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 Voleybol Mərkəzində təşkil olunan konfransın gündəliyində 3 
məsələ olub. Bunlar 2009 - 2012-ci illlər ərzində federasiyanın 
fəaliyyəti haqqında baş katib Elşən İsmayılovun hesabatı, 2015-ci 
ildə Bakıda keçiriləcək I Avropa Oyunlarına hazırlıqla bağlı Faiq 
Qarayevin rəhbərliyi altında Təşkilat Komitəsinin yaradılması və 
AVF-nin rəhbər orqanlarının seçilməsi olub.

Tədbiri AVF-nin prezidenti Ziya Məmmədov açaraq, konfrans 
iştirakçılarını salamlayıb. Vitse prezident Vaqif Əliyev son 4 ildə ölkə 
voleybolundakı inkişafdan danışıb. E. İsmayılov  hesabatında milli 
komandamızın Avropa çempionatına vəsiqə qazanması, 
klublarımızın Avropa kuboklarında uğurlu çıxışını qeyd edib. F. 
Qarayev isə millimizin qarşısındakı yarışlarından danışıb. 
Konfransda qarşıdakı illərdə kişi voleybolunun və çimərlik 

voleybolununda inkişafı üçün böyük işlərin başlandığı qeyd edilib.
Sonda Ziya Arzuman oğlu Məmmədov yenidən AVF prezidenti seçilib. Məmmədov qarşıdakı illərdə 

voleybolda daha böyük inkişafın olacağına əminlik ifadə edib. O, Azərbaycanda voleybol ictimaiyyətinin artıq 
bir ailə kimi mehriban olduğunu vurğulayıb.

Fevralın 27-də Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF)
 VI hesabat-seçki konfransı keçirilib

ZİYA  MƏMMƏDOV  YENİDƏN  FEDERASİYA 
 PREZİDENTİ  SEÇİLDİ

Taekvondo Federasiyasının mətbuat xidmə- Əzizova (67 kq) fəxri kürsünün ən yüksək 
tindən verilən məlumata görə, yarışın ilk pilləsinə qalxıblar. 
günündə 10 medal qazanan komandamız ertəsi Gümüş medalları Hüseyn Mehrəliyev (68 
gün daha 10 müxtəlif əyarlı mükafatla ənənəvi kq), Surə Fərəcli (49 kq) və Günay Ağakişiyeva 
turniri lider kimi başa vurub. (57 kq) qazanıb. Bürünc mükafatları isə Vüsal 

Samir Aydınov (54 kq) qızıl medal, Məcid Məmmədov (58 kq), Ramin Abdullayev (80 kq) 
Sofiyev (54 kq), İlkin Şahbazov (74 kq), Bayra- və Türkanə Tahirli (49 kq) əldə ediblər. Ümum-
məli Vəliyev (87 kq), Aygül Abdullayeva (53 kq), dünya Taekvondo Federasiyasının (WTF) G1 
Aytən Səmədli (62 kq) və Xəyalə Quliyeva (46 kateqoriyasından olan bu açıq turnirin mükafatçı-
kq) isə gümüş mükafata sahib olublar. Bürünc me- ları beynəlxalq reytinq xallarını da artırıblar.
dalları Günay Ağayeva (53 kq), Fərid Tağızadə “Alexandria Open” turnirinə müxtəlif yaş 
(87 kq) və Səbinə Mikaylova (62 kq) əldə edib. qrupları üzrə 13 ölkədən 500-dək idmançı qatıl-
Bir gün əvvəl isə Samir Cavadlı (58 kq), Fariz mışdı.
Əliyev (68 kq), Ramin Əzizov (80 kq) və Fəridə 

Misirin İskəndəriyyə şəhərində keçirilmiş “Alexandria Open” beynəlxalq turniri 
fevralın 27-də Azərbaycan taekvondoçularının möhtəşəm zəfəri ilə başa çatıb

MİSİRDƏ  MÖHTƏŞƏM  ZƏFƏR:  20  MEDAL! 

Azərbaycan Alpinizm Federasiyasında AzərTAc-a bildirmişlər ki, martın 1-də Bakı vaxtı ilə saat 13:15-də 
Rüfət Qocayev və iki ukraynalı alpinist ardıcıl olaraq müvəffəqiyyətlə Elbrusun hər iki zirvəsinə qalxmış və səhər 
8:30 radələrində Elbrusun qərb zirvəsini (5642m) fəth etmişlər.

Ekspedisiyanın qalan iştirakçıları isə yalnız qərb zirvəsinin ikibaşlı dağına qalxmaqla kifayətlənmişlər.

AZƏRBAYCAN  ALPİNİSTİ  AVROPANIN  ƏN  YÜKSƏK  ZİRVƏSİNDƏ

Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının (AAF) üzvü 
Rüfət Qocayev Avropanın ən yüksək zirvəsini fəth etmişdir
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Fevralın 27-də Azərbaycan Respublikasının 
Müdafiə Nazirliyi ilə Beynəlxalq Hərbi İdman Şurası 
(CİSM) arasında “Beynəlxalq Hərbi İdman Şurasının 
1-ci dünya futbol kubokunun təşkili haqqında” 
müqavilə imzalanmışdır.

Sənədi Azərbaycan Respublikası müdafiə 
nazirinin müavini, general-leytenant Çingiz 
Məmmədov və Beynəlxalq Hərbi İdman Şurasının, 
həmçinin Kamerun Milli Olimpiya və İdman 
Komitəsinin prezidenti Hamad Kalkaba Malboum 
imzalamışlar.

Yarışa Asiya qitəsindən Oman, Qətər, İraq və 
Bəhreynin, Amerika qitəsindən Braziliya, ABŞ-ın və 
Kanadanın, Afrika qitəsindən Kamerun, Əlcəzair, 
Keniya, Fil Dişi Sahili,  Malinin, Avropa qitəsindən Almaniya və Fransanın komandaları qatılacaqdır. Üçüncü 
komanda isə martda Niderland Krallığı ilə Kipr arasında keçiriləcək oyunun nəticəsində məlum olacaqdır. 
Birincilikdə 16-cı komanda isə ev sahibi kimi Azərbaycan olacaqdır. 

Yarışın püşkatması bu il aprelin 29-da, açılışı iyulun 2-də, bağlanış mərasimi isə iyulun 14-də keçiriləcəkdir. 

Hərbçilərin futbol üzrə birinci dünya kuboku yarışları Azərbaycanda keçiriləcək

ÖLKƏMİZDƏ  DAHA  BİR  İLK  DÜNYA  YARIŞI

Turnirdə Azərbaycanı təmsil edən Eltac Səfərli axırıncı 

doqquzuncu turda 7 xal toplayaraq üçüncü yerdə qərarlaşmışdır. 
Qeyd edək ki, turnirin birincisi 7,5 xal toplamış hindistanlı Kore 

Akşayraj, ikincisi isə aktivində 7 xal olan Argentina təmsilçisi 

Ruben Felqayer olmuşdur. 
“Kann Open”də 21 ölkədən 62 şahmatçı mübarizə aparıb. 

Onlardan 10-u qrossmeyster, 13-ü beynəlxalq usta, 16-sı FİDE 

ustası olub.

 
 Fransada martın 3-də  beynəlxalq Kann şahmat turniri başa çatmışdır

  ŞAHMATÇIMIZ  FRANSADA  MÜKAFATÇI  OLDU

Turnirdə Azərbaycan ilə yanaşı, Türkiyə, Rusiya, Qırğızıstan və Gürcüstandan 250-dək cüdoçu birincilik 
uğrunda mübarizə aparmışdır. 

Maraqlı idman mübarizəsi şəraitində keçən turnirdə oğlanların yarışında Bəydadaş Sahibov (46 kq), Nurlan 
Fərzəliyev (50 kq), Natiq Qurbanlı (55 kq), İlkin Babazadə (60 kq), Hidayət Heydərov (66 kq), Rüfət İsmayılov 
(73 kq), Aslan Mirzəyev (81 kq), Azamat Bektursunov (90 kq, Qırğızıstan) və Eldar Abbasov (90 kq-dan yuxarı) 
fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmışlar.

Qızların mübarizəsində Yayla Rumaysa (40 kq, Türkiyə), Leyla Əliyeva (44 kq), Ofeliya Əzimzadə (48 kq), 
Mzia Beboşvili (52 kq, Gürcüstan), Manan Canaşvili (57 kq, Gürcüstan), Xatia Canaşvili (63 kq, Gürcüstan), 
Kader Keskin (70 kq, Türkiyə) və Sofiko Somkhişivili (70 kq-dan yuxarı, Gürcüstan) qızıl medal qazanmışlar. 
Turnir Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi, Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi və 
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmişdir. 

İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun xatirəsinə həsr olunmuş cüdo 
üzrə 36-cı ənənəvi Beynəlxalq Bakı turniri fevralın 25-də başa çatmışdır 

OĞLANLARIMIZIN  7,  QIZLARIMIZIN  2  QIZIL  MEDALI
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AzərTAc xəbər verir ki, Bakıda keçiriləcək bu mötəbər idman yarışlarının hazırlıq işlərinin həyata keçirilməsi 
məqsədi ilə bu yaxınlarda təşkilat komitəsi də yaradılmışdır. 

Azərbaycanda beynəlxalq idman yarışları ərəfəsində yeni idman arenalarının istifadəyə veriləcəyi də 
gözlənilir.

2015-ci il Dünya Şahmat Kuboku və 2016-cı il Dünya Şahmat Olimpiadası 
yarışlarının keçirilməsi üçün Bakıda  Şahmat Sarayı inşa ediləcək

BAKIDA  ŞAHMAT  SARAYI  İSTİFADƏYƏ  VERİLƏCƏK

Azərbaycan idmançısı Hayle İbrahimov 
atletika üzrə Avropa çempionu olub. Lent.az-ın 
məlumatına görə, efiopiyalı legioner İsveçin 
Göteborq şəhərində qapalı salonda keçirilən qitə 
çempionatında 3000 metr məsafəyə qaçış 
yarışlarında qızıl medal qazanıb.

 O, seçmə mərhələdə olduğu kimi finalda da 
bütün rəqiblərini üstələyib. 23 yaşlı atletimiz finişə 
7 dəqiqə 49,74 saniyəyə çatıb. İbrahimov ən yaxın 
izləyicisi, ispaniyalı Xuan Karlos Hiqueronu 0,52 
saniyə qabaqlamağı bacarıb. Bürünc medala isə 
irlandiyalı Siaran Olionaird sahib olub. Həlledici 
mərhələdə ümumilikdə 12 atlet yarışıb.

 İbrahimov çempionatın rəsmi saytına açıqlamasında qızıl medal qazandığı üçün çox xoşbəxt olduğunu 
deyib: “Bu, ölkəm üçün belə böyük çempionatlar tarixində ilk qızıl medaldır. Növbəti hədəfim isə avqustda 
Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçiriləcək dünya çempionatında 5000 metr məsafəyə qaçışda medal 
qazanmaqdır”.

 Qeyd edək ki, Hayle İbrahimov Avropa çempionu olmaqla, təkcə öz karyerası ərzində deyil, müstəqil 
Azərbaycanın atletika növü tarixində ən böyük uğura imza atıb. Daha öncə heç bir atletimiz nəinki olimpiya və 
dünya, heç Avropa çempionu olmayıb. İbrahimov həm də böyüklərin yarışında ilk dəfə qızıl medala yiyələnib. O, 
2011-ci ildə qitə çempionatını gümüş, 2010-cu ildə isə bürünc medalla başa vurub. İbrahimov 2012-ci il London 
Yay Olimpiya Oyunlarında 5000 metr məsafəyə qaçışda finaladək yüksəlsə də, 9-cu olub.

İDMANÇIMIZ  AVROPA  ÇEMPİONU  OLDU

Azərbaycan idmançısı 1 Qızıl medalla 2 tarix yazdı 

Cədvəl üzrə aktivində 2793 xal 
olan Teymur Rəcəbov dördüncü 
pillədə yerini qorumuş, digər 
qrossmeysterimiz isə aktivində 2766 
xalla 9-cu yerə yüksələn Şəhriyar 
Məmmədyarovdur. Hazırda müalicə 
olunan və yarışlara qatılmayan Vüqar 
Həşimov daha 1 pillə geriləyərək 
2737 xalla yenə 19-cu yerdədir. 

Yeni reytinq cədvəlində ilk “Top-
100” isə yığmamızın üzvü Rauf 
Məmmədov (2662) 83-cü yerdə 
qərarlaşmışdır. 

Qeyd edək ki, ilk üçlükdə 25 yaşlı 
norveçli Maqnus Karlsenin (2872) başçılıq etdiyi siyahıda rusiyalı Vladimir Kramnik (2810) ikinci, ermənistanlı 
Levon Aronyan (2809) üçüncü pilləni tutmuşdur.

Beynəlxalq Şahmat Federasiyası martın 1-də  yeni reytinq cədvəlini açıqlamışdır

İKİ  ŞAHMATÇIMIZ İLK  ONLUQDA
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