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Azərbaycan Respublikasında 2012-ci ilin “İdman ili” elan edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
(16 yanvar 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikasında idmanın inkişafı ildən-ilə geniş vüsət alır. Müstəqilliyimizi əldə etdiyimiz
vaxtdan bu günə qədər Azərbaycan idmançılarının müxtəlif səviyyəli beynəlxalq yarışlarda beş mindən artıq
medala layiq görülməsi bunun əyani sübutudur, Olimpiya oyunlarında qazanılan 4 qızıl, 3 gümüş və 9 bürünc
medal isə böyük tarixi nailiyyətdir.
İdman sahəsində gerçəkləşdirilən dövlət siyasəti, Olimpiya ideallarının təbliği, idmanın maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, tikilmiş müasir Olimpiya kompleksləri və digər tədbirlər nəticəsində ölkəmiz
mötəbər beynəlxalq idman yarışlarının keçirildiyi məkana çevrilmişdir. Bakı şəhərində bədii gimnastika, güləş
və boks üzrə dünya çempionatlarının, habelə bu il futbol üzrə qadınlar arasında dünya çempionatının
keçirilməsi, paytaxtımızın 2020-ci ilin Yay Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi üçün namizədliyinin irəli
sürülməsi bunu bir daha təsdiq edir.
Ölkəmizdə idmanın inkişaf etdirilməsi, Olimpiya hərəkatının genişləndirilməsi, gənclərin müntəzəm
şəkildə idmana cəlb olunması, əhalinin bütün təbəqələri arasında sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, yeni
idman və Olimpiya komplekslərinin tikilməsi zərurəti, eləcə də idmançılarımızın London olimpiadasında, dünya
və Avropa çempionatlarında, rəsmi beynəlxalq yarışlarda yüksək göstəricilərinin təmin edilməsi məqsədi ilə,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. 2012-ci il Azərbaycan Respublikasında “İdman ili” elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti ilə birlikdə 2012-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İdman ili” elan edilməsinə dair tədbirlər planını
hazırlayıb bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 yanvar 2012-ci il.
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“Azərbaycan Respublikasında 2012-ci ilin “İdman ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın
təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
(29 mart 2012-ci il)
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və
“Azərbaycan Respublikasında 2012-ci ilin “İdman ili” elan edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il 16 yanvar tarixli 1965 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasında 2012-ci ilin “İdman ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı” təsdiq
edilsin.
2. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş Tədbirlər Planının icrasının təşkilində əlaqələndirici
orqan Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi müəyyən edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. “Azərbaycan Respublikasında 2012-ci ilin “İdman ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nda
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin maliyyələşdirilməsini təmin etsin;
3.2. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 mart 2012-ci il.
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Prezident İlham Əliyev 2012-ci ili “İdman ili” elan edib
Dövlətin inkişafı, iqtisadiyyatın daha da güclənməsi və möhkəm dayaqlara əsaslanması idmanın da
inkişafında həlledici rol oynayıb
2012-ci il yeni başlasa da, dünyanın müxtəlif arenalarında yarışan idmançılarımız qazandıqları medallarla
azarkeşlərimizi, idman həvəskarlarımızı sevindirməkdədirlər. Artıq Olimpiya çempionumuz Elnur Məmmədli
Özbəkistanda keçirilən ustaların yarışında qızıl medal qazanmaqla London Olimpiadası üçün nə qədər iddialı
olduğunu, ikinci olimpiya qızılını ölkəmizə gətirməyə ciddi hazırlaşdığını bütün rəqiblərinə göstərdi. Eyni
zamanda, şahmatçılarımız Hollandiyada dünya şahmatının liderləri ilə mübarizə aparırlar. Voleybol
komandalarımız-”Rabitə”, “Azərreyl” və “İqtisadçı” isə qitə miqyaslı nüfuzlu turnirlərdə öndə gedirlər. Bu,
Azərbaycan idmançılarının yeni başladığımız ilin ilk günlərindən etibarən əldə etdikləri uğurlardır və nəzərə
alsaq ki, bu il Olimpiya ilidir, onda bu qələbələrin əhəmiyyəti daha da artmış olur. İdmançılarımızın
qazandıqları bu qələbələr, əslində, möhkəm təmələ əsaslanır. Yəni, onların dünyanın idman arenalarında əldə
etdikləri bu qələbələrin arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanır.
Sirr deyil ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasət Azərbaycanı dünyanın aparıcı
dövlətlərindən birinə çevirib. Siyasi və iqtisadi cəhətdən güclü dövlətə çevrilən Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməklə nə qədər güclü beynəlxalq nüfuza malik olduğunu bütün dünyaya
nümayiş etdirdi. Təbii ki, Azərbaycanın digər sahələri kimi, idman sektoru da böyük inkişaf dövrünü yaşayır.
Dövlətin inkişafı, iqtisadiyyatın daha da güclənməsi, möhkəm dayaqlara əsaslanması idmanın da inkişafında
həlledici rol oynayır. Bu gün ölkəmiz böyük quruculuq işlərinin həyata keçirildiyi məkana çevrilib. Paytaxtla
yanaşı, hər bir bölgədə bu quruculuq işlərini müşahidə etmək mümkündür. Həmin tikinti-quruculuq işlərinin
tərkib hissəsi kimi, Azərbaycanda güclü və müasir idman infrastrukturu formalaşdırılıb. 30-dan çox Olimpiya
İdman Kompleksinin bölgələrdə inşa edilərək idmançıların ixtiyarına verilməsi dünya miqyasında görünməmiş
hadisədir. Məlum olduğu kimi, dövlət başçısı, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyev
idmanı inkişaf etdirmək üçün ilk növbədə idman infrastrukturunun yaradılmasının vacib olduğunu vurğulayaraq
bu sahəyə xüsusi diqqət ayırdı. Bu siyasətdə xüsusi məqam isə ondan ibarət oldu ki, dövlət başçısı bu inkişafın
paytaxtla məhdudlaşmasını istəməyərək onun bütün ölkəyə yayılmasını, idmanın kütləviləşdirilməsini təmin
etdi. Nəticədə isə güclü idman bazası həm paytaxtda, həm də bölgələrdə yaradıldı və bu proses davam
etməkdədir. Azərbaycan gəncləri müasir Olimpiya İdman komplekslərində idmanla məşğul olaraq sağlam nəsil
kimi formalaşırlar. Əldə edilən nəticələr, yaradılan infrastruktur, idmançılarımızın qazandıqları medallar,
Bakının dünyanın idman mərkəzlərindən birinə çevrilməsi dövlət siyasətinin nə qədər doğru olduğunu göstərir.
O da məlumdur ki, Prezident İlham Əliyev hər il bir sahəyə daha çox diqqət yönəldilməsini, o sahənin
qabarıq şəkildə ön planda olmasını təmin etmək üçün müvafiq sərəncamlar imzalayır. Məsələn, bundan əvvəl
dövlət başçısı tərəfindən ölkəmizdə “Gənclər ili”, “Ekologiya ili”, “Turizm ili” elan edilib. Azərbaycan
idmançılarının dünya və Avropa miqyasında əldə etdiyi uğurlar, ölkəmizdə yaradılan nəhəng idman
infrastrukturu artıq idman ilinin elan olunması vaxtının yetişdiyini göstərirdi. Həm də nəzərə alsaq ki, bu il
Olimpiyada ilidir, onda dövlət başçısı tərəfindən 2012-ci ilin “İdman ili” elan olunmasının nə qədər mühüm və
vacib qərar olduğunu daha yaxşı dərk etmiş olarıq. Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və 2012-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasdakı çıxışında dövlət başçısı məhz bu
məqamı nəzərdə tutaraq “hamıdan fəallıq, fədakarlıq, vicdan və qələbə əzmi gözləyirəm” deyib: “2012-ci ildə
Yay Olimpiya oyunları keçiriləcəkdir. Biz bu oyunlara ciddi hazırlaşırıq. 2011-ci ildə kifayət qədər lisenziyalar
əldə etmişik. Dünya, Avropa çempionatlarında qələbələr qazanmışıq, yəni, ümidlərimiz böyükdür. 2012-ci ildə
bizim on olimpiya kompleksimiz tikiləcəkdir. Böyük Olimpiya Stadionunun tikintisi artıq fəal fazaya
keçəcəkdir. Altmış beş minlik böyük Olimpiya Stadionu tikilir. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda
təmir-bərpa işləri aparılır ki, Bakıda qızlar arasında keçiriləcək dünya çempionatına hazır olsun. Digər idman
obyektləri tikilməkdədir. Böyük gimnastika kompleksi, Bakı “Kristal” İdman Konsert Kompleksi tikilir. Yəni,
bu sahəyə həmişə olduğu kimi, böyük diqqət göstərilmişdir. 2012-ci ildə həm ölkə daxilində olan hadisələr, həm
olimpiya oyunlarına hazırlıq, olimpiya oyunlarının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə, 2012-ci il başlayır.
2012-ci ildə görüləcək işlər çoxdur. Hamıdan fəallıq, fədakarlıq, vicdan və qələbə əzmi gözləyirəm”.
Anar Miriyev
“Yeni Azərbaycan”.-2012.-18 yanvar.-№9.-S.3.
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“İdman ili”ndə çox böyük layihələr həyata keçiriləcək
Azərbaycan mötəbər beynəlxalq idman yarışlarının keçirildiyi məkana çevrilib
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə yanvarın 16-da Nazirlər Kabinetinin növbəti iclası keçirilib.
İclasda 2011-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarından və 2012-ci ildə qarşıda duran vəzifələrdən danışan
dövlət başçısı Azərbaycanda idmanın inkişaf etdirilməsinə, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərə də
toxunub. O, 2012-ci ildə də sosial infrastrukturların, o cümlədən olimpiya komplekslərinin inşa ediləcəyini
diqqətə çatdıraraq, hazırda müasir tələblərə cavab verəcək 10 olimpiya kompleksinin inşa edildiyini, daha 3
kompleksin tikintisi üçün isə hazırlıq işlərinin getdiyini vurğulayıb.
Prezident 2012-ci ildə Yay Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyini də xatırladaraq, ölkəmizin bu
beynəlxalq tədbirə ciddi hazırlaşdığını söyləyib: “2012-ci ildə Yay Olimpiya oyunları keçiriləcək. Biz bu
oyunlara ciddi hazırlaşırıq. 2011-ci ildə kifayət qədər lisenziyalar əldə etmişik. Dünya, Avropa
çempionatlarında qələbələr qazanmışıq, yəni, ümidlərimiz böyükdür. 2012-ci ildə bizim on olimpiya
kompleksimiz tikiləcək. Böyük Olimpiya Stadionunun tikintisi artıq fəal fazaya keçəcək. Altmış beş minlik
böyük Olimpiya Stadionu tikilir. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təmir-bərpa işləri aparılır ki,
Bakıda qızlar arasında keçiriləcək dünya çempionatına hazır olsun. Digər idman obyektləri də tikilməkdədir.
Böyük gimnastika kompleksi, Bakı “Kristal” İdman Konsert Kompleksi tikilir. Yəni, bu sahəyə həmişə olduğu
kimi, böyük diqqət göstərilib”.
Dövlət başçısı iclasdakı çıxışının sonunda 2012-ci ildə həm ölkə daxilində olan hadisələri, həm
olimpiya oyunlarına hazırlığı əsas gətirərək, cari ilin “İdman ili” elan edilməsinin zəruriliyini bildirib. Elə həmin
gün prezident İlham Əliyev 2012-ci ilin “İdman ili” elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda
ölkədə idmanın inkişafının ildən-ilə geniş vüsət alması xatırlanaraq, müstəqilliyimizi əldə etdiyimiz vaxtdan bu
günə qədər Azərbaycan idmançılarının müxtəlif səviyyəli beynəlxalq yarışlarda beş mindən artıq medala layiq
görüldüyü, Olimpiya oyunlarında 4 qızıl, 3 gümüş və 9 bürünc medal qazandıqları diqqətə çatdırılıb. Bütün
bunlar böyük tarixi nailiyyət kimi qələmə verilib: “İdman sahəsində gerçəkləşdirilən dövlət siyasəti, Olimpiya
ideallarının təbliği, idmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, tikilmiş müasir Olimpiya
kompleksləri və digər tədbirlər nəticəsində ölkəmiz mötəbər beynəlxalq idman yarışlarının keçirildiyi məkana
çevrilib. Bakı şəhərində bədii gimnastika, güləş və boks üzrə dünya çempionatlarının, habelə bu il futbol üzrə
qadınlar arasında dünya çempionatının keçirilməsi, paytaxtımızın 2020-ci ilin Yay Olimpiya Oyunlarına ev
sahibliyi üçün namizədliyinin irəli sürülməsi bunu bir daha təsdiq edir. Ölkəmizdə idmanın inkişaf etdirilməsi,
Olimpiya hərəkatının genişləndirilməsi, gənclərin müntəzəm şəkildə idmana cəlb olunması, əhalinin bütün
təbəqələri arasında sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, yeni idman və Olimpiya komplekslərinin tikilməsi
zərurəti, eləcə də idmançılarımızın London Olimpiadasında, dünya və Avropa çempionatlarında, rəsmi
beynəlxalq yarışlarda yüksək göstəricilərinin təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram ki, 2012-ci il Azərbaycan
Respublikasında “İdman ili” elan edilsin”.
65 min nəfərlik Bakı Olimpiya Stadionu
Dövlət başçısının çıxışında xüsusi ilə qeyd etdiyi idman obyektlərindən biri Bakı Olimpiya Stadionudur.
Beynəlxalq səviyyəli bu arenanın təməli ötən il iyunun 6-da qoyulub. Prezident İlham Əliyevin də iştirak etdiyi
təməlqoyma mərasimində FİFA prezidenti Yozef Blatter və UEFA prezidenti Mişel Platini, eləcə də dünya
futbol ictimaiyyətinin nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər. 65 min tamaşaçı yeri olacaq Bakı
Olimpiya Stadionunda müxtəlif funksiyalı tribunalar, qaçış zolağı və digər infrastrukturun inşası nəzərdə
tutulub. Daxili sahəsi 120,830 kvadratmetr olacaq stadionda tikinti işləri Beynəlxalq Tikinti Standartına (İBC),
UEFA və FİFA standartlarına və Azərbaycanın inşaat normativlərinə uyğun aparılacaq. 2015-ci ildə istifadəyə
veriləcək Bakı Olimpiya Stadionunun layihələndirilməsi ilə bağlı ilkin işlərə 2008-ci ildən başlanıb. Layihənin
müəllifi və tikintini həyata keçirən qurum Türkiyənin TOCA (The Office of Contemporary Architecture)
şirkətidir. Qafqazda ən böyük idman arenası sayılacaq Bakı Olimpiya Stadionunun ümumi ərazisi 32 hektar
olacaq və onun örtülü hissəsi 300 min kvadrat-metr ərazidə yerləşəcək. Stadionun hündürlüyünün təxminən 45
metr olacağı gözlənilir. Olimpiya stadionu Bakıda Böyük şor gölü ərazisində əvvəllər neft məhsulları ilə
çirkləndirilmiş ərazidə tikilir. ARDNŞ neft məhsulları ilə çirkləndirilmiş torpaqlardan səmərəli istifadə etmək
məqsədilə orada bəzi obyektlərin inşasını da planlaşdırıb.
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Respublika Stadionunda təmir işləri martın 15-də yekunlaşacaq
Hazırda isə Azərbaycanın ən böyük stadionu 37 min tamaşaçı tutumu olan Respublika Stadionudur. Ən
möhtəşəm idman tədbirlərinin keçirildiyi bu arena əfsanəvi hakim Tofiq Bəhramovun adını daşıyır. Görkəmli
hakimin adının əbədi ünvan tapdığı stadionun rəsmi açılışı 1951-ci ilin 16 oktyabrında keçirilib. Tikintisinə
1939-cu ildə başlanılsa da, Böyük Vətən müharibəsinin başlaması ilə əlaqədar arenanın tikinti işləri yarımçıq
qalıb. Tikinti işləri yalnız müharibədən sonra davam etdirilib və 12 illik fasilədən sonra idman azarkeşlərinin
ixtiyarına verilib. 1990-cı illərdə-dünya şöhrətli hakim Tofiq Bəhramov dünyasını dəyişəndən sonra arena onun
adını daşımağa başlayıb. 6 iyul 2011-ci ildə prezident İlham Əliyev Tofiq Bəhramov adına Respublika
Stadionunun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən stadionun əsaslı təmiri və yenidən qurulması üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan Gənclər və
İdman Nazirliyinə 10 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb.
İndi təmir edilən stadionda işlər martın 15-də yekunlaşacaq. Təmir işləri ilə əlaqədar stadionun
tribunasının üstü bağlanır, əlavə tribuna tikilir, soyunub-geyinmə otaqları və digər otaqlar yenidən qurulur,
oturacaqlar və stadionun ot hissəsi dəyişdirilir, drenaj sistemi yenidən qurulur. Respublika stadionunun
təmirində Cənubi Koreyadan olan mütəxəssislər də iştirak edirlər. Bundan başqa maraqlı məqamlardan biri də
budur ki, stadionda Azərbaycana ilk dəfə olaraq ot örtüyünün altında qızdırıcı sistemin quraşdırılması nəzərdə
tutulub. Bunun üçün Almaniyadan xüsusi qızdırıcı qurğu gətirilir. Bu qurğu ilin soyuq vaxtlarında ot örtüyünün
ideal vəziyyətdə qalmasına şərait yaranacaq. Yenidənqurma işlərindən sonra stadionda VİP lojalar
quraşdırılacaq və belə yerlərin sayı minə çatdırılacaq. Stadiondakı ümumi oturacaqların sayı isə 40 minə
çatdırılacaq.
Tikilməkdə olan Bakı Kristal Zalı
Gənc müğənnilərimiz Eldar və Nigarın “Avrovizion” mahnı müsabiqəsində birinci yerə çıxaraq, bu
beynəlxalq mədəni tədbirə ev sahibliyi etmək imkanını ölkəmizə qazandırmasından sonra Bakı şəhərində
beynəlxalq standartlara cavab verən müasir İdman-Konsert Kompleksinin inşa edilməsinə başlanılıb. Dövlət
başçısının 2011-ci il iyulun 7-də imzaladığı sərəncamına əsasən, Bakı şəhərində müasir İdman-Konsert
Kompleksinin inşa edilməsi ilə əlaqədar Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi bir sıra əməli tədbirlər həyata
keçirib. Müasir beynəlxalq standartlara uyğun olaraq kompleksin layihələndirilməsinin və tikintisinin ən qısa
müddətdə həyata keçirilməsi məqsədilə əlaqədar dövlət qurumlarının iştirakı ilə bir sıra xarici şirkətlərlə
danışıqlar aparılıb. Danışıqlar nəticəsində müvafiq sahədə beynəlxalq nüfuza və təcrübəyə malik olan, inkişaf
etmiş Avropa ölkələrində və dünyanın digər bölgələrində müxtəlif idman və mədəni məqsədlər üçün çoxsaylı
layihələri uğurla başa çatdırmış Almaniyanın Alpine Bau Deutchland AG şirkəti podratçı kimi seçilib. Ötən il
avqustun 2-də bu şirkətlə müqavilə imzalanıb, kompleksin inşa ediləcəyi ərazi müəyyən olunub və tikinti
işlərinə başlanıb. 8 ay müddətində tikilib təhvil veriləcək “Bakı Kristal Zalı” adlandırılan İdman-Konsert
Kompleksi müasir standartlara uyğun olacaq. Xarici görünüşü və daxili dizaynı ilə xüsusi fərqlənən kompleks
beynəlxalq miqyaslı mədəni-kütləvi tədbirlərin uğurla həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş bütün tələblərə
və standartlara cavab verəcək.
Yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi arzusu
Bunlarla yanaşı, Azərbaycan bədən tərbiyəsi və idman sahəsində həyata keçirilən dövlət siyasətinin
daha da gücləndirilməsi, Olimpiya hərəkatının genişlənməsi və geniş coğrafi məkanda təbliğinin təşkil edilməsi
məqsədi ilə Bakı şəhərinin 2020-ci ildə XXXII Yay Olimpiya Oyunlarını keçirmək üçün namizədliyini irəli
sürüb. Ötən ilin sentyabrında isə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi (BOK) 2020-ci ilin Yay Olimpiya Oyunlarına
Bakının namizədliyini təsdiq edib. Bunun ardınca prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin 2020-ci ilin Yay
Olimpiya Oyunlarını keçirmək üçün namizədliyinin irəli sürülməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə
Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Təşkilat Komitəsinə tapşırılıb ki,
Bakı şəhərinin 2020-ci ilin XXXII Yay Olimpiya və XVI Paralimpiya oyunlarını təşkil etmək üçün namizəd
şəhər kimi irəli sürülməsi ilə bağlı bütün məsələləri həll etsin. Bildirilib ki, belə mötəbər yarışların
Azərbaycanın paytaxtında keçirilməsi dünya idman aləmində ölkəmizin nüfuzunun daha da artmasına şərait
yaradacaq.
Xatırladaq ki, 2020-ci il Yay Olimpiya Oyunlarının keçirilməsi üçün Bakı ilə yanaşı Madrid, Roma,
Tokio, İstanbul və Qətərin paytaxtı Doha şəhəri də namizədliklərini irəli sürüb. İlk təqdimatın 2012-ci ilin fevral
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ayında baş tutması gözlənilir. BOK ikipilləli seçimdən sonra 7 sentyabr 2013-cü ildə Argentinanın paytaxtı
Buenos-Ayres şəhərində Olimpiadaya ev sahibliyi edəcək şəhərin adını açıqlayacaq. Xatırladaq ki, vaxtilə
Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsi Bakının namizədliyini 2016-cı il Yay Olimpiya Oyunları üçün də irəli
sürüb. Lakin BOK 2016-cı ildə Olimpiadanın Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilməsini qərara alıb.
Ən nəhayət, möhtəşəm idman layihələrinin davamı kimi Bakı şəhərində Bədi Gimnastika Kompleksinin
inşasına da başlanılıb. Bu idman obyekti dünyada ən gözəl kompleks olacaq. Kompleks özündə bədii
gimnastika, akrobatika və tamblinq məşq zallarını birləşdirəcək və şəhərin incisinə çevriləcək. Bu da imkan
verəcək ki, Azərbaycan bədi gimnastika üzrə beynəlxalq idman tədbirlərinə bundan sonra da ev sahibliyi eləsin.
Ümumiyyətlə, Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi və ölkəmizdə idman növləri üzrə
fəaliyyət göstərən federasiya, idman klub və cəmiyyətlərinin sıx əməkdaşlığı sayəsində həyata keçirilən
tədbirlər, respublikamızda idman sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər, idmançılarımızın ən mötəbər beynəlxalq
yarışlarında qazandığı uğurlar, eləcə də müasir standartlara uyğun yeni idman komplekslərinin istifadəyə
verilməsi imkan verəcək ki, Azərbaycanın ictimai həyatında mühüm amillərdən biri olan bədən tərbiyəsi,
xüsusən də idmanın gündən-günə tərəqqisi naminə bu sahədə görülən işlər böyük bir fəaliyyət proqramının
tərkib hissəsi kimi “İdman ili”ndə də uğurla davam etdirilsin.
Rufik İSMAYILOV
“Kaspi”.-2012.-18 yanvar.-№230.-S.5.
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Azərbaycanda «İdman ili» ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanır
Yanvarın 27-də Gənclər və İdman Nazirliyində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə
2012-ci ilin ölkəmizdə "İdman ili" elan edilməsinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.
AzərTAc xəbər verir ki, tədbirdə gənclər və idman naziri Azad Rəhimov cari ildə görüləcək işlər barədə
məlumat vermiş, "İdman ili"nin ölkəmizdə yüksək səviyyədə keçiriləcəyinə əminliyini ifadə etmişdir.
Bildirmişdir ki, hazırda ölkəmizdə "İdman ili" ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanır və yaxın günlərdə bu sənəd
ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır. Nazir həmçinin idmançılarımızın 2011-ci ili də uğurla başa vurduqlarını
diqqətə çatdırmışdır. Məlumat vermişdir ki, ötən il müxtəlif beynəlxalq yarışlarda qazanılmış 705 medalın 270-i
qızıl, 193-ü gümüş, 242-si isə bürünc əyarlıdır. Olimpiya idman növləri üzrə qazanılan medalların sayı 276-dır.
Qeyd edilmişdir ki, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili və idmanın kütləviliyini təmin etmək üçün
respublikamızda 33 olimpiya-idman kompleksi istifadəyə verilmişdir. 2012-2013-cü illərdə 10 idman
qurğusunun idmansevərlərin ixtiyarına verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda paytaxtımızda bədii gimnastika
və boks mərkəzləri, hovuz kompleksi, Olimpiya stadionunun inşası davam edir. Cari ildə güləş və cüdo
mərkəzlərinin təməlqoyma mərasimləri keçiriləcəkdir.
Nazir vurğulamışdır ki, 2012-ci ilin ölkəmizdə "İdman ili" elan olunması çox əlamətdar hadisədir. Çünki
Bakı şəhəri 2020-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına iddialı şəhər kimi çıxış etmiş və hazırda bu istiqamətdə
müəyyən işlər həyata keçirilir. Azərbaycan Avropada ilk dəfə olaraq futbol üzrə 17 yaşadək qızlardan ibarət
dünya çempionatına ev sahibliyi edəcəkdir. Bundan əlavə, paytaxtımızda mundial yarışları, Avropa
çempionatları və dünya kuboku turnirləri təşkil olunacaqdır. Respublikamızda cari ildə karate üzrə Avropa
çempionatı keçiriləcəkdir.
Ölkəmizdə idmana göstərilən dövlət qayğısından danışan nazir, idmanla məşğul olanların sayının ildən-ilə
artdığını vurğulamışdır.
Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) birinci vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə ölkəmizdə idmanın yüksələn
sürətlə inkişaf etdiyini, idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda uğurlar qazandıqlarını və cari ildə MOK-un
yaradılmasının 20 ilinin tamam olacağını diqqətə çatdırmışdır.
İdman studiyasının yaradılması təklifi ilə çıxış edən Ç.Hüseynzadə, GİN-in tərkibində belə studiyanın
yaradılmasının vacibliyini əsaslandırmışdır. Bildirmişdir ki, idmançılarımızın dünya arenasında qazandıqları
uğurları, ölkəmizin beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etməsi və digər idman nailiyyətlərimizi bu studiyada lentə
köçürmək lazımdır. Hazırlanmış filmləri Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi və digər ölkələrin olimpiya
komitələrinə hədiyyə etmək olar. Vitse-prezident Bakıda rəssam və heykəltəraşların idman mövzusunda
hazırladıqları əsərlərdən ibarət böyük sərginin keçirilməsi təklifi ilə də çıxış etmişdir.
MOK-un baş katibi Ağacan Abıyev Azərbaycanda idmana göstərilən diqqət və qayğıdan danışmışdır. O, cari
ildə ölkəmizdə "İdman ili" çərçivəsində bu sahədə beynəlxalq konfrans və yeniyetmələr arasında respublika
spartakiadasının keçirilməsi təklifini irəli sürmüşdür.
Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən federasiyaların və idman cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin iştirak etdikləri
tədbirdə konstruktiv təkliflər verilmiş və fikir mübadiləsi aparılmışdır.
“Azərbaycan”.-2012.-28 yanvar.-N 21.-S.3.
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2012-ci ilin Azərbaycanda “İdman ili” elan olunması çox əlamətdar hadisədir
Azərbaycan Respublikası gənclər və idman nazirinin müavini İsmayıl İsmayılov www.yap.org.az
saytına müsahibə verib:
- İsmayıl müəllim, necə hesab edirsiniz, başa vurduğumuz 2011-ci il ölkəmizdə idman sahəsi ilə
bağlı hansı uğurlarla yadda qalıb?
- 2011-ci il Azərbaycan dövləti üçün bütün sahələr üzrə uğurlu il oldu. Bu mənada 2011-ci il idman
sahəsində də əlamətdar il kimi yadda qaldı. Nəzərinizə çatdırım ki, ötən il ölkəmizdə 40-dan artıq dünya,
Avropa çempionatları, həmçinin, bu cür böyükmiqyaslı yarışlar keçirildi. Beynəlxalq səviyyəli yarışların hər
hansı ölkədə baş tutması üçün ciddi rəqabət aparılır, çünki bir sıra dövlətlər bu yarışlara ev sahibliyi etmək
istəyirlər. Sevindirici haldır ki, artıq ali, mötəbər idman tədbirləri ölkəmizdə keçirilir və bu da Azərbaycanın
idman sahəsindəki uğurlarının, dövlətin bu sahəyə qayğısının nəticəsidir. Azərbaycanda idmanın inkişafı ilə
bağlı siyasətin əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Bu gün dövlətimiz, şəxsən ölkə
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən idman sahəsinə böyük diqqət və qayğı var. Digər tərəfdən, bu tədbirlərin
Azərbaycanda keçirilməsi üçün ölkəmizdə təşkilati baxımdan da yüksək şərait, imkan var. Bunu dünya idman
təşkilatları təsdiqləyir və bu səbəbdən də bu yarışlar reallaşır.
Bu yaxınlarda Fransada keçirilən dünya çempionatında oldum və şahidi oldum ki, biz belə yarışlara
daha yüksək səviyyədə ev sahibliyi edirik. Hətta ən kiçik yarışlar belə dünya standartları səviyyəsində təşkil
olunur. Bizim idman federasiya rəhbərlərimiz, idmançılarımız da öz səy, bacarıqlarını səfərbər edərək
dövlətimizin etimadını doğrultmağa çalışırlar. Bu gün Azərbaycan idmançıları dünyanın ən öndə gedən idman
ölkələrinin nümayəndələri ilə mübarizələrdən qalib çıxır. İdman sahəsi o zaman inkişaf edir ki, orada rəqabət
olsun. Digər tərəfdən, məşqçilərimizin belə tədbirlərdə iştirakı onların təcrübəsini artırır. Bəzən bizə irad tuturlar
ki, xarici ölkələrdən idmançı və ya məşqçi dəvət olunur. Amma mən buna müsbət hal kimi baxıram. Bu gün bir
sıra ölkələr dövlətimizin idman sahəsinə qoyduğu yatırımlara, dəstəyinə həsəd aparırlar. Bu isə ölkəmizdə
idmanın kütləviliyinin artmasına, gəncliyin sağlam gələcəyinin inkişafına kömək edir. Bütün bunlara görə isə
biz dövlətimizə minnətdar olmalıyıq. Müqayisə üçün deyim ki, əgər 2009-cu ildə bizim idmançılarımız iştirak
etdiyi beynəlxalq yarışlarda, qeyri-olimpiya və olimpiya növlərində 550 medal qazanmışdılarsa, 2010-cu ildə bu
rəqəm 675 medal olub. 2011-ci ildə isə müxtəlif yarışlarda 705 medal qazanmışıq. Ölkəmizdə idmana qayğının,
digər tərəfdən, dünya arenasında Azərbaycanın nüfuzunun artmasında, tanınmasında çox böyük əhəmiyyəti var.
Bu, müxtəlif ölkələrdə 705 dəfə Azərbaycan bayrağının zirvələrə qalxması, himninin səslənməsi deməkdir.
Digər tərəfdən, ölkəmizdə keçirilən yarışlarda xarici ölkələrin nümayəndələrinin iştirak etməsi Azərbaycan
haqqında təsəvvürlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Bu isə ölkəmizin tanınmasında böyük əhəmiyyət
daşıyır. Məsələn, bir idmançımızın olimpiya çempionu olması dövlətimizin adının bütün dünyaya tanınması
deməkdir. Yeniyetmələrin Sinqapur Olimpiadasında biz böyük nailiyyətlər əldə etdik və orada iştirak edən
idmançılar müstəqillik dövrünün yeniyetmələri idilər. Bu çox şərəfvericidir. 204 ölkə arasında Azərbaycanın
11-ci yerdə olması böyük fəxr idi. Müstəqil Azərbaycanımızın idmandakı uğurları göz önündədir. Hər il
ölkəmizdə keçirilən yarışlar, nüfuzlu idman toplantılarının baş tutması müsbət mənada bir sıra mətləblərdən
xəbər verir. 2011-ci ildə ölkəmizdə MDB və Baltikyanı ölkələrin olimpiya komitələrinin və məsul işçilərinin
böyük bir toplantısı təşkil olunmuşdu. Həmçinin, MDB ölkələrinin idman şuralarının toplantısı da Bakı
şəhərində keçirildi. Yəni, artıq idman sahəsində beynəlxalq əlaqələrimiz də günü-gündən inkişaf edir, artır.
- Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev 2012-ci ilin ölkəmizdə “İdman
ili” elan olunması haqqında Sərəncam imzalayıb. Bu Sərəncam Gənclər və İdman Nazirliyinin, eləcə də,
bütövlükdə idman ictimaiyyətinin üzərinə hansı vəzifələri qoyur?
- 2012-ci ilin ölkə Prezidenti tərəfindən “İdman ili” elan olunması çox sevindirici bir haldır. Açığı bu
hadisə bizim üçün gözlənilməz oldu. Bütün idmançılarımız üçün bu hadisə çox əlamətdardır. Bu amil həm də
uğurlarımızın üzərinə yeni uğurun əlavə olunmasına stimul verir. Xüsusilə, 2012-ci ilin “İdman ili” elan
olunması dövlət başçısının idmana verdiyi qiymətin, göstərdiyi diqqətin nümunəsidir. Və bütün idmançılarımız
da çalışmalıdırlar ki, dövlətimizin etimadını doğrultsunlar. Bundan başqa, bu hadisə həm də bizim üzərimizə
əlavə bir məsuliyyət qoyur. Bilirsiniz ki, qarşıdan London Olimpiya Oyunları gəlir. Mən arzu edirəm ki,
idmançılarımız dövlət başçımızın bu etimadını həmin yarışda yüksək nəticələr, medallarlar qazanmaqla
doğrultsunlar.
Nazirliyimiz tərəfindən 2012-ci ilin “İdman ili” elan olunması ilə bağlı böyük bir tədbirlər planı
hazırlanır. Həmin planda idmanın inkişafı ilə bağlı tədbirlərin sayının artırılması, keyfiyyət baxımından daha da
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yüksək nəticələrin əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Artıq ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün idman
cəmiyyətlərinə, klublara, idman idarələrinə, federasiyalara məktublar ünvanlanıb. Həmin məktublarda hörmətli
Prezidentimizin 2012-ci ili “İdman ili” elan etməsi ilə bağlı rəy və təkliflərini təqdim etmələri xahiş olunur.
Ümumiyyətlə, tədbirlər planının daha dolğun və yüksək formada olması üçün rəy və təkliflər nəzərə alınacaq.
Fikrimcə, bu plan elə olmalıdır ki, ölkə Prezidentinin etimadını doğrulda bilək.
- Bildiyimiz kimi, ölkəmizdə bir sıra nüfuzlu beynəlxalq idman yarışları keçirilməkdədir.
Azərbaycanda idmanın inkişafına göstərilən diqqət, sizcə, beynəlxalq müstəvidə necə dəyərləndirilir?
- Bilirsiniz ki, Azərbaycan 2016-cı ildə olimpiya oyunlarını keçirmək üçün namizədliyini irəli
sürmüşdü. Bizim ölkədə bəziləri buna fərqli münasibət göstərirdilər və deyirdilər ki, kiçik dövlətik, bu cür
mötəbər yarışı keçirməyə hazır deyilik və s. Onda da mən demişdim ki, Azərbaycanda bu yarışın keçirilməsi
mümkündür. Çünki ölkədə xalq rəhbərlə bir olanda hər şeyə nail olmaq olar, yəni, güc birlikdədir. Bu gün
Azərbaycandakı uğurlar, keçirilən tədbirlərin sayı, təbii ki, Azərbaycanın idman sahəsində tanınmasına yol açıb.
O zaman 7 ölkə namizəd kimi qalmışdı və Beynəlxalq Olimpiya Federasiyasının rəhbərliyi də başda olmaqla
hamı Azərbaycanı digər ölkələrə rəqib kimi görürdü, qəbul edirdi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan 2020-ci ildə
olimpiya oyunlarının keçirilməsinə namizədliyini irəli sürüb. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan artıq dünyada
idman ölkəsi kimi tanınır. İnşaallah inanıram ki, buna da nail olacağıq.
- İsmayıl müəllim, qarşıdakı dövrlərdə Azərbaycanda idman infrastrukturunun yaradılması ilə
əlaqədar nə kimi işlərin görülməsi nəzərdə tutulur?
- Qeyd etdiyim kimi, bu gün böyük inkişaf yolunda olan Azərbaycan idmanının inkişafının əsası Ulu
öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Ölkəmizdə indiyə qədər 33 olimpiya kompleksi istifadəyə verilib.
Bütövlükdə, regionlarda idman infrastrukturlarının sayı da artır. Sonuncu dəfə Sumqayıtda Olimpiya İdman
Kompleksinin açılışı oldu və ölkə Prezidenti bu obyektin açılışında iştirak etdi. Bu fakt onu göstərir ki,
bölgələrimizdə idmançıların inkişafı ilə bağlı şərait yaradılır. Bundan başqa, biz bölgələrdə mötəbər yarışların
keçirilməsini təşkil edirik. Dövlətimiz tərəfindən idman sahəsinin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilib.
Hazırda yeniyetmələr idmanın müxtəlif sahələri üzrə olimpiya komplekslərində məşq edirlər.
Əsas hədəfimiz odur ki, bütün bölgələrdə idman olimpiya kompleksləri olsun. Fəaliyyət göstərən idman
kompleksləri bütün idman sahələrini, olimpiya idman növlərini özündə birləşdirir. Bundan başqa, orada digər
insanların da öz sağlamlıqları ilə məşğul olmaları üçün şəraitlər var. Bir sıra zallar fəaliyyət göstərir ki, min
nəfər tamaşaçı tutur və orada beynəlxalq yarışlar keçirmək olar. Yəni, olimpiya komplekslərində ən yüksək
təchizat mövcuddur. Eləcə də, regionlarda ümumtəhsil məktəblərində idman zallarının inşa etdirilməsi nəzərdə
tutulur. Bu işə artıq başlanılıb. Şagirdlərin orada həm idman dərslərini keçməsi üçün, həm də idman növləri ilə
məşğul olması üçün lazımi addımlar atılır.
Eyni zamanda, Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası fəaliyyət göstərir ki, hər il bu ali təhsil
ocağını 750-dən artıq məşqçi-müəllim bitirir. Bundan əlavə, yerlərdə gənclərin idmanla bağlı asudə vaxtlarını
keçirmələri üçün şərait yaradılıb. Bu isə onların zərərli vərdişlərdən uzaqlaşmasına, sağlamlıqları ilə bağlı
fəaliyyət göstərmələrinə şərait yaradır. Digər tərəfdən, bu profilaktik bir tədbirdir. Bizim hədəfimiz odur ki,
regionlarda idman olimpiya komplekslərinin inşası davam etdirilsin və bu iş gedir. Bir sözlə, bu gün ölkəmizdə
idman infrastrukturunun yaradılması və inkişafı, Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə nüfuzlu idman ölkəsi kimi
tanınması üçün bütün mümkün işlər görülür.
“İki sahil”.-2012.-1 fevral.-№18.-S.10.
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Regionlarda xüsusi ovqat - "İdman ili"
Uğurların təntənəsi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuş Regionların sosialiqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramları 2004-cü ildən başlayaraq ölkə həyatının bütün istiqamətlərdə
yüksəlişini təmin etməkdədir. Bu illər ərzində tikilən yüzlərlə sənaye müəssisələri, inzibati və məktəb binaları,
xəstəxanalar, diaqnostika mərkəzləri, müasir yaşayış evləri, olimpiya idman kompleksləri, müasir yollar,
körpülər digər qurğular, eyni zamanda bütün regionlarda aparılan yeniləşmə tədbirləri, yüzminlərlə iş yerlərinin
açılması, əhalinin rifah halının yaxşılaşması dövlət siyasətimizin uğurlu strategiyasını müəyyənləşdirir. Bu
uğurlu strategiyanı daha gözəl gələcəyimiz üçün proqramlaşdıran Prezident fərman və sərəncamlarının bütün
istiqamətlər üzrə icrası fərəhli anlar yaşadır. Dövlət Proqramlarının həyata keçirilməsi ilə yanaşı, son dövrlər
qarşılanan illərin hər biri ictimai - siyasi xarakterli özünəməxsusluq qazanır, ölkə vətəndaşlarını əzəmətli
tədbirlərin iştirakçısı olmaqla bir araya gətirir.
İllərdən biri " İdman ili"
Cənab Prezident tərəfindən elan edilən " Gənclər ili", " Ekologiya ili", " Turizm ili" qarşıya qoyulan
məqsədi stimullaşdıran ən gözəl vətəndaş həmrəyliyini əks etdirdi. 2012-ci il də " İdman ili" kimi tarixə
düşəcək. Cənab Prezidentin göstərdiyi kimi ölkədə idmana diqqət və qayğı ilk növbədə gənc nəslin bütövlükdə
respublika əhalisinin sağlam həyat tərzinə, mənalı istirahətinə hesablanan strategiyadır. Yəni əsas məqsəd
idmanın kütləviliyinə nail olmaqdır." İdman ili " nı mənalı yaşamaq üçün Göyçay rayonunda da geniş imkan və
şərait yaradılmışdır. Bu barədə geniş söhbət açacağıq. Əvvəlcə keçmişə, idmanla bağlı yaşanan ənənələrin
müəyyən məqamlarına diqqət yetirməyi də vacib sayırıq.
Keçmişi də xatırlayaq...
Göyçay rayonunda idmanın kütləviliyi keçən əsrin 50-ci illərindən diqqət çəkməyə başlayıb. Burada
idmanın voleybol, futbol, güləş, boks, atletika növlərinə daha böyük maraq göstərilib. Respublikanın kənd
rayonlarında tikilən ilk stadionlardan biri məhz Göyçay şəhərindəki 2000 yerlik idman qurğusu olub. Əllinci
illərin sonlarından başlayaraq rayonun idmançıları müxtəlif respublika birinciliklərində daimi iştirakçı olublar.
Rayonun kişilərdən ibarət voleybol komandası dəfələrlə belə yarışların mükafaltçıları sırasında yer alıb. Yaşlı
adamlar hələ də Böyükağa Hacıyevin, Ənvər
Məmmədovun, Kazım Əlimusəvinin, Fikrət Zeynalovun, Rasim Musayev, Vaqif Məmmədovun, Abbas
Salahovun gözəl oyunlarını xatırlayırlar. Vaqif Məmmədov 60-cı illərin əvvələrində SSRİ birinciliyində iştirak
edən və əsasən 4- 5- ci yerləri tutan Azərbaycan komandasının Vyaçeslav Ağayev, Gennadi Fimuşkin, Viktor
Qədəşov... kimi məşhur voleybolçuları ilə birlikdə çıxış edib. Stadion istifadəyə verildikdən sonra Göyçay
futbolu İbrahim, İsmayıl, Adil qardaşları, Gennadi Məmmədov, Evgeni Suliko, Faiq Abdullayev, Feyruz İsayev,
Yafəs Məmmədov, Akif Məmmədov və başqa neçə- neçə güclü oyunçuları yetşdirib. Bu futbolçulardan bəziləri
sonralar Kirovabadın " Dinmo", Sumqayıtın " Polad" komandalarına dəvət olunublar. Boksçular Murad
Muradxanov və Robink Hüseynov, güləşçilər Ərşəng Xəyyami, Nazim Qəhrəmanov, Nazim Muradov, Teymur
Mirzəyev və başqaları SSRİ birinciliyində yüksək nəticələr qazanıblar. O vaxtlar qızlarınıda idmana marağı və
yarışlarda iştirakı diqqət çəkib. Qadınlardan ibarət voleybol komandasının üzvlərindən Mütəllimova bacıları,
Həbibə Məmmədova, Vera Çuşkina, yüngül atletika üzrə respublika çempionu Zenfira Abdullayeva, sonralarsa
Avropa və dünya birinciliklərində uğurlu nəticələr qazanan şahmatçı Fənarə Babayeva...
Göyçay rayonu o vaxtlar ölkə idmanı üçün tanınmış hakimlər və məşqçilər də yetişdirmişdir. Məşhur
futbol hakimi Köçəri Əliyev, 35 ilə yaxın gənclər və böyüklərdən ibarət Azərbaycanın Yunan- Roma güləşi üzrə
yığma komandasına rəhbərlik etmiş SSRİ-nin əməkdar məşqiçisi Ehsan Kərimov və başqaları unudulmaz
şəxslərdir. Məhz belə məhşurların şəxsi nümunəsi uzun bir dövr üçun Göyçayda idanın kütləviliyini
stimullaşdırmış, gənclər boş vaxtarını daha çox stadionlarda, örtülü və açıq müydanlara keçirməyə meylli
olmuşlar.
Məqsəd aydınlığı
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Müəyyən dövr durğunluqdan sonra keçmişin gözəl ənənələri yeni forma və məzmunda yenidən bərpa
olunmuş, gənclərlə aparılan bütün işlər kimi idman da kütləviləşmişdir. Bütün bunlar barədə Göyçay Rayon
Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Elşən Şirinov qəzetimizə geniş şəkildə məlumat verir:
- Ölkə Prezidentinin gənclərə böyük qayğı və diqqətinə görə biz də ictimai- siyasi həyatda fəal olmalı,
səmərəli fəaliyyət göstərməli, respublikamızın inkişafı və tərəqqisinə layiqli töhfələr verməliyik. Təşkilatımız
30.600 gənci birləşdirir. Bu gənclərdən 2000 nəfərdən çoxu idmanın müxtəlif növləri ilə müntəzəmliklə məşğul
olur. Rayonda Olimpia İdman Kompleksi, 2 UGİM, 1 şahmat məktəbi, 1 stadion, 1 üzgüçülük hovuzu, 127 sadə
idman qurğusu gənclərin ixtiyarındadır.
Gənclər uşaq gənclər məktəblərinin bölmələrində əsasən idmanını Yunan- Roma, sərbəst güləş, futbol,
voleybol növlərinə maraq göstərirlər. Rayonda xeyli sayda gənc eyni zamanda idmanın qeyri- olimpiya növləri
ilə də məşğul olur, müxtəlif yarışlarda iştirak edirlər. Keçən il idmançılarımız üçün uğurlu keçmişdir.
Yeniyetmə güləşçilərimiz Yunan- Roma güləşi üzrə respublika birinciliyinin komanda nəticəsində 2-ci yerə
çıxmışlar. Əməkdar məşqçi Ehsan Kərimovun xatirəsinə həsr edilmiş rayonlararası turnirdə müxtəlif çəki
dərəcələri üzrə 8 nəfər birinci, 5 nəfər ikinci, 10 nəfər isə üçüncü nəticə göstərmişlər. Turnir həm sərbəst, həm
də yunan- roma güləş növləri üzrə keçirilmişdir. Eyni zamanda il ərzində idmanın müxtəlif növləri üzrə 15
rayon birinciliyi təşkil olunmuş, bu yarışlarda yüzlərlə gənc yüksək yerlər uğurunda mübarizə aparmışlar. Cənab
Prezident tərəfindən 2012-ci ilin "İdman ili" elan edilməsi gənclərə göstərilən qayğının daha bir diqqətəlayiq
örnəyidir.Bu mənada bizim üzərimizə mühüm vəzifələr düşür. Əsas vəzifə idmanın kütləviliyini daha da
artırmaqdır. Buna nail olmaq üçün il boyu ciddi və məsuliyyətli işləmək lazımdır. Biz Prezidentimizin yüksək
diqqət və qayğısına cavab olaraq fəaliyyətimizi qarşıya qoyulan tələblər səviyyəsində qurmağa çalışacağıq.
Bu sahədə qazanacağımız uğurlar rayon gənclərinin idmana kütləvi cəlb edilməsindən asılıdır. Biz var
qüvvəmizlə çalışıb buna nail olacağıq. Görüləcək bütün işlər, keçiriləcək bütün tədbirlər və yarışlar yeni
məzmun, yeni istək daşımaqla daha geniş miqyas alacaq. Yaxşı başa düşürük ki, bütün bunlar gənclərimizin
sağlam həyat tərzinə, vətənpərvər ruhda tərbiyəsinə, xoşbəxt gələcəyinə hesablanan strategiyadır. Bu həm də
bütövlükdə cəmiyyətin diqqət göstərməli olduğu məsələdir...
MƏZAHİR ƏHMƏDOĞLU
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi
fondunun maliyyə yardımı ilə
“Ədalət”.-2012.-4 fevral.-№20.-S.16.

12

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI
────────────────────────────────────────────────────────────

Dövlət idman siyasəti gənc nəslin sağlamlığının təminatçısıdır
"İdman ili"ndə Azərbaycan idmançıları daha uca zirvələr fəth etmək əzmindədirlər
Artıq 2012-ci ilin ilk aylarını yola salırıq. Xalqımız üçün çox önəmli illərdən biri olan 2012-ci ildə
bütün sahələrdə özünü göstərən sürətli inkişaf tempi idman sahəsində də davam edir. Ölkəmizdə idmanın
daha yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən 2012-ci il "İdman ili" elan edilmişdir. 2012-ci ilin "İdman ili" elan edilməsi çox əlamətdar
hadisədir və bu, idmançıların, məşqçilərin, idman mütəxəssislərinin, ümumilikdə Azərbaycanın idman
ictimaiyyətinin üzərinə böyük vəzifələr qoymuşdur. Ötən illərin statistikasına nəzər salsaq, idman
sahəsində misli görünməmiş qələbələrin əldə edildiyinin şahidi olarıq.
Yola saldığımız 2011-ci il Azərbaycan üçün bütün sahələrdə, o cümlədən idman sahəsində böyük
nailiyyətlərlə əlamətdar olmuşdur. Ölkəmizdə 42 beynəlxalq idman tədbiri, o cümlədən dünya və Avropa
çempionatları keçirilmişdir. Ötən illərdə olduğu kimi, 2011-ci ildə də yarışlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi
etməyimiz xarici mütəxəssislərin və beynəlxalq idman rəsmilərinin diqqətini cəlb etmiş, onlar çıxışlarında bunu
dönə-dönə vurğulamışlar. Azərbaycan idmançılarının nailiyyətləri bütün dünyaya səs salmışdır. Azərbaycanın
dünyada idman ölkəsi kimi tanınması, idman mərkəzlərindən birinə çevrilməsi, yalnız müstəqilliyimizi bərpa
etdikdən sonra mümkün olmuşdur. Müstəqilliyimizin ilk illərində xalqımızın öz azadlıq imkanlarından istifadə
etməsi o qədər asan deyildi.
İdman və Olimpiya Hərəkatının təşəbbüskarı və ilhamçısı olan ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük
səyləri nəticəsində idmanın maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi sahəsində görülən işlər, idmançılara, idman
mütəxəssislərinə dövlət səviyyəsində göstərilən diqqət və qayğı qısa bir zamanda bu sahənin sürətli inkişafının
əsasını qoymuşdur. 1997-ci ildə ölkəmizin idman tarixində özünəməxsus yer tutan Azərbaycan Milli Olimpiya
Komitəsinin hesabat-seçki konfransının keçirilməsi, ən təşəbbüskar, bacarıqlı namizəd kimi, İlham Əliyev
prezident olmaqla, MOK-un yeni rəhbərliyinin seçilməsi ilə ölkəmizin idman tarixində parlaq səhifə açılmışdır.
Rəhbərlik etdiyi sahələrdə uğurlar qazanan cənab
İlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilməsi idman sahəsində həyata keçirilən dövlət
siyasətinin yeni şəraitdə gerçəkləşməsinə böyük imkanlar açmışdır. MOK Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi
mötəbər idman yarışlarını təşkil edib keçirməyə qadir olduğunu sübut etmək sahəsində ciddi iş görməyin
vacibliyini ön plana çəkmiş və bu sahədə bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir. Beynəlxalq əlaqələrin inkişafı və
dövlət tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət nəticəsində Bakı əvvəlcə Ənvər Çoudrinin şərəfinə boks
üzrə beynəlxalq turnirə, 1999-cu ildə boks üzrə yeniyetmələr arasında Avropa, 2001-ci ildə dünya birinciliyi,
2002-ci ilin martında qadın voleybol komandaları arasında Avropa top-komanda kubokunun final mərhələsi,
2002-ci ilin mayında sərbəst güləş üzrə 45-ci Avropa çempionatına yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdi. Yarışlar
dövründə paytaxtımıza gəlmiş qonaqlar siyasi sabitliyin, təhlükəsizliyin hökm sürdüyü, sülhsevər Azərbaycanda
daha böyük miqyaslı yarışların keçirilməsinə hər cür imkanın olduğunu bildirdilər. Azərbaycanda bir-birinin
ardınca beynəlxalq yarışların təşkil edilməsi və yüksək səviyyədə keçirilməsi ölkəmizin beynəlxalq idman
təşkilatları tərəfindən sabit, inkişafda olan bir dövlət kimi tanınmasının parlaq təzahürü idi. Artıq Azərbaycan
idmançıları dünyada əsas rəqiblər kimi tanınmağa başlamışdılar. Təsadüfi deyil ki, 2000-ci ildə keçirilmiş
Sidney Olimpiadasında ölkəmiz iki qızıl və bir bürünc medalla 199 ölkə arasında 34-cü yeri tutmuşdur.
İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra da idmanın inkişafını diqqətdə
saxlayır, ölkənin idman imicinin yüksəlməsi üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirir. Ötən səkkiz ildə
Azərbaycan beynəlxalq Olimpiya Hərəkatında ciddi tərəfdaşa çevrilmişdir. 2004-cü il Afina və 2008-ci il Pekin
olimpiadalarında qazanılmış uğurlar bunu deməyə əsas verir. Pekin Olimpiadasından ötən dövr Azərbaycanda
idmanın inkişafı, ölkəmizin beynəlxalq Olimpiya Hərəkatında öz yerini daha da möhkəmləndirməsi baxımından
əlamətdar olmuşdur.
2009-cu ildə şahmat üzrə milli komandamızın Serbiyada Avropa çempionu olması, Ermənistanda keçirilən
gənc cüdoçuların Avropa çempionatında, güləşçilərimizin dünya və qitə çempionatlarında, boksçularımızın
gənclər arasında dünya çempionatında uğurlu çıxışları idmançılarımızın qələbə əzmini bir daha sübut etmişdir.
2010-cu ildə Sinqapurda 204 ölkədən 3600 idmançının qatıldığı Yeniyetmələrin I Yay Olimpiya Oyunlarında
komandamız 12 nəfərlə iştirak edərək, 8 medalla 11-ci yeri tutmuşdur. Komandamızın ABŞ, Almaniya, Böyük
Britaniya kimi inkişaf etmiş idman ölkələrini geridə qoyması xalqımıza yeni qələbə sevinci bəxş etmişdir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan idmanının təntənəsi olan bu qələbənin tarixi nailiyyət olduğunu qeyd
etmişdir. Ötən il idman sahəsində daha böyük uğurlar əldə edilmişdir. Əgər 2010-cu ildə təmsilçilərimiz
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beynəlxalq miqyaslı yarışlarda 675 medal əldə etmişdilərsə, 2011-ci ildə bu medalların sayı artıq 705 (əldə
edilən medalların 246-sı olimpiya idman növləri üzrədir) olmuşdur. 2011-ci ildə London Olimpiadasına
maksimum sayda lisenziya əldə etmək qarşıda duran ən böyük vəzifələrdən biri olub ki, idmançılarımız bu
vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəliblər. Ötən il ərzində 10 idman növü üzrə 29 lisenziya əldə edilmişdir.
Paralimpiyaçılarımızın qazandıqları lisenziyaların sayı isə 18 olmuşdur.
2011-ci ildə ölkəmizin idman tarixində yeni səhifə də açılmışdır. Belə ki, Bakı 2020-ci il Yay Olimpiya və
Paralimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün namizədliyini irəli sürmüşdür. Artıq Azərbaycan olimpiya
oyunlarına iddia ərizəsini BOK-a təqdim etmişdir. Sifariş kitabında Bakının olimpiya oyunlarına ev sahibliyi
etməsi üçün qurulacaq olimpiya infrastrukturu haqqında ətraflı məlumat öz əksini tapmışdır. Ötən il ölkə
futbolunun 100 illik yubileyinin qeyd olunduğu gün idmanımızın tarixində əlamətdar gün kimi yadda qalmışdır.
Həmin gün Bakıda olimpiya stadionunun təməli qoyulmuşdur. Prezident İlham Əliyevin iştirak etdiyi tədbir
dövlətin idmana qayğı və dəstəyinin əyani göstəricisi idi.
Ölkəmizin qısa müddətdə idman sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK)
və Avropa Olimpiya Komitəsinin (AOK) rəhbərliyinin diqqətindən yayınmamışdır. BOK-un prezidenti Jak
Roqq Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsini digər ölkələrin milli olimpiya komitələrinə nümunə göstərmişdir.
Məhz beynəlxalq idman təşkilatlarının arzusu və istəyi ilə Azərbaycanda onlarla olimpiya lisenziyalı beynəlxalq
turnirlər, mötəbər yarışlar, dünya və Avropa çempionatları keçirilmişdir. Prezident İlham Əliyevin olimpiya
oyunları və Bakıda keçirilən beynəlxalq turnirlər zamanı idmançılarımızın çıxışlarını birbaşa zalda izləməsi isə
onlara göstərilən ən böyük mənəvi dəstəkdir. Bu gün uğurlu idman siyasətinin nəticəsi olaraq, Azərbaycan
dünya idman ictimaiyyəti tərəfindən ciddi tərəfdaş kimi tanınır. MOK-un xəttilə uşaq və gənclərin
problemlərinin ardıcıl olaraq həll edilməsi, onların imkan və bacarıqlarınının üzə çıxarılması, inkişaf etdirilməsi
üçün hərtərəfli şəraitin yaradılması dövlətimizin fəaliyyətinin ən mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir.
İdmanın inkişafı və bədən tərbiyəsinin kütləviliyini təmin etmək üçün respublikamızda son 11 ildə 33 yeni
olimpiya-idman kompleksi istifadəyə verilmiş, 11 belə kompleksin tikintisi davam edir ki, onların da 20122013-cü illərdə idmançıların ixtiyarına verilməsi planlaşdırılmışdır. Bakıda bədii gimnastika və boks mərkəzləri,
hovuz kompleksi, olimpiya stadionunun inşası davam edir. 2012-ci ildə güləş və cüdo mərkəzlərinin
təməlqoyma mərasimlərinin keçirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Avropada ilk dəfə olaraq futbol üzrə 17
yaşadək qızlardan ibarət dünya çempionatına Azərbaycan ev sahibliyi edəcək. Bundan əlavə, paytaxtımızda
Avropa və dünya çempionatları, dünya kuboku və digər beynəlxalq miqyaslı yarışlar təşkil olunacaqdır.
Azərbaycanda idmana dövlət tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı nəticəsində idmançı olmaq çox şərəfli bir
peşəyə çevrilmişdir. Son illər idman bölmələrinə müşahidə edilən axın bir daha göstərir ki, gənclərimiz,
uşaqlarımız idmanla məşğul olmaq istəyirlər. Azərbaycanda idmanın inkişafı üçün çox gözəl şərait
yaradılmışdır. Bu inkişaf həm gənclərimizi sağlam, möhkəm iradəli, həm də vətənpərvər kimi yetişdirmək
məqsədini daşıyır. Prezident İlham Əliyev bu sahədə görülən işləri yüksək qiymətləndirərək demişdir:
"Azərbaycanda idmanın inkişafı sistemli xarakter daşıyır. Gənc nəslin yetişdirilməsi üçün ölkəmizdə aparılan
siyasət çoxşaxəlidir. Burada biz fəaliyyətimizi təkcə idman sahəsi ilə məhdudlaşdırmırıq. Uğurları təmin etmək
üçün ümumiyyətlə gənclərdə, o cümlədən idmançılarda möhkəm iradə olmalıdır, vətənpərvərlik ruhu yüksək
səviyyədə olmalıdır, vətən sevgisi olmalıdır. Biz gənclərimizə bu nəcib əlamətləri aşılayırıq. Azərbaycanda bu
sahədə işləri yüksək qiymətləndirirəm".
Fərəhlə deyə bilərik ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin həyatın bütün sahələrində başladığı və uğurla
həyata keçirdiyi möhtəşəm işlər bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yüksək
sürətlə davam etdirilməkdədir. İldən-ilə artan uğurlarımız Azərbaycanı dünyanın ən sürətlə inkişaf edən,
qabaqcıl ölkələrindən birinə çevirmişdir. Xalqımız əmindir ki, bütün sahələrdə olduğu kimi, idman və olimpiya
hərəkatı sahəsində də Prezident İlham Əliyevin möhkəm iradəsi, yüksək səviyyədə diqqəti və qayğısı sayəsində
respublikamız yeni-yeni uğurlar əldə edəcəkdir.
Xəzər İSAYEV,
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti
“Xalq qəzeti”.-2012.-2 mart.-N 50.-S.7.
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Dövlətin idmana daimi qayğısı beynəlxalq yarışlarda uğurları şərtləndirir
İdman təkcə uğurlu nəticələr əldə etmək, fəxri kürsüyə qalxmaq, zirvələri fəth etmək imkanı yaradan
vasitə deyil. O, eyni zamanda, hər bir uşaq, yeniyetmə və gənc üçün ilk növbədə fiziki-mənəvi sağlamlıq,
qüvvə deməkdir. Tarix boyu insanlarda vətənə məhəbbət, milli qürur hissləri aşılayan idman güclü təsir
imkanına malik olmaqla dövlətin hərtərəfli inkişafında, dünya miqyasında tanınmasında mühüm rol
oynayan təbliğati-siyasi vasitədir.
Azərbaycanda da idmanın zəngin tarixi var. Ulu öndər Heydər Əliyevin uğurla həyata keçirdiyi siyasət
nəticəsində gənc idmançıların yaşayış səviyyəsi və təlim-məşq şəraiti ildən-ilə yaxşılaşdırılmışdır. Xatırlatmaq
lazımdır ki, 1997-ci ildə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti vəzifəsinə cənab İlham Əliyev kimi
bacarıqlı təşkilatçının seçilməsi dövlətin idman və gənclər siyasətinin yeni şəraitdə gerçəkləşdirilməsi üçün
geniş imkanlar açmışdır.
Prezident İlham Əliyev gənclərin potensialından ölkənin mənafeyi naminə düzgün istifadə olunması, onların
faydalı məşğulluğunun təmin edilməsi, dövlət idarəçiliyi sistemində iştirakının gerçəkləşdirilməsi məqsədilə bir
sıra sərəncamlar imzalamışdır. Dövlət başçısı gənclərin cəmiyyətdə rolunu həmişə yüksək dəyərləndirmiş,
onların dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində yaxından iştirak etdiyini böyük qürur hissi ilə qeyd
etmiş, gənc nəslin ictimai həyatın bütün sahələrində yüksək fəallıq göstərdiyini, dövlət quruculuğu prosesində
yaxından iştirak etdiyini bildirmişdir. Prezident İlham Əliyev vurğulamışdır ki, müstəqilik illərində gənclər
ölkənin idman şöhrətini yüksəklərə qaldırmış, vətənimizin beynəlxalq aləmdə tanıdılması prosesinə sanballı
töhfələr vermişlər. Dövlət başçısı idmanın gənclər arasında kütləviləşməsinin həm onların sağlamlığı və
vətənpərvərlik ruhunun yüksəlməsi, həm də ölkənin müsbət imicinin formalaşması baxımından son dərəcə
əhəmiyyətli olduğunu nəzərə çarpdırmışdır. Cənab İlham Əliyev idmançı gənclərin beynəlxalq turnirlərdə
qazandıqları uğurlarla Azərbaycan xalqını ürəkdən sevindirdiyini də böyük qürur hissi ilə qeyd etmişdir. Dövlət
başçısının 2012-ci ili "İdman ili" elan etməsi isə idmançılarımıza göstərilən ən böyük mənəvi dəstəkdir.
Cənab İlham Əliyev Azərbaycanın hər yerində idmanla məşğul olmaq üçün müasir tələblərə cavab verən
idman infrastrukturunun formalaşdırılmasını mühüm vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoymuşdur. Regionlarda
Olimpiya idman kompleksləri və digər idman qurğuları tikilib istifadəyə verilmişdir. Hər bir idman növünün
inkişafı naminə məqsədyönlü işlər görülmüşdür.
İdmanın ən populyar növü, şübhəsiz ki, futboldur. Futbol həqiqətən, böyük təsir gücünə malikdir. Dünyanın
bir çox ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da bu oyunun zəngin tarixi və ənənələri var. Keçən əsrdə
Azərbaycanda dünya səviyyəli futbolçular, məşqçilər və hakimlər yetişmişdir. Təəssüf ki, ötən əsrin 90-cı
illərinin əvvəllərindən etibarən Azərbaycan futbolu əvvəlki şöhrətini itirmiş, bu idman növünə maraq azalmağa
başlamışdır.
Futbol klublarının bazalarının acınacaqlı vəziyyəti, uşaq-yeniyetmə futbol məktəblərinin maddi-texniki
bazalarının aşağı səviyyədə olması, ixtisaslı məşqçi və müəllimlərin çatışmazlığı futbolun inkişafına və futbolçu
hazırlanmasına mənfi təsir göstərirdi. Bütün bunlar isə təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsini, uşaq-yeniyetmə
və gənclər arasında futbola marağın canlandırılmasını, futbol infrastrukturunun yenidən qurulmasını tələb
edirdi. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin 10 oktyabr 2005-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş
"Azərbaycan Respublikasında 2005-2015-ci illərdə futbolun inkişafına dair Dövlət Proqramı" bu idman
növünün inkişafında yeni mərhələ açdı.
Proqramın qəbulundan sonra ötən müddət ərzində ölkəmizdə bu sahənin inkişafı istiqamətində xeyli iş
görülmüşdür. Artıq ölkə çempionatında mübarizə aparan klubların maddi-texniki bazaları yaxşılaşdırılmış,
komandaların tərkibində alt qrupları yaradılmış və uşaq futboluna diqqət artmışdır.
Belə klublardan biri də "Neftçi"dir. Son illər klub ölkə çempionatında lider mövqeyini bərpa etmiş, səviyyəli
əcnəbi futbolçular transfer olunmuş, uşaq-gənclər futboluna qayğı artmış, dünyanın tanınmış futbol klubları ilə
ikitərəfli əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur. Bu işlərin məntiqi nəticəsi olaraq "Neftçi" Avropa Klublar
Assosiasiyasının (ECA) tamhüquqlu üzvü seçilmişdir.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası da futbolun inkişafına böyük töhfə verir. Milli futbol
təşkilatı məqsədyönlü fəaliyyəti ilə futbolun kütləviliyinin təmin edilməsi istiqamətində bir sıra layihələr həyata
keçirir. Ötən ilin iyun ayında ölkə futbolunun 100 illik yubileyi təmtəraqlı şəkildə qeyd olunmuşdur. Həmin gün
idmanımızın tarixində əlamətdar gün kimi yadda qalmışdır. Paytaxtda möhtəşəm stadionun - Bakı Olimpiya
stadionunun təməli qoyuldu. Prezident İlham Əliyevin iştirak etdiyi tədbir dövlətin idmana qayğı və dəstəyinin
əyani təzahürü idi. İki-üç il ərzində tikilib istifadəyə veriləcək stadion ölkədə ən böyük, ən müasir futbol arenası
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olacaq. 65 min tamaşaçı üçün nəzərdə tutulan və bütün beynəlxalq standartlara cavab verən Olimpiya stadionu
nəinki Azərbaycanın, həm də Cənubi Qafqazın ən möhtəşəm stadionu olacaq. Stadionun təməlqoyma
mərasimində FİFA və UEFA-nın rəhbərlərinin iştirak etməsi də təqdirəlayiq hal idi. Prezident İlham Əliyev
mərasimdə çıxış edərkən demişdir: "Stadionun tikilməsi bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti futbolun
inkişafına dəstəyini əsirgəmir. Bundan sonra da çalışacağıq ki, biz addımlarımızla futbolun inkişafına töhfə
verək. Ancaq əlbəttə ki, bizim ictimaiyyət və futbol azarkeşləri futbolçularımızdan yaxşı nəticələr, gözəl qollar
və qələbələr gözləyirlər. Bu bizim haqlı istəyimizdir. Ümid edirəm ki, görülən və bundan sonra görüləcək işlər,
xüsusilə, gənc futbolçularımızın yetişdirilməsi, seleksiya işinin düzgün təşkili nəticəsində futbolçularımız bizə
futbol sevinci bəxş edəcəklər".
Biz, futbolçular qarşımıza qoyulmuş vəzifənin məsuliyyətini dərk edir və futbolumuzun beynəlxalq
miqyasda tanınması naminə səylərimizi artırırıq. Çalışırıq ki, həm klub, həm də milli komanda səviyyəsində
yeni-yeni nailiyyətlərə imza ataq.
Ruslan ABIŞOV,
Milli komandanın və "Neftçi" klubunun futbolçusu
“Azərbaycan”.-2012.-6 aprel.-N 73.-S.6.
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Gənclərdən “İdman ili”nə ictimai dəstək
Oktyabrın 3-dən Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin İdman Klubu fəaliyyətə başlayıb. Klubun
yaradılmasında əsas məqsəd ölkəmizdə “İdman ili”nə ictimai dəstək verməkdir.
Klub Bakı və regionlarda gənclərin müxtəlif idman növlərinə həvəsləndirilməsi, idman təhsilinin inkişaf
etdirilməsi və gənclər tərəfindən idmana ictimai dəstəyin artırılması üçün çalışacaq.
Mərkəzin katibliyinin rəhbəri Fariz Budaqov mətbuata açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 2012-ci ili “İdman ili” elan etməsi idmançılar, idman ictimaiyyəti və idmansevərlər üçün
gözəl bir hədiyyədir. Ölkəmizdə idmana xüsusi diqqət göstərilir. Bu il çərçivəsində ölkəmizdə idmanın daha da
inkişaf etdirilməsi istiqamətində ciddi işlər görülüb, müxtəlif beynəlxalq yarış və tədbirlər keçirilib. Belə bir
prosesdə biz gənclər passiv olmamalı, ölkə rəhbərliyinin bu təşəbbüsünə qoşulmalı, bütün gənclərimizi idmana
həvəsləndirməliyik. Bu baxımdan biz idmanın inkişafına ictimai dəstək verməyi və region gəncləri arasında
idmana marağın daha da artırılması üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirməyi nəzərdə tuturuq.
Qeyd edək ki, Klub öz fəaliyyəti çərçivəsində müxtəlif idman aksiyaları, məlumatlandırma
kampaniyaları, idman yarışları, beynəlxalq təcrübə və səfər proqramları, təqdimatlar və digər tədbirlər təşkil
edəcək.
AzərTAc
3 oktyabr 2012-ci il
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“İdman ili”ndə astaralı idmançılar 59 qızıl, 42 gümüş,50 bürünc medal qazanmışlar
Astara, 31 oktyabr (AzərTAc). “İdman ili” çərçivəsində Astara Rayon İcra Hakimiyyətində idmançılarla
görüş keçirilmişdir.
AzərTAc xəbər verir ki, tədbirdə idmanın müxtəlif növləri üzrə respublika birinciliklərində,
çempionatlarda və beynəlxalq turnirlərdə yüksək nailiyyətlər əldə etmiş idmançılar, məşqçilər, veteran
idmançılar, müvafiq idarələrin rəhbərləri iştirak etmişlər.
Rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Ərçə Əliyev “İdman ili”ndə rayon idmançılarının respublika və
beynəlxalq yarışlarda qazandıqları uğurlar barədə iştirakçılara məlumat vermişdir. Qeyd olunmuşdur ki,
Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq yarışlarda qazandığı nailiyyətlərdə Astara idmançılarının da layiqli payı
vardır. “İdman ili”ndə astaralı idmançılar respublika birinciliklərində, çempionatlarda və beynəlxalq turnirlərdə
59 qızıl, 42 gümüş, 50 bürünc medal qazanmışlar. Prezident İlham Əliyevin bu ilin mart ayında açılış
mərasimində iştirak etdiyi Astara Olimpiya İdman Kompleksi “İdman ili”ndə astaralı gənclərə ən qiymətli
hədiyyə olmuşdur. İndi əsas məqsəd bu kompleksin imkanlarından səmərəli istifadə etməklə daha yüksək idman
göstəriciləri qazanmaqdır.
Bildirilmişdir ki, görüşün əsas məqsədi idmançıların fikirlərini öyrənmək, bu sahənin hərtərəfli inkişafı
üçün qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirmək, mövcud problem və çətinliklərin həlli yollarını birlikdə
araşdırmaqdır.
Toplantıda çıxış edənlər “İdman ili” çərçivəsində qazanılmış uğurlardan danışmış, mövcud problemlərlə
bağlı təkliflərini bildirmişlər.
Görüşdə ikiqat Avropa çempionu, sərbəst güləş üzrə Azərbaycan yığma komandasının məşqçisi Aslan
Ağayev çıxış edərək ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı, onun maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi sahəsində görülmüş işlərin, həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirmiş, idmançılara göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını
bildirmişdir.
Tədbirin sonunda idmançılarla xatirə şəkli çəkdirilmişdir.
AzərTAc
31 oktaybr 2012-ci l
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İdman ili: uğurlar və ümidlər
Bakı, 7 dekabr (AzərTAc). İdman ili sona yaxınlaşır. Bir sıra ölkələr üçün bu, iqtisadi böhranları, siyasi
sarsıntıları keçmişdə qoyan təqvimin növbəti səhifəsidir. Azərbaycan üçün isə 2012-ci il ictimai-siyasi həyatın
müxtəlif sahələrində uğurlarla yanaşı bir sıra dünya səviyyəli tədbirlərlə əlamətdar olmuşdur – yüksək
səviyyədə təşkil edilmiş “Eurovision” mahnı müsabiqəsi, dünya çempionatları və beynəlxalq turnirlər, idman
sahəsində çoxsaylı nailiyyətlər, müasir idman komplekslərinin açılış və təməlqoyma mərasimləri... Avropa ilə
Asiyanın qovuşduğu məkanda yerləşən Azərbaycan, əvvəlki illərdə olduğu kimi bu il də dünya ictimaiyyətinin
diqqət mərkəzində olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2012-ci ilin ölkəmizdə İdman İli elan edilməsi Azərbaycan
idmanının tarixində yeni mərhələnin başlanğıcı olmuşdur.
Azərbaycan olimpiyaçıları London Olimpiadasında rekord sayda – 2 qızıl, 2 gümüş və 6 bürünc medal
qazanmışlar. 1991-ci ildə müstəqillik əldə ediləndən bəri ölkəmizin hər dörd ildə bir dəfə keçirilən olimpiya
oyunlarında uğurlarının yüksələn xətt üzrə artmasını söyləməyə əsas verir. Belə ki, Atlanta Olimpiadasında gənc
Azərbaycan Respublikasının yığma komandası cəmi 1 medal, Sidney Olimpiadasında 3 medal qazandığı halda,
Afina və Pekin olimpiadalarında idmançılarımızın qazandığı medalların sayı, müvafiq surətdə 5 və 7 olmuşdur.
Hər növbəti olimpiadada idmançılarımızın qazandığı medalların miqdarı və Azərbaycan Olimpiya yığmasının
üzvlərinin sayı ilə yanaşı, Azərbaycan idmançılarının bu oyunlarda ən güclü rəqib adına iddia etdikləri idman
növlərinin sayı da artmaqdadır. 2012-ci ildə London Olimpiadasında Azərbaycan idmançıları bizim üçün
ənənəvi sayılan təknövçülük yarışları ilə yanaşı ilk dəfə olaraq velosiped idmanı, avarçəkmə və idman
gimnastikası yarışlarında da iştirak etmişlər. Azərbaycan bu yarışlarda qeyri-rəsmi komanda hesabında 30-cu
yeri tutmuşdur. Qazanılmış medalların sayına görə biz dünyada 24-cü, Avropa ölkələri arasında 15-ci,
müsəlman ölkələri arasında 3-cü yerdəyik.
London Olimpiadası Azərbaycanın idman həvəskarları üçün təkcə bizim idmançıların parlaq çıxışları ilə
deyil, həm də bəzi hakimlərin bizim bəzi idmançılara qərəzli münasibəti ilə yadda qalmışdır. Azərbaycan
Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri İlham Əliyev olimpiyaçılarla görüşdə bu cür faktlara öz
münasibətini belə ifadə etmişdir: “Hamının gözü qarşısında əldə edilən qələbənin əlindən alınması da
idmançılarımızı sarsıtmadı. Onların, necə deyərlər, duyğularına təsir etmədi. Onlar bu ədalətsiz qərarlara
ləyaqətlə dözdülər. Əminəm ki, bütün o yarışları seyr edənlər gördülər ki, əsl qalib kimdir”.
Azərbaycan paralimpiyaçıları Londonda həqiqətən heyrətamiz nəticələr göstərdilər. Pekin paralimpiadasında
nisbətən kiçik uğur – cəmi 2 qızıl medal qazanmış paralimpiyaçılarımız Britaniya paytaxtından Vətənə 12
medal ilə, o cümlədən 4 qızıl medal ilə qayıtdılar.
İdman sahəsində uğurların bu cür yüksək templə artması -təməli görkəmli dövlət xadimi və siyasi xadim
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət siyasətinin nəticəsidir. Ümummilli lider 1993-cü ildə ikinci dəfə
hakimiyyətə gələnə qədər respublikada həyatın başqa sahələrində olduğu kimi, idman sahəsində də kəskin
tənəzzül hökm sürürdü. Ölkədə mövcud idman cəmiyyətləri, obrazlı şəkildə desək, can üstündə idi, idmanın
müxtəlif növləri üzrə ölkə çempionatları müntəzəm keçirilmirdi, idman infrastrukturu hədsiz köhnəlmişdi,
federasiyaların sayı çox cüzi idi, həmin illərdə beynəlxalq turnirlər təşkil edilməsi barədə fikirlər isə fantastika
təsiri bağışlayardı.
Ümummilli lider ölkəmizdə sağlam gənc nəslin yetişməsində və uğurlarımızın təbliğində idmanın
rolunu həmişə yüksək qiymətləndirirdi. Heydər Əliyev Çellencer Kubokunu qazanmış Azərbaycanın
qadınlardan ibarət “Azərreyl” voleybol komandasının üzvləri ilə 2002-ci ilin mart ayında keçirilmiş görüşdə
demişdir: “İdman elə bir sahədir ki, idmançılarımız müxtəlif ölkələrdə yarışlarda iştirak edir, qələbələr
qazanırlar və hər dəfə müstəqil Azərbaycanın adını ucaldırlar. Müstəqil Azərbaycanın himni çalınır, müstəqil
Azərbaycanın bayrağı qaldırılır və müstəqil Azərbaycan dünyanın müxtəlif ölkələrində tanınır. Demək olar ki,
idman kimi Azərbaycanın müstəqilliyinin rəmzlərini nümayiş etdirən ikinci bir vasitə yoxdur. Bunları siz
idmançılar edirsiniz. Bu, bir tərəfdən sizin üzərinizə böyük məsuliyyət qoyur, digər tərəfdən sizə böyük ehtiram
gətirir, çünki siz bu cür möhtəşəm işlər görürsünüz”.
Ümummilli lider ölkə rəhbərliyinə gələndən sonra onun böyük uzaqgörənliklə qəbul etdiyi qərarlar
Azərbaycanda idmanın gələcək uğurlarının rəhni olmuşdur. Həmin illərdə ulu öndərin təşəbbüsü ilə Gənclər,
İdman və Turizm Nazirliyi yaradılmış, dövlət gənclər proqramları və idmanın inkişafı üzrə proqramlar təsdiq
edilmiş, gənclik forumları keçirilməyə başlanmışdır.
1997-ci ildə İlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsinə rəhbərlik etməyə başlaması Azərbaycan
idmanının tarixində yeni səhifə açmışdır. Bakıda, daha sonra regionlarda müasir olimpiya kompleksləri
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ucaldılmağa, beynəlxalq turnirlər keçirilməyə başlandı. Azərbaycan dünyada yeganə ölkədir ki, orada şahmatın
və futbolun inkişafına dair dövlət proqramları həyata keçirilir.
Ölkəmizdə müxtəlif səviyyəli yarışların qüsursuz təşkili beynəlxalq idman federasiyaları tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmiş, onlar dünya və Avropa çempionatlarının keçirilməsini tərəddüd etmədən
Azərbaycana etibar etməyə başlamışlar. 2012-ci ilə qədər ölkəmizdə futboldan başqa bir sıra idman növləri üzrə
dünya çempionatları və qitə birincilikləri keçirilmişdir. Cari il isə 17 yaşa qədər qızlar arasında Futbol üzrə
Dünya Çempionatının Azərbaycanda təşkil edilməsi ilə əlamətdar olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, mundialın
başlanmasına qədər qalan vaxtı göstərən rəmzi saatı Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva işə
salmışdır. Bu, ölkəmizdə dünyəvi dəyərlərə və gender məsələlərinə prioritet diqqətin sanballı təsdiqidir.
Dünya Çempionatı matçlarının Bakıda və Lənkəranda açılış və bağlanış mərasimlərində dünya şou-biznes
ulduzları iştirak etmişlər. FİFA-nın, UEFA-nın və bir sıra ölkələrin futbol federasiyalarının rəhbərləri bu
yarışların uğurlu təşkil edilməsini, iştirakçılara göstərilən qonaqpərvərliyi xüsusi vurğulamışlar. FİFA-nın
prezidenti Yozef Blatter bu yaxınlarda Braziliyanın San-Paulu şəhərində keçirilmiş mətbuat konfransında
demişdir: “2012-ci il qadın futbolu üçün həqiqətən çox uğurlu il olmuşdur. Biz Yaponiyada U-20 və
Azərbaycanda U-17 formatlı dünya çempionatları keçirmişik. Azərbaycanda keçirilmiş mundial müsəlman
ölkələri ərazisində bu səviyyəli ilk yarış olmuşdur. Bu, bütövlükdə futbolun, habelə qadın futbolunun və qadın
hüquqlarının inkişafında mühüm mərhələdir”.
İdman ili bir sıra federasiyaların fəaliyyəti üçün əlavə stimul olmuşdur. Belə ki, güləş, boks, avarçəkmə,
cüdo və digər ənənəvi idman növləri üzrə çoxsaylı beynəlxalq turnirlərlə yanaşı Respublika Velosiped İdmanı
Federasiyası bu ilin yayında Azərbaycan idmanı tarixində ilk dəfə ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə
həsr edilmiş beynəlxalq velotur keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir. Azərbaycanın ən gözəl guşələrində 17
ölkənin idmançılarının iştirakı ilə keçirilmiş ilk veloyürüş regionlarda sağlam həyat tərzinin, habelə ölkəmizin
cəlbedici turizm imkanlarının təbliğ edilməsi üçün daha bir təsirli vasitə oldu.
Cari ildə ölkəmizin müxtəlif guşələrində sırf idman yarışlarına aid tədbirlərlə yanaşı, Bakıdakı “Ekspo”
sərgi kompleksində 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq “İdman, idman avadanlığı və geyimi” sərgisi də keçirilmişdir.
Müvafiq avadanlıqların bütün spektrinin təmsil olunduğu bu sərgidə federasiyalar öz stendləri ilə çıxış edirdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərgiyə baş çəkmiş, idmanın inkişafına, idman strukturlarının fəaliyyətinin
gücləndirilməsinə dair bir sıra təkliflər irəli sürmüşdür.
Azərbaycan idmançıları İdman ilini yüksək əhval-ruhiyyə ilə başa vururlar. Gənclər arasında boks üzrə
Yerevanda keçirilmiş dünya çempionatında Azərbaycan boksçusu Pərviz Bağırov (64 kq) bürünc medal
qazanaraq bu ölkədə Azərbaycan bayrağını ucaltmışdır.
Prezident İlham Əliyev olimpiyaçılarla görüşdə söylədiyi proqram nitqində ölkəmizin idman
ictimaiyyəti qarşısında duran vəzifələri də müəyyən etmişdir: “Heç bir uğur, heç bir qələbə, heç bir inkişaf bizi
sakitləşdirməməlidir və sakitləşdirmir. Biz daim irəliyə, gələcəyə baxmalıyıq. Növbəti Olimpiya mərhələsində
hansı işlər görülməlidir, hansı idman növlərində qüsurlar vardır, biz federasiyaları harada daha da
gücləndirməliyik, hansı idman növündə islahatlara daha böyük ehtiyac vardır, harada geriləmə vardır?!”.
İdman ili sona yaxınlaşır, lakin artıq indidən məlumdur ki, yaxın illərdə ölkəmizdə qlobal yarışlar keçirilməsi
nəzərdə tutulur. 2015-ci ildə Bakıda Şahmat üzrə Dünya Kuboku, 2016-cı ildə isə Şahmat Olimpiadası
keçiriləcəkdir. Beynəlxalq idman strukturları bu yarışların ölkəmizdə lazımi səviyyədə və bütün standartlara
uyğun keçiriləcəyinə əmindirlər. Bu əminlik bir daha təsdiqləyir ki, müstəqilliyin 20 ili ərzində Azərbaycan
etibarlı tərəfdaş kimi, siyasi stabilliyin yüksək səviyyədə olduğu və çox böyük iqtisadi potensiala malik bir
dövlət kimi nüfuz qazanmışdır.
AzərTAc
7 dekabr 2012-ci il
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“İdman ili”nin uğurları
Dövlətimizin sosial-iqtisadi mövqeyinin möhkəmlənməsi ilə yanaşı, bu gün Azərbaycanda idmanın
maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması üçün hər cür şərait yaradılır. İqtisadi inkişaf tempinə görə regionun
lider dövlətinə, nüfuzlu söz sahibinə çevrilən Azərbaycan artıq sürətlə qloballaşan dünyada idman ölkəsi kimi
də tanınır. Son illərdə ölkəmizdə idmanın inkişafına göstərilən diqqət və qayğı, paytaxt Bakının, eləcə də, digər
şəhər və rayonlarımızın çoxsaylı beynəlxalq turnirlərə ev sahibliyi etməsi, yeniyetmə və gənclərimizin
qazandıqları saysız-hesabsız medallar bunun bariz nümunəsidir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı
ilə 2012-ci il ölkəmizdə “İdman ili” elan olunub.
Qazanılan qələbələr
Başa çatmaqda olan 2012-ci il ölkəmizin idman həyatında böyük uğurlarla yadda qalıb. Təkcə XXX
London Yay Olimpiya Oyunlarında idmançılarımızın əldə etdikləri böyük tarixi qələbəni xatırlamaq kifayətdir.
Belə ki, olimpiyaçılarımızın sahib olduqları medalların sayı, dünya ölkələri arasında Azərbaycanın
tutduğu yüksək mövqe Londondakı qələbəmizin möhtəşəmliyini göstərir. 200-dən çox ölkənin iştirak etdiyi
Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan 30-cu yerdə qərar tutdu. Medalların sayına görə 24-cü yerdə mövqeyini
möhkəmlədən respublikamız müsəlman dövlətləri arasında 3-cü, Avropa ölkələri arasında isə 15-ci oldu. İki
qızıl, iki gümüş, altı bürünc aktivinə yazan idmançılarımız bütövlükdə 10 medal əldə etdilər. London
Paralimpiya Oyunlarında 21 idmançı ilə təmsil olunan komandamız 12 medal qazandı. Paralimpiyaçılarımız 4
qızıl, 5 gümüş, 3 bürünc medalla 27-ci yeri öz adlarına yazdırmağı bacardılar.
Beynəlxalq Güləş Federasiyasının (FİLA) sərbəst güləş üzrə məşqçilər assosiasiyasının Bolqarıstanın
paytaxtında keçirilən seminarında Toğrul Əsgərov və Şərif Şərifov dünya güləşinin nadir inciləri adlandırıldı.
Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan yığma komandasının böyük məşqçisi Firdovsi Umudova isə 2012-ci ildə
dünyanın ən yaxşı məşqçisi üçün hazırlanmış xüsusi kubok, qızıl medal və müvafiq sertifikat təqdim edildi.
Bu, doğrudan da, tarixi hadisədir
Heç şübhəsiz ki, dekabrın 8-də Romada keçirilən Avropa Olimpiya Komitəsinin (AOK) 41-ci Baş
Assambleyasında tarixdə ilk dəfə olaraq, Avropa Oyunlarının keçirilməsi və səsvermə nəticəsində Avropa
Oyunlarının Bakıda təşkil olunması qərarı da təsadüfi deyil. Gizli səsvermə nəticəsində 48 səsdən 38 səs ilə
Avropa Olimpiya Komitəsinin 41-ci Baş Assambleyasının tarixdə ilk dəfə Avropa Oyunlarının Bakıda
keçirilməsi barədə qərarını ölkə Prezidenti İlham Əliyev belə dəyərləndirib: “Bu qərarın qəbul edilməsində bir
neçə amil öz rolunu oynamışdır. İlk növbədə, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu öz rolunu oynamışdır. Azərbaycan
bu gün dünyada böyük hörmətə malik olan bir ölkədir. Dünya birliyində bizim rolumuz, təsir imkanlarımız artır
və dünya birliyi Azərbaycana böyük hörmətlə və etimadla yanaşır”.
Avropa Olimpiya Komitəsinin 2015-ci ildə birinci Avropa Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsi
münasibətlə Azərbaycan xalqını təbrik edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, bu, doğrudan da, tarixi hadisədir:
“Çünki bu vaxta qədər Avropa Olimpiya Oyunları keçirilməmişdir və ilk oyunların Bakıda keçirilməsi böyük
tarixi hadisədir, ölkəmizin böyük uğurudur”.
Qazancımız nə olacaq?
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək Avropa Olimpiya oyunlarında
Bakıdakı mövcud idman zalları və qurğulardan istifadə ediləcəyini söyləyib. O, həmçinin, bildirib ki, Olimpiya
oyunları ilə əlaqədar Olimpiya şəhərciyi tikilməyəcək. İştirakçılar “Koroğlu” metro stansiyasının yaxınlığında
tikilib istifadəyə verilmiş yaşayış binalarında yerləşdiriləcəklər. Şəhərciyin ərazisində məşqlər üçün
meydançaların və tibb məntəqələrinin tikilməsi planlaşdırılır.
Onun sözlərinə görə, oyunların yayım hüququ Azərbaycana aiddir. Efir vaxtının bir hissəsinin Avropa
yayım şirkətinə satılması planlaşdırılır. Təxmini qiymət 43-50 milyon avro təşkil edəcək. Beş istiqamət
mövcuddur ki, bunlara əsasən, Azərbaycan öz xərclərini örtə bilər. Əsasən də, yayım və dünya- da tanınmış
idman brendlərinin reklamı bu xərcləri örtəcək. Oyunların keçirilməsi nəticəsində, Azərbaycanın gəlirləri
təxminən 100 milyon avro təşkil edəcək.
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Bakının mövcud idman infrastrukturu bu oyunları keçirməyə imkan verir. Bəzi idman növləri üçün
müvəqqəti idman qurğuları inşa ediləcək. Bundan başqa, həmin vaxtadək oyunların açılış mərasiminin təşkili
üçün 65 min nəfərlik Olimpiya stadionu hazır olacaq. Su idmanı Mərkəzi və Gimnastika Kompleksi də 2015-ci
ilədək istifadəyə verilməsi gözlənilir. Bundan başqa Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksi, T.
Bəhramov adına Respublika stadionu, şəhərdəki digər idman mərkəzləri müxtəlif idman növləri üzrə yarışların
təşkilində istifadə olunacaq. Bundan başqa, Oyunlar Azərbaycanda turizmin, nəqliyyat infrastrukturunun və
digər sahələrin də inkişafına böyük təkan verəcək.
Prezident İlham Əliyevin söylədiyi kimi, birinci Avropa Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsi
barədə qərar böyük tarixi hadisədir: “Bu, bizə göstərilən böyük inamdır, böyük etimaddır, böyük hörmətdir,
eyni zamanda, üzərimizə düşən böyük məsuliyyətdir. Mən şübhə etmirəm ki, biz bu sınaqdan da uğurla və
şərəflə çıxacağıq, bu oyunları yüksək səviyyədə keçirəcəyik”.
Cabir
“Səs”.-2012.-14 dekabr.-№230.-S.3.
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Böyük inam etimad hörmət məsuliyyət
"Birinci Avropa Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsi barədə qərar böyük tarixi hadisədir. Bu,
bizə göstərilən böyük inamdır, böyük etimaddır, böyük hörmətdir, eyni zamanda, üzərimizə düşən böyük
məsuliyyətdir. Mən şübhə etmirəm ki, biz bu sınaqdan da uğurla və şərəflə çıxacağıq, bu oyunları yüksək
səviyyədə keçirəcəyik Bir daha dünyaya göstərəcəyik ki, gənc, müstəqil, dinamik inkişaf edən Azərbaycan
böyük uğurlara nail olubdur".
İlham ƏLİYEV
Dünyada gedən qlobal inteqrasiya proseslərinin sürətləndirilməsindəki rolu, irqindən, dinindən asılı
olmayaraq müxtəlif millətlərin nümayəndələrini bir araya toplayaraq onların ədalətli oyun prinsipləri
əsasında idman mübarizəsinə qoşulmasını təmin etməsi ilə seçilən Olimpiya oyunları beynəlxalq həyatın
ən möhtəşəm və mötəbər tədbiridir. Bu tədbirdən heç bir dövlət kənarda qalmır, Olimpiya oyunlarında
layiqincə təmsil olunmağa çalışır. Olimpiya oyunlarında əldə edilən nəticə yalnız dövlətin idman
həyatının deyil, onun iqtisadi potensialının, ictimai, sosial-mədəni həyatının göstəricisidir. Olimpiya
oyunlarında qazanılan yüksək nəticələr beynəlxalq miqyasda ölkənin imicini qaldırmaqla yanaşı, onun
imkanlarını da nümayiş etdirir.
Diqqət və qayğı olan yerdə həm yüksəliş var, həm də uğurlar
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi 1992-ci ildə yaranıb. Lakin respublikamızda müasir Olimpiya
Hərəkatının formalaşmasına, bu hərəkatın yüksələn xətlə inkişafına nəzər saldıqda Azarbaycan MOK-un
tarixinin, əslində, cənab İlham Əliyevin bu komitəyə prezident seçildiyi dövrdən başlandığının şahidi olarıq.
1997-ci ildə Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti
cənab İlham Əliyevin MOK-un prezidenti seçilməsi ilə respublikamızda Olimpiya Hərəkatının və bütövlükdə
idmanın inkişafında yeni mərhələnin əsası qoyuldu. Azərbaycanın Olimpiya oyunlarında layiqincə təmsil
olunmasını təmin etmək, MOK-u Beynəlxalq Olimpiya ailəsində nüfuzlu bir təşkilata çevirmək, idmanın bütün
növlərini inkişaf etdirmək, idmançılar üçün təlim-məşq toplanışlarını təşkil etmək, onların sosial vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq vacib məsələ kimi qarşıya qoyuldu. Ölkədə idmanın maddi-texniki bazasını inkişaf etdirmək,
beynəlxalq yarışların Azərbaycana salınmasına nail olmaq, belə yarışların təşkilini təmin etmək, idmanın
kütləviliyini artırmaq, uşaq və yeniyetmələri idmana cəlb etmək MOK-un fəaliyyətinin əsas istiqamətləri
qismində müəyyən olundu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin idmana qayğısından, sahənin inkişafındakı
xidmətlərindən danışarkən bu fəaliyyəti iki mərhələyə bölmək olar. İlk mərhələyə 1997-2003-cü illər daxildir ki,
həmin dövrdə cənab İlham Əliyev Azərbaycan MOK-un rəhbəri olaraq ölkəmizdə Olimpiya Hərəkatının
genişlənməsində, bədən tərbiyəsinin kütləviliyinə nail olunmasında böyük rol oynayıb. Beynəlxalq idman
əlaqələrimizin qurulması, idmançıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, eləcə də müasir olimpiya
komplekslərinin tikilməsi ilə idmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində qısa müddətdə görülən
işlər öz bəhrəsini verib. MOK prezidenti olaraq cənab İlham Əliyevin gördüyü bütün bu işlər idman
ictimaiyyəti, idmansevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb, alqışlanıb.
İlk dəfə 2003-ci ilin prezident seçkilərində böyük üstünlüklə qələbə qazanaraq Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçilən cənab İlham Əliyevin ölkə rəhbəri olaraq idmanın inkişafına göstərdiyi diqqət isə idman
fəaliyyətinin ikinci mərhələsi hesab olunur. Dövlətimizin başçısı ötən 9 il ərzində həm Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, həm də MOK rəhbəri olaraq idmanın inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşıb.
Olimpiya zəfərləri
Olimpiya oyunları dünya xalqlarının və ölkələrinin bir-birinə tanıdılması, təbliğ olunması baxımından
əvəzsiz rol oynayır. Bu ali yarışlar ümumbəşəri dəyərlərə bağlılıq, milli maraqların, eyni zamanda xalqlar
arasında bərabərliyin və dostluğun qorunması, fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam nəsil yetişdirilməsi, əminamanlıq, sülh deməkdir. Bu oyunlar bütün dünyada ən populyar idman yarışlarıdır. Həmin yarışlar çərçivəsində
milyonlarla insan bir yerə toplaşır. Bu mənada onlar getdikcə daha böyük ictimai-siyasi anlam kəsb edir.
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Uğurları birdən-birə qazanmaq olmur. Lakin qətiyyət və iradə olan yerdə qarşıda duran məqsədlərə daha tez
çatmaq mümkündür. Azərbaycan idmançılarının Sidney zəfəri bunu əyani təsdiq etdi. Cənab İlham Əliyevin
MOK-un prezidenti seçilməsindən cəmi 3 il sonra - 2000-ci ildə Azərbaycan idmançıları Sidneydə keçirilən
Yay Olimpiya Oyunlarında çıxış etdilər və çox möhtəşəm tarixi bir zəfərə imza atdılar. Beləliklə, cənab İlham
Əliyevin MOK rəhbəri kimi fəaliyyəti 2000-ci ildə - Sidney Yay Olimpiya Oyunlarında öz parlaq təcəssümünü
tapdı.
Növbəti illərdə qarşıya qoyulan məqsədlərin öhdəsindən gəlmək və yeni nailiyyətlərə imza atmaq üçün
imkanlar səfərbər edildi. Aparılan işlər və qalan müddət ərzində həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycanın Afina
və Pekin Olimpiya oyunlarında daha yüksək səviyyədə hazırlığını təmin etdi, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə
çatmaq imkanı yaratdı.
Pekindən zəfərlə dönən Azərbaycan Olimpiya komandasının London Olimpiya Oyunlarında daha böyük
uğura imza atacağı gözlənilən idi. London Olimpiya Oyunları Azərbaycan üçün yalnız idmançılarımızın sayının
artması ilə yadda qalmadı. Bu olimpiada Azərbaycan üçün daha çox ona görə əlamətdar oldu ki, Olimipya
komandamız indiyədək qatıldığı Olimpiya oyunları içərisində ən böyük uğuruna imza atdı. Azərbaycan
idmançıları rekord sayda - 10 medal qazandılar. Bununla da 204 ölkə arasında 30-cu yerdə qərar tutan ölkəmiz
medalların ümumi sayına görə 24-cü sırada yer tutdu. İki qızıl, iki gümüş və altı bürünc əldə edən
idmançılarımız bu göstərici ilə Avropa ölkələri arasında 15-ci, MDB-də isə 5-ci yerdədir. Azərbaycan
olimpiyaçıları öz nailiyyətləri ilə Türkiyə, Belçika, Argentina, Portuqaliya, Kanada, Yunanıstan, Tailand,
Bolqarıstan, İsveç, Norveç, Hindistan, İndoneziya, Serbiya kimi dövlətləri geridə qoydular. Medal əyarında da
göstərici rekorddur. Belə ki, idmançılarımız 12 il əvvəl - Sidney Olimpiadasında 2 qızıl və 1 bürünc medal
qazanmaqla ilk rekorda imza atmışdılar. O vaxt Namiq Abdullayev və Zemfira Meftahəddinova qızıl, Vüqar
Ələkbərov bürünc medal qazanmışdılar. Londonda isə 2 qızıl və 2 gümüş medalla yeni rekord vuruldu. Bu dəfə
Toğrul Əsgərov və Şərif Şərifov qızıl, Rövşən Bayramov və Mariya Stadnik gümüş medalın sahibi oldular.
Başqa bir rekord medal sıralamasına aiddir. Olimpiya yığmamız Sidneydə 199 ölkə arasında 34-cü, Afinada
202 ölkə arasında 50-ci, Pekində 205 ölkə arasında 39-cu yeri tutmuşdusa, Londonda 204 ölkə arasında 30-cu
yeri tutdu.
London Olimpiya Oyunlarında iştirak etmiş idmançılarla görüşdə Prezident İlham Əliyev deyib:
"Azərbaycan, sözün əsl mənasında, idman dövlətidir. London Yay Olimpiya Oyunları bunu bir daha təsdiqlədi,
bir daha sübut etdi. Azərbaycan Olimpiya oyunlarında ən böyük uğuru London Olimpiya Oyunlarında
qazanmışdır. Bu Olimpiya oyunlarında 200-dən çox ölkə iştirak edirdi. Azərbaycan bu yarışda 30-cu yeri tuta
bilmişdir. Medalların sayına görə 24-cü yerdəyik. Avropa ölkələri arasında 15-ci, müsəlman ölkələri arasında
isə 3-cü yerdəyik. Azərbaycan idmançıları 10 medal qazanmışlar - ikisi qızıl, ikisi gümüş, altısı bürünc
medaldır. Bu, doğrudan da böyük və tarixi nailiyyətdir. Bu, Azərbaycan idmanının, Azərbaycan dövlətinin
təntənəsidir".
İdman ölkəsinin güclü və nümunəvi maddi-texniki bazaya malik olması təbiidir
Cənab İlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsinə prezident seçilməsindən sonra bu qurumun fəaliyyətindəki
canlanma təkcə olimpizmin təbliği, idmançılarımızın olimpiadalarda iştirakını təmin etməklə bitmədi, həm də
maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi sahəsini də əhatə etməyə başladı. Ölkədə idmanın sürətli inkişafı və onun
gələcək imkanlarını genişləndirmək məqsədilə mövcud maddi-texniki bazanın vəziyyətində dönüşün əsası
qoyuldu.
MOK ölkə idmanının maddi-texniki bazasının yaradılması və inkişafı üçün iki vacib istiqamətdə iş görüb.
Bunlardan birincisi MOK-un maddi-texniki bazasını yaratmaq, ikincisi isə mövcud idman qurğularını yenidən
qurmaq, onların bərpasını və avadanlıqla təchizatını təmin etmək olmuşdur.
MOK 1999-cu ildən öz obyektlərinin tikintisinə başlayıb və artıq 2000-ci ilin oktyabrında Bakıda ilk
olimpiya kompleksinin açılış mərasimi olub. Bununla da ölkədə Olimpiya Hərəkatının keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qədəm qoyması prosesi başa çatmışdır. Kompleksin açılışında iştirak edən Avropa Olimpiya
Komitəsinin ovaxtkı prezidenti Jak Roqq çıxışında deyib: "Sidneydə keçirilən Olimpiya oyunlarında
Azərbaycanın əldə etdiyi qələbələrin sizin ölkəniz üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Bu, ölkənizdə idmanın daha
da inkişaf etməsi üçün, bir növ, stimul rolunu oynayacaqdır. İdman millətə öz hüququnu, milli mənliyini dərk
etməkdə yardımçı olur. Bu baxımdan idmana qoyulan vəsait həmişə özünü doğruldur".
2001-ci il mart ayının 26-da Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binası istifadəyə verilmişdir. 2001-ci ilin
dekabrında isə Bakının Maştağa qəsəbəsində MOK-un tikdirdiyi daha bir Olimpiya İdman Mərkəzi öz qapılarını
idmansevərlərin üzünə açdı. Paytaxtdan başlayan bu quruculuq tədricən bölgələrə doğru istiqamətləndi.
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Xüsusilə qeyd etməliyik ki, bölgələrdə olimpiya idman komplekslərinin tikilib istismara verilməsi çox önəmli
rol oynayır. 2000-ci ildən indiyədək ölkədə 35 olimpiya idman kompleksi və bir sıra ixtisaslaşmış idman
qurğuları tikilib istifadəyə verilib, mövcud idman obyektləri yenidən qurulub. İndi, demək olar ki,
respublikamızın bütün bölgələrində olimpiya kompleksləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın ucqar rayonlarında
belə müxtəlif idman növləri ilə məşğul olmaq üçün lazımi şərait var. Bütün bunlar Azərbaycanda Olimpiya
Hərəkatının inkişafına təkan verir. Bu gün Azərbaycanda təkcə beynəlxalq idman yarışları deyil, həmçinin
idmanla bağlı böyük tədbirlər də uğurla keçirilir.
Olimpiya komplekslərinin mövcudluğu Olimpiya Hərəkatının inkişafına töhfə verən amillərdən biridir.
Göründüyü kimi, MOK Azərbaycanda idmanın, Olimpiya Hərəkatının, sözün əsl mənasında, möhtəşəm
inzibati-idman mərkəzlərini yaradıb, idmanın maddi-texniki bazasının genişləndirilməsi və müasirləşdirilməsi
istiqamətində böyük uğurlar əldə edib.
MOK idmanın müxtəlif növlərinin inkişafı ilə bağlı xüsusi idman meydançalarının tikintisi istiqamətində də
xeyli iş görüb. Bakıda stend atıcılığı üçün idman qurğusunun və otüstü hokkey stadionunun, çimərlik voleybolu
meydançasının, basketbol, həndbol, taekvondo, qılıncoynatma zallarının tikintisi bu qəbildən olan işlərdir. Milli
Olimpiya Komitəsi respublikada bir sıra idman obyektlərinin bərpası sahəsində də əsaslı işlər aparıb. Bakıda
İdman Oyunları Sarayı, İdman-Konsert Kompleksi, habelə bir stadion komitənin vəsaiti hesabına yüksək
keyfiyyətlə yenidən qurulub, bərpa edilib və istifadəyə verilib.
Azərbaycan dünyanın idman mərkəzlərindən biridir
Dinamik inkişaf edərək regionun lider dövləti statusunu təmin edən Azərbaycan artıq müxtəlif mövzulu siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilib. Bütün bunlar ölkəmizin artan
gücündən və nüfuzundan xəbər verir. Artıq Azərbaycanın mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq üzrə
mərkəzlərdən biri olduğunu bütün dünya qəbul edir.
Beynəlxalq səviyyəli yarışların hər hansı ölkədə baş tutması üçün ciddi rəqabət aparılır, çünki bir çox
dövlətlər bu yarışlara ev sahibliyi etmək istəyirlər. Sevindirici haldır ki, Azərbaycanın beynəlxalq idman
tədbirlərinin də keçirildiyi ünvana çevrilməsi reallıqda özünü göstərən həqiqətdir. İdman sahəsində
gerçəkləşdirilən dövlət siyasəti, Olimpiya ideallarının təbliği, idmanın maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, tikilmiş müasir olimpiya kompleksləri və digər tədbirlər nəticəsində ölkəmiz mötəbər
beynəlxalq idman yarışlarının keçirildiyi məkana, dünyanın idman mərkəzlərindən birinə çevrilib.
Artıq indiyədək bir sıra ali, mötəbər idman tədbirləri ölkəmizdə keçirilib və bu da Azərbaycanın idman
sahəsindəki uğurlarının, dövlətin bu sahəyə qayğısının nəticəsidir. Azərbaycan təkcə müəyyən kateqoriyalı
beynəlxalq yarışların deyil, eyni zamanda qitə və dünya çempionatlarının keçirildiyi dövlətdir. Bu tədbirlərin
Azərbaycanda keçirilməsi üçün ölkəmizdə təşkilati baxımdan yüksək şərait, imkan var. Bunu dünya idman
təşkilatları təsdiqləyir və bu səbəbdən də bu yarışlar reallaşır. İndiyədək Bakıda bədii gimnastika, boks,
bodibildinq, güləş, həndbol, şahmat və idmanın digər növləri üzrə onlarca beynəlxalq yarışın, turnirin
keçirilməsi, Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi üçün Azərbaycanın namizədliyinin irəli sürülməsi bunu təsdiq
edir. Ölkəmizdə beynəlxalq yarışların regionlarda təşkili sahəsində də böyük nailiyyətlər qazanılıb. Onu da
demək yerinə düşər ki, Azərbaycanda keçirilən Avropa, dünya çempionatları silsilə xarakter daşıyır. Hər il
müxtəlif beynəlxalq yarışların Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizin idman şöhrətini daha da ucaldıb.
Əhalinin fiziki-mənəvi sağlamlığınin etibarlı şəkildə təmini məqsədilə idmanın və bədən tərbiyəsinin
kütləviləşməsi istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirən Azərbaycan "İdman ili" olan 2012-ci ildə bir sıra
beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi edib. Müxtəlif çempionatlarla yanaşı, ilk dəfə olaraq ulu öndər Heydər
Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümü münasibətilə velosiped idmanı üzrə keçirilən beynəlxalq turnir,
futbol üzrə FİFA U-17 qadınlararası dünya çempionatı və Formula-3 yarışı Azərbaycanın ən müxtəlif idman
tədbirlərinin keçirilməsi üçün böyük imkanlara malik olduğunu təsdiq edib.
"İdman ili"nin məntiqi yekunu
2012-ci ilin sonlarına doğru Azərbaycan idmansevərləri və bütövlükdə ölkə ictimaiyyəti üçün növbəti xoş
xəbər Avropadan gəldi. Dekabrın 8-də Romada Avropa Olimpiya Komitəsinin (AOK) 41-ci Baş
Assambleyasında 2015-ci ildə baş tutacaq tarixdə Birinci Avropa Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsi
haqqında qərar qəbul edilib.
Baş Assambleyada Bakı şəhərinin və onun idman qurğularının təqdimatı olub. Əvvəlcə Avropa Olimpiya
Komitəsinin prezidenti Patrik Hikke çıxış edərək həmin oyunların keçirilməsi ideyası barədə məlumat verib və
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Avropa Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsini dəstəkləyib. AOK prezidenti şəhərimizin uğurları, Bakıya
gələn hər kəsin burada müşahidə etdiyi inkişaf barədə söhbət açıb. AOK prezidentinin müşaviri Endrü Qreq isə
bu oyunların konsepsiyası barədə məlumat verib. AOK prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Pirs O'Kalaqan
Bakının həmin oyunlara ev sahibliyi etməyə hazır olması barədə federasiyalar və Azərbaycan tərəfi ilə
danışıqlar aparıldığını bildirib.
Azərbaycan MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadənin, gənclər və idman naziri Azad Rəhimovun da
çıxışlarından sonra gizli səsvermə keçirilib. Tarixdə ilk Avropa Olimpiya Oyunlarının Bakı şəhərində
keçirilməsi haqqında AOK Baş Assambleyasının qərarı səsvermədə iştirak edən 48 nəfərdən 38-nin səs çoxluğu
ilə qəbul edilib. Ermənistan nümayəndələri səsvermədə iştirak etməkdən boyun qaçırıblar.
Prezident İlham Əliyev Avropa Olimpiya Komitəsinin 2015-ci ildə Birinci Avropa Olimpiya Oyunlarının
Bakıda keçirilməsi ilə bağlı qərarı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. AOK-un qərarını tarixi hadisə
adlandıran dövlət başçısı bunu həmçinin ölkəmizin böyük uğuru kimi dəyərləndirib.
Əlbəttə, Birinci Avropa Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsində bir
neçə amil öz rolunu oynayıb. Bunlar ölkəmizin artan beynəlxalq nüfuzu, Azərbaycanın idman ölkəsi kimi
tanınması, sosial-iqtisadi uğurlar, infrastrukturun müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulması və sair bu
kimi dünyanın diqqətini çəkən məsələlərdir. Təbrikində AOK-un bu qərarının qəbul edilməsində əsas səbəb
olan amillərə toxunan Prezident İlham Əliyev ölkəmizin bu oyunları yüksək səviyyədə keçirəcəyini bildirib:
"Azərbaycan bu oyunları yüksək səviyyədə keçirəcəkdir. Beləliklə, Bakı şəhəri Birinci oyunların keçirilməsində
böyük xidmətlərinə görə Avropa Olimpiya Oyunlarının tarixinə daxil ediləcəkdir".
Avropa Olimpiya Komitəsinin bu qərarını həm də "İdman ili"ndə həyata keçirilən fəaliyyətin və qazanılan
uğurların məntiqi yekunu da saymaq olar. Birinci Avropa Olimpiya Oyunları barədə indidən fikir söyləmək bir
qədər çətindir. Çünki adından göründüyü kimi, bu, ilk yarış olacaq. Amma oyunlarda neçə idmançının iştirak
etməsindən, ölkəmizə nə qədər xarici qonağın gəlməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın bu möhtəşəm yarışa
uğurla və layiqincə ev sahibliyi edəcəyinə şübhə yoxdur.
Rəşad CƏFƏRLİ.
“Azərbaycan”.-2012.-14 dekabr.-N 279.-S.5.
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Şabranda “İdman ili”nin yekunları müzakirə edilmişdir
Şabran, 27 dekabr (AzərTAc). Şabran şəhərində fəal gənclərin və idmançıların iştirakı ilə “İdman ili”nin
yekunlarına həsr olunmuş toplantı keçirilmişdir.
AzərTAc xəbər verir ki, toplantıda çıxış edənlər bildirmişlər ki, ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizə
rəhbərliyinin bütün dövrlərində doğma Vətənə, öz dövlətinə sahib dura biləcək ləyaqətli gənc nəslin yetişməsinə
xüsusi diqqət yetirmişdir. Ulu öndər tərəfindən müəyyənləşdirilən dövlət gənclər siyasəti bu gün Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkə ərazisində tikilən yeni Olimpiya idman kompleksləri,
gənclər mərkəzləri, gənclər və idman sahəsinə dair qəbul edilən dövlət proqramları, qanunlar və fərmanlar
dövlətimizin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğının təzahürüdür.
Bildirilmişdir ki, “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramında öz əksini tapan mühüm
qərar və göstərişləri əldə rəhbər tutularaq rayonda bir sıra maraqlı tədbir və idman yarışları keçirilmişdir.
Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin gücləndirilməsi, onların hərbi xidmətə hazırlanması məsələləri ilə
bağlı il boyu tədbirlər reallaşdırılmış, 2012-ci ildə rayondan 400-dən çox gənc hərbi çağırışa cəlb olunmuşdur.
Ümumiyyətlə, cari ildə yeniyetmə və gənclərlə bağlı təşkil olunan 35 tədbirdə 5000 nəfərədək iştirak etmişdir.
Diqqətə çatdırılmışdır ki, bu gün rayonda 1 şəhər stadionu, 2 uşaq gənclər idman məktəbi, 1 şahmat məktəbi, 11
idman zalı, 1 ağır atletika zalı, 3 süni örtüklü futbol meydançası yeniyetmə və gənclərin ixtiyarındadır. Hazırda
rayonda fəaliyyət göstərən cüdo, sambo, boks, akrobatika, sərbəst güləş, stolüstü tennis, futbol, şahmat, şərq
əlbəyaxa döyüş növləri gənclərin ən sevimli idman növləridir.
Yerli idmançılardan Heydər Həşimov və Elmar Fərzəliyev sambo üzrə gənclər arasında keçirilmiş
Azərbaycan birinciliyinin qalibi adını qazanaraq ölkəmizin yığma komandasının tərkibində Rusiyanın Moskva
və Yunanıstanın Soloniki şəhərlərində keçirilən dünya kuboku yarışlarında təmsil olunmuşlar. Bu ilin dekabr
ayının əvvəlində karatenin kyokşinkay növü üzrə Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən Dünya kuboku
yarışlarında rayonun yetirməsi Hacıbala Rəşidov gümüş medal qazanaraq Azərbaycan bayrağını yüksəklərə
qaldırmışdır.
Ümumilikdə 2012-ci ildə keçirilmiş rayon və respublika səviyyəli idman yarışlarında 3018 idmançı
iştirak etmişdir. Respublika səviyyəli yarışlarda şabranlı idmançılar 25 qızıl, 18 gümüş, 13 bürünc medal
qazanmışlar.
Toplantının sonunda il ərzində fərqlənən idmançılar və fəal gənclər mükafatlandırılmışlar.
AzərTAc
27 dekabr 2012-ci il
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“İdman ili”ni uğurla başa vurduq
Azərbaycan Beynəlxalq Olimpiya Hərəkatında şərəfli bir yolla irəliləyir.
Təbii ki, bu, hər bir ölkə vətəndaşı kimi bizləri də sevindirir. Buna görə isə ilk növbədə dövlətimizin
idmana göstərdiyi diqqət və qayğını xüsusi dəyərləndirmək lazımdır. Respublikamızın müxtəlif bölgələrində
beynəlxalq standartlara cavab verən müasir olimpiya idman kompleksləri tikilir ki, bunlar da yüksək səviyyəli
idmançılar hazırlamaq imkanına malikdir.
Bu sahədə atılmış düzgün addımların sayəsində ölkəmiz Avropanın və dünyanın idman mərkəzlərindən
birinə çevrilib. Məhz dövlətin, Milli Olimpiya Komitəsinin gündəlik qayğısı sayəsində həyata keçirilən
tədbirlərin, görülən işlərin nəticəsində Azərbaycan ümumdünya olimpiyaçılar ailəsində böyük nüfuz sahibi
olmuşdur. Ölkəmizin son dövrlər beynəlxalq aləmdə qazandığı inam, tez-tez mötəbər idman tədbirlərinə ev
sahibliyi etməsi bunun əyani sübutudur.
Təsadüfi deyildir ki, 2012-ci il ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı, Milli Olimpiya
Komitəsinin Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən “İdman ili” elan edilmişdir. Bu onu göstərir ki, idmana,
doğrudan da dövlət tərəfindən böyük dəstək, idmançılara hər cür qayğı vardır.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Sosial İnkişaf İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən
“Neftçi” İdman-Sağlamlıq Mərkəzi həmişə dövlətimizin bu istiqamətdə apardığı siyasətə öz əməli ilə dəstək
verməyə çalışan öncül təşkilatlardandır. Mərkəz mütəmadi olaraq, neft, qaz və kimya sənayesi işçiləri arasında
idmanın müxtəlif növləri üzrə yarışlar təşkil edir. Əsasən ilin əlamətdar günlərində keçirilən bu tədbirlər
neftçilərin və onların ailə üzvlərinin sağlamlıqlarının qorunması ilə bərabər, həm də asudə vaxtlarının səmərəli
təşkil olunmasına xidmət edir. Paralel olaraq, mərkəz peşəkar idmançıların yetişdirilməsi işində də misilsiz
xidmətlər göstərir.
Ümumilikdə 2012-ci il “Neftçi” İSM üçün uğurlu olmuşdur. “Neftçi” İSM-in strukturunda fəaliyyət
göstərən idman qurğularında idmanın 34 növü üzrə 187 peşəkar məşqçi-müəllimin rəhbərliyi altında minlərlə
yeniyetmə və gənc, eləcə də 650-yə qədər neftçi idmanla məşğul olmuşdur.
Mərkəzin fəaliyyətinin əsas istiqaməti kimi, ARDNŞ strukturuna daxil olan neft, qaz və kimya sənayesi
müəssisələrində çalışan işçilərə və onların ailə üzvlərinə müasir tələblərə cavab verən bədən tərbiyəsi və idman
xidmətlərinin göstərilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Bu müddət ərzində respublikamızın
əlamətdar günlərinə və bayramlarına həsr olunmuş mini-futbol (Novruz bayramı və 31 Dekabr - Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr olunmuş turnirlər), voleybol (28 May - Respublika Gününə həsr
olunmuş turnir), turizm növləri (“Səmti müəyyən etmə” və 1 İyun-Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr
olunmuş “Atam, anam və mən” idman-turizm yarışları) və stolüstü tennis üzrə kütləvi bədən tərbiyəsi və idman
tədbirləri təşkil olunub keçirilmişdir ki, bu yarışlarda da 1300-ə qədər neftçi iştirak etmişdir.
Bu tədbirlərdən ən möhtəşəmi və təntənəli keçiriləni isə hər ilin sentyabr ayında neftçilərin peşə bayramı
(20 sentyabr - Neftçilər günü) ərəfəsində təşkil olunan spartakiadadır. 2012-ci ildə neft, qaz və kimya sənayesi
işçilərinin XX Spartakiadası keçirilmişdir. Bu mötəbər yarışda 42 müəssisədən 1538 nəfər iştirak etmişdir ki,
onlardan da 301-i qadınlar idi. Spartakiada iştirakçıları 14 idman növü (atletika, mini-futbol, üzgüçülük,
voleybol, stritbol, daşqaldırma, şahmat, dama, nərd, stolüstü tennis, darts, kəndirdartma, qolgücü və güllə
atıcılığı) üzrə mübarizə aparmışlar.
Mərkəzin digər fəaliyyət istiqaməti olan böyük idman və peşəkar idmançıların hazırlığı sahəsində də
böyük uğurlara nail olunmuşdur. İl ərzində boks, yunan-Roma güləşi və akrobatika gimnastikası üzrə müxtəlif
yaş qruplarında mərkəzin açıq birincilikləri təşkil olunub keçirilmişdir ki, bu yarışlarda 250-dək yeniyetmə və
gənc iştirak etmişdir.
2012-ci ilin sonuna qədər mərkəzin idmançıları müxtəlif səviyyəli yarışlarda iştirak edərək 1975 medal
qazanıblar ki, onlardan da 760-ı qızıl, 529-u gümüş, 686-sı isə bürüncdür. Bu göstəricilər əvvəlki illərdən xeyli
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yüksəkdir. Ancaq heç də o demək deyil ki, biz bununla kifayətlənirik. Əksinə, əldə olunan uğurları davamlı
olaraq artırmaqda qərarlıyıq.
Azərbaycanın müstəqillik dönəmindən indiyə qədər idmançılarımız Atlanta, Sidney, Afina, Pekin
olimpiadalarında iştirak etmiş və ölkəmizə medallarla dönmüşlər. 2012-ci ildə Londonda keçirilən XXX
London Yay Olimpiya Oyunlarında 204 ölkənin on mindən artıq idmançısı 36 idman növündə 302 dəst medal
uğrunda mübarizə aparırdı. Dünyanın ən böyük idman tədbirində Azərbaycanın olimpiya yığması idmanın 16
növündə 53 idmançı ilə təmsil olunmuşdur ki, onlardan da 18-i “Neftçi” İSM-in yetirmələridir. London
Olimpiadasında uğurla çıxış edən idmançılarımız 2-si qızıl, 2-si gümüş və 6-sı bürünc olmaqla 10 medala layiq
görülmüşlər. Bu nəticə isə indiyə qədər iştirak etdiyimiz olimpiadalar arasında bir ilkdir.
Fərəhli haldır ki, ölkəmizin qazandığı bu uğurda “Neftçi” İdman-Sağlamlıq Mərkəzinin idmançılarının da
böyük rolu olmuşdur. Belə ki, mərkəzin sərbəst güləşçisi Toğrul Əsgərov bütün görüşləri qələbə ilə başa
vuraraq Olimpiya çempionu titulunu qazanmışdır. Yunan-Roma güləşçimiz Rövşən Bayramov isə Pekin 2008dəki uğurunu təkrarlayaraq, London Olimpiadasında da gümüş medala layiq görülmüşdür.
XIV London Yay Paralimpiya Oyunlarında paralimpiyaçılarımız olimpiyaçılarımızın uğurlarını davam
etdirərək, Vətənə 12 medalla (4 qızıl, 5 gümüş və 3 bürünc) dönmüşlər. Sevindiricidir ki, bu medalların da 7-si
“Neftçi” İSM-in təmsilçilərinə məxsusdur. Onlardan Ramin İbrahimov (cüdo), Oleq Panyutin (atletika, üç
təkanla tullanma), Afaq Sultanova (cüdo) qızıl, Vladimir Zayets (atletika, üç təkanla tullanma) gümüş, İlham
Zəkiyev (cüdo), Hüseyn Həsənov (atletika, uzunluğa tullanma), eləcə də Oleq Panyutin, Rza Osmanov, Elçin
Muradov və Vladimir Zayetsdən ibarət qrup (atletika, estafet yürüşü) isə bürünc medal qazanmışdır.
Təkmübarizlik növləri ilə yanaşı, kollektiv oyun növləri üzrə də yüksək nailiyyətlər əldə olunmuşdur.
Belə ki, futzal komandamız sonuncu Azərbaycan çempionatında 2-ci yerə çıxmışdır. Bundan əlavə, futbol üzrə
ölkə çempionatının birinci divizionunda çıxış edən “Qaradağ Lökbatan” komandası əzmkar mübarizliyi
sayəsində çempion adını qazanmışdır. Azərbaycan birinciliyinin U-14 liqasında çıxış edən “Neftçi” İSM-in
“Siyəzən” komandası 2011-2012-ci il mövsümünü 3-cü yerdə başa vurmuşdur. Bakı Şəhər Gənclər və İdman
Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə futbol üzrə dörd yaş qrupunda keçirilən Bakı şəhər klub komanda birinciliyində
“Neftçi” İSM bütün yaş qruplarında təmsil olunmuşdu. Uğurla çıxış edən komandalarımızdan ikisi mükafatçılar
sırasında yer alıb. Belə ki, 1998-ci və 1997-ci il təvəllüdlülərdən ibarət komandalarımızın hər ikisi çempionatı
3-cü yerdə başa vurub. Bakı Futbol Federasiyasının təşkil etdiyi “Sabahın ulduzları” paytaxt çempionatında
“Neftçi” İSM-in müxtəlif yaş qruplarında komandaları uğurla çıxış etməkdədirlər.
Əldə etdiyi yüksək nailiyyətlər sayəsində mərkəz Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 və 2012-ci illərdə ardıcıl olaraq altı dəfə “İlin ən yaxşı idman cəmiyyəti” seçilmişdir. Bütün
bu göstəricilər “Neftçi” İdman-Sağlamlıq Mərkəzinin ölkədə lider idman cəmiyyəti olmasının açıq təzahürüdür.
Sözsüz ki, bütün bu yüksək nəticə və göstəricilər ARDNŞ rəhbərliyinin, şəxsən Rövnəq Abdullayevin
idmana göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğının nəticəsində əldə olunmuşdur. Belə ki, “Neftçi” İSM-in idman
qurğuları əsaslı və cari təmir olunmuş, ən müasir idman inventar və avadanlıqları ilə təchiz edilmiş, idmançı,
məşqçi və hakimlər müxtəlif beynəlxalq yarışlara, təlim-məşq toplanışı və seminarlara ezam olunmuşlar. Bir
sözlə, idmançılarımız üçün hər cür şərait yaradılmışdır ki, bu da onların zəfərlər qazanmasında müstəsna rol
oynamışdır.
Sadıq Sadıqov,
“Neftçi” İSM-in icraçı direktoru, “Neftçi” PFK-nın prezidenti,
MOK-un İcraiyyə Komitəsinin üzvü, Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi
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