransada bir illik fasilədən sonra yarışda iştirak et-
dim. Bu qədər fasilədən sonra güləşmək çox çətin idi. 
Ukraynadakı turnir bu baxımdan daha rahat keçdi. Çün-
ki artıq yarış təcrübəsinə yiyələnmişdim. Həm də Kiyev 
turnirinə çox yaxşı hazırlaşmışdıq. Dağıstanda yüksək 
səviyyədə təlim-məşq toplanışı keçmişdik. Mahaçqala-
da baş tutan hazırlıq prosesində Rusiya yığmasının üz-
vləri də iştirak edirdi. Belə rəqabət nəticəsində yüksək 
forma yığdıq.

Kiyev turnirində ilk rəqibimin erməni əsilli Qor 

Ohannesyan olduğunu eşidəndə 
çox sevindim. Çünki onunla qan 
yaddaşımız olan Xocalı faciəsinin 
ildönümündə qarşılaşacaqdım. 
Bir gün əvvəl yalnız qələbə qa-
zanmaq haqqında düşünürdüm. 
Məğlubiyyət ağlımın ucundan 
belə keçmirdi. Bu motivasiya ilə 
də xalça üzərinə çıxdım. Son ana 
kimi əmin idim ki, qalib gələcəyəm. 
Çünki yüksək inam və motivasiya 
ilə güləşirdim. Bunun da nəticə-
si olaraq erməni rəqibimə qalib 
gəldim.

Yarımfinaldakı görüş haqqında 
çox şey danışmaq olar. Qırğızıstan 
güləşçisi ilə qarşılaşmada bir səhv 

həlledici oldu. Fənd işlətdikdən sonra rəqibin ayağını 
buraxmamağım rəqibin ardıcıl xallar qazanması ilə 
nəticələndi. Bir səhvdən rəqibə 6 xal verdim. Bu isə 
böyük fərq yaratdı. Cüzi bir səhvin qurbanı oldum.

Ancaq ruhdan düşmədim. İdmanda qələbə də var, 
məğlubiyyət də. Bürünc medal uğrunda görüşdə erməni 
ilə qarşılaşacağımı eşidəndə sevindim. Çünki mən indiyə 
kimi heç vaxt erməni güləşçilərə uduzmamışam. Şükürlər 
olsun ki, karyeram boyunca ermənilərlə 7 görüşün 
hamısında qalib gəlmişəm. Düzdür, Erik Aruşanyan gü-
clü rəqib idi. Amma rahat qələbə qazandım”.

Hazırladı: Vüsal M.
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işğaldan əvvəl mövcud olan komandalar

laçın
laçın 

şuşa
qala 

Xocalı
qaraBağ 

Xankəndi
qaraBağ 

kəlbəcər
isTisu 

ağdam
qaraBağ

qubadlı
Bərgüşad 

zəngilan
süsən

cəbrayıl

Hazırladı: Rasim Mövsümzadə

Füzuli

XudaFərin 

ərgünəş 

qaraBağın 
FuTBOl XəriTəsi



qətər – Azərbaycan yoldaşlıq 
görüşü (2:1) ərəfəsində qətərin 
Staddoha saytında həmyerlimiz 
Rasim Mövsümzadənin Azərbay-
can haqqında yazısı dərc olunub.

Məqalədə Qarabağdakı qələ-
bəmiz, Azərbaycan Demokratik 
Respublikasının türk və müsəlman 
dünyasında ilk dünyəvi demokratik 
respublika olması, Anatoli Banişev-
skinin 1966-cı il dünya çempionatı-
nın mükafatçıları arasında ən gənc 
futbolçu olması, Tofiq Bəhramovun 
1966-cı ildə düzgün qərar verdiyinin 
“Sky Sports” tərəfindən təsdiqlənmə-
si və s. kimi maraqlı faktlar yer alıb.

Həmin yazını təqdim edirik.

azərbaycanın da dünya 
çempionatında öz izi var 
Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, 

milli komandasının reytinqi ilə milli 
çempionatının reytinqi arasında əhə-
miyyətli fərq var. Belə ki, FIFA-nın 
fevral 2021-ci il reytinqində Avropa-
da 44-cü olan Azərbaycan hazırda 
UEFA-nın klub reytinqində 26-cı yer-
dədir. Yəni fərq, nə az, nə çox, 18-ə 
bərabərdir.

Azərbaycanın UEFA-nın klub 
reytinqində nisbətən yüksək mövqeyi 
“Qarabağ”ın uğurlu nəticələri sayə-
sindədir. Bu komanda ardıcıl 7 möv-

sümdür avrokubokların qrup mər-
hələsində çıxış edir. Hətta 2017/18 
mövsümündə UEFA Çempionlar 
Liqasının qrupuna düşüb və hətta 
orada “Atletico Madrid”ə məğlub ol-
mayıb – 0:0, 1:1.

Ən maraqlısı odur ki, təmsil etdiyi 
bölgənin şərəfinə “Qarabağ” adla-
nan bu komanda əvvəllər Ağdamda 
məskunlaşıb. Amma 1993-cü ildə 
Ağdamın, ümumiyyətlə, Qarabağın 
ermənilər tərəfindən işğalından son-
ra “Qarabağ” qaçqın həyatı yaşayır 
və hazırda Bakıda qərarlaşıb. 2020-

ci ilin sentyabr-noyabr aylarında 44 
günlük müharibə sayəsində Azər-
baycan Ermənistan tərəfindən işğal 
olunmuş torpaqlarını, o cümlədən 
“Qafqazın Hiroshiması” adlanan da-
ğıdılmış Ağdamı azad edib. 

Həmin müharibə dövründə Azər-
baycan 2020–21 UEFA Millətlər 
Liqasında ev qarşılaşmalarını neytral 
meydanda keçirmək məcburiyyətin-
də qalmışdı. Amma indi komanda 
Dünya çempionatı-2022 seçmə mər-
hələsinin matçlarını Bakıda oynaya 
biləcək.
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qəTər məTBuaTı 
azərBaycan Haqqında
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Azərbaycan yığmasının dünya 
çempionatına çıxmaqla bağlı bundan 
əvvəlki 6 cəhdi uğursuzluqla nəticələ-
nib. Buna baxmayaraq, Azərbayca-
nın da dünya çempionatlarında öz izi 
var. Amma bu, sovet dövrünə təsadüf 
edir.

Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, 
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan De-
mokratik Respublikası kimi mövcud 
olan bu ölkə türk və müsəlman dünya-
sında ilk dünyəvi demokratik respub-
lika idi. Tarix və siyasətlə bağlı bəzi 
faktları da xüsusilə qeyd etmək istə-
yirəm. Azərbaycan Parlamenti 7 de-
kabr 1918-ci ildə fəaliyyətə başlayıb 
və bu, şərqi müsəlman dünyasında 
ilk demokratik parlament olub. Parla-
mentin həyata keçirdiyi mühüm işlər 
arasında qadınlara seçki hüququnun 

verilməsi də vardı və Azərbaycan 
bu baxımdan dünyada ilk ölkələrdən 
biri, qadınlara kişilərlə bərabər siyasi 
hüquqlar verən ilk müsəlman ölkəsi-
dir.

1920-ci ildə Rusiya tərəfindən iş-
ğalından sonra Azərbaycan 1991-ci 
ilə kimi SSRİ-nin tərkibində olub və 
azərbaycanlı futbolçular sovet ko-
mandasının heyətində beynəlxalq 
yarışlarda çıxış ediblər. Məsələn, 
dünya çempionatlarında ən yüksək 
nailiyyətə imza ataraq 1966-cı ildə İn-
giltərədəki mundialda 4-cü yeri tutan 
SSRİ komandasının əsas hücumçu-
larından biri Azərbaycan futbolçusu 
20 yaşlı Anatoli Banişevski idi. Ma-
raqlıdır ki, o, həmin dünya çempio-
natının yarımfinalçıları arasında ən 
gənc futbolçu olub, ondan sonra ən 

gənc isə bir neçə ay sonra 21 yaşı 
olacaq alman Franz Beckenbauer idi.

1966-cı il dünya çempionatında 
İngiltərə - Qərbi Almaniya finalının (4-
2) məşhur yan xətt hakimi Tofiq Bəh-
ramov da məhz azərbaycanlı olub. 
Həlledici oyunda ingilislərin vurduğu 
məşhur üçüncü qol o zamandan bəri 
futbolda ən böyük mübahisələrə sə-
bəb olsa da, “Sky Sports”un “Monday 
Night Football” (Bazar ertəsi Gecəsi 
Futbol) verilişinin komandası, 2016-cı 
ildə “Opta”dan alınan statistik məlu-
matlar, üstəlik “Sky Pad” toxunma ek-
ranı və “EA Sports”un virtual reallığı 
sayəsində Bəhramovun doğru qərarı 
verdiyini, topun qapı xəttini keçdiyini 
sübut edə biliblər.

Azərbaycan millisinin hazırkı 
köməkçi məşqçilərindən biri Arif Əsə-
dov isə 1987-ci ildə SSRİ yığmasının 
heyətində 1987-ci ildə U-16 dünya 
çempionu olub.

Azərbaycan və Qətər komanda-
larının bundan əvvəlki görüşlərinə 
gəlincə, rəqiblərin 2013-cü ildə Do-
hadakı ilk yoldaşlıq görüşü heç-heçə 
başa çatıb - 1:1. Həmin oyundan baş-
layaraq Azərbaycan komandası ardı-
cıl 7 oyunda meydanı qol vurmadan 
tərk etməyib ki, bu da azərbaycanlılar 
üçün rekord göstəricidir. Rəqiblərin 
2017-ci ildə Dohadakı ikinci qarşılaş-
ması isə Azərbaycan komandasının 
2:1 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib. 
Maraqlıdır ki, həmin iki matçda oyna-
mış futbolçulardan “Qarabağ”ın mü-
dafiəçisi Bədavi Hüseynov bu dəfə də 
Qətərə qarşı çıxış edə bilər.

Rasim Mövsümzadə



Məlum pandemiya ilə əlaqədar taekvondoda 
yarışlara uzun müddət fasilə verilsə də, artıq tur-
nirlərin keçirilməsinə başlanılıb. 

10-16 mart 2021-ci il tarixlərində Türkiyənin İstanbul 
şəhərində ənənəvi “Turkish Open” beynəlxalq yarışı ke-
çirilib.

G1 kateqoriyalı turnirdə 12 idmançı ilə təmsil olunan 
komandamızın üzvü ilk yarış günü qızıl medal qazanıb. 
Belə ki, 87 kq çəki dərəcəsində mübarizəyə qatılan Mi-
lad Beigi Hərçəqani bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri 
kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

Ondan sonra daha bir idmançımız fəxri kürsüdə yer 
alıb. 87 kq yuxarı çəki dərəcəsində mübarizəyə qoşulan 
Radik İsayev finala kimi irəliləsə də, həlledici döyüşdə 
ispaniyalı İvan Qarsiya Martinezə məğlub olaraq yarışı 
gümüş medalla başa vurub.
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Hərçəqani “TurkisH Open” 
yarışında qızıl medal qazandı



"Turkish Open" beynəlxalq yarışın üçüncü günü də 
millimiz üçün uğurlu alınıb. Belə ki, Ayxan Tağızadə də 
fəxri kürsüyə qalxıb. Yarışa 74 kq çəki dərəcəsində qatı-
lan komandamızın üzvü, yarımfinala kimi inamla irəliləsə 
də, finala vəsiqə uğrunda döyüşdə ispan rəqibinə məğ-
lub olub. Ayxan yarışı bürünc medalla başa vurub.

Beləliklə, Azərbaycan taekvondoçuları yarışı 1 qı-
zıl, 1 gümüş və 1 bürünc medalla medalla başa vurub-
lar. Ümumiyyətlə, sayca 8-ci dəfə keçirilən turnirdə 46 
ölkədən 1590 idmançı bütün kateqoriyalarda (böyüklər, 
gənclər, yeniyetmələr və poomse) mübarizə aparıb. 

“Turkish Open” yarışı TRT Spor kanalında canlı ya-

yımlanıb. Döyüşləri şərh edən aparıcı, ölkəmizi təmsil 
edən beynəlxalq dərəcəli hakim Ramal Camalov haqqın-
da xoş ifadələr işlədib. Bu isə federasiya tərəfindən son 
zamanlar hakimlər üçün təşkil edilən seminarların, onla-
rın inkişafına böyük təkan verdiyinin bariz nümunəsidir. 

Yeri gəlmişkən, yarışda döyüşləri yüksək səviyyədə 
idarə etdiyi üçün Azərbaycan Taekvondo Federasiyası-
nın baş hakimi Gündüz Abdullayevi yarışın "ən yaxşı ha-
kimi" adına layiq görülüb.

Ondan başqa, ölkəmizi hakimlərdən Ramal Camalov 
və Aygül Abdullayeva da təmsil edib.
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Sarkazm yaxşı şeydi. Bəzən insan özünə də 
sarkazmla yanaşmağı bacarmalıdır. Ötən axşam 
millimiz Serbiyaya məğlub oldu. Bundan əvvəl 
qətərlə yoxlama, portuqaliya ilə isə rəsmi matçda 
1 top fərqi ilə uduzduq. Bəli, uduzduq. çünki bu 
məğlubiyyətin qarşısında Vətənimizin adı yazılıb. 
istənilən sahədə uğuru da bizimdi, acısı da...

Bəs Portuqaliya və Serbiya ilə matçlardakı məğlubiy- 
yətə sevinəkmi? Axı, indiyədək 3 dəfə səfərdə üz-üzə 
gəldiyimiz Portuqaliyaya daim böyük hesabla məğlub 
olmuşduq. Serbiyadan evdə alınan acı 1:6 hesablı 
məğlubiyyət də yaddaşlardan silinməyib. Hə, bu rakurs- 
dan yanaşsaq, təsəlli tapa bilərik. Amma məğlubiyyət-
dən savayı daha bir məqam var ki, ürəkaçan deyil. 
Söhbət ultramüdafiə sistemindən gedir. Canni de Byazi 
6 müdafiəçiylə oyun üslubunu seçməklə, millini “avto-
bus”a məhkum etdi. Bu “nəqliyyat vasitəsi”nə şənbə 
və bazar, habelə bayram günlərində həsrət qalsaq da, 
meydanda istifadəsini heç kim ləğv etməyib, amma 
bunun müəyyən qarşılığı da olmalıdı: ya nəticə, ya da 
kəsərli əks-hücumlar. Turnir cədvəlində xal ehtiyatımız 
startdakı qədərdirsə, deməli, nəticəyə bir quş. Kəsərli 
əks-hücum qurulmayıbsa, deməli, oyuna da eynən.

Niyə belə alındı? Yuxarıda əbəs yerə sarkazma dair 
cümləyə zərurət duymamışdım. Məsələ burasındadır 
ki, de Byazi futbçularına əks-hücumları sürətli qurmağı 
qadağa edə bilməzdi. Bunun üçün ilk növbədə sürət və 
iti düşüncə qabiliyyəti lazımdı. Bizdə isə nə o var, nə 

də bu. Şahmatda blits və klassik partiya arasında yerlə 
göy qədər fərq olduğu kimi, iti düşüncəylə topu qarşı-
na qoyub götür-qoy etmək arasında da eyni. Bax, ona 
görə də topu ələ keçirdikdən sonra sürətli və kəsərli 
əks-hücum etmir millimiz: futbolçularımız bunu mövqe 
hücumu ilə əvəzləyir ki, qarşılarındakı rəqibin ustalıq 
səviyyəsini nəzərə aldıqda, etdiklərinin heç bir faydası 
olmur...

Niyə belə olur? Çünki milli üzvlərinin 99,9 faizi 
Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edir. Aşağı temp-
də keçən oyunlarda futbolçuların inkişaf etməsi qey-
ri-mümkündür. Bəzən xeyli insan təəccüblənir ki, hansı-
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yarızaraFaT, yarıgerçək - çempiOnaTı 
dayandırmaq gərəkdir ki, milli...
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sa legioner Azərbaycana gəldiyi ilk mövsümdə əla futbol 
sərgiləyir, daha sonra enişə məruz qalır. Səbəb həmin 
tempdədi: o, istəsə də, istəməsə də bu tempə enməyə 
məhkumdu və karyerası ərzində topladığı 1 mövsümə 
“zərərsizləşdirilir”...

Qayıdaq milli futbolçulara. Müstəqillik qazandığımız  
dönəmdən bəri ən uğurlu komandamız (xal yox, sər-
gilənən futbolu nəzərdə tuturam) 2002-2003-cü illərə 
təsadüf edib. Ortaya sual çıxır ki, həmin vaxt nə baş 

vermişdi? Milli çempionatımız dayandırılmışdı və ölkədə 
sayılıb-seçilən futbolçuların böyük əksəriyyəti xarici klu-
blara üz tutmuşdu. Bu siyahıya nəzər yetirin, sonra da-
vam edək:

Samir Əliyev, Kamal Quliyev, Tərlan Əhmədov, 
Fərrux İsmayılov (hamısı “Volın”, Ukrayna), Cahangir 
Həsənzadə, Mahmud Qurbanov, Vadim Vasilyev, İlham 
Yadullayev (hamısı “Tavriya”, Ukrayna), Ceyhun Sulta-
nov, Xaqani Məmmədov, Füzuli Məmmədov, Hüseyn 
Məhəmmədov (hamısı “Maşinsazi”, İran), Ramiz Məm-
mədov (“Peykan”, İran), Adil Şükürov, Rafael Əmirbəy-
ov, Bəhram Şahquliyev, Elxan Müslümov, Vitali Koval- 
yov (hamısı “Traktorsazi”, İran), Rüfət Quliyev (“İstiqlal”, 
İran), Rəşad Sadıqov (“Fulad”, İran), Emin Quliyev (“Al-
aniya”, Rusiya), Qurban Qurbanov (“Fakel”, Rusiya).

Bax, belə bir mənzərə yaranmışdı. Elə bunun nəticə-
sidir ki, Samir Əliyev Bakıda İtaliya millisinin ulduzlar 
toplusundan ibarət futbolçularının başına ip keçirib, 
istədiyi istiqamətə sürüyürdü. Elə bunun nəticəsidir ki, 

Qurban Qurbanovla Fərrux İsmayılov Serbiyanın qa-
pısından ikisinə 4 qol vurmuşdu. Elə bunun nəticəsi 
idi ki, Mahmud Qurbanova “Professor” ləqəbi verilmiş-
di. İndi isə... De Byazi 1000 dəfə haqlıdır ki, millimizdə 
cəmi bir futbolçu ölkə xaricində çıxış edir, onun koman-
dası da turnir cədvəlində 13-cü pillədə qərarlaşıb. De 
Byazi 1000 dəfə haqlıdır ki, futbolçularımız əvəzetmə 
istəməsini xüsusi olaraq qabardır.

Amma biz heç zaman mövzunu qapamadan bitir- 
mirik. Mütləq çıxış yolunu göstərməyi özümüzə borc 
bilirik. Necə deyərlər, ötürməni veririk, qolu vurub-vur-
mamaq isə artıq ifaçıların işidi. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi, həmin dövrdə ölkəmizdə futbol dondurulmuş-
du və ölkə çempionatı şirəsində qaynayan futbolçu-
larımız mövcud vəziyyətə uyğun variantlar axtarmağa 
başladılar ki, üzdə olanlar ölkə xaricinə üz tutdular, daha 
çətin mühitə düşdülər, daha mürəkkəb və ağır məşqlər 
və oyunlar gördülər. Bunun nəticəsində də ustalıq səviy-
yələri nəzərəçarpacaq dərəcədə artdı.

Bəs indi nə etməli, çempionatı dayandırmaq gərəkdir 
ki, “xaricdən gələn təkliflər cəlbedici deyil”, “mən ölkədən 
kənara çıxanda darıxıram” deyən futbolçular nəhayət ki, 
xaricə yollansınlar? Belə kəskin qərara ehtiyac yoxdu. 
Yetər ki, legioner limiti yığışdırılsın. Belədə, yerli futbolçu 
kluba “10 mindən aşağı məbləğə qol çəkməyəcəm” 
(aylıq məvacib şərtidir) tipli şərt irəli sürə bilməyəcək. 
Çünki klubun alternativi olacaq. Klub həmin vəsaitə daha 

keyfiyyətli əcnəbi oyunçuyla müqavilə imzalaya biləcək. 
Belədə, yerli uşaqlar da ölkə xaricinə yollanmaq üçün 
dəridən-qabıqdan çıxacaqlar. Çünki indi xaricdən gələn 
aylıq 5-7 min dollarlıq təkliflərə naz edən futbolçular limit 
yığışdırıldıqdan sonra ölkə hüdudları kənarından gələn 
hər bir təşəbbüsə uça-uça razılaşacaqlar. Əlbəttə, bütün 
futbolçulara xarici klublarda yer olmayacaq. Amma bur-
da qalanlar yerli klubların şərtləri altında çıxış etməli ola-
caq, məşqdən sonra qəlyan çəkməyə yox, əlavə məşq 
etməyə can atacaqlar ki, onlar üçün də ölkə xaricindən 
elçi düşən klublar olsun.

Hələliksə... Sarkazmla öz-özümuzə gülməkdən 
başqa çarəmiz qalmır. Olanımız budur, udsaq da, 
uduzsaq da, olanımız budur. Amma unutmayın ki, 
keçmişə qayıdıb startı dəyişmək mümkün olmasa da, 
indi start götürüb finişi dəyişmək olar.

CeYHUn əliYeV



Azərbaycan Respublikası gənclər və 
idman nazirliyi 2021-ci il üçün müxtəlif idman 
növlərində ölkəmizin yığma komandalarının 
məşqçilər heyətinin siyahısını açıqlayıb.

Siyahı olimpiya növləri üzrə 26, 
qeyri-olimpiya üzrə isə 23 federasiyanın 
tabeliyindəki idman növlərini əhatə edir.
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Braziliya ilə oyunda 3 qol vurmaq 
hər kişinin işi deyil. Bunu 1982-ci 
ildə dünya çempionatının qəhrəmanı 
italiyalı Paolo Rossi bacarıb. O mun-
dialın ki, nümayiş olunan futbolun 
keyfiyyətinə görə həmişə rəğbətlə 
xatırlanır və “Castrol Index”in araş-
dırmasına görə, 1966-cı ildən 2006-
cı ilə kimi olan dünya çempionatla-
rında ötürmələrin dəqiqliyinə (84 %) 
görə ən yüksək göstəriciyə malikdir.

Qolların sayəsində milli koman-
dan 44 ildən sonra dünya çempionu 
olursa, 9 qolla ölkənin dünya çempi-
onatlarında ən məhsuldar üç futbol-
çusundan birisənsə, səndən sonra 
komandan Braziliyaya qalib gələ bil-
mirsə, o zaman sən dahisən.

İki dünya çempionatının (1978, 
1982) rəmzi yığmasında yer almı-
sansa, şöhrətin təsadüfi ola bilməz. 
Sonra bir mundial ərzində ehtiyat 
oyunçular skamyasında oturmağın 
(1986-cı ildə - Carlo Ancelotti, Marco 
Tardelli kimi) belə uğurlarına kölgə 
salmır.

UEFA-nın 2004-cü ildəki “Qızıl 
yubiley”i üçün Avropanın son 50 ildə 
ən yaxşı futbolçularını müəyyənləş-
dirmək məqsədilə keçirilən onlayn 
sorğuda Rossi 250 nəfər arasında 
12-ci olur ki, bu da azarkeşlərin ona 
olan sevgisini göstərir.

If you score three goals against 
Brazil, then you are the king. Such a 
king was the Italian Paolo Rossi in the 
1982 FIFA World Cup, fondly remem-
bered for the quality of the football on 
show, a view borne out by the 84% 
passing accuracy registered in Spain, 
the highest in any Finals tournament 
between ’1966 and ’2006 according 
the Castrol Index.

Moreover, if thanks to your goals, 
the national team becomes the World 
Cup winner after 44 years, if you are 

Если ты забиваешь три гола 
Бразилии – значит, ты король! Та-
ким королем был итальянец Паоло 
Росси на чемпионате мира по фут-
болу 1982 года, которого с любовью 
вспоминают за высокое качество 
футбола, о чем свидетельствует за-
фиксированная в Испании точность 
пасов на уровне 84% - это самый 
высокий показатель среди всех фи-
нальных турниров с 1966 по 2006 
согласно рейтингу Castrol Index.

И если команда становится по-
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Amma artıq 2020-ci ildə “France 
Football”un “Xəyalların komandası”-
na namizədlər siyahısında ona yer 
tapılmır.

...Rossi 1982-ci ildə Avropanın 
ən yaxşı futbolçusu kimi “Qızıl top”, 
yəni “Ballon d’Or” mükafatını qazan-
dığı zaman sorğuda mümkün olan 
130 xaldan 115-ni (88.46%) topla-
mışdı. Münsiflər heyətinin 26 üzvün-
dən yalnız ikisi onun adını anketin-
də yazmamışdı. Öz kolleksiyamdan 
sorğunun nəticələrinin yer aldığı 28 
dekabr 1982-ci il tarixli “France Fut-
bol” jurnalını nəzərdən keçirərkən 
şotlandiyalı jurnalist Alex Gordonun 
Rossiyə səs verməməsinə necə 
haqq qazandırdığına rast gəldim: 
"Bilirəm ki, dünya çempionatında 6 
qol vurduğu üçün Paolo Rossi dahi 
futbolçu saylır. Lakin dünya çempi-
onatının keçirildiyi ildə olsa belə, bir 
ildə cəmi üç oyunda uğur qazanmaq, 
fikrimcə, nə “Qızıl top”a layiq görül-
mək, nə də sorğuda ilk beşliyə düş-
mək üçün kifayət deyil".

Nə etmək olar, hər kəsin öz 
həqiqəti var.

Ancaq Rossi böyük uğurunun 
təməlini hələ 70-ci illərin sonlarında 
qoymuşdu və bu onun “Avropada 
ilin ən yaxşı futbolçusu” adı uğrunda 
mübarizədəki nəticələrində özünü 
göstərmişdi: 1978-ci ildə 5-ci yer və 
1979-cu ildə 6-cı yer.

Sonra o, Mişel Platini, Zbiqnev 
Bonek və digər ulduzlarla birlikdə 

one of the three top scorers of the na-
tional team with 9 goals in the World 
Cup, and after you, the national team 
cannot beat Brazil, and then you are 
great.

If you were part of All-Star teams of 
two World Cup (1978 and 1982), your 
fame cannot be accidental. Although 
then you sit on the subs bench for the 
entire tournament (1986 FIFA World 
Cup, like Carlo Ancelotti, Marco Tardel-
li), this does not decrease your merits.

In online poll, conducted by UEFA 
for its Golden Jubilee in 2004, which 
honored best European footballers 
from the fifty previous years, Rossi was 
ranked 12th among 250 players and it 
shows the fans' love for him.

Although already in 2020, he does 

бедителем чемпионата мира спу-
стя 44 года благодаря твоим голам, 
если с 9 голами входишь в тройку 
лучших бомбардиров своей страны 
на чемпионатах мира, и если сбор-
ная никак не может обыгрывать 
Бразилию после тебя, значит ты 
великий.

Если попадаешь в символиче-
скую сборную двух чемпионатов 
мира (1978 и 1982), твоя слава не 
может быть случайной. Если даже 
потом весь турнир сидишь на ска-
мейке запасных (ЧМ-1986, как и 
Карло Анчелотти, Марко Тардел-
ли), это не умаляет твоих заслуг.

В онлайн-опросе, проведенном 
УЕФА к «Золотому юбилею» в 2004 
году, в котором чествовали лучших 
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futbol tarixinin ən yaxşı komanda-
larından biri sayılan 80-ci illərin ilk 
yarısının “Juventus”unda oynadı. 
1982/83 mövsümündə isə 6 qolla 
Avropa Çempionlar kubokunun bom-
bardiri oldu...

“Mən əvvəlcə müdafiəçi olmaq 
niyyətində deyildim. Paolo Rossinin 
1982-ci ilin dünya çempionatında 6 
qol vurmasını izlədikdən sonra kim 
arxa xətdə oynamaq istəyərdi ki?", 
- 2006-cı ilin dünya çempionu və 
“Qızıl top”un sahibi italiyalı Fabio 
Cannavaronun bu sözləri də Rossi-
nin hücumçu kimi gücünü nümayiş 
etdirir.

Rossi özü isə belə deyirdi: “Qol 
- hücumçu üçün “göylərdən gələn 

not make the list of candidates for the 
Ballon d’Or Dream Team.

...When Rossi won the Ballon d'Or 
in 1982, he got 115 points out of 130 
possible (88.46%) for the Award. Only 
two out of 26 voters did not write his 
name in their best players list. When I 
flipped through France Football Maga-
zine from December 28, 1982 from my 
collection, which contains the results 
of that election, I saw how the Scottish 
journalist Alex Gordon justified his not 
choosing Rossi: "I know Paolo Rossi 
is considered a great man because he 
has scored six goals in the World Cup. 
However succeeding in just three mat-
ches in one year, even if it was the year 
of the World Cup, does not seem to me 
to deserve a Ballon d'Or, nor even a top 
five citation."

европейских футболистов за пять-
десят предыдущих лет, Росси занял 
12-е место среди 250 игроков, что 
свидетельствует о любви болель-
щиков к нему.

Хотя уже в 2020 году ему не на-
шлось место в списке кандидатов в 
«Команду мечты» «Золотого мяча», 
то есть сборную всех времен.

...В 1982 году, когда Росси вы-
играв «Золотой мяч» был признан 
лучшим игроком Европы, он полу-
чил 115 очков из 130 возможных 
(88,46%). Только двое из 26 членов 
жюри не отметили его имя в своих 
анкетах. 

Пролистал журнал «France 
Football» от 28 декабря 1982 года 
из своей коллекции, в котором 
представлены итоги опроса и уви-
дел, как шотландский журналист 
Алекс Гордон оправдывал свой от-
каз от выбора Росси: «Я знаю, что 
Паоло Росси считается великим 
игроком, потому что он забил 
шесть голов на чемпионате мира. 
Однако за успех всего в трех мат-
чах за год, даже если это был год 
проведения чемпионата мира, мне 
кажется, не заслуживают ни «Зо-
лотого мяча», ни даже попадания 
в пятерку лучших».

Что поделать, у каждого своя 
истина.

Но фундамент своего величия 
Росси заложил еще в конце 70-х, и 
это отразилось на его результатах 
в борьбе за звание лучшего фут-
болиста Европы - 5-е место в 1978 
году и 6-е в 1979 году.

После этого он вместе с Мише-
лем Платини, Збигневом Бонеком и 
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bərəkət” kimidir. Bu sizə tamamilə 
yeni həyat verir”.

Mənim də Rossi ilə bağlı kiçik 
xatirəm var. Məktəb illərində futbol 
oynayanda, adım azacıq bənzədiyi 
üçün uşaqların mənə “Rossi” de-
dikləri yadımdadır. Ancaq 1982-ci il 
dünya çempionatının oyunlarını iz-
ləmişəmmi? Bax, bunu xatırlamıram, 
onda balaca uşaq idim...

2020-ci ildə futbol dünyası Paolo 
Rossi ilə vidalaşdı. Onu canlı gör-
məyənlər şəkil və videolardan cazi-
bədar təbəssümü ilə xatırlayacaqlar.

Rasim Mövsümzadə

What to do, everyone has their own 
truth.

Nevertheless, Rossi laid the foun-
dation for his greatness back in the late 
1970s, and this was reflected in his re-
sults in the fight for the European Foo-
tballer of the Year - 5th place in 1978 
and 6th in 1979.

Then he, along with Michel Platini, 
Zbigniew Boniek and other stars, was a 
member of Juventus of the first half of 
the 1980s, considered one of the best 
teams in the history of football. Moreo-
ver, he was the top scorer of the Euro-
pean Cup in 1982/83...

“I didn't start out wanting to be a 
defender. Who would want to be in the 
back-line after having watched striker 
Paolo Rossi scores six goals in the 
1982 World Cup?"

This quote from the 2006 World 
Cup and Ballon d’Or winner Italian Fa-
bio Cannavaro for The Players' Tribu-
ne demonstrates Rossi's power as a 
forward.

“A goal, when it comes, is like man-
na from heaven for a striker. It gives 
you a whole new lease of life.” So said 
Rossi himself.

I have my own little story related 
to Rossi. When I played football as a 
child, because of the slight resemblan-
ce to my name, my teammates called 
me Rossi. Did I watch World Cup mat-
ches in 1982? I don't even remember, 
then I was very small.

The football world said goodbye to 
Paolo Rossi in 2020. Those who have 
not seen him play live will remember 
him with his charming smile from pho-
tos and videos...

Rasim Movsumzadeh

другими звездами входил в состав 
«Ювентуса» первой половины 80-х, 
который считается одной из лучших 
команд в истории футбола. А потом 
он становился лучшим бомбарди-
ром Кубка европейских чемпионов 
в сезоне 1982/83...

«Я изначально не хотел быть 
защитником. Кто захочет играть 
в обороне, увидев, как нападаю-
щий Паоло Росси забивает шесть 
голов на чемпионате мира 1982 
года?»

Эта цитата от итальянца Фабио 
Каннаваро, чемпиона мира и обла-
дателя «Золотого мяча» 2006 года, 
является серьезным аргументом в 
адрес Росси как нападающего.

«Гол, когда он наступает, для 
нападающего подобен манне не-
бесной. Это дает вам совершен-
но новую жизнь». Так говорил сам 
Росси.

И у меня есть своя собственная 
маленькая история, связанная с 
Росси. В детстве, когда мы играли в 
футбол, из-за небольшого сходства 
моего имени с его фамилией ребя-
та называли меня Росси. Но смо-
трел ли я матчи чемпионата мира 
1982 года? А вот этого не помню, я 
был маленьким тогда.

Футбольный мир попрощался с 
Паоло Росси в 2020 году. Те, кто не 
видели его игру вживую, будут пом-
нить его очаровательную улыбку на 
фотографиях и видео…

Расим Мовсумзаде
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Xüsusi idman ənənəsi olan İmişli-
nin futbol həyatı da AFFA tərəfindən 
də diqqətdən kənarda qalmayıb. 
Bu məqsədlə "Mil-Muğan” futbol 
klubunun prezidenti Mirheydər Se-
fiyevlə müsahibəni oxucularımızın 
diqqətinə çatdırırıq.

- mirheydər müəllim, əvvəlcə 
özünüz barədə məlumat verərdi-
niz.

- İxtisasca memar olsam da, lap 
uşaq vaxtlarımdan, təhsil aldığım 
dövrdə və hərbi xidmətdə olduğum 
dövrdə də futbolla məşğul olmuşam. 
1980-ci illərdə İmişlinin "Meliorator” 
komandasında oynamışam. Ölkə 
üzrə keçirilən futbol yarışlarında işti-
rak etmişəm. Hücumçu olmuşam. 
Sonradan tale elə gətirdi ki, əmək 
fəaliyyətimi futbolda davam etdirdim. 
2004-cü ildən 2013-cü ilədək "MKT-
Araz” futbol klubuna, 2013-cü ildən 
isə "Mil-Muğan” futbol klubuna rəh-
bərlik edirəm. Futbolda olmağımdan 
çox məmnunam. Geniş miqyaslı, 
mürəkkəb və düşündürən sahədir. 
Qələbələr, məğlubiyyətlər çox se-
vincli, kədərli hissləri və duyğuları 
yaşadır insana.

- imişlidə futbol ənənələri-
nin böyük tarixi var. müxtəlif 
dövrlərdə güclü təmsilçiləri olub. 

2004-2007-ci illərdə "mkT-araz” 
komandasını xüsusilə qeyd 
etmək olar. istərdik ki, imişli 
futbolunun tarixi barəsində sizin 
fikirlərinizi öyrənək.

- İmişli rayonunda, futbol 
yarışları, əsasən, 1965-1966-cı 
illərdən başlayıb. "Muğan”, "Məh-
sul”, "Meliorator”, "Energetik”, 
"Lokomotiv”, "MKT-Araz” və "Mil-
Muğan” futbol komandaları ölkə 
çempionatında iştirak ediblər. Gü-
clü, tanınmış futbolçular da olub. 
Əvvəllər şərait yüksək səviyyədə 
olmasa da, son dövrlər - 2004-cü 
ildən bəri İmişli rayonunda tikilən 
müasir stadionda yüksək səviyyədə 
yarışların keçirilməsi mümkündür. 
Hətta "MKT-Araz” - "Tiraspol” Avro-
pa oyununun keçirilməsinin də şa-
hidi olmuşuq. Ümumiyyətlə, İmişlidə 
futbola maraq həmişə çox yüksək 
olub. Bunu futbolçular da, hakimlər 
də, futbol mütəxəssisləri də təsdiq 
edə bilərlər. Son dövr hadisələri 
azarkeşləri futbolsuz qoysa da, 
bu həsrət həm də, öz növbəsində, 
azarkeşlərin futbola istəyini daha da 
artırıb. İnanıram ki, yarışlara icazə 
verilsə, azarkeşlərin sayının əvvəlki 
dövrə nisbətən daha da artdığının 
şahidi olacağıq.

- azərbaycan prezidenti 
ilham əliyev 2006-cı ildə imişlidə 
stadionun açılışında iştirak edib. 
Həmin dövrləri necə xatırlayırsız?

- Müasir stadionun 2006-cı il 
martın 23-də açılışı olub. Həm 
Prezident İlham Əliyev, həm də vi-
tse-prezident xanım Mehriban Əli-
yeva stadionun açılışında iştirak et-
mişdilər. Bütün infrastruktur barədə, 
stadionun Avropa standartlarına 
uyğun olması və digər məlumatlar 
Prezidentə təqdim edilmişdi. Ölkə 
başçısı bütün heyətlə və futbolçu-
larla görüşərək, gələcəkdə İmişlidə 
daha böyük futbolun olacağına əmin 
olduğunu bildirmişdi. Bölgələrdə 
idmanın inkişafına olan diqqət və 
qayğının göstəricisi olaraq, ölkə 
başçısının İmişli rayonunda stadio-
nun açılışında iştirak etməsi nəinki 
futbolçularda, həm də rayon əhal-
isində futbola olan marağı daha da 
artırıb.

- Hazırda stadionun vəziyyəti 
hansı səviyyədədir? Orada fut-
bolla yanaşı digər idman növləri 
üzrə məşqlər keçirilirmi?

- Stadionun bütün infrastrukturu, 
həmişə olduğu kimi, əla vəziyyət-
dədir. İki oyun meydançamız var. 
Onlardan biri süni, digəri isə təbii ot 
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mirHeydər seFiyev: “aFFa kluBumuza 
dəsTəyini və köməyini əsirgəmir”

Ölkəmizdə Olimpiya Hərəkatına və 
idmana dövlət səviyyəsində göstərilən 
diqqət və qayğı sayəsində bu sahələr 
böyük sürətlə inkişaf edib. Həm pay-
taxtımızda, həm də regionlarda idman 
kütləvi xarakter alıb. çoxsaylı Olimpiya 
idman komplekslərində, stadionlarda 
və digər idman qurğularında uşaqlar, 
yeniyetmələr və gənclərlə yanaşı, yaşlı 
insanlar da idmanla məşğul olur. Fut-
bol oyunları isə bütün bölgələrin idman 
həyatının sanki ana xətti, necə deyərlər, 
şah damarıdır. Bu səbəbdən də futbolun 
inkişafı daha çox bölgələrdən başlayır.
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örtüklüdür. Yarışlar üçün tam hazır 
vəziyyətdədir. Daim qulluq olunur. 
Üç məşq meydançamız var. Hazır-
da azyaşlı qruplarımız məşqlərini 
davam etdirirlər. Stadionumuz sırf 
futbol üçün nəzərdə tutulub və bu 
yöndə tikilib. Ona görə də stadionda 
idmanın başqa növləri fəaliyyət 
göstərmir.

- "mil-muğan” futbol klubu 
hazırda premyer liqa və ı div-

izionda iştirak etməsə də, uşaq 
futbolunda fəaliyyətini davam 
etdirir. Bu sahədə aFFa ilə qa-
rşılıqlı fəaliyyətinizi hansı sahədə 
qurmusunuz?

- Koronavirus bütün dünya-
da, bütün sahələrə öz mənfi tə-
sirini göstərdi. Şükürlər olsun ki, 
ölkəmizdə vaxtında görülən qab-
aqlayıcı tədbirlər sayəsində, digər 
ölkələrə nisbətən, bu sınaqdan 

indiyə qədər az itkilərlə çıxmışıq. 
Pandemiya ilə bağlı bütün çətin-
liklərə baxmayaraq, AFFA klubumu-
za dəstəyini və köməyini əsirgəmir. 
Ümumiyyətlə, həm məşqçilər, həm 
də digər işçilər AFFA tərəfindən 
əmək haqqları ilə vaxtlı-vaxtında 
təmin olundular. Federasiyanın açıq 
havada məşqlərin keçirilməsinə ica-
zə verdiyi vaxtdan da azyaşlı qruplar 
məşqlərini davam etdirirlər. Bir daha 
demək istərdim ki, AFFA-nın həm 
pandemiyadan əvvəl, həm də pan-
demiya dövründə futbolun inkişafı 
üçün "Mil-Muğan” klubuna etdiyi 
kömək sayəsində biz fəaliyyətimizi 
davam etdiririk.

Fürsətdən istifadə edib həm 
maddi, həm də mənəvi dəstəyə və 
köməyə görə AFFA-nın rəhbərliyinə, 
xüsusilə də icraçı vitse-prezident 
Elxan Məmmədova dərin minnət-
darlığımızı bildiririk.

- məlumdur ki, bütün dünya-
da olduğu kimi, ölkəmizdə də 
koronavirus bütün sahələrə 
mənfi təsir göstərdi. idman da 
böyük problemlərlə üz-üzə qaldı. 
məşqlər keçirilmədi, yarışlar 
təxirə salındı. Bu barədə nə deyə 
bilərsiniz?



- Hamımız bilirik ki, Azərbay-
can futbolunda ən vacib işlərdən 
biri, bəlkə də birincisi uşaq futbol-
unun inkişaf etdirilməsidir. AFFA 
da bu məsələyə daha ciddi fikir 
verir. 2004-cü ildən bu günədək 
regionlar daxili və regionlararası 
yarışlarda iştirak edirik. Hətta bizim 
klubun qızlardan ibarət komandası 
da var. Respublika çempionatında 
iştirak edirlər. 2012-2013-cü illər 
mövsümündə 13 yaşlılar, 2013-
2014-cü illər mövsümündə isə 15 
yaşlılar arasında ölkə çempionu 
olmuşlar. Baxmayaraq ki, biz Pre-
myer Liqada və I divizionda, mali-
yyə çətinliyi üzündən, təmsil oluna 
bilmirik, amma azyaşlılar arasın-
da keçirilən ölkə çempionatında 
bütün yaş qrupları üzrə komanda-
larımız fəaliyyət göstərir. Təcrübə-
li məşqçilərimiz Xalıq, Ələmdar, 
Laçın və Murad müəllim, əsasən, 
məktəblərarası keçirilən yarışlara, 
kəndlərdə uşaqların özfəali-
yyət oyunlarına baxaraq, oradan 
uşaqları seçib, qruplara dəvət 
edirlər. Onları AFFA-nın köməyi 
ilə topla, idman geyimlərilə, nəqli-
yyatla təmin edirik. Pandemiyaya 

görə hazırda yarışların keçirilməsi 
müvəqqəti dayandırılıb. Buna bax-
mayaraq, məşqlər davam edir və 
çempionat başladıqda yarışlarda 
iştirakımızı davam etdirəcəyik.

- yetişdirdiyiniz futbolçular 
arasında hansı məşhur simalar 
var?

- 20-dən çox futbolçumuz Pre-
myer Liqa və I divizion komanda-
larında oynayırlar. Xüsusilə Bəhlul 
Mustafazadəni qeyd etmək istərdim. 
"Sabah” futbol komandasının, eyni 
zamanda milli komandamızın üz-
vüdür. Sadıq Quliyev "Qəbələ”də, 
Nəbi Məmmədov "Sumqayıt” ko-
mandasında oynayırlar. Bəlkə də 
İmişli yeganə rayondur ki, əgər I 
divizionda iştirak etsək, bütün fut-
bolçular yerli oyunçulardan ibarət 
ola bilər.

- Futbol bütün dünyada ən 
çox sevilən idman növüdür. Bu-
rada inkişaf da var, problemlər 
də. maraqlıdır, rayonda futbolun 
gələcək inkişaf perspektivləri 
barədə nə deyə bilərsiniz?

- Bilirik ki, böyük şəhərlərdən 
fərqli olaraq, rayon yerlərində, az 
da olsa, idmanın bir çox növləri 

fəaliyyət göstərir. Əsasən maraq 
isə futboladır. Futbolçuların oyun 
və məşq meydanları, topla, idman 
geyimlərilə, nəqliyyatla təmin olun-
ması futbola marağı daha da artırır 
və bilirik ki, qeyd etdiyiniz kimi, 
futbol digər idman növlərindən 
daha çox seviləndir. Araşdırsanız 
görərsiniz ki, ən güclü futbolçu-
lar daha çox bölgələrdən çıxıb, 
xüsusilə də iqlimi isti olan böl-
gələrdən. Çox təəssüf ki, bizim 
klubda 17 yaşdan sonra futbolçu-
lar digər klublara getməli olurlar 
və bəzən də klublara qəbul olun-
mayanda erkən yaşda futboldan 
gedirlər. Bu səbəbdən futboldan 
gedənlər arasında istedadlılar 
da az deyil. Yəqin ki, AFFA-nın 
köməyi ilə yaxın gələcəkdə bu 
məsələ də öz həllini tapacaq. Mən 
tam əminəm ki, bundan sonra da 
bizim yetirmələrimiz ölkəmizin ən 
güclü futbolçularının siyahısında 
olacaqlar. İnşallah, siz də bunun 
şahidi olacaqsınız!

Anar əhmədov
“Olimpiya dünyası” 
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Misirin pay-
taxtı qahirədə 
keçirilən qılın-
coynatma üzrə 
yeniyetmə və 
gənclərin dün-
ya birinciliyində 
sablya üzrə milli 
komandamızın 
üzvü zərifə Hüsey-
nova yeniyetmələr 
arasında bürünc 
medal qazanıb.

Qrup mərhələsini 4 
qələbə ilə başa vuran 
idmançımız 1/16 finalda 
Misir təmsilçisi Adel Eldokşın (15:8) 
ardınca özbəkistanlı sablyaçı Jas-
mina Abdullayevanı (15:11) məğlub 

edib. Yarımfinala yüksəlmək uğrunda 
keçirilən görüşdə Koreya Respublika-
sı qılıncoynadanı Li Yunseo üzərində 
15:6 hesablı inamlı qələbə qazanan 

Z.Hüseynova dünyanın ən 
güclü 4 yeniyetmə sablyaçı 
sırasına yüksəlməklə turni-
rin bürünc medalını təmin 
edib. Təmsilçimiz finalın bir 
addımlığında dünya birinci-
liyinin qalibi ABŞ sablyaçı-
sı Maqda Skarbonkieviczə 
9:15 hesabı ilə uduzub.

Bu, Azərbaycanın qı-
lıncoynatma tarixində sab-
lya üzrə yeniyetmələrin 
dünya birinciliyində qaza-
nılan ilk medaldır.

Xatırladaq ki, daha 
əvvəl şpaqaçımız Rus-

lan Həsənov 2019-cu ildə Polşanın 
Torun şəhərində keçirilən gənclərin 
dünya birinciliyində bürünc medal 
qazanıb.

azərbaycan qılıncoynadanı dünya birinciliyində bürünc medala sahib çıxıb

Moskvada kişilər və qadınlar arasında 
ağır atletika üzrə Avropa çempionatında  
Azərbaycan komandasının üzvü Boyanka 
Kostova birdən qaldırma hərəkətində 95 ki-
loqram nəticə ilə bürünc, təkanla qaldırma 
hərəkətində isə 116 kiloqram ilə qızıl medal 
qazanıb. Toplam 211 (95 + 116) kiloqram 
nəticə göstərən atletimiz yekun sıralamada 
Avropa çempionatının qızıl medalına sahib 
çıxıb. O, 59 kiloqram çəki dərəcəsində mü-
barizə aparıb.

Xatırladaq ki, B.Kostova 2012, 2015 və 
2016-cı illərdəki Avropa çempionatlarının və 
2015-ci ildəki dünya çempionatının da qali-
bidir.

Azərbaycan idmançıları Tokio 
şəhərində keçiriləcək XVı Yay paralim-
piya Oyunlarına indiyədək 9 lisenziya 
qazanıblar.

Lisenziyalar atletika (3), atıcılıq (2), üz-
güçülük (3) və pauerliftinq (1) növləri üzrə 
əldə edilib.

Paralimpiya Oyunlarına vəsiqəni atleti-
ka üzrə Oloxan Musayev, Samir Nəbiyev, 
Kamil Əliyev, üzgüçülük üzrə Raman Salei, 
Dana Şandıbina, Vəli İsrafilov, güllə atıcılı-
ğı üzrə Yelena Taranova, Kamran Zeyna-
lov, pauerliftinq üzrə Elşən Hüseynov qa-
zanıblar.

Hazırda lisenziya yarışları davam edir.

azərbaycan ağır atleti dördqat avropa çempionudur
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azərbaycan idmançıları 
Tokio şəhərində keçiriləcək 
XXXll yay Olimpiya Oyunla-
rına indiyədək 16 lisenziya 
qazanıblar.

Lisenziyalar atletika (2), atı-
cılıq (1), bədii gimnastika (2), 
idman gimnastikası (2), sərbəst 
güləş (3), qadın güləşi (1), yu-
nan-Roma güləşi (1), üzgüçülük 
(1), velosiped (şose, 1), boks 
(1), taekvondo (1) növlərində qa-
zanılıb.

Olimpiya Oyunlarına vəsiqəni 
atletika üzrə Anna Skidan (çəki-
catma), Nazim Babayev (üç tə-
kanla tullanma), üzgüçülük üzrə 
Maksim Şemberev (400 m qarışıq), 
qadın güləşi üzrə Mariya Stadnik (50 
kq), sərbəst güləş üzrə Şərif Şərifov 
(97 kq), Hacı Əliyev (65 kq), Hacımu-
rad Hacıyev (74 kq), yunan-Roma 
güləşi üzrə İslam Abbasov (87 kq), 
bədii gimnastika üzrə Zöhrə Ağami-
rova (çoxnövçülük), Aliyə Paşayeva, 

Diana Əhmədbəyli, Darya Sorokina, 
Ayşən Bayramova, Zeynəb Hümmə-
tovadan ibarət qrup hərəkətləri ko-
mandası (qrup, çoxnövçülük), idman 
gimnastikası üzrə Marina Nekrasova 
(çoxnövçülük), İvan Tixonov (çox-
növçülük), güllə atıcılığı üzrə Ruslan 
Lunyov (25 metr məsafəyə kiçikçaplı 

tapançadan atəşaçma), taekvondo 
üzrə Milad Beigi Harçeqani (80 kq), 
boks üzrə Tayfur Əliyev (57 kq) əldə 
ediblər. Həmçinin Azərbaycan millisi 
şose velosipedi idman növündə 1 li-
senziyaya sahib olub.

Hazırda lisenziya yarışları davam 
edir.

Türkiyənin Antalya şəhərin-
də keçirilən cüdo üzrə "Böyük 
dəbilqə" turniri başa çatıb.

Azərbaycan komandası yarı-
şı 1 qızıl, 2 bürünc medalla başa 
vurub. Belə ki, yığmamıza qızıl 
medalı Zelim Katsoyev (100 kq) 
qazandırıb. Belə ki, 1/16 finaldan 
mübarizəyə başlayan Azərbay-
can təmsilçisi növbə ilə Kiril Maret 
(Fransa), Zlatko Kumriç (Xorvatiya), 
Kayhan Özçiçək-Takagi (Avstraliya) 
və Qriqori Minaşkinə (Estoniya) qalib 
gələrək finala yüksəlib. O, həlledi-
ci görüşdə yaponiyalı Aron Vulfu da 
məğlub edərək fəxri kürsünün ən yük-
sək pilləsinə qalxıb.

Digər cüdoçumuz Nicat Şıxəlizadə 
(66 kq) bürünc medal qazanıb. Belə 
ki, 1/16 finalda Çingizxan Saginaliye-
vi (Qırğızıstan) və 1/8 finalda Dmitri 

Minkounu (Belarus) mübarizədən 
kənarlaşdıran idmançımız komanda 
yoldaşı Orxan Səfərovla görüşüb və 
qarşılaşmadan qalib ayrılıb. Yarımfi-
nalda yapon cüdoçu Abeyə uduzan 
Nicat 3-cü yer uğrunda qarşılaşmada 
Fransanı təmsil edən Kilian Le Bloşla 
üz-üzə gəlib. Rəqibinə qalib gələn Ni-
cat Şıxəlizadə bürünc medal qazanıb.

Daha bir bürünc medalı komanda-
mıza 81 kq-da Murad Fətiyev qazan-
dırıb. Yarışa 1/16 finaldan başlayan 
cüdoçumuz ardıcıl olaraq Danial Ste-

pien (Polşa) və Din Gemeri (İsrail) 
mübarizədən kənarlaşdırıb. O, 1/4 
finalda Vədat Albayrak (Türkiyə) 
ilə dueldən məğlub ayrılıb. İdman-
çımızın təsəlliverici qarşılaşmada 
Rusiyanı təmsil edən erməni əsilli 
rəqibi David Karapetyan tatamiyə 
çıxmadığı üçün Fətiyev qalib elan 
edilib. Üçüncü yer uğrunda qarşı-

laşmada italiyalı rəqibi Antonio Espo-
zitoya qalib gələn cüdoçumuz bürünc 
medal qazanıb.

Beləliklə, ardıcıl iki nüfuzlu yarışda 
3-cü yeri tutan Murad Fətiyev Tokio 
Olimpiya Oyunlarına vacib lisenziya 
xalları qazanıb.

93 ölkənin cüdoçularının müba-
rizə apardığı turnirdə Azərbaycan 
millisi medalların əyarına görə ümumi 
hesabda 7-ci, kişilərin yarışında 4-cü 
yeri tutub.

azərbaycan cüdoçuları turniri 3 medalla başa vurublar



üzgüçü ramil vəlizadə Olimpiadaya B lisenziyası qazanıb

Futbol üzrə Bela-
rus millisinin yeni baş 
məşqçisi müəyyənlə-
şib. Komandaya georgi 
Kondratyev rəhbərlik 
edəcək.

G.Kondratyev yığmaya 
iyundakı yoldaşlıq görüş-
lərində rəhbərlik edəcək. 
Belarus komandası iyunun 

2-də Azərbaycanla, beş gün 
sonra isə Sierra Leone ilə üz-
üzə gələcək. Hər iki görüş Mins-
kdəki “Dinamo” Milli Olimpiya 
Stadionunda keçiriləcək.

Qeyd edək ki, G.Kondrat-
yev istefa vermiş Mixail Marxeli 
əvəzləyib. G.Kondratyev 2011-
2014-cü illərdə də Belarus mil-
lisinin məşqçisi olub.

Aprelin 21-25-də isveçrənin Bazel şəhərində 
idman gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçi-
riləcək.

Yarışda ölkəmizi 5 gimnast təmsil edəcək. Millimizin 
heyətində Ağamurad Qəhrəmanov, İvan Tixonov, Nikita 
Simonov, Marina Nekrasova və Milana Minakovskaya 
birincilik uğrunda mübarizə aparacaqlar.

Qeyd edək ki, turnirdə 38 ölkədən 280 idmançının 
mübarizə aparacağı gözlənilir.

idman gimnastlarımız 
avropa çempionatında

Martın 19-dan 
21-ə kimi istanbulda 
keçirilən və 7 ölkə-
nin qatıldığı Olimpi-
adaya lisenziya xa-
rakterli beynəlxalq 
yarışda Azərbaycan 
millisinin 8 idmançı-
sı iştirak edib. 

Yarışın birinci gü-
nündə millimizin üzgü-
çüsü Ramil Vəlizadə 
200 metr batterflay 
üsulunda 1 dəqiqə 59 
saniyə nəticə ilə bey-
nəlxalq turnirin mütləq 
qalibi olub. Bununla da 
idmançımız Tokio 2020 
Yay Olimpiya Oyunlarına B lisenzi-
yası qazanıb. Digər idmançımız Mər-
yəm Şeyxalızadəxangah 100 metr 
batterflay üsulunda A finalına vəsiqə 

qazanaraq finalda gümüş, 50 metr 
batterflay üsulunda isə A finalına və-
siqə qazanaraq finalda bürünc medal-
lara layiq görülüb.

Üzgüçülük milli komandasının baş 

məşqçisi Rəşad Əbdürrəh-
manov deyib: “Türkiyədə 
keçirilən bu turnirdə Ramil 
Vəlizadə, Məryəm Şeyxa-
lızadəxangah və millimizin 
digər üzvlərinin yüksək nə-
ticə göstərmələri bu il Tür-
kiyədə keçiriləcək İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarında 
komandamızın medal-
lar qazanacağına böyük 
ümidlər yaradır. Azərbay-
can Respublikası Gənc-
lər və İdman Nazirliyinin, 
həmçinin federasiyamızın 
dəstəyi, məşqçilərimizin 
səyi nəticəsində son bir 
ayda millimiz nəticə eti-

barilə dörd idman ustası dərəcəsi və 
Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarına 
B lisenziyası qazanıb. Bu da öz növ-
bəsində Azərbaycanda üzgüçülük id-
manının tarixində yeni rekorddur”.

millimizin rəqibinin yeni baş məşqçisi bəlli olub
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