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Boks üzrə növbəti Dünya
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Dünya çempionatında
YENİ DÜNYA ÇEMPİONU...
Serbiyanın paytaxtı Belqradda keçirilən dünya çempionatında Azərbaycan milli komandası
dünya çempionatını 1 qızıl və
2 bürünc medalla başa vurub.
Təmsilçilərimizdən Alfonso Dominqes qızıl, Sərxan Əliyev (71
kq) və Məhəmməd Abdullayev
(+92 kq) bürünc medal qazanıblar.
86 kiloqram çəki dərəcəsində
mübarizə aparan Avropa Oyunlarının qalibi, finalda braziliyalı Keno
Maçadonu məğlub edib. Rəqibi
üzərində 3:2 hesabı ilə qələbə qazanan boksçumuz, fəxri kürsünün
ən yüksək pilləsinə qalxıb. O, təşkilatçılar tərəfindən 100 min dollar
mükafata və çempion üçün xüsusi
kəmərə də sahib olub.
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“Tokio-2020”nin bürünc medalçısı həlledici görüşədək AİBA bayrağı altında çıxış edən Tavfiqulla
Suleymani, rumıniyalı Pol Aradoae,
rusiyalı Şarabutdin Atayev və kubalı
Ruis Kordobanı məğlub edib.
Alfonso Dominqes dünya çempionu tituluna yiyələnən 5-ci Azər-

baycan boksçusu olub. Serbiyanın
paytaxtı Belqradda qızıl medal qazanan Avropa Oyunlarının qalibinə
qədər 4 təmsilçimiz belə uğura
imza atıb. Onlardan Məhəmmədrəsul Məcidov (+91 kq) 3 dəfə fəxri
kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmaqla rekordçudur. Boksçumuz
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2011-ci, 2013-cü və 2017-ci illərdə
birinci yeri tutub. Yığmamıza ilk
qızıl medalı 2003-cü il Banqkokda
Ağası Məmmədov (54 kq) qazandırıb. Cavid Çələbiyev (56 kq) 2013cü ildə, Elvin Məmişzadə (52 kq) isə
2015-ci ildə mundialda Azərbaycan
himnini səsləndirib. Ümumilikdə 5
çempionumuz 7 qızıl medal əldə
edib.
Dünya çempionatında 92 kq-da
çıxış edən Məhəmməd Abdullayev
isə Azərbaycan boks yığmasının
tarixinə düşüb. Onun Serbiyanın
paytaxtı Belqradda keçirilən dünya
çempionatında qazandığı bürünc
medal 2 yubileylə əlamətdar olub.
Belə ki, “Baku Fight Lab”ın üzvünün
əldə etdiyi üçüncülük Azərbaycan
boks tarixinə dünya çempionatlarında qazanılan 10-cu bürünc medal
kimi düşüb. Sayca 21-ci mundialda
qazanılan bu medal boksçularımızın həm də 20-ci mükafatıdır.
Qeyd edək ki, yığmamız indiyədək dünya çempionatlarında 22
mükafata sahib olub. Onlardan 7-si
qızıldırsa, 4-ü gümüş, 11-i isə bürünc medallardır.
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Umberto Orta Dominqes
baş məşqçi

"Boks üzrə dünya çempionatı Azərbaycan millisi üçün uğurlu
alındı. Azərbaycan Boks Federasiyasının yaratdığı şərait boksçularımızın inamlı çıxışında böyük
rol oynayıb. Yarışda rəqabət çox
güclü idi. Dünya çempionatında

88 ölkədən 500-dən çox boksçu
iştirak edirdi. Turnirdə hər idmançı
5 və ya 6 görüş keçirməli idi. Keçirdiyimiz gərgin təlim-məşq toplanışlarının sayəsində komandamız
uğurla çıxış etdi.
Tayfur Əliyevin səkkizdəbir,

Məsud Yusifzadənin dörddəbir,
Məhəmməd Abdullayevin yarımfinalda görüşləri ilə bağlı bildirmək
istəyirəm ki, onlar layiq olduqları
qələbə ilə qiymətləndirilsəydi, medallarımızın sayı və əyarı müxtəlif
ola bilərdi. Buna baxmayaraq, özümüzü xoşbəxt hiss edirik. İki illik
zəhmətimizin bəhrəsini gördük və
bizim üçün ən önəmlisi budur.
Mənim hərdən rinqin kənarında aqressiv olmağımı da görürlər.
Bu, idmandır və məşqçiyə aid olan
xüsusiyyətdir. Məqsəd boksçuların
rinqdə dediklərimi etməsi üçündür.
Onlara qarşı hansısa təzyiq deyil.
Əksinə, daha da irəli getmələrinə
hesablanan addımdır. Gələcək
hədəflərimiz daha yüksəkdir. Paris
Yay Olimpiya Oyunlarında məqsədimiz 2 qızıl medal qazanmaqdır.
Ən azından dünya çempionatında
qazandığımız mükafatlarla özümüz üçün yol açdıq".

Avropa Oyunların qalibi,
Tokio-2020 Yay Olimpiya
Oyunlarının bürünc mükafatçısı,
Dünya çempionu

“Çox gərgin bir mübarizə oldu.
Çempionatda demək olar ki, bütün
favoritlər iştirak edirdi. Bu səbəbdən asan döyüş olmadı. Ümumiyyətlə dünya çempionatında asan
rəqib olmur. Hamısı güclü, ölkəsinin bir nömrəsi sayılan boksçular
idi. Hər biri də Belqrada qızıl medal
üçün gəlmişdi. Buna görə keçirdiyim bütün döyüşlərə final kimi çıxırdım. Demək olar ki, hər bir rəqiblə
mübarizə gərginliyi ilə yadda qaldı.
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Amma ən çətin və həyəcanlı görüşümün kubalı Ruis Kordoba ilə
keçdiyini deməliyəm. Yarımfinala
təsadüf edən döyüş həm də mənim
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.
Mübarizə apardığım rəqib həmyerlim idi.
Belqradda Azərbaycan bayrağını yüksəltdiyim və fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxdığım
üçün çox sevinirəm. Dünya çempionatına da bu istəklə yollanmış-

dım və bunu bacardım. Qarşıdan
Zəfər Günü gəlir. Bu qələbəmi 44
günlük Vətən müharibəsi şəhidlərimizə həsr edirəm. Allahdan onlara rəhmət, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Bu hamımızın,
Azərbaycanın uğurudur. Bununla
kifayətlənməyəcəm. İnşallah, bu
qələbənin ardı gələcək. Uğurumda
xüsusi payı olan Azərbaycan Boks
Federasiyasına, məşqçilərimə və
ailəmə təşəkkür edirəm”.
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Sərxan Əliyev:
“Dünya çempionatına komandamız yaxşı hazırlaşmışdı. Hər birimiz özümüzə inanırdıq. Məhz bu
inamın nəticəsində komandamız
ümumi hesabda altıncı yeri tutdu.

Bu çox böyük nailiyyətdir. Mən də
yeni çəkidə mübarizə aparırdım və
özümə güvənirdim. Bunun da nəticəsini gördüm. Böyüklər arasında
qatıldığım ilk dünya çempionatında
bürünc medala sahib oldum. Mükafatımın əyarı qızıl da ola bilərdi.
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Çünki hər şey mən istəyən kimi gedirdi. Düzgün taktika da seçmişdim.
Amma bir az yoruldum, dözümlük
çatmadı. İnşallah bunu məşqlərlə
aradan qaldırıb, bir nömrəyə çevriləcəyəm”.
Vidadi Baxşiyev
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Karateçilərimiz dünya çempionatında

Karate üzrə Azərbaycan
milli komandası Dubayda təşkil
olunan dünya çempionatında
iştirak ediblər. Azərbaycan Milli
Karate Federasiyasının prezidenti Yaşar Bəşirovun rəhbərlik
etdiyi heyətdə 22 idmançı yer
alıb. Onlardan 5-i parakarate üzrə dünya çempionatına
qatılıb.
Noyabrın 16-21-də keçirilən
25-ci dünya çempionatında 117
ölkədən 1054 karateçi, noyabrın
21-də isə parakarate üzrə dünya
çempionatında isə 21 dövlətdən
81 idmançı qüvvəsini sınayıb.
Gərgin mübarizə əzmində
keçən çempionatda Azərbaycan
karateçisi İrina Zaretska dünya
çempionu adını qazanıb. 68 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə
aparan idmançımız, finalda italiyalı Silvia Semeraroya qalib gəlib.
Fəxri kürsünun yüksək pilləsinə
qalxan İrina, dünya çempionatının
ikiqat qalibi titulunu qazanıb.
Digər təmsilçimiz Asiman Qur-
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banlı isə dünya çempionatında bürünc medala sahib olub. 84 kq-da
çıxış edən karateçimiz, üçüncü yer
uğrunda görüşdə çilili Rodriqo Rojasa 5:2 hesabı ilə qalib gəlib.
Karate üzrə milli komandamız da
dünya çempionatında uğurla çıxış
edib.
Çempionatının son günündə - no-

yabrın 21-də kumite üzrə komandamız bürünc medal uğrunda mübarizə
aparıb. Azərbaycan yığması üçüncü
yer uğrunda Özbəkistan komandası
ilə qarşılaşıb. Rəqib komanda üzərində qələbə qazanan komandamız,
dünya çempionatının bürünc medalına sahib olub.
Dubayda keçirilən parakarate
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üzrə dünya çempionatına da Azərbaycan idmançıları uğurla başlayıblar.
Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının komanda üzvlərindən ikisi
dünya çempionatında üçüncü yeri
tutub. Belə ki, Emiliya Mitilinova və
Eldar Əhmədov mundialın bürünc
medalına layiq görülüblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionata 5 parakarateçi ilə qatılmışdı.

Yaşar Bəşirov: Komandamız
dünya çempionatında
uğurla çıxış etdi

dır ki, həm kişilərin, həm də qadınların yarışında finala vəsiqə qazandı.
Digər karateçimiz Asiman Qurbanlı
yarışlarda sabit çıxış edir. O da finala çıxa bilərdi. Amma bürünc medal
da pis nəticə deyil. Ümumiyyətlə, komandamız yaxşı çıxış etdi. Təbii ki,
zəif yerlərimiz var və bunlar aradan
qaldırılmalıdır”.

Rafael Ağayev: Komanda
yarışında 11 ildən sonra
medal qazandıq

“Karate üzrə dünya çempionatında 100-dən artıq ölkənin komandaları iştirak edirdi. Sevindirici haldır
ki, belə güclü yarışda Azərbaycanın
kişilərdən ibarət komandası üçüncü
yeri tutdu. On bir ildir ki, komandamız medal qazana bilmirdi. Yığmamız sonuncu dəfə 2010-cu ildə finalda mübarizə aparıb. Komandamız
qələbəyə köklənmişdi və birinci yeri
də tuta bilərdi. Lakin yığmamızın
üzvü - builki Avropa çempionatının
finalçısı Pənah Abdullayev (84 kq)
turnirdə çənəsinin qırılması ilə nəticələnən ciddi zədə səbəbindən mübarizə apara bilmədi. Eyni zamanda,
komandamızın üzvü Rafael Ağayevin ayağı zədəli idi. Buna baxmayaraq, komandanın əsl lideri kimi bütün
qarşılaşmaları qələbə ilə başa vurdu.
İrina Zaretska ikinci dəfə dünya çempionu oldu. İrina Zaretska, eləcə də
Rafael Ağayev “Tokio-2020”də uğurla çıxış edərək finala yüksəlmişdilər.
Millimiz dünyada yeganə komanda-

“Bütövlükdə komandamız dünya
çempionatında uğurla iştirak etdi.
Hər komandada dəyişikliklər olur.
Komandamızın heyətində bu dəfə
Ayxan Mamayev çıxış etmirdi. Şəxsi
yarışlarda Pənah Abdullayevin çənəsi iki yerdən qırılmışdı. Ona görə təcili Bakıya qayıtdı və əməliyyat olundu.
Komandamızın bütün üzvlərini təbrik edirəm. Yeni komanda ilə dünya
üçüncüsü olduq. Bundan sonra da
uğurlarımız bol olacaq.
Şəxsi yarışlarda hər şey qaydasında idi. ABŞ təmsilçisi Skott Tomas
ilə 9 görüş keçirmişəm. Ona ilk dəfə
idi uduzurdum. Həmin qarşılaşmada
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0:3 hesabı ilə geridə idim və 3 xal
alaraq hesabı bərabərləşdirdim. Hakimlərin rəyi ilə ABŞ idmançısı qalib
oldu. Bunu kompliment olaraq demirəm. Həqiqətən bir az dincəlsəydim, altıqat dünya çempionu olacaqdım. Sadəcə, çox yoruldum. Amma
irəli baxmaq lazımdır. Məşqlərə
davam etməliyik. Söz-söhbətə yox,
məşqlərə daha çox fikir verməliyik.
İnanıram ki, yenidən bayrağımızı dalğalandıracağıq.

Asiman Qurbanlı:

“Müəyyən qədər kədərliyəm ki,
qızıl medal qazana bilmədim. Bəzi
çatışmazlıqlar oldu. Bu da məni çox
üzdü. Çünki mundiala qızıl medal
üçün getmişdim. Amma əsas odur
ki, medalsız qalmadım. Artıq dünyanın bu çəki dərəcəsində üç ən güclü
idmançısından biriyəm. Reytinqdə
isə ilk "5-lik"dəyəm. Bu, mənim üçün
gələcək yarışlarda böyük motivasiyadır. Məqsədim yalnız çempionluqdur
və fəxri kürsünün ən yüksək zirvəsini
hədəfləyirəm. Qarşıdakı yarışlarda
qızıl medal qazanmağı özümə söz
vermişəm”.
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Uğurlu nəticələr ümidində...
Noyabrın 14-də Azərbaycan
və Qətər milliləri Bakı Olimpiya
Stadionunda qüvvələrini sınayıblar (2:2). Tanınmış futbol
jurnalisti Rasim Mövsümzadə
oyun ərəfəsində Qətər mətbuatına Azərbaycan millisi haqqında fikirlərini bölüşüb.
2020-ci ilin sentyabrından Gianni De Biasinin rəhbərliyilə 19
oyunda cəmi 2 qələbə qazanan
Azərbaycan millisi uğursuz dövrünü
yaşayır. Komandanın uğur qazana bilməməsində özünü günahkar
saymayan və daha çox zamana
ehtiyac duyduqlarını deyən 65 yaşlı
italiyalı baş məşqçinin noyabrın sonunda – müqaviləsi bitəndə vəzifəsindən ayrılacağı gözlənilir. Əksər
azarkeşlər, həmçinin media azərbaycanlı məşqçilərdən birinin milliyə başçılıq etməsini istəyir.
Azərbaycan millisinin sentyabrda səfərdə İrlandiya ilə 1:1 hesablı
heç-heçə etməsi azarkeşləri sevindərsə də, sonra evdə həmin irlandlara 0:3 hesabı ilə məğlubiyyət
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DÇ-2022-nin seçmə mərhələsində
uğurlu çıxışa ümid etməyin qeyrimümkünlüyünü göstərdi.
Amma son dövrlər Azərbaycan
futbolunda müsbət məqamlar da
var. İlk növbədə “Qarabağ”ı qeyd etmək lazımdır. Ardıcıl 8-ci mövsümdür avrokubokların qrupunda oynayan Azərbaycan təmsilçisi hazırda
bu göstəriciyə görə “Manchester

United”, “Chelsea”, “Liverpool”, “Inter Milan” kimi klublardan irəlidədir.
UEFA Avropa Konfrans Liqasında
uğurlu çıxış edən və 4 oyuna 10 xal
yığan “Qarabağ”ın tarixində ilk dəfə
qrup mərhələsini adlayacağı artıq
rəsmiləşib.
Bundan başqa, yayda “Qarabağ”dan “Legia”ya keçən Mahir
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Emrelinin Avropada məhsuldar
çıxışı azərbaycanlı azarkeşləri sevindirir. 24 yaşlı hücumçu bu mövsüm Polşa klubunun heyətində
müxtəlif turnirlərdə 11 qol, o cümlədən avrokuboklarda 7 qol vurub.
Amma Mahir Emreli kimi əcnəbi
klublarda çıxış edən futbolçuların
sayının azlığı da Azərbaycan millisinin uğur qazana bilməməsinin
əsas səbəblərindən biridir. Bu reallıqdır ki, azərbaycanlı futbolçular
xarici ölkələrin çempionatlarında
çıxış etməyə həvəsli deyillər.
Amma bəzən qəribə hadisələr
də olur. Məsələn, müdafiəçi Bəhlul
Mustafazadə iyulda BƏƏ-nin “ƏlƏyn” klubuna transfer olunsa da,
bundan 18 gün sonra futbolçunun
müqaviləsi ciddi səbəb olmadan
ləğv edilmişdi.
Azərbaycan millisinin 2021-ci ildəki uğursuz çıxışının fonunda DÇ2022 seçmə mərhələsində 4 qol
vuran Emin Mahmudovun Avropa
zonası A qrupunun bombardirləri
arasında yer alması diqqət çəkir.
Bu il 29 yaşlı yarımmüdafiəçi həmçinin Türkiyə ilə yoldaşlıq görüşündə 1 dəfə, “Neftçi” ilə avrokubokların seçmə mərhələsində də 4 dəfə
fərqlənib.
Yeri gəlmişkən, 1996-cı ildən
Azərbaycan milli komandasının
oyunlarına buraxılan proqramların

müəllifiyəm. Lüksemburq və Qətərlə oyunlar üçün elektron versiyada nəşr olunan ümumi proqramda
Qətər millisi ilə bağlı belə bir faktı
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da paylaşmışam: qətərlilər yoldaşlıq görüşləri keçirdikləri Avropa komandalarından Andorra (1 qələbə),
Bosniya və Herseqovina (1 qələbə,
1 heç-heçə), Estoniya (2 qələbə),
Finlandiya (1 qələbə, 1 heç-heçə),
İsveçrə (1 qələbə), Latviya (1 qələbə) və Lüksemburq (1 qələbə, 1
heç-heçə) ilə oyunlarda müsbət balansa malikdirlər.
Azərbaycan və Qətər milli komandalarının bundan əvvəlki 3
yoldaşlıq görüşündə isə rəqiblər
hərəyə eyni 2:1 hesabı ilə bir qələbə qazanıb, daha bir oyundasa qalibi müəyyənləşdirə bilməyiblər.
Əgər Qətər hələ 2022-ci ildə
dünya çempionatına ev sahibliyi
edəcəksə, Azərbaycanın paytaxtı Bakı Avro-2020-nin keçirildiyi şəhərlərdən biri olub. Bundan
başqa, 2019-cu ildə Bakıda “Chelsea” və “Arsenal” arasında UEFA
Avropa Liqasının final qarşılaşması
keçirilib. Bütün bunlar Azərbaycan
– Qətər matçının oynanılacağı Bakı
Olimpiya Stadionunda olub.
2013-cü ildə Azərbaycan millisi
Qətərlə oyundan (1:1) başlayaraq
ardıcıl 7 oyunda qol vuraraq öz şəxsi rekorduna imza atmışdı. Azarkeşlər inanır ki, Qətərlə bugünkü
matç da Azərbaycan üçün düşərli
olacaq və nəhayət, komanda uğurlu zolağa qədəm qoyacaq.
Rasim Mövsümzadə
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“Böyük dəbilqə” - 7 medal
1 QIZIL, 2 GÜMÜŞ, 4 BÜRÜNC
Noyabrın 5-də Heydər
Əliyev adına İdman Sarayında cüdo üzrə “Böyük dəbilqə” turnirinə start verilib.
Turnirin açılış mərasimində
Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti (IJF) Marius Vizer, Azərbaycan Milli
Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Azərbaycan Cüdo
Federasiyasının prezidenti
Rəşad Nəbiyev və idman
ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.

14

Mərasimdə əvvəlcə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının baş
katibinin müavini, jurnalist Elnur
Əşrəfoğlunun xatirəsi anılıb. Sonra Azərbaycanda idman sahəsində, eləcə də cüdo üzrə qazanılmış
nailiyyətləri əks etdirən videoçarx
nümayiş olunub.
Çingiz Hüseynzadə açılış mərasimində çıxış edərək, Bakının
artıq yeddinci dəfə bu nüfuzlu yarışa ev sahibliyi etdiyini bildirib: “Bakıdakı budəfəki yarış fərqli şəraitdə keçirilir. Builki turnir Zəfər Günü
ərəfəsində təşkil edildiyi üçün bunun idmançıların çıxışına müsbət

təsiri olacaq. Eyni zamanda, bir
sıra məhdudiyyətlərin hökm sürdüyü pandemiya şəraitinin də nəticələrə təsiri olacaq. Tokio Olimpiadası sübut etdi ki, tamaşaçısız
da maraqlı yarış təşkil etmək olar.
Olimpiadanın ən maraqlı yarışlarından biri də cüdo idi”.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Rəşad Nəbiyev
çıxışında Vətən müharibəsində
Qələbənin birinci ildönümü ərəfəsində belə bir nüfuzlu yarışın paytaxt Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyətini qeyd edib. Azərbaycanda
idmanın sürətlə inkişaf etdiyini bil-
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dirən R.Nəbiyev döyüş meydanında qazanılan tarixi Qələbə sayəsində torpaqlarımızın otuz ildən
sonra işğaldan azad olunduğunu
deyib.
Beynəlxalq Cüdo Federasiyası
ilə Azərbaycan Cüdo Federasiyası
arasında qarşılıqlı etimada söykənən möhkəm əlaqələrin olduğunu vurğulayan R.Nəbiyev bildirib:
“Ən nüfuzlu cüdo yarışlarının Azərbaycanda təşkili ölkəmizə göstərilən yüksək etimadın nəticəsidir.
Azərbaycanda ən mötəbər turnirlər
yüksək səviyyədə keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
ali diqqət və qayğısı nəticəsində
ölkəmizdə idmanda, o cümlədən
cüdo sahəsində böyük nailiyyətlər
əldə edilib”.
IJF-in prezidenti Marius Vizer
COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar azarkeşlərin arenaya buraxılmamasının təəssüf doğurduğunu vurğulasa da, cüdonun təbliği
baxımından bu yarışın əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib. O, turnirin yüksək səviyyədə təşkilinə
görə Azərbaycana minnətdarlığını
bildirib.
Açılış çıxışlarından sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Himni və Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının himni səsləndirilib.
Sonra “Böyük Dəbilqə” turnirində mübarizə davam etdirilib.
Heydər Əliyev adına İdman
Kompleksində təşkil olunan “Böyük dəbilqə” turnirinə noyabrın
7-də yekun vurulub. 29 ölkədən
200-ə yaxın cüdoçunun iştirak etdiyi mötəbər yarışda Azərbaycan
geniş heyətlə - 33 cüdoçu ilə təmsil
olunub.

İlk gün, ilk medallar
Bakıda keçirilən cüdo üzrə
“Böyük dəbilqə” turnirində Azərbaycan komandası yarışın elə ilk
günündə fərqlənməyi bacardı. 60
kq-da çıxış edən cüdoçumuz Rövşən Əliyev, bürünc medal uğrunda qarşılaşmada monqolustanlı
Sumiyabazar Enktaivanı məğlub
edib. 66 kiloqram çəki dərəcə-
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lənib.
Yarışların ikinci günündə Azərbaycanın daha 11 cüdoçusu mübarizəyə qoşulub. Tatami üzərinə
çıxan təmsilçilərimizdən ikisi turniri
bürünc medalla başa vurub. Medalları komandamızın aktivinə Hidayət
Heydərov (73 kq) və Elcan Hacıyev
(81 kq) yazdırıblar.
Hidayət Heydərov (73 kq) ilk
qarşılaşmada almaniyalı Mixael
Adamı məğlub etsə də, dörddəbir
sində mübarizə aparan Orxan
Səfərov isə qızıl medal qazanıb.
İdmançımız ardıcıl olaraq, qazaxıstanlı Baybol Uulu Salamat və
Erik Takabatakeyə qalib gələrək
yarımfinala yüksəlib. Bu mərhələdə ukraynalı Yevgeni Qonçarkonu
məğlub edən Orxan, finala vəsiqə
qazanıb. Cüdoçumuz qızıl medal
uğrunda mübarizədə rəqibi moldovalı Denis Vieruya ipponla qalib
gələrək "Böyük dəbilqə"nin qalibi
olub.
Bundan sonra komandamız
daha bir medal qazanıb. Beləki,

finalda rusiyalı Mahmadbek Mahmadbekovla bacarmayıb. O, təsəlliverici görüşdə qırğızıstanlı Ertut
Turdubayevi məğlub edib. Cüdoçumuz bürünc medal görüşündə
Almaniyanın digər təmsilçisi Lukas
Vennekoldanı da mübarizədən kənarlaşdıraraq üçüncü yeri tutub.
Digər bürünc medalı 81 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən
Elcan Hacıyev qazanıb. Belə ki,
ilk qarşılaşmasında yaponiyalı Yomişiçi Kamoçini məğlub etsə də,
dörddəbir finalda türkiyəli Vedat Al57 kq-da çıxış edən Azərbaycanın qadın cüdoçusu İçinxorloo
Muntsxedev gümüş medal qazanıb. İdmançımız əvvəlcə Rafaela
Silva (Braziliya), daha sonra Mina
Lieberini (Belçika) məğlub edərək
yarımfinala yüksəlib. Bu mərhələdə o, Pauline Starke (Almaniya)
üzərində qələbə qazansa da, finalda Momo Tamaokiyə (Yaponiya)
məğlub olaraq ikinci yerlə kifayət-
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niya) ilə qarşılaşıb. Rəqibinə ipponla qalib gələn Uşangi
Kokauri bürünc medal əldə edib. Adil Kərimli isə bürünc
medal uğrunda qarşılaşmada məğlub olaraq beşinci
yerlə kifayətlənib.
Digər cüdoçularımz Ruslan Nəsirli, Kənan Abdullaxanlı (hər ikisi 100 kq), Hüseyn Məmmədov, Camal
Feyziyev (hər ikisi +100 kq) ilk, Rüfət İsmayılov ilə
Vüqar Talıbov (hər ikisi 90 kq) isə təsəlliverici mərhələdə mübarizəni dayandırıblar.
Beləliklə, Azərbaycan millisi "Böyük dəbilqə" turnirinin 1 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medalına sahib olub
və ümumi komanda hesabında dördüncü pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, Bakı "Böyük dəbilqə” turnirində 29

bayraka uduzan cüdoçumuz, təsəlliverici görüşdə macarıstanlı Atilla Unqvarini məğlub edib. Bürünc medal
uğrunda komanda yoldaşı Hasil Cəfərovla qarşılaşan
Elcan, rəqibinə vazari xalı ilə qalib gələrək üçüncü yerə
sahib çıxıb.
Noyabrın 7-si Heydər Əliyev adına İdman Sarayında
keçirilən cüdo üzrə Bakı "Böyük dəbilqə" turnirinə yekun vurulub. Yarışın son günündə 9 cüdoçumuz tatami
üzərinə çıxıb. Təmsilçilərimizdən Məmmədəli Mehdiyev

ölkədən 196 cüdoçu (129 kişi, 67 qadın) medallar uğrunda yarışıb. Azərbaycan turnirdə 33 cüdoçu (25 kişi,
8 qadın) ilə təmsil olunub.
Emil Hüseyn

(90 kq) yarışda əzmlə mübarizə apararaq finala vəsiqəni təmin edib. İdmançımız bu yolda ardıcıl olaraq Con
Jayne (ABŞ), Goki Tajima (Yaponiya) və Luka Maysuradzeyə (Gürcüstan) qalib gəlib. Cüdoçumuz həlledici
final qarşılaşmasında yaponiyalı Kosuke Maşiyama
ilə üz-üzə gəlib. Rəqibinə qızıl xal bölümündə cərimə
xalları hesabına məğlub olan Məmmədəli Mehdiyev gümüş medala layiq görülüb.
Bürünc medal uğrunda mübarizə aparan cüdoçularımız Adil Kərimli (100 kq) Onise Seneblidze (Gürcüstan), Uşangi Kokauri (+100 kq) isə Sven Heynle (Alma-

спортсман № 131 / 2021

17

CÜDO

S P O R T S M A N

Məmmədəli Mehdiyev:

Əslində çox yaxşı formadayam. Baxmayaraq ki, son
iki ay ərzində üçüncü nüfuzlu yarışda iştirak edirəm,
qəti yorğunluq hiss etmirəm. Düzü, çəkisalma prosesi
bir qədər ağırdır. Demək olar ki, 40 gün ərzində 20 kiloqramdan çox çəki salmışam. Hər yarışda 7 kiloqram
çəki salıram. Bütün bunlara baxmayaraq formada idim
və özümü yaxşı hiss edirdim. Yarışda hədəfim qızıl medal idi. Əsas rəqiblərim isə yapon idmançıları idi. Onlardan birinə qalib gəlsəm də, digərinə uduzdum. Təəssüf
ki, yaponiyalı idmançı ilə final qarşılaşmasında cüzi
səhvə yol verdim və hakimlər mənə üçüncü cərimə xalı
verdilər. Hesab edirəm ki, bu gün mənim yox, yaponiyalı idmançının günü idi. Əminəm ki, növbəti dəfə qələbə mənim olacaq.
Zəfər Günü ərəfəsində doğma divarlar arasında
"Böyük dəbilqə" kimi nüfuzlu yarışda medal qazandığım üçün sevinirəm.

Hidayət Heydərov: “Böyük dəbilqə”
turnirində hədəfim qızıl medal idi
Son 40 gündə ardıcıl 3-cü turnirdir ki, mükafatçılar
sırasındayam. Xorvatiyada Qran-Pri turnirində qızıl
medal, Parisdə “Böyük dəbilqə” yarışında isə bürünc
medal qazanmışdım.
Bakıda keçirilən “Böyük dəbilqə” turnirində isə hədəfim qızıl medal idi. Çünki yeni məşqçi heyəti bizimlə çox
effektiv işləyir. Biz də öz növbəmizdə onların ümidlərini
doğrultmağa çalışırıq. Bu yarışa ciddi hazırlaşmışdım.
Turnirin bürünc medalını əldə etməyimdə məşqçilərimin
böyük rolu oldu. Vətən müharibəsində qazanılan tarixi
Qələbənin birinci ildönümü ərəfəsinə təsadüf edən bu
yarışda yüksək səviyyədə çıxış etmək istəyirdim. Təəssüf ki, ikinci görüşdə bəzi səhvlərim ucbatından uduzdum. Turnirdə güclü cüdoçular mübarizə aparır. Sevinirəm ki, mükafatçılar sırasında yer almağı bacardım.

Elcan Hacıyev:

Bakıda keçirilən “Böyük dəbilqə” turniri böyüklər
arasında ilk yarışım idi. İndiyədək gənclər arasında keçirilən yarışlarda iştirak etmişəm. Sevinirəm ki, bu nüfuzlu yarışda mükafatçılar sırasında yer aldım.
Güclü yaponiyalı idmançı Yomişiçi Kamoçi ilə ilk
qarşılaşmam ağır keçsə də, ona qalib gəlməyi bacardım. Dörddəbir finalda səhvim ucbatından türkiyəli
rəqibimə uduzduqdan sonra ümid bürünc medala qalırdı. Təsəlliverici görüşdə macarıstanlı Atilla Unqvari ilə
gərgin keçən qarşılaşmada potensialımdan maksimum
istifadə edərək qələbə qazandım. Bürünc medal görüşümü isə komanda yoldaşım Hasil Cəfərovla keçirdim.
Ona vazari xalı ilə qalib gələrək medala sahib çıxdım.
Şübhəsiz, medal əldə etməyimdə məşqçilərimin xüsusi
rolu var. Gələcəkdə gərgin məşqlər sayəsində bürünc
medalı qızılla əvəz etməyə çalışacağam.
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Elmar Babanlı: "Böyük dəbilqə" turnirində
cüdoçularımız uğurla çıxış etdilər
Heydər Əliyev adına İdman Sarayında keçirilən
cüdo üzrə Bakı "Böyük dəbilqə" turnirində cüdoçularımız uğurla çıxış etdilər. Azərbaycan komandası yarışda
bir qızıl, iki gümüş, 4 bürünc medal qazanıb. “8 Noyabr
– Zəfər Günü ərəfəsində belə bir nüfuzlu turnirin Bakıda
təşkili xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Cüdoçularımızın hər
biri qələbə əzmi ilə tatamiyə çıxırdı. Komanda yarışa
ciddi hazırlamışdı və medalların sayı daha çox ola bilərdi. Bəzi idmançılarımızdan da medal gözləyirdik. Yarışda çox güclü cüdoçular iştirak edirdilər. Ümumiyyətlə,
“Böyük dəbilqə” turnirində rəqabət həmişə güclü olur.
Şübhəsiz, indiki vaxtda – koronavirus pandemiyasının hökm sürdüyü bir şəraitdə bu cür böyük yarışların
təşkili çox çətindir. Bütün bunlara baxmayaraq bütün
imkanlardan istifadə edərək turnirin yüksək səviyyədə
keçirilməsi üçün hər bir şərait yaradılmışdı.

Sadıq Sadıqov Beynəlxalq
Cüdo Federasiyası tərəfindən mükafatlandırılıb

Son illər ölkəmizdə cüdonun inkişaf etdirilməsində böyük xidmətləri olmuş Azərbaycan
Cüdo Federasiyasının sabiq vitse-prezidenti
Sadıq Sadıqov Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının (BCF) da yüksək etimadını qazanıb.
Bu münasibətlə o, "Böyük dəbilqə"nin təşkil olunduğu Heydər Əliyev adına İdman Sarayında BCF
tərəfindən mükafatlandırılıb. Azərbaycanda cüdonun
inkişafı və təbliğində göstərdiyi xidmətlərə görə Bey-
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nəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizer
Sadıq Sadıqova cüdonun banisi Ciqoro Kanonun nüfuzlu "Herend" şirkəti tərəfindən xüsusi hazırlanmış
büstünü təqdim edib.
Daha sonra Marius Vizer zəngin karyerası, dünya
çempionatındakı medal və dünya cüdo turunda qazandığı 15 medala görə məşhur cüdoçu, yaxınlarda
idmançı karyerasını başa vurmuş Nicat Şıxəlizadəyə
də eyni mükafatı təqdim edib.
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Batut gimnastikası üzrə dünya çempionatı
Noyabrın 18-də Bakıda batut
gimnastikası üzrə dünya çempionatının təntənəli açılış mərasimi keçirilib.
Əvvəlcə iştirakçı ölkələrin paradı olub. Sonra idmançı, məşqçi
və hakim heyətinin ədalət prinsiplərinə sadiq qalacaqlarına dair andiçmə mərasimi olub. İdmançıları
Azərbaycan təmsilçisi Mixail Malkin təmsil edib.
Açılış mərasimində çıxış edən
gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, bu gün ölkəmizin müxtəlif idman növləri üzrə yarışların uğurlu
təşkilatçısı kimi tanındığını deyib.
Bildirib ki, bu tədbirlər arasında
gimnastika yarışları xüsusi yer tutur. Azərbaycan batut gimnastikası
üzrə dünya çempionatına ilk dəfə
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ev sahibliyi etsə də, bu, gimnastika üzrə Bakıda keçirilən dördüncü
dünya birinciliyidir. Nazir bildirib ki,
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
müasir idman qurğularındakı şərait,
təşkilatçılıq təcrübəsi və xalqımıza
məxsus qonaqpərvərlik tədbir iştirakçıları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
“Əziz idmançılar, bu yarış meydanı növbəti dörd gün ərzində sizin
ixtiyarınızdadır. Buraya toplaşmış
hər kəs – məşqçilər, hakimlər, Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının (FIG) rəsmiləri, Texniki Komitəsinin üzvləri sizin möhtəşəm
çıxışlarınızı dəyərləndirməyə hazırdır. Hamınıza yarışlarda uğurlar arzulayıram. Bakıda keçirəcəyiniz hər
bir günün maraqlı və xoş xatirələrlə
dolu olacağına inanıram”, - deyə
nazir qeyd edib.
FIG-nin prezidenti Morinari Vatanabe Bakıda keçirilən batut gim-

nastikası üzrə 35-ci dünya çempionatında yeni ən yaxşı idmançıların
yüksəlişini izləyəcəklərini vurğulayıb. O, dünya çempionatı üçün Bakıya yenidən səfər etməkdən məmnunluğunu bildirib. Bu möhtəşəm
məkanda bir çox dünya çempionatlarının təşkil edildiyini, amma batut gimnastikası üzrə mundialın ilk
dəfə keçirildiyini vurğulayan M.Vatanabe deyib: “Yarışı ərsəyə gətirmək üçün zəhmət çəkdiklərinə, bu
böyük tədbir üçün bizə mükəmməl
şərait yaratdıqlarına görə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasındakı
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dostlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Deyə bilərik ki, 2021-ci il
tərəqqi ilidir. Üç ay əvvəl Olimpiya
Oyunlarını keçirdik, indi isə dünya
çempionatında iştirak edirik.
İki böyük çempionun yanımızda olması bizi çox qürurlandırır.
Bunlar Kanadadan Karen Kokbörn və Fransadan Devid Martindir. Onlar bu yarışın batut gimnastikası üzrə səfirləridirlər. Bütün
yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıram və batut gimnastikası üzrə
35-ci dünya çempionatını açıq
elan edirəm”.
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Sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.
Açılış mərasiminə bədii hissə ilə
yekun vurulub.
Noyabrın 21-dək davam edən
dünya çempionatında 33 ölkədən
300-dək gimnast iştirak edib. Çempionatda gimnastlar batut üzərində
fərdi və sinxron tullanışlar, tamblinq
və ikili minibatut üzrə proqramlarda
çıxış ediblər. Bundan əlavə, komanda çoxnövçülüyü, eləcə də hər
proqram üzrə komanda hesabında
qaliblər müəyyənləşdirilib.
Ölkəmizdə bu növ üzrə daha
əvvəl Avropa çempionatı və çoxsaylı dünya kubokları keçirilsə də,
paytaxtımız havada pərvazlanan
dünya ulduzlarını ilk dəfə belə bir
irimiqyaslı yarışda Milli Gimnastika
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Arenasına toplayıb.
Dünya çempionatında ölkəmizi
bir idmançı – Avropa çempionu,
dünya yaş qrupları yarışlarının qalibi Mixail Malkin təmsil edib. Təmsilçimiz tamblinq yarışlarında mü-

barizə aparib.
Azərbaycan tamblinqçisi Mixail Malkin Bakıda keçirilən dünya
çempionatında gümüş medal qazanıb. Təmsilçimizin çıxışı 76,300
xalla qiymətləndirilib.
Yarışın qalibi 80 xalla Rusiya
Gimnastika Federasiyasının üzvü
Aleksandr Lisitsin olub. ABŞ idmançısı Kaden Braun 75,400 xalla
yarışı üçüncü pillədə başa vurub.
Noyabr ayının 21-i batut gimnastikası üzrə 35-ci dünya çempionatına yekun vurulub. Yarışda
bütün rəqiblərini qabaqlayan Rusiya Gimnastika Federasiyasının
komandası birinci olub. ABŞ millisi
yarışı ikinci, Böyük Britaniya gimnastları isə üçüncü pillədə başa
vurublar.
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Migel Visente

Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının (FIG) batut
gimnastikası üzrə Texniki Komitəsinin vitse-prezidenti
“Növbəti dəfə Azərbaycanda olmaqdan məmnunam. Ölkənizə
ilk səfərimi 2015-ci ildə Avropa Oyunları zamanı etmişəm. Azərbaycan Gimnastika Federasiyası həmişə irimiqyaslı yarışları yüksək
səviyyədə təşkil edir. Hazırda keçirilən batut gimnastikası üzrə 35ci dünya çempionatı da onlardan biridir.
Çempionat proqramının çox gərgin olduğunu da deyə bilərəm.
Çünki yarışda dünya və Olimpiya çempionları iştirak edirlər. Bu idman növündə yarışların mütəmadi keçirilməsi vacib şərtlərdən biridir. Sevindirici haldır ki, belə mötəbər yarış Azərbaycanda təşkil
olunur. Milli Gimnastika Arenası çox möhtəşəmdir. Ümumiyyətlə
bütün idmançılar üçün hər cür şərait yaradılıb. Buna görə, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının rəhbərliyinə minnətdarlığımı
bildirirəm”.

Sergey Kovalçuk

Belarusun idman və turizm naziri
“Bakıda batut gimnastikası üzrə dünya çempionatı
yüksək səviyyədə təşkil olunub. Azərbaycan irimiqyaslı
idman yarışlarına müvəffəqiyyətlə ev sahibliyi etməklə bağlı böyük təcrübəyə malikdir. Bu təcrübə digər
ölkələrə nümunədir.
Azərbaycan ilk Avropa Oyunlarını möhtəşəm təşkil
etməklə dünya idman tarixində yeni səhifə açdı. İkinci
Avropa Oyunları isə Belarusda keçirildi və gərgin idman
mübarizəsi ilə yadda qaldı. Bu uğurların qazanılmasında əsas səbəb Azərbaycanda güclü idman infrastrukturunun mövcudluğudur. Hazırda dünya çempionatının
keçirildiyi Milli Gimnastika Arenası çox möhtəşəmdir.
Gələcəkdə belaruslu gimnastların burada təlim-məşq
toplanışında iştirak etməsi üçün həmkarım Fərid Qayıbov ilə müzakirələr aparmışıq.
Adətən Olimpiya Oyunlarından sonra dünya çempionatında titullu idmançıların iştirak etmədiklərini
vurğulayırlar. Ancaq Bakıda təşkil olunan batut gimnastikası üzrə dünya çempionatında ən güclü və ti-
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tullu idmançılar mübarizə aparırlar. Belarus idmançıları artıq Bakıda mükafatçılar sırasında yer alıblar.
Ümumiyyətlə, Belarusda batut gimnastikası ilə bağlı böyük ənənə var. Belaruslu gimnastlar Olimpiya
Oyunlarında da dəfələrlə mükafatçılar sırasında yer
alıblar”.
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Narkomaniya ilə mübarizədə Medianın və İdmanın rolu
Azərbaycan Mətbuat Şurasının, Milli Olimpiya Komitəsinin və Dünya Narkotiklə
Mübarizə Aparan İdmançılar
Federasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Narkomaniya
ilə mübarizədə Medianın və
İdmanın rolu” mövzusunda
tədbir keçirilib.
Eyni zamanda Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmi orqanı olan
“Olimpiya dünyası” qəzetinin fəaliyyətə başlamasının 20 illiyinə
həsr olunmuş tədbir ərazi bütövlüyümüz uğrunda həlak olmuş Vətən
övladlarının xatirəsinin anılması ilə
başlayıb.
Toplantını giriş sözü ilə açan
MŞ sədri Əflatun Amaşov bildirib
ki, Dünya Narkotiklə Mübarizə aparan İdmançılar Federasiyası adından da göründüyü kimi idmançıların bəşəri bəla olan narkomaniyaya
qarşı səfərbərliyini təmin etməyi,
onların həyat və fəaliyyətinin örnək
tərəflərini göstərməklə gəncləri pis
vərdişlərdən uzaq tutmağı, idman
mütəşəkkiliyini artırmağı özünə
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hədəf seçib. Federasiyanın Azərbaycan Nümayəndəliyi də qarşıya
qoyulan məqsəd naminə əzmlə
çalışmaqda, təbliğat, maarifləndirmə işləri aparmaqdadır. “Əlbəttə,
söhbət təbliğatdan və maarifləndirmədən düşürsə, biz ilk növbədə
medianın rolundan danışmalıyıq.
Hesab edirəm ki, müstəqillik illərində idman jurnalistikamız da inkişaf
etmişdir. Bu inkişaf həm də idman
hərəkatının intensiv xarakterindən

irəli gəlir. Ölkəmizdə həqiqətən də
idmana yüksək diqqət və qayğı var.
Dövlətimiz, şəxsən Prezident İlham
Əliyev sahəyə, olimpiya hərəkatına
olduqca həssas yanaşır. İdman
jurnalistikası da belə həssas münasibətin sayəsində özünə geniş yaradıcılıq meydanı əldə edir.
“Olimpiya dünyası” qəzeti 20 ildir
bu meydandadır. Qəzetdə nəinki olimpiya idman növləri, habelə
bütövlükdə idmanımız dolğun və
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obyektiv şəkildə oxuculara çatdırılır. Heç şübhəsiz, nəşrin idmanın
populyarlaşmasında da müstəsna
xidmətləri var. Bütün bunları nəzərə
alaraq Azərbaycan Mətbuat Şurası
“Olimpiya dünyası” qəzetini özünün
diplomuna layiq görüb”, - deyən
Ə.Amaşov diplomu “Olimpiya dünyası” qəzetinin baş redaktoru Murad Fərzəliyevə təqdim edib.
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Xəzər İsayev çıxışında bildirib ki, həm təmsil etdiyi dövlət qurumu, həm MOK-un Ədalətli
Oyunlar Hərəkatı gənclərin zərərli
vərdişlərdən uzaq dayanmaları
üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirməkdədir. Mövcud xüsusdə
başlıca yeri qarşılıqlı əməkdaşlıq
tutur. Əməkdaşlıq idmanın daha da kütləviləşməsini
hədəf seçib. İdman kütləviləşməlidir ki, müxtəlif mənfi
tendensiyalar sıradan çıxsın, o cümlədən bəşəri bəla
olan narkomaniya ilə mübarizədə mütəşəkkillik güclənsin. Bu, bütövlükdə idman ictimaiyyətinin mübarizəyə
töhfəsidir. Gələcək nəsillər narkomaniyanın fəsadlarından maksimum dərəcədə qorunmalıdırlar. X.İsayev
həmçinin “Olimpiya dünyası” qəzetinin 20 il ərzindəki
fəaliyyətinə də toxunaraq bildirib ki, nəşr özünün məzmunlu fəaliyyət dairəsi, peşəkar yanaşması ilə idmanın
həm də həyat tərzi kimi təbliğində müstəsna rol oynamaqdadır.
“Olimpiya dünyası” qəzetinin baş redaktoru Murad
Fərzəliyev 2001-ci il noyabrın 27-dən işıq üzü görən
mətbu orqanın hazırda həftədə 1 dəfə oxucularla
görüşə gəldiyini, eyni zamanda gündəlik yenilənən
elektron resursa malik olduğunu vurğulayıb. Ötən
müddətdəki uğurlardan söz aşmış baş redaktor deyib
ki, “Olimpiya dünyası” İspaniyada keyfiyyət və peşəkarlığa görə mükafatına da layiq görülüb. O, həmçi-
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miş idmançıların nümunəvi həyat tərzinin cəmiyyətə,
gənclərimizə təlqin edilməsi mühüm yer tutur. Media
ilə əməkdaşlıq isə mövcud istiqamətdəki başlıca vasitədir. C.Allahverdiyev də öz növbəsində “Olimpiya
dünyası” qəzetini fəaliyyətinin 20 illiyi münasibətilə
təbrik edib.
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin
Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı Nadir
Məmmədov daxili işlər orqanlarının narkomaniya və
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi istiqamətində
həyata keçirdiyi işlər barədə məlumat verib, iştirakçıları konkret statistika ilə tanış edib. Ölkədə narkomanların rəsmi 32 mindən artıq olan sayının qeyri-rəsmi

nin nəşrin müxbirlərinin Yay Olimpiya Oyunlarından
Azərbaycan oxucularını eksklüziv materiallarla təmin
etdiklərini də diqqətə çatdırıb. M.Fərzəliyev medianın narkomaniya ilə mübarizədəki öncüllüyündən söz
açarkən Dünya Narkotiklə Mübarizə Aparan İdmançılar Federasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyi ilə sıx
əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərdiklərini bildirib.
Baş redaktor çıxışında həmçinin narkomaniya ilə mübarizədə idman ictimaiyyəti ilə medianın birgə əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikirlərini bölüşüb, rəhbərlik
etdiyi qəzetin fəaliyyətinə verilən dəyərə görə təşəkkürlərini çatdırıb.

məlumatlara əsasən daha çoxluğunu vurğulayan
N.Məmmədov təmsil olunduğu dövlət orqanının bəşəriyyətin bəlasına qarşı mübarizədə sosial media menecmentinə də geniş üstünlük verdiyini vurğulayıb.
Olimpiya çempionu, Daxili İşlər Nazirliyinin İdman
Cəmiyyətinin rəisi Zemfira Meftahətdinova çıxışında
bildirib ki, hər bir idmançı özünün uğurları ilə cəmiyyətə, o cümlədən gənclərə canlı nümunəvi yaşam obrazıdır. İdman təşkilatları isə media ilə müştərək şəkildə bu obrazın təbliğində fəallıq nümayiş etdirməklə
gələcək nəsilləri həm idmana kökləyər, həm də onları

Dünya Narkotiklə Mübarizə aparan İdmançılar Federasiyasının Azərbaycan Nümayəndəliyinin rəhbəri
Cavid Allahverdiyev təmsil olunduğu qurumun gördüyü işlərdən söz açıb. O bildirib ki, təşkilat qarşıya
qoyduğu məqsədə çatmaq üçün müxtəlif sahələrlə
sıx əlaqədədir. Xüsusən idman cəmiyyətləri və media
orqanları ilə təmaslar ön plandadır. Başlıca fəaliyyət
metodu təbliğatdır. Təbliğat isə ilk növbədə idmanın
daha da populyarlaşmasını hədəf seçir. Eyni zamanda
məsələyə sistemli baxış var. Bu baxışda ayrı-ayrı nüfuzlu beynəxalq yarışlarda, Dünya və Avropa çempionatlarında, Olimpiya oyunlarında qalib olmuş, fərqlən-
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pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq yönümlü işlərə töhfə
vermiş olarlar.
MŞ İdarə Heyətinin üzvü, “Bakı xəbər” qəzetinin
baş redaktoru Aydın Quliyev narkomaniyanın cəmiyyətin bütün təbəqələrinə mənfi təsirlərinin miqyasının
böyük olduğunu vurğulayıb. O, bu bəlanı neytrallaşdırmaq üçün sistemli baxışa ehtiyacın duyulduğunu deyib. Jurnalist fəaliyyətinə gəldikdə isə A.Quliyev narkomaniyanın fəsadlarının əksini tapdığı peşəkar, müxtəlif
janrlı yaradıcılıq nümunələrinin qələmə alınmasının
zəruriliyini əsaslandırıb. Baş redaktor çıxışında habelə
20 illiyini qeyd edən “Olimpiya dünyası” qəzetinin idman salnaməmizin xronikasını yaratmaq baxımından
mühüm işlər gördüyünü diqqətə çatdırıb və əlavə edib
ki, nəşrin günümüzün tələbləri səviyyəsində işıq üzü
görməsi son dərəcə əhəmiyyətlidir.
Konkret ənənəvi idman növlərinin fəaliyyətləri ilə
gəncləri özlərinə cəlb etdiyini, nəticə etibarilə onların
zərərli vərdişlərdən uzaq tutulmasına töhfə verdiyini
vurğulayan cüdo üzrə əməkdar məşqçi, Cüdo Federa-
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siyasının Nizam-intizam komissiyasının sədri Ruzbeh
Vəliyev onu da bildirib ki, digər idman növlərinin inkişafını stimullaşdırmaqla, eyni zamanda onların əhali
qrupları üçün əlçatımlılığını təmin etməklə gələcək
nəslin sağlam böyüməsinə kömək göstərmək mümkündür. Elə fəaliyyət aparılmalıdır ki, ənənəvi idman
sahələrinin üzərinə düşən yük azalsın, digərləri ilə bölünsün.
MŞ-nin icraçı katibi, “Polisə dəstək” İctimai Birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyev narkomanlığa və narkotik
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə məqsədilə dövlət proqramının mövcudluğuna diqqət çəkərək
qeyd edib ki, bu sənəd hər bir dövlət qurumu qarşısında konkret məsuliyyət müəyyənləşdirməkdədir. Ona
daha ciddi yanaşılacağı təqdirdə mövcud istiqamətdəki
bir sıra neqativ təmayüllər də aradan qalxacaqdır.
Çıxış edənlərdən cüdo üzrə dünya çempionu Elxan
Məmmədov, idman jurnalisti Vüqar Zeynalov, “İki sahil” qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini İsmayıl Hacıyev, kiqboksinq üzrə dünya çempionu Ehram
Məcidov, “Sportsman” jurnalının baş redaktoru Rəşad
Qəmərşahoğlu, “Məhsul” İdman Cəmiyyətinin Uşaq
Gənclər İdman Mərkəzinin direktoru Niyazi Məmmədov, əməkdar jurnalist Rəhim Hüseynzadə, “Olimpiya
dünyası” qəzetinin baş redaktor müavini Aslan Şirəliyev, Dünya Narkotiklə Mübarizə Aparan İdmançılar
Federasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin katibi
Gülnarə Məlikova və başqaları müzakirə edilən mövzunun əhəmiyyətindən söz açaraq idmanın gənc nəslin
mənəvi və fiziki tərbiyəsindəki roluna toxunublar. Onlar
insanların zərərli vərdişlərlər sığortalanması, narkomaniya kimi bəlaya düçar olmamaları üçün bütövlükdə
cəmiyyətin səfərbərliyinin vacibliyini, sosial həyat instrumentlərinin aktivliyinin zəruriliyini önə çəkib, fikirlərini
müxtəlif misallarla əsaslandırıblar.
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Media nümayəndələrinin üzgüçülük yarışı
Noyabrın 14-də Gənclər və İdman Nazirliyi,
Üzgüçülük Federasiyası,
Su İdmanı Sarayı və Azərbaycan İdman Jurnalistləri
Federasiyasının (AİJF)
birgə təşkilatçılığı ilə media
nümayəndələri arasında
üzgüçülük turniri keçirilib.
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50 metr məsafəyə sərbəst
üsulla üzmə yarışının nəticələrinə əsasən, İctimai Televiziyanın əməkdaşı Maksim Tsurkov
turnirin qalibi olub. İkinci və
üçüncü yerləri isə müvafiq olaraq, Pavel Antonov (Sputnik.
az) və Rəşad Cavadov (“Sportsmen” jurnalı) tutublar.

Qaliblərə diplom, medallar
və təşkilatçılar tərəfindən hədiyyələr, bütün iştirakçılara isə xüsusi sertifikatlar təqdim edilib.
Mükafatları Su İdmanı Sarayının direktoru, Üzgüçülük Federasiyasının
vitse-prezidenti
Elçin Həsənov, Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi,
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AİJF prezidenti Qabil Mehdiyev,
üzgüçülük üzrə milli yığma komandanın baş məşqçisi Rəşad
Əbdürəhmanov təqdim edib.
Yarışdan sonra media nümayəndələri üçün Su İdmanı Sarayı ilə tanışlıq turu təşkil olunub.
Tanışlıq əsnasında sarayın direktoru Elçin Həsənov və üzgüçülük
üzrə milli komandanın baş məşqçisi Rəşad Əbürrəhmanov, jurnalistləri kompleksin şəraiti və fəaliyyəti barədə məlumatlandıraraq
verilən sualları cavablandırıblar.
E.Həsənov bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezi-
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denti İlham Əliyevin Sərəncamı
ilə inşa edilərək 2015-ci ildə Birinci Avropa Oyunları ərəfəsində istifadəyə verilən Su İdmanı
Sarayı yığma komanda ilə yanaşı, üzgüçülüklə məşğul olmaq
istəyən hər bir kəsin üzünə açıqdır. O, qeyd edib ki, Su İdmanı
Sarayı Avropada ilk üçlüyə, dünyada isə ilk onluğa daxil olan
müasir və dünya standartlarına
cavab verən unikal idman komplekslərindən biridir: “Burada
müasir interyer, xoş abu-hava,
effektiv işıqlandırma, havalandırma və isitmə sistemləri, rahat
soyunma-geyinmə otaqları mövcuddur. Habelə suyun və havanın optimal temperaturda saxlanılmasına xüsusi sistem nəzarət
edir. Suyun təmizliyi isə elə bir
səviyyədədir ki, onu təsadüfən
içsən belə insana heç bir zərər
verməz. Yəni hovuzlarda olan
su içməli su qədər təmizdir.
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Qonaqların isitifadəsi üçün
5 hovuz, SPA mərkəzi, “Technogym” şirkətinin müasir idman
avadanlıqları ilə təhciz edilmiş
idman zalı, çimərlik idman oyunları üçün meydançalar, minifutbol meydançası, gimnastika
zalı, stolüstü tennis zalı, gözəllik
salonu, restoran, kartinq mərkə-

S P O R T S M A N

zi fəaliyyət gostərir. Ümumilikdə,
kompleksdə müxtəlif idman növlərinin inkişafı üçün yüksək səviyyəli şərait yaradılıb.
Xüsusi
normativləri
yerinə yetirərək uğurlu nəticələri
ilə fərqlənən idmançılarımızı
həvəsləndirmək məqsədilə Su
İdmanı Sarayı tərəfindən üzgü-
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çülüklə məşğul olan uşaqlar üçün
3 ayda bir dəfə yarışlar keçirilir
və öz nəticələrini yaxşılaşdıran 5
idmançı təqaüd alaraq ödənişsiz
məşqlərə cəlb olunur. Yetirməsi
yüksək nəticə göstərən məşqçinin maaşı da Su İdmanı Sarayı
tərəfindən ödənilir və bu addım
ölkəmizdə üzgüçülük idmanına
bir töhfədir”.

Milli komandanın baş məşqçisi Rəşad Əbdürəhmanov son
illər üzgüçüluklə məşğul olanların
sayının artdığını bildirib. Hazırda
Azərbaycan yığma komandasının tərkibinin təmamilə yeniləndiyini bildirən baş məşqçi, onun
yeniyetmə və gənclərdən təşkil
olunduğunu vurğulayıb: “Komandamızda 15-dən cox idman usta-

sı yetişib. Son 6 ildə Su İdmanı
Sarayının dəstəyi bu nəticənin
əldə edilməsi üçün böyük təkan olub. Tokio Yay Paralimpiya
Oyunlarında idmançımız Vəli İsrafilov 100 metr məsafəyə brass
üsulu ilə üzmə yarışında qızıl
medal qazanıb. Bu nailiyyətdə
kompleksin məşqçisinin böyük
rolu olub. Su İdmanı Sarayında
kiçik yaşlı idmançılarımızın da
gələcəkdə yığma komandanın
tərkibinə daxil olması üçün seleksiya işi aparılır. Bu seleksiyalar
nəticəsində biz artıq idman qrupu
yaratmışıq. Onun tərkibinə 100dək uşaq cəlb olunaraq daxili və
xarici yarışlarda müxtəlif əyarlı
medallar qazanıblar”.
Baş məşqçi qeyd edib ki, bədii üzgüçülük üzrə də artıq komanda formalaşıb. Yığmamız
hazırda Moskva şəhərində Rusiya çempionatında iştirak edir və
artıq medal da qazanıb.
Gündüz Abdullayev
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Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının yeni prezidenti seçilib
Noyabrın 20-də Gənclər və
İdman Nazirliyində Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının ümumi yığıncağı
keçirilib.
Iclasda gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti
Çingiz Hüseynzadə, Azərbaycan
Qılıncoynatma Federasiyasının
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prezidenti Mikayıl Cabbarov, federasiyanın rəsmi şəxsləri və
məşqçi heyəti iştirak edib.
Tədbirdə çıxış edən gənclər
və idman naziri Fərid Qayıbov
gündəlikdə duran məsələlərdən
danışıb, iclas iştirakçılarına uğurlar arzulayıb.
Azərbaycan
Qılıncoynatma
Federasiyasının prezidenti Mi-

kayıl Cabbarov dörd il əvvəl bu
vəzifədə ona göstərilən etimada görə federasiyanın üzvlərinə
təşəkkürünü bildirib və ötən illərdə görülən işlər barədə məlumat
verib. M.Cabbarov dövlətimizin
başçısı, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevin
dəstəyi ilə idmanın bu növü üzrə
mühüm irəliləyişə nail olunduğu-
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nu vurğulayıb. Federasiya prezidenti mühüm nəticələrin qazanılmasında və idmanın bu növünün
ölkəmizdə
populyarlaşmasında
Gənclər və İdman Nazirliyinin,
Milli Olimpiya Komitəsinin rolunu xüsusi vurğulayıb. O, milli komandamızın üzvü Anna Baştanın
23 yaşadək sablyaçılar arasında
Avropa çempionluğunu, idmançımızın “Tokio-2020” Yay Olimpiya
Oyunlarında iştirakı, sablyaçımız
Zərifə Hüseynovanın, şpaqaçımız
Ruslan Həsənovun yeniyetmə
və gənclərin dünya birinciliyində
bürünc medal qazanmalarını, idmanın bu növünün kütləviliyinin
artırılması istiqamətində atılan
addımlar, yeni qılıncoynatma zallarının istifadəyə verilməsi və əldə
olunan nailiyyətləri son dörd ilin
ən böyük və uğurlu nəticəsi kimi
dəyərləndirib. M.Cabbarov çıxışının sonunda növbəti seçkilərdə namizədliyini irəli sürmədiyini
açıqlayıb.
Sonra Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti
vəzifəsinə seçki keçirilib. Tədbir
iştirakçıları İcraiyyə Komitəsinin

QILINCOYNATMA

üzvü Balakişi Qasımovu dörd il
müddətinə Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti
vəzifəsinə seçiblər. Fikrət Zeynalov və Fərhad Kasimov vitse-prezident kimi fəaliyyətini davam etdirəcəklər. Vasif Məmmədov isə
baş katib vəzifəsini icra edəcək.
İcraiyyə Komitəsinin üzvlüyünə
isə Fikrət Zeynalov, Fərhad Kasimov, Vasif Məmmədov və Sadıq
Sadıqov seçiliblər.
Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz
Hüseynzadə Balakişi Qasımovu
Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti vəzifəsinə
seçilməsi münasibətilə təbrik edib
və ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıblar.
Balakişi Qasımov: Əsas hədəfimiz qarşıdakı yarışlarda, o cümlədən Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı uğurla təmsil etməkdir
Azərbaycan
Qılıncoynatma
Federasiyasının prezidenti vəzifəsinə seçilməyim üçün göstərilən
yüksək etimada görə təşəkkürümü bildirirəm. Bu etimadı doğrult-

спортсман № 131 / 2021

mağa çalışacağam.
Əsas hədəfimiz ölkəmizdə qılıncoynatma idmanının inkişafı,
bu sahədə yeni nailiyyətlərin əldə
olunması və qarşıdakı yarışlarda,
o cümlədən Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı layiqincə təmsil
etmək olacaq. Hesabat-seçki yığıncağında federasiyanın əvvəlki
prezidenti Mikayıl Cabbarov ötən
dörd il ərzində görülən işlər, ölkəmizdə idmanın bu növünün inkişafı, qazanılan uğurlar barədə ətraflı
məlumat verdi. Əsas vəzifəm bu
uğur yolunu davam etdirməkdir.
Gələcəkdə qılıncoynatma idmanının kütləviliyinin daha da artırılması istiqamətində bir sıra tədbirlərin
görülməsini planlaşdırırıq.
Son illərdə qılıncoynatma idmanı ilə məşğul olan yeniyetmələrin sayı da iki dəfə artıb. Gələcəkdə beynəlxalq turnirlərdə daha
böyük nailiyyətlərin qazanılması
üçün səylə çalışacağıq. Dörd il çiyin-çiyinə işlədiyimiz heyətlə birgə
ölkəmizdə qılıncoynatma idmanının inkişafına yeni töhfələr vermək üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik.
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Yaşar Bəşirov Dünya Şotokan
Federasiyasının (WSF) prezidenti
seçilib.
Federasiyanın mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, “WSF”nin vitse-prezidenti və idarə heyətinin üzvü Y.Bəşirov, İstanbulda şotokan üzrə 11-ci
dünya çempionatından əvvəl təşkilatın yığıncağında yekdil səslə bu məsul vəzifəyə seçilib.
Qeyd edək ki, Yaşar Bəşirov Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının

prezidenti, həmçinin Dünya Karate
Federasiyası (WKF) Texniki komitəsinin üzvü və Avropa Karate Federasiyası (EKF) İdarə Heyətinin üzvüdür.
Daha bir əlamətdar hadisə “WSF”nin İdarə Heyətinin yeni tərkibində
təşkilatın Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi Renad Əliyevin də yer
alması olub. Bu böyük etimada əsas
səbəb Azərbaycanın idman tədbirləri
və təşkilatçılıq işlərində təcrübəsinin
dünyada yüksək dəyərləndirilməsidir.
Türkiyə Karate Federasiyasının

prezidenti vəzifəsinə namizədlərdən
biri olan Ercüment Taşdemir isə “WSF”nin Baş katibi seçilib.
Yığıncaqda təşkilatın inkişaf etdirilməsinə dair bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Məlumat üçün bildirək
ki, 5 qitədən 75 dövlət “WSF”nin rəsmi üzvüdür. Son illər təşkilatın idarə
edilməsində dəyişikliklər “WSF”nin
nüfuzunu artırıb. Qarşıdakı illərdə karatenin şotokan növü üzrə genişmiqyaslı işlərin görülməsi və yarışların
sayının artırılması nəzərdə tutulub.

Azərbaycan idmançıları Əbu-Dabidə keçirilən ciu-citsu
üzrə dünya çempionatında on medal qazanıblar
Azərbaycan idmançıları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu-Dabi
şəhərində keçirilən ciu-citsu üzrə
“Abu-Dhabı World Jıu Jıtsu Championship” yarışında uğurla iştirak
ediblər.
Azərbaycan Ciu-Citsu Federasiyasının mətbuat katibi Rüfət Abdullayev AZƏRTAC-a bildirib ki, yığma
komandamız bu yarışa geniş heyətlə qatılıb. Yarışda Fərid Məmmədov
bütün rəqiblərini qabaqlayaraq qızıl
medal qazanıb. Ayaz Süleymanov,
Həsən Babayev, Azər Cəfərzadə,
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Rüfət Ağayev, Zaur Aşumov, Firudin
Nəsirov gümüş, Fərhad İbrahimov,

Nicat Səfiyev və Zaman Qəhrəmanov
isə bürünc medala sahib olublar.
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Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) hesabat-seçki konfransı
keçirilib.
Hesabat-seçki yığıncağında AŞFnin fəaliyyəti barədə hesabat məruzəsi dinlənilib. Sonra qurum rəhbərliyinə
yeni seçkilər keçirilib. Səsvermə nəticəsində uzun illər AŞF-də vitse-prezident kimi çalışmaqla yanaşı, həm də
Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının
vitse-prezidenti olan Mahir Məmmədov
4 il müddətinə federasiyanın prezidenti
seçilib.
Faiq Həsənov federasiyanın I vitse-prezidenti, Seymur Talıbov isə vitse-prezident kimi işini davam etdirəcək.
AŞF-nin prezident və vitse-prezidenti

şib

həm də İcraiyyə Komitəsinə üzv kimi təsdiqlənib. Eyni
zamanda Sərxan Həşimov və beynəlxalq qrossmeyster
Cahangir Ağarəhimov İcraiyyə Komitəsinə üzv seçilib.
M.Məmmədov qarşıda idmançıları bir sıra nüfuzlu
yarışların gözlədiyini bildirib. O, gələcəkdə daha böyük
uğurların qazanılması üçün lazımi işlərin görüləcəyini vurğulayıb. Federasiya prezidenti iclasda qaldırılan
məsələlərin yerinə yetirilməsi üçün səylə çalışacaqlarını
qeyd edib.
Qeyd edək ki, Mahir Məmmədov yeni vəzifədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmovu əvəzləyib.
E. Rüstəmov toplantıda iştirak etməyib. O, 2007-ci
ildən AŞF prezidenti idi.
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Vüqar Həşim
turnir keçirilib
ilə Zəfər Gününə həsr olunmuş
Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyasının Zəfər Gününə həsr
olunmuş şahmat turnirinin qalib
və mükafatçıları müəyyənləşib.
Beynəlxalq reytinq xarakterli yarış
Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyasında keçirilib.
İsveçrə sistemi üzrə təşkil edilən
turnirdə ən yüksək nəticəni Kənan İsbatov göstərib. Doqquz turdan 8 xal
toplayan şahmatçı birinci pillədə qərarlaşıb. Məhəmməd Əsgərov və Dinarə
Hüseynova 6,5 xalla ilk üçlüyü tamamlayıblar.
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Rəşad Nəbi
Noyabrın 1-də Gənclər və
İdman Nazirliyində Azərbaycan
Cüdo Federasiyasının növbədənkənar konfransı keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, konfransda gənclər və idman naziri Fərid
Qayıbov, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz
Hüseynzadə, eləcə də Olimpiya və
idman ictimaiyyətinin nümayəndələri
iştirak ediblər.
Çingiz Hüseynzadə tədbirdə çıxış
edərək ölkəmizdə cüdo idmanının
inkişafından, federasiyanın prezidenti Rövnəq Abdullayevin rəhbərliyi altında əldə edilən uğurlardan danışıb.
Sonra Azərbaycan Cüdo Federasiyası rəhbərliyinə və icraiyyə komitəsinin üzvlüyünə seçkilər
keçirilib. Səsvermə nəticəsində
Rəşad Nəbiyev Azərbaycan Cüdo
Federasiyasının prezidenti seçilib. Federasiyanın vitse-prezidenti
vəzifəsinə Rövşən Rüstəmov və
Elnur Məmmədli, icraiyyə komitəsinin üzvlüyünə isə Ağayar Axundzadə,
Raqif Abbasov, Asif Əsgərov, Nazim
Hüseynov, Azər Əsgərov və Elxan
Məmmədov seçiliblər.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının sabiq prezidenti Rövnəq Abdul-

layev federasiyanın yeni rəhbərliyini
və icraiyyə komitəsinin üzvlərini təbrik
edib, uğurlar arzulayıb.
Federasiyasının yeni prezidenti Rəşad Nəbiyev ölkəmizdə cüdonun inkişafı ilə bağlı son illər kifayət

seçilib

qədər böyük uğurların olduğunu
vurğulayıb: “İdmançılarımız Olimpiya Oyunlarında, dünya və Avropa
çempionatlarında böyük nailiyyətlər qazanıblar. Ən ümdə vəzifəmiz
bu uğurları daha da inkişaf etdirməkdir. Bunun üçün əvvəlcə qısa
və uzun müddətli hədəflər müəyyən edilməli, bu hədəflərdən irəli
gələn strategiya müəyyənləşdirib
addımlar atılmalıdır”.
Rəşad Nəbiyev qarşıda idmançılarımızı bir sıra nüfuzlu idman
yarışlarının, o cümlədən Olimpiya
Oyunlarının gözlədiyini bildirərək,
gələcəkdə daha böyük uğurların qazanılması üçün lazımi işlərin görüləcəyini vurğulayıb.

Diaspor rəhbəri Azərbaycan Cüdo Federasiyası prezidentinin müşaviri təyin
Noyabr ayının 29-da Azərbaycan Cüdo Federasiyasında iclas
keçirilib. İclasda Azərbaycan
Respublikası Cüdo Federasiyası
prezidentinin yeni müşaviri Natiq Bağırovun təqdimatı olub.
Azərbaycan Respublikası Cüdo
Federasiyası Prezidentinin müşavirinə federasiyanın idman fəaliyyətinə
tam nəzarət etmək, gənclərdən tutmuş kişi və qadınlardan ibarət bütün
milli komandalarda məşq prosesinə
tam nəzarət etmək tapşırılıb.
Natiq Bağırovu idman aləmində
tanımayan yoxdur. O, uzun illər Belarusiya Respublikasında yaşamış
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və bu illər ərzində Belarusiyada Azərbaycan diasporuna şərəflə rəhbərlik
etmişdir.
Belarusiya Respublikasının Əməkdar İdman
Ustası, dəfələrlə dünya
və Avropa çempionu olan
həmyerlimiz, Azərbaycan
Respublikasının “Şöhrət”
ordeni sahibidir.
Mütəxəssislər
onun
ölkəmizdə cüdonun daha da dirçəlməsinə, olimpiadadan tutmuş dünya
və Avropa çempionatlarına kimi ən
əlamətdar yarışlarda yerli cüdoçula-

edilib

rın böyük qələbələr qazanmasına,
bir sözlə - Azərbaycan idmanının inkişafına ləyaqətlə xidmət edəcəyinə
inanırlar.
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Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının (AGF) texniki direktoru Natalya Bulanova Beynəlxalq Gimnastika
Federasiyasının (FIG) bədii gimnastika
üzrə Texniki Komitəsinin üzvü seçilib.
Azərbaycan gimnastika tarixində ilk dəfə
olaraq ölkə təmsilçimiz FIG-nin sözügedən komitəsinə üzv seçilir. Texniki
Komitəyə seçkilər FIG-in Türkiyənin
Antalya şəhərində təşkil edilmiş 83-cü
Konqresi çərçivəsində baş tutub.

Qeyd edək ki, N.Bulanova 19801998-ci illərdə bədii gimnast olub,
daha sonra isə məşqçilik fəaliyyətinə
başlayıb. O, 2002-ci ildən etibarən
milli səviyyədə, 2003-cü ildən isə beynəlxalq dərəcəli hakim kimi fəaliyyət
göstərir. N.Bulanova 2014-cü ildən
etibarən Bakıda keçirilən gimnastika
növləri üzrə irimiqyaslı yarışlarda Yerli
Təşkilat Komitəsi tərkibində yarışların
direktoru vəzifəsini yerinə yetirir.

ABŞ-da yaşayan azərbaycanlı əkiz bacılar tennis yarışın
ABŞ-da yaşayan azərbaycanlı
əkiz bacılar Sabrina və Zarina
Novruzovalar Nevada ştatında
keçirilən tennis üzrə yarışda çempion olublar.
Çempion bacılar ABŞ-da yaşayan
azərbaycanlı sirk ustası Üzeyir Novruzovun qızlarıdır.
Ü.Novruzov qızlarının uğur hekayəsindən danışaraq deyib: “Qızlarım Kaliforniya ştatının San Xose
şəhərində anadan olublar. Onlar
“Qərb Karyerası və Texniki Akademiya” (West Career and Technical
Academy) məktəbində 10-cu sinifdə
təhsil alırlar. Onlar ABŞ-ın Tennis Assosiasiyasının (USTA) çempionatında komanda yarışında 1-ci yerə, fərdi

yarışda isə 2-ci yerə layiq görülüblər.
Qızlarımın məktəbdəki tennis komandası da Nevada ştatı üzrə 1-ci yeri tutub. ABŞ-ın “Las Vegas Review-Journal" nəşri övladlarım haqqında geniş
xəbər yayımlayıb. Sabrina və Zarina
8 yaşından tennislə məşğul olurlar
və bu, onların ilk uğuru deyil. Onlar
indiyədək beynəlxalq yarışlarda 40dan çox mükafat qazanıblar. Sabrina

ın qalibi olublar

və Zarinanın ən böyük arzusu peşəkar tennisçi kimi yetişmək, dünyada
ən nüfuzlu tennis turniri sayılan “Böyük Dəbilqə” yarışlarında vətənimiz
Azərbaycanı təmsil etməkdir. Onlar
qazandıqları bütün qələbələrini Azərbaycana həsr ediblər və bundan sonra da bayrağımızı ucaldacaqlarını
qeyd etmək istəyirlər”.
Ü.Novruzov deyir ki, övladları ABŞ-da anadan olsalar da, məsafələr onları Azərbaycandan uzaq
salmayıb. “Onlar Azərbaycan dilində
danışır və milli adət-ənənələrimizlə
böyüyürlər. Vətəndən uzaqda olsaq
da, məsafələr heç nəyi dəyişməyib və
biz Azərbaycanla nəfəs alırıq”, - deyə
o qeyd edib.
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Azərbaycan Gimnastika
Federasiyası (AGF) Bakının Binə
qəsəbəsində yerləşən “Ümid yeri”
uşaq sığınacağında xeyriyyə aksiyası keçirib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbir
Bakıda keçirilən batut gimnastikası,
ikili mini-batut və tamblinq üzrə 35-ci
dünya çempionatına həsr olunub.
Xeyriyyə aksiyası çərçivəsində
AGF-in əməkdaşları ilə birlikdə dünya
çempionatının ulduz səfirləri - kana-

dalı Karen Kokbern və fransalı Devid
Martin sığınacağı ziyarət ediblər.
Onlar uşaq sığınacağında yaradılan şəraitlə tanış olub, onun rəhbəri
və müəssisənin əməkdaşları ilə söhbət ediblər.
Dünya çempionatının ulduz səfirləri “Ümid yeri” uşaq sığınacağının
balaca sakinləri ilə görüşüb, onlarla söhbətləşiblər. Uşaqlar qonaqlar
üçün tamaşa hazırlayıb, musiqi ifa
ediblər.
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Ulduz səfirlər və federasiyanın
əməkdaşları balacalara hədiyyələr
təqdim edib, onlarla xatirə şəkilləri
çəkdiriblər.
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rışı
Drift üzrə Bakı kuboku ya
Azərbaycan Avtomobil Federasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyinin və Su İdmanı Sarayının
təşkilatçılığı ilə drift üzrə Bakı
kuboku yarışı keçirilib.
Yarışda ən yüksək nəticə göstərən
Fəxri Gülməmmədov kubokun sahibi
olub. Tədbir çərçivəsində avtoidman
həvəskarları üçün “Volkicar”, drift və
idman avtomobillərinin yürüşü, "Volkicar” və sportkarla "burnout” və drift
şouları təqdim olunub.
Əsas məqsəd avtomobil idmanının inkişaf etdirilməsi, bu
sahəyə olan marağın artırılması
və ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda təmsil edə biləcək yerli
idmançıların və mütəxəssislərin
müəyyənləşdirilməsidir.
Avtoidman yarışları, eyni zamanda, ictimai yollarda sürətlə
avtomobil idarə edərək qayda
pozan sürücülərin sürətə olan
maraqlarını rəsmi idman meydançalarında göstərmələrinə imkan yaradır. Bu isə, öz növbəsində, yol təhlükəsizliyinin artırılmasına
da töhfə verir.
Drift yarışının keçirilməsinə, eyni
zamanda, “Regional İnkişaf” İctimai
Birliyi (RİİB) və Bakı Şəhər Halqası
təşkilati dəstək göstərib.

keçirilib

Yarış iştirakçılarını "Drift
All Stars European Series”
promouteri Nayl Qann, eləcə
də Bəhreyn Avtomobil Federasiyasından dəvət olunmuş
hakimlərdən ibarət münsiflər
heyəti qiymətləndirib.
Qeyd edək ki, bu gündən
etibarən Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının, Gənclər
və İdman Nazirliyinin və Su
İdmanı Sarayının təşkilatçıdiyyatdan keçmək istəyən
şəxslər Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının
info@faa.az elektron poçt
ünvanına müraciət edə və
ya 050 295-01-00 telefon
nömrəsi ilə əlaqə saxlaya
bilərlər.

lığı ilə yaradılmış drift məktəbi də fəaliyyətə başlayıb.
Bu idman növü ilə maraqlananlar üçün drift üzrə dərslərə qəbul elan olunur.
Drift dərsləri üçün qey-

iləcək

Bakıda şahmat üzrə Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunan beynəlxalq super turnir keçir
Dekabrın 17-də Bakıda
Azərbaycanın görkəmli şahmatçısı, Avropa
çempionu, beynəlxalq
qrossmeyster Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr
olunan 7-ci beynəlxalq
super turnir keçiriləcək.
8 şahmatçının iştirakı ilə
baş tutacaq turnir rapid və
blits üzrə təşkil olunacaq.
Yarış Vüqar Həşimov Şahmat Fondunun təşkilatçılığı,
Gənclər və İdman Nazirliyinin,
Azərbaycan Şahmat Federasiyasının dəstəyi, SOCAR-ın
sponsorluğu ilə keçiriləcək.
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Yarışa “Fairmont Baku”
oteli ev sahibliyi edəcək.
Vüqar Həşimov memorialı ilk dəfə 2014-cü
ildə Şəmkirdə keçirilib.
Hazırkı dünya çempionu Maqnus Karlsen
dörd (2014, 2015, 2018,
2019), Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov isə iki (2016,
2017) dəfə turnirin qalibi
olublar.
Ötən il koronavirus
pandemiyası ilə əlaqədar turnir keçirilməyib.
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Noyabrın 18-də Gənclər və İdman Nazirliyində
Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının hesabat-seçki yığıncağı keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, konfransda gənclər və idman
naziri Fərid Qayıbov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Xanlar Fətiyev, eləcə də idman
ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.
Hesabat-seçki yığıncağında Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının fəaliyyəti barədə hesabat məruzəsi
dinlənilib. Sonra Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının
rəhbərliyinə yeni seçkilər keçirilib. Səsvermə nəticəsində
Xanlar Fətiyev yenidən federasiyanın prezidenti seçilib.
Elçin Həsənov və Mark Koqanov federasiyanın vitse-prezidenti, Kamran Nəzərov, Şamil Əbürəhmanov, Azər Babayev və Ziya Bağırzadə isə İcraiyyə Komitəsinə üzv seçiliblər.

ezidenti seçilib

Seçki zamanı elektron səsvermə sistemi tətbiq edilib.
Tədbirdə çıxış edən Ç.Hüseynzadə federasiyanın
fəaliyyətinin ötən dövrdə qənaətbəxş olduğunu bildirib.
Federasiyanın fəaliyyətində gender bərabərliyinə də
diqqət yetirilməsinin vacibliyini vurğulayan Ç.Hüseynzadə deyib: “Gender bərabərliyinin təmin olunması ilə bağlı
işlərin görülməsi vacibdir. Digər məsələ isə federasiyanın
adı ilə bağlıdır. Üzgüçülük Federasiyasına suyatullanma,
sinxron üzgüçülük və digər növlər daxildir. Buna görə federasiyanın adının da uyğun seçilməsi tövsiyə edilir”.
Xanlar Fətiyev çıxış edərək qarşıda idmançılarımızı
bir sıra nüfuzlu yarışların, o cümlədən Olimpiya Oyunlarının gözlədiyini bildirib. O, gələcəkdə daha böyük
uğurların qazanılması üçün lazımi işlərin görüləcəyini vurğulayıb. Federasiya prezidenti iclasda qaldırılan
məsələlərin yerinə yetirilməsi üçün səylə çalışacaqlarını
qeyd edib.
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Bədii gimnastika üzrə yığma
komandamızın üzvü Arzu Cəlilova
İspaniyanın Barselona şəhərində
keçirilmiş beynəlxalq turnirdə gümüş
medal qazanıb.
Təmsilçimiz beynəlxalq turnirdə bir çox
titullu idmançıları üstələyərək, gürzlərlə çıxışına görə fəxri kürsünün ikinci pilləsinə yüksəlib. Daha sonra çoxnövçülük yarışlarına
qatılan Arzu, dördüncü yerlə kifayətlənməli
olub.
Qeyd edək ki, gimnastımız bu yarışda
təşkilatçıların dəvəti əsasında iştirak edib.
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