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100 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz Elxan 
Məmmədov qızıl medal qazanıb.

Bununla da Məmmədov ölkəmizin cüdo tarixində ilk dəfə dünya 
çempionu olub. Özü də 31 yaşlı idmançımız fəxri kürsünün ən 
yüksək pilləsinə əvvəllər çıxış etdiyi 90 kq çəki dərəcəsində yox, özü 
üçün yeni çəkidə qalxıb.

Cüdoçumuz mübarizəyə 1/16 final mərhələsindən başlayıb. O, 
əvvəlcə Or Sassonu (İsrail) üstələyib. 1/8 finalda Məmmədov David 
Alarzaya (İspaniya) qalib gəlib. ¼ finalda Takaşi Ononu (Yaponiya) 
da üstələməyi bacaran təmsilçimiz yarımfinalda Soyib 
Kurbanovdan (Özbəkistan) üstün olub.

Finalda Məmmədov 2012-ci il London Yay Olimpiya 
Oyunlarının bürünc mükafatçısı Henk Qrolla (Hollandiya) üz-üzə 
gəlib. Görüşün əvvəli cüdoçumuz üçün heç də yaxşı başlamayıb. 
Hakim ona qeyri-fəal mübarizə apardığı üçün xəbərdarlıq edib. 
Bundan sonra fəallaşan təmsilçimiz rəqibinə vazari fəndi tətbiq 
edərək, hesabda irəli çıxıb. Məmmədov bu üstünlüyünü sonadək 
əldən verməyib və karyerasında ilk dəfə dünya çempionu olub.

Qeyd edək ki, əvvəllər cüdoçularımızdan Nazim Hüseynov və 
Elnur Məmmədli olimpiya çempionu olsalarda, dünya 
çempionatlarında ən yaxşı halda gümüş medalla kifayətləniblər. 
Elxan Məmmədov isə yeni baş məşqçi Peter Zayzenbaherin 
rəhbərliyi altında tarix yazıb. Braziliyadakı dünya çempionatında 
daha öncə Orxan Səfərov (60 kq) bürünc medal qazanıb. Beləliklə, 
millimiz bu mundialı 1 qızıl, 1 bürünc medalla başa vurub.

Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində sentyabrın 1-də 
başa çatmış  cüdo üzrə dünya çempionatı Azərbaycan milli komandası

 üçün tarixi uğurla yekunlaşıb 

AZƏRBAYCAN  CÜDOÇUSU  TARİX  YAZDI 

Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti və hüquq 
komissiyasının rəhbəri Tomas Bax bu mötəbər təşkilatın 
prezidenti seçilmişdir. 59 yaşlı alman hüquqşünas, uğurlu 
biznesmen, 1976-cı il Monreal Olimpiadasında 
qılıncoynatmanın rapira üzrə qalibi və ikiqat dünya 
çempionu Bax bu vəzifiyə əsas namizəd idi. 49 səs toplayan 
yeni prezident  2001-ci ildən təşkilata rəhbərlik edən Jak 
Roqqun postuna digər 5 namizədin ən yaxın izləyicisindən 
20 səs çox qazandı. 

Sentyabrın 11-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin sədri İlham Əliyev 
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Tomas Baxa 
təbrik məktubu göndərib.

Təbrikdə deyilir: “Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin 
prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizə ən 
səmimi təbriklərimi yetirirəm. Bu məsul vəzifəyə 
seçkilərdə qazandığınız dəstək beynəlxalq idman 
ictimaiyyəti tərəfindən Sizə böyük etimadın ifadəsi, 
Olimpiya hərəkatının inkişafı sahəsində xidmətlərinizə verilən yüksək qiymətdir.

Bu gün Azərbaycanla Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi arasında əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu 
məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istərdim. İnanıram ki, Olimpiya ideallarının təntənəsi naminə əməkdaşlığımızı 
bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik.”

 
Bu barədə qərar sentyabrın 10 - da BOK-un Buenos-Ayresdə 

keçirilən 125-ci sessiyasında qəbul edilib

BEYNƏLXALQ  OLİMPİYA  KOMİTƏSİNƏ  YENİ  PREZİDENT  SEÇİLDİ 
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