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İDMANİDMAN

 “LOS-ANGELES  TIMES” :  LONDON  OLİMPİYA  OYUNLARINDA 
AZƏRBAYCAN  MİLLİ  KOMANDASI  DƏBLİ  GÖRÜNƏCƏK

İyulun 27-dən avqustun 12-dək Londonda keçiriləcək Olimpiya oyunlarına hələ bir aydan çox vaxt 
qalsa da, Azərbaycan milli komandasının yarışlarda iştirakı artıq beynəlxalq medianın diqqətindədir

ABŞ-ın nüfuzlu “Los-Angeles Times” qəzeti 20 iyun tarixli 
nömrəsində  oyunlara qatılacaq Azərbaycan milli komandasının geyim 
formalarından yazır. Qəzetin yaydığı xəbərə görə, ölkəni təmsil edəcək 
idmançıların libasları Avropanın məşhur “Ermanno Şervino” 
şirkətinin moda evi tərəfindən hazırlanır. Azərbaycanın London 
Olimpiadasında “yaddaqalan və dəbli” olacağını hesab edən “LA 
Times” məşhur italyan dizaynerinin milli komandamız üçün yaratdığı 
geyim kolleksiyasını təsvir etmişdir. Yazıda bildirilir ki, idmançıların 
geyim formaları dövlət bayrağının rənglərini əks etdirərək göy, qırmızı 
və yaşıl çalarlarda olacaqdır. Komandanın rəsmi geyim forması 

sürməyi pencəklər, ağ pambıq köynəklər və kişilər üçün ağ şalvar, qadınlar üçün isə ağ düz yubkadan ibarət 
olacaqdır. Pencəklərin sinə cibinə Azərbaycan bayrağının səkkiz guşəli ulduzu tikiləcəkdir. Qadın formalarına isə 
qırmızı kəmər əlavə ediləcəkdir. İdmançıların rəsmi formasını Azərbaycan bayrağı rənglərində ipək qalstuklar və 
yaylıqlar bəzəyəcəkdir. Olimpiya “kəndində” qaldıqları zaman isə milli komandanın üzvləri yenə də Azərbaycan 
bayrağı rəngləri ilə bəzədilmiş neylon idman formaları geyəcəklər.

Şəfəq Akifqızı
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri

Vaşinqton

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda idmançıların təntənəli qarşılanması mərasimi olmuşdur. Çoxsaylı 
azarkeşlər, qaliblərin doğmaları və yaxınları onları gül-çiçək dəstələri və musiqi ilə qarşılamışlar.
Ümumilikdə, 3 qızıl və 3 bürünc medal qazanan sərbəst güləş üzrə yığma komandamız 56 xalla komanda 
hesabında ikinci olmuşdur. Komanda hesabında ilk sırada Rusiya (67 xal), 3-cü sırada isə Türkiyə (47 xal) 
qərarlaşmışlar.

Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə yeniyetmələr arasında güləş üzrə Avropa çempionatında uğurla çıxış 
edən sərbəst güləşçilərimiz iyunun 21-də Vətənə dönmüşlər 

YENİYETMƏ  GÜLƏŞÇİLƏRİMİZİNAVROPA  ÇEMPIONATINDA  UĞURU

 Siyahıya Azərbaycan şahmatçıları Teymur 
Rəcəbov (2784) və Şəhriyar Məmmədyarov da 
(2726) daxildir.
Qrossmeysterlərimizdən başqa, Maqnus 
Karlsen (Norveç, 2835), Sergey Karyakin 
(2779), Aleksandr Qrişşuk (2761), Peter Svidler 
(2741), Aleksandr Morozeviç (2769, hamısı - 
Rusiya), Vasili İvançuk (Ukrayna, 2764), 
Veselin Topalov (Bolqarıstan, 2752) və Boris 

Gelfand (İsrail, 2727) da seçmə mərhələsi olmadan yarışda iştirak etmək hüququ qazanmışlar.
Dünya çempionatı iyulun 1-11-də Astanada (Qazaxıstan) keçiriləcəkdir. Bu ölkənin şərəfini meydan sahibi 
kimi Murtaza Kajqaleyevi (2595), Anuar İsmaqambetovu (2478), Rinat Cumabayevi (2556) və Pavel Kotsuru 
(2548) qoruyacaqdır.

FİDE  10  ƏN  GÜCLÜ  ŞAHMATÇININ  ADINI  AÇIQLAMIŞDIR

İyunun 20-də  Beynəlxalq şahmat federasiyası (FİDE) seçmə mərhələdə iştirak etmədən blits və 
sürətli şahmat üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək 10 ən güclü şahmatçının adını elan etmişdir
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31 ölkədən 300-dək idmançının mübarizə apardığı yarışda Azərbaycanı yeniyetmə və gənclərdən 
ibarət yığmanın baş məşqçisi Elşən İsmayılovun rəhbərliyi altında 6 idmançı təmsil etmişdir.
İdmançılarımız dünya birinciliyində 1 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc medal qazanmışlar. Komandamızın 
üzvü Rasim İsmayılov (28 kq) bütün rəqiblərindən üstün olaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə 
qalxmışdır.

Şərif Dadaşzadə (40 kq) və Xamoy Şahmuradov (55 kq) gümüş, Həsən Əliyev (31 kq) isə bürünc 
medala sahib olmuşlar.

UNIVERSAL  DÖYÜŞÇÜLƏRIMIZ  DÜNYA BIRINCILIYINDƏ 
 UĞURLA  ÇIXIŞ  ETMIŞLƏR

Ukraynanın Skadovsk şəhərində universal döyüş üzrə 
10-11, 12-13 yaşlı idmançılar arasında dünya birinciliyi keçirilmişdir

Meyuezer son bir ildə 85 milyon 
dollar qazanmışdır. Yüksək qazancı 
sayəsində “Pul” ləqəbi almış Meyuezer 
son bir ildə cəmi iki dəfə rinqə çıxmışdır. 
Sentyabr ayında o, amerikalı Viktor 
Ortisə, may ayında isə Puerto-Rikalı 
Migel Kottoya qalib gəlmişdir. Bu iki 
döyüşün ümumi vaxtı bir saatdan az 
olmuşdur. Meyuezer həmin döyüşlərin 
birincisinə görə 40 milyon, ikincisinə 
görə 45 milyon dollar qazanmışdır. 

Siyahıda ikinci yeri Meyuezerin boksçu həmkarı filippinli Menni Pakyao (62 milyon dollar), üçüncü yeri isə 
planetin ən məşhur qolfçusu 36 yaşlı Tayqer Vuds tutur. Vuds 2001-ci ildən bəri reytinq siyahısında daim birinci 
yerdə gedirdi, lakin keçən il onun gəlirləri düz 16 milyon dollar azalaraq 59,4 milyon dollara düşmüşdür. 2011-ci 
ilin sonlarında həyat yoldaşına xəyanət etməkdə ittiham olunmuş Vuds bu hadisədən sonra ailə münaqişəsini 
nizamlamaq üçün öz karyerasında bir neçə ay fasilə verməyə məcbur olmuşdur. Vudsun hörmətdən düşməsi onun 
bank hesablarına da mənfi təsir göstərmişdir: sponsorlarının çoxu onunla əməkdaşlıqdan imtina etmişdir. 

BOKSÇU  FLOYD  MEYUEZER  DÜNYADA  
ƏN  YÜKSƏK  QAZANC ƏLDƏ  EDƏN  IDMANÇIDIR

Amerikada çıxan “Forbes” jurnalının versiyasına görə dünyada ən yüksək qazanc əldə edən 
idmançıların siyahısında birinci yeri ən yaxşı peşəkar boksçulardan biri – 35 yaşlı amerikalı Floyd 

Meyuezer tutur 

 Monte Alto şəhərində (San-Paulu ştatı) yaşayan istedadlı uşağın atasının 
kataloniyalılardan aldığı məktubda deyilirdi ki, onun övladı lazımi testlərdən uğurla 
ç ıxmış  və  “Barse lona”nın  fu tbol  məktəbinə  qəbul  o lunmuşdur.
Testlər may ayında keçirilmişdir və bunun üçün ailə təyyarə ilə İspaniya komandasının 
bazasına uçmalı olmuşdur.

Balaca futbolçunun atası öz sevincini gizlətmir: “Göy-tünd qırmızılar”ın 
məktubuna mən “hə” dedim. Bu, böyük şərəfdir. Mən çox xoşbəxtəm. Mənim oğlum 
dünyanın ən böyük klublarından birində testdən keçmişdir, buna sevinməyə 
bilərəmmi?”

Sentyabrda Artur Kataloniyaya gedəndə anasının da onunla birlikdə İspaniyaya 
köçəcəyi gözlənilir. O zaman tərəflər gələcək sazişin bütün təfsilatını 
razılaşdıracaqlar.

“BARSELONA”  ALTI  YAŞLI BRAZİLİYALI  İLƏ 
 MÜQAVİLƏ  BAĞLAMAĞI  QƏRARA  ALMIŞDIR

İspaniyanın “Barselona” futbol klubu altı yaşlı braziliyalı Artur Miani ilə müqavilə imzalayacaqdır
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DÖRDÜNCÜ  DƏFƏ  AVROPA  ÇEMPİNOU

Azərbaycan kanoeçisi Valentin Demyanenko yenə Avropa çempionu olmuşdur

Azərbaycan Milli Avarçəkmə Federasiyasından  bildirmişlər ki, 29 yaşlı 
idmançımız növbəti uğuruna Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən kayak və kanoe 
üzrə qitə çempionatında imza atmışdır. V.Demyanenko birnəfərlik qayıqla (C-1) 200 
metr məsafəyə yürüşdə 38,752 saniyə nəticə ilə birinci yeri tutmuşdur. Gümüş medalı 
ispaniyalı Alfonso Benavides (38,968), bürünc medalı isə litvalı Yevgeni Şuklin 
(39,060) əldə etmişlər. 

V.Demyanenkonun bu uğuru sayəsində Azərbaycan millisi Avropa çempionatını bir 
qızıl medal ilə başa vurmuşdur. 

Qeyd edək ki, V.Demyanenko əvvəllər üç dəfə - 2005, 2009, 2011-ci illərdə dünya 
çempionu, üç dəfə - 2009 və 2011-ci illərdə 200 metr və 500 metr məsafələrdə 
yürüşlərdə Avropa çempionu olmuşdur.

YENİYETMƏ  YUNAN-ROMA  GÜLƏŞÇİLƏRİMİZ  
BEYNƏLXALQ  TURNİRDƏ –  12 MEDAL 

Gürcüstanın Rustavi şəhərində Temo Kazaraşvilinin şərəfinə həsr olunmuş yunan-Roma güləşi üzrə 
yeniyetmələr arasında beynəlxalq turnir iyunun 22-də başa çatmışdır 
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Azərbaycan Güləş Federasiyasından  bildirmişlər ki, böyük məşqçi Nurəddin Rəcəbov və məşqçi Vüqar 
Aslanovun rəhbərliyi altında qonşu ölkəyə 15 pəhləvanımız yollanmışdı. Onlardan 12-si fəxri kürsünün müxtəlif 
pillələrində qərarlaşmışdır.

Ümumilikdə, 4 qızıl, 3 gümüş və 5 bürünc medal qazanan yığmamız turniri uğurla başa vurmuşdur. 
Qızıl medalları komandamıza Elçin Məmmədov (46 kq), Seymur Əlizadə (50 kq), Murad Məmmədov (58 kq) və 
İslam Abbasov (76 kq) qazandırmışlar.

Mikayıl Rəhmanov (46 kq), Şəmistan Quluzadə (69 kq) və Orxan Nuriyev (76 kq) yalnız finalda uduzaraq 
gümüş medal əldə etmişlər. 

Bürünc medallara isə, Elnur Həsənov (50 kq), İrac Həsənzadə (54 kq), Ruhin Mikayılov (63 kq), Sadiq 
Bağırov (69 kq) və Elməddin Ramazanov (76 kq) sahib olmuşlar.

CÜDOÇULARIMIZ  AVROPA  ÇEMPİONATINDA –  4 MEDAL 

Azərbaycanın cüdo üzrə yığma komandası Monteneqroda keçirilən yeniyetmələr arasında Avropa 
çempionatında uğurla çıxış etmişdir 

Azərbaycan Cüdo Federasiyası  xəbər verir ki, birinci gün idmançılarımız 1 qızıl və 3 bürünc medal qazanmışlar. 
Finalda gürcü Beku Natatralaşviliyə “ipponla” qalib gəlmiş cüdoçumuz İlkin Babazadə (55 kq) qitə çempionu 
adına layiq görülmüşdür. O, birinci qarşılaşmada xorvat İvo Kovaçeviç, sonra Albaniya idmançısı İndrit Kulxaja 
və gürcü Georgi Katiaşviliyə qalib gəlmişdir. Yarımfinalda İlkin iki “yuko” balı sayəsində erməni Artur 
Dermisyanı mübarizədən kənarlaşdırmışdır. 
Elnur Abbasov və Sadiq Qurbanov 50 kiloqram çəki dərəcəsində bürünc medala sahib olmuşlar. İdmançılarımızın 
hər ikisi yarımfinala çatmış, lakin bu görüşlərdə gürcü Erxele Arxozaşvili və alman Morits Plafkiyə məğlub 
olmuş, üçüncü yer uğrunda mübarizədə isə qalib gəlmişlər. Elnur serb Filipp Yovanoviç, Sadiq italyan Anjelo 
Pantanonu məğlub etmişdir.
İlkin Məmmədov 60 kiloqramadək çəki dərəcəsində serb Marko Qrandiçə qalib gəlmişdir.                                                                                                        

SOYDAŞIMIZIN  UĞURU

Gürcüstanli Soydaşimiz Peşəkar Boks Üzrə Çempion Adini Qazanmişdir

Gürcüstanın Kvemo Kartli-Borçalı bölgəsinin Marneuli rayonundakı Təzəkənd kəndində doğulmuş 25 yaşlı 
Tural Əkbərov WFMC-dünya döyüş idmanları mərkəzi konsulluğunun peşəkar boks üzrə Gürcüstanın Zuqdidi 
şəhərində keçirdiyi yarışda qələbə qazanaraq çempion kəmərinə layiq görülmüşdür. Tural Əkbərov 60 kiloqram 
çəki dərəcəsində mübarizə aparmışdır. 2006-cı ildən mötəbər yarışlarda iştirak edən T.Əkbərov 2009-cu ildə 
keçirilmiş Gürcüstan birinciliyində 3-cü, 2010-cu ildə isə 1-ci yeri tutmuşdur.
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