İDMAN

AZƏRBAYCAN İDMANÇILARININ QƏLƏBƏLƏRİ
LONDONDA XIV PARALİMPİYA OYUNLARI
29 AVQUST - 9 SENTYABR

Üzgüçü
Natali Pronina
Qızıl medal – 100 metr məsafəyə brass üsulu ilə
üzgüçülük (dünya rekordunu təzələmişdir)

4 gümüş medal
џ
џ
џ
џ

Cüdoçu Afaq Sultanova
Qızıl medal

100 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzgüçülük
200 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzgüçülük
100 metr məsafəyə arxasıüstə üzgüçülük
50 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzgüçülük

Cüdoçu Ramin İbrahimov
Qızıl medal

Atlet Oleq Panyutin
Qızıl medal
(üçtəkanla tullanma)

Bürünc medal
(100 metr məsafəyə estafet)

Atlet Vladimir Zayets
Gümüş medal

Atlet Hüseyn Həsənov
Bürünc medal

Cüdoçu İlham Zəkiyev
Bürünc medal

(üçtəkanla tullanma)

Bürünc medal
(100 metr məsafəyə estafet)
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Atlet Rza Osmanov
Bürünc medal
(100 metr məsafəyə estafet)

Atlet Elçin Muradov
Bürünc medal
(100 metr məsafəyə estafet)

YIĞMAMIZ
İLK OTUZLUĞA DÜŞDÜ
Paralimpiya ouynlarının iştirakçısı olan ölkələrin qazandıqları
medalların sayına görə yerləri müəyyənləşdirilib.
Azərbaycan yığması Londonda cəmi 15 medal qazana bilib. Bunlardan
dördü qızıl, beşi gümüş, altısı bürüncdür. Paralimpiya millimiz bu göstərici
ilə 27-ci olub.
Birinci yeri Çin tutub. Bu ölkəni Rusiya və Böyük Britaniya izləyir.
MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRDƏ OLİMPİYA MEDALLARINA GÖRƏ
HANSI MÜKAFATLAR VERİLİR?

Olimpiya medalı qazanmış heç bir idmançı öz ölkəsində mükafatsız
qalmır; ancaq müxtəlif ölkələrdə bu mükafatların məbləği birbirindən fərqlənir
AFR-də London Olimpiadasının qızılına görə hər bir idmançı “Doutsche
Sporthilfe” alman idmançılarının dəstəklənməsi fondundan 15 min avro
alacaqdır. Fondun idarə heyətinin sədri Mixael İlqner demişdir: “Olimpiya
oyunlarında varlanmaq üçün iştirak edənlər bizim sistemə yaraşmırlar”.
Ancaq heç də bütün ölkələrdə idmançılara təmənnasızlıq keyfiyyəti
aşılanmır. Əksər ölkələrdə hakimiyyət və şəxsi sponsorlar olimpiya
qəhrəmanlarının mükafatlandırılmasına xəsislik etmirlər. Məsələn,
Malayziyanın qızıl mədənlərindən birinin sahibi ölkə tarixində ilk olimpiya
qızıl medalının sahibinə təxminən yarım milyon dollar qiymətində qızıl külçə
vəd etmişdir. Qazaxıstan öz olimpiya çempionlarının hər birinə 200 min avro
ödəyəcəkdir.
Braziliya futbolçuları da qalib gələcəkləri təqdirdə peşman olmayacaqlar.
Məşhur Amerika üzgüçüsü Maykl Felps isə 4 il əvvəlki nəticəsini təkrar etsə,
ümumiyyətlə, qızıla bürünəcəkdir. ABŞ-da üzgüçülərin hər qələbəsi üçün
rəsmi mükafat 75 min dollardır. Dünya rekordu üçün isə ayrıca bonus nəzərdə
tutulmuşdur. Pekin Olimpiadasında Felps 8 qızıl medal qazanmışdır.
Şərqi Avropada da qaliblərin mükafatlandırılmasına simiclik etmirlər.
Rusiya idmançıları hər qızıla görə 100 min avro alacaqlar. Belarus, Bolqarıstan
və Litva idmançıları da təxminən bu məbləğə ümid bəsləyə bilərlər.
Misir Londonun qızıl medalını 130 min avro, maliyyə böhranı keçirən
İtaliya 140 min avro məbləğində qiymətləndirir. Belə çıxır ki, almanlar qızıl
medal uğrunda “ictimai əsaslar”la mübarizə aparırlar.
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GƏNC
PƏHLƏVANLARIMIZIN
UĞURU

Taylandın Pattaya
şəhərində keçirilən
gənclərin dünya çempionatında yunan-Roma
güləşi yarışları
Azərbaycan pəhləvanlarının möhtəşəm uğuru
ilə yadda qalmışdır

Böyük məşqçi İlqar
Abdulov və məşqçi Fuad
Əliyevin rəhbərliyi altında
Taylanda yollanan yığmamızın üzvlərindən Murad
Bazarov (50 kq), Eldəniz
Əzizli (55 kq) və Ceyhun
Əliyev (66 kq) keçirdikləri
bütün görüşləri qələbə ilə
başa vuraraq fəxri kürsün
ən yüksək pilləsinə qalxmışlar.
Çempionatda 120 kiloqram çəki dərəcəsində
mübarizə aparan güləşçimiz Zaur Mehrəliyev isə
bürünc me dala sahib
olmuşdur.
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ŞƏHRİYAR MƏMMƏDYAROV DÜNYA ŞAHMAT OLİMPİADASINDA
“ƏN YAXŞI ŞAHMATÇI” MÜKAFATI ALMIŞDIR
Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən
40-cı Dünya şahmat olimpiadası sentyabrın 10-da başa çatmışdır
Olimpiadanın bağlanış mərasimində azərbaycanlı şahmatçı Şəhriyar
Məmmədyarov reytinq cədvəlinə görə ən güclü şahmatçı mükafatına layiq görülmüşdür.
Teymur Rəcəbov isə bu cədvəldə altıncı yeri tutmuşdur.
Xəbər verdiyimiz kimi, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FİDE) qərarı ilə 2015ci il şahmat üzrə Dünya kuboku və 2016-cı il dünya olimpiadası Bakıda keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın gənclər və idman naziri Azad Rəhimovun da iştirak etdiyi FİDE
konqresində ölkəmizin idmanın, o cümlədən şahmatın inkişafındakı nailiyyətləri
vurğulanmış, paytaxtımızın ən güclü namizəd kimi bu müsabiqənin qalibi olduğu qeyd
olunmuşdur.
Konqresdə çıxış edən A.Rəhimov demişdir ki, Azərbaycanda çox zəngin şahmat
ənənələri vardır. Azərbaycanda idmanın bu intellektual növü üzrə məşhur
qrossmeysterlər yetişmişdir. Şahmatın inkişafı indi də dövlətimizin diqqət və qayğısı ilə
əhatə olunmuşdur. Biz, Bakının 2015-ci il şahmat üzrə Dünya kuboku və 2016-cı il dünya olimpiadasına
layiqincə ev sahibliyi edəcəyinə əminik.
FİDE-nin, eləcə də ayrı-ayrı ölkələrin şahmat federasiyalarının rəhbərləri ölkəmizi bu mühüm yarışlara ev
sahibliyi edəcəyi münasibətilə təbrik etmişlər.
AZƏRBAYCAN BOKSÇULARI BEYNƏLXALQ TURNİRDƏ
7 MEDAL QAZANMIŞLAR
Türkiyənin İstanbul şəhərində Əhməd Comərdin xatirəsinə həsr olunmuş gənclər arasında boks
turniri sentyabrın 11-də başa çatmışdır
Azərbaycan Boks Federasiyasından AzərTAc-a bildirmişlər ki, 27-ci dəfə təşkil olunan yarışda 16 ölkədən
118 idmançı qələbə uğrunda mübarizə aparmışdır.
Gənclərdən ibarət milli komandamız qardaş ölkədə iki qızıl, iki gümüş və üç bürünc medala sahib olmuşdur.
Boksçularımızdan gənclər arasında Avropa çempionu Pərviz Bağırov (64 kq) bu dəfə də hamıdan güclü olduğunu
sübut etmişdir. Həmyerlimiz finalda Özbəkistan təmsilçisi Ənvər Turabovu 15:8 hesabı ilə məğlub edərək fəxri
kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmışdır. Daha bir boksçumuz Rauf Rəhimov da (81 kq) qızıl medal qazanmışdır.
Boksçumuz finalda türkiyəli Cem Kılıcı 15:8 hesabı ilə üstələmişdir. Yarışda 52 kiloqram çəki dərəcəsində
mübarizə aparan Tural Əhmədov yalnız finalda yerli boksçu Cengiz Onata 11:13 hesabı ilə uduzaraq 2-ci yeri
tutmuşdur. Orxan Mayıllı da (75 kq) Vətənə gümüş medalla dönmüşdür. O, finalda slovakiyalı Yozef Sirotekə
10:18 hesabı ilə məğlub olmuşdur. Daha 3 boksçumuz – Kamran Məlikov (52 kq), Fərid İsmayılov (60 kq) və
Sadiq Səmədov (91 k1) üçüncü yerə sahib olmuşlar.
Ümumkomanda hesabında Türkiyə 1-ci, Azərbaycan 2-ci, Özbəkistan isə 3-cü yeri tutmuşlar.

GƏNC ŞAHMATÇILARIN MEDALLARI
1 nömrəli Şahmat-Dama Məktəbinin gənc şahmatçıları respublika və dünya çempionatlarında qızıl,
gümüş və bürünc medallar qazanmışlar
2011-2012-ci dərs ilində 1 nömrəli Şahmat-Dama Məktəbinin gənc şahmatçıları respublika və beynəlxalq
yarışlarda, o cümlədən dünya və Avropa çempionatlarında 25 qızıl, 26 gümüş, 24 bürünc medal qazanmışlar. Bu
barədəBakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən məlumat verilmişdir.
İDMAN MƏKTƏBLƏRİNİN YETİRMƏLƏRİ
YÜKSƏK NƏTİCƏLƏR ƏLDƏ ETMİŞLƏR

Onlar 1872 medal qazanmışlar
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan idman məktəblərinin yetirmələri 2011-2012-ci dərs ilində respublika
birincilik və çempionatlarında 315 qızıl, 235 gümüş, 1121 bürünc olmaqla, ümumilikdə 1.671 medal qazanmışlar.
Nazirlikdən bildirmişlər ki, idman məktəblərinin yetirmələri milli yığma komandaların tərkibində dünya və
Avropa birinciliklərində və digər beynəlxalq turnirlərdə 62 qızıl, 47 gümüş, 92 bürünc medal əldə etmişlər.
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