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A

zərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyasının 70 illik tarixi var. Əsası
1930-cu ildə qoyulmuş və Cənubi Qafqazda
bu tipli yeganə olan ali məktəbi ilk dəfə 39
nəfər bədən tərbiyəsi və idman mütəxəssəsi
bitirmişdir. İlk illər institutda 11 kafedra yaradılmışdır. Tədris Azərbaycan, rus, gürcü və
erməni dillərində aparılmış, əvvəlcə 3 illik,

1941-ci ildə başlayan İkinci Dünya müharibəsi dövründə institutun yüzlərlə müəllim və tələbəsi
ölkəni müdafiə etmək üçün müharibəyə qoşuldu,
arxa cəbhədə müalicə bədən tərbiyəsi vasitəsilə yaralı əsgərləri yenidən həyata qaytarmaq üçün çalışdılar.
Müharibədən sonrakı illərdə Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman hərəkatı yenidən inkişaf etdi,
azərbaycanlı idmançılar SSRİ çempionatlarında
uğurla çıxış etdilər. Yüngül atlet Xandadaş Mədətov ilk dəfə uzununa tullanmaqda SSRİ rekordunu
təzələdi. Güləşçilər və boksçular ümumittifaq və
beynəlxalq yarışlarda nailiyyətlər qazandılar. 1952ci ildə SSRİ-nin iştirak etdiyi ilk Oimpiya oyunlarında sərbəst güləşçi Rəşid Məmmədbəyov ölkəyə
ilk gümüş Olimpiya medalı gətirmişdir. 1950-60ci illərdə Azərbaycan idmanı daha da inkişaf et12

sonra isə 4 illik təhsil sistemi qəbul edilmişdir. 1936-cı ildən bu ali məktəb Zaqafqaziyada Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu kimi
fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bu dövrdə
institutda ictimai elmlər, anatomiya, biologiya, kimya, gigiyena, fizika, fiziologiya, riyaziyyat, bədən tərbiyəsinin texnikası və metodikası kafedraları açılmışdır.

miş, institutun müəllimləri, tələbə və müdavimləri
SSRİ-də bir çox yarışların qalibi və mükafatçıları
olmuşlar.
1957-ci ildə voleybol üzrə yarışlarda Azərbaycan idmançıları ilk dəfə SSRİ Kubokunun sahibi oldular. O günlərin qaliblərindən olan professor Oktay
Ağayev indi Akademiyanın voleybol kafedrasına
rəhbərlik edir. Dörd Olimpiadada iştirak etmiş, 2 qızıl və 2 bürünc medalın sahibi İnna Rıskal, Olimpiya çempionları Rəfiqə Şabanova, Lüdmila Şubina,
İlqar Məmmədov, İqor Ponomaryov, Boris Koretski, Lüdmila Savkina, Valeri Belenki, Nazim Hüseynov, 3 qat dünya və Avropa çempionu Məhəddin
Allahverdiyev, dünya və Avropa çempionları Xəzər
İsayev, Samir İbrahimov, Rövşən Hüseynov, Aydın
Niftullayev, Telman Paşayev, Rafiq Hacıyev, Əli
Əliyev və başqaları Akademiyanın məzunlarıdır.

70 il ərzində Akademiyanı 15000-dən çox ali təhsili mütəxəssis bitirmişdir. İndi onların sorağı dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlir. Bu
kadrların hazırlanmasında institutun professor-müəllim heyətinin, xüsusən SSRİ-nin Əməkdar məşqçiləri A.Ağalarovun, T. Abbasovun,
Ş.Şamxalovun,Ə.Səfərovun, R.Baxşəliyevin, İ.Dyaçkovun, T.Bəhramovun, Batyaykinın, Zayontsun, Z.Rzayevanın, B. Nərimanovun
xidmətləri qeyd edilməlidir. Hal-hazırda Akademiyada işləyən professorlar Ş. Hüseynov, R. Qayıbov, X. Qurbanov, gənc dosetlər F. Hüseynov, H. Ələkbərov, R. Bağırov və başqaları yuxarıda adları çəkilən
müəllimlərin tələbələri olmuşlar.

1960-cı illərdə bədən tərbiyəsi və İdmanı əhali arasında
yaymaq və gəncləri kütləvi şəkildə idmana cəlb etmək üçün
bir neçə qərar qəbul edilmişdir.
1969-cu ildə Prezident Heydər
Əliyevin Respublikaya rəhbər
seçildiyi ildən institut üçün
yeni binanın tikintisinə başlamış və 1972-ci ildə onun açılışı
olmuşdur. 70 il ərzində Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında bu ali təhsil
ocağının xidmətləri böyükdür.
Akademiya təkcə idmançılar
hazırlamayıb, bura həm də böyük elmi-pedaqoji mərkəz olmuşdur. Ali məktəbdə idman və
bədən tərbiyəsi sahəsində əsaslı
tədqiqatlar aparılmış, metodiki
tövsiyələr işlənib hazırlanmışdır. Bu gün Akademiyada 200
nəfər professor-müəllim heyəti
çalışır. Azərbaycanın Olimpiya
hərəkatında irəliləyişi 1997-ci
ildən, Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətinin I vitse-prezidenti canab İlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçildiyi dövrdən sonra baş verdi.
Olimpiya oyunlarına lisenziya
qazanmış 31 idmançıdan 23-ü
Akademiyanın tələbələri və
məzunları olmuşdur.
Məzunlardan Namiq Abdullayev sərbəst güləş, Zemfira
Meftahəddinova stend atıcılığı üzrə Sidney Olimpiadasının
çempionu olmuş, Vüqar Ələkbərov isə Azərbaycan boks tarixində ilk dəfə olaraq bürünc
medal qazanmışdır.
1998-ci ildə institutun bazasında Milli Olimpiya Akademiyası yaradılmışdır və o, Azərbaycanda Olimpiya ideyalarını,
sağlam həyat tərzini, ədalətli
oyun və davranış qaydalarını
gənclər arasında, ümumiyyətlə,
13

İdman gecələri...

əhali arasında təbliğ etməyi öz üzərinə götürmüşdür. 1999-cu ildə Milli
Olimpiya Akademiyası “Olimpizmin
tarixi və fəlsəfəsi” üzrə I konfransını
keçirmiş, bu konfransda Rusiyanın və
Gürcüstanın Milli Olimpiya Akademiyalarının nümayəndələri də iştirak
etmişlər.
Akademiyanın professor-müəllim heyəti bədən tərbiyəsi və idmanın
aktual problemlərinə həsr olunmuş
müxtəlif mövzularda elmi işlər üzərində çalışırlar. Onlar idmanın ayrı-ayrı növləri üzrə ölkəmizin yığma
komandalarına müntəzəm elmi-metodiki köməklik göstərirlər. Akademiyanın müəllimləri 3 mindən artıq
dərslik, monoqrafiya, elmi-metodiki
vəsait və məqalinin müəllifidirlər. Son
illərdə Akademiyada bədən tərbiyəsi
sahəsində gənc elmlər namizədlərinin sayı xeyli artmışdır. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23
mart 1999-cu il tarixli 42 saylı qərarı ilə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu İdman Akademiyasına çevrilmişdir. 7 aprel 2001-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi
və İdman Akademiyasının yaradılmasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir.
2017-ci ildən Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında (ADBTİA) üç yeni
magist ixtisasları-İdman Tibbi və
Reabilitasiya, İdman Menecmenti və
İdman Jurnalistikası yaradıldı.
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Ağacan Abiyev

A

biyev Ağacan Qulam oğlu (24 noyabr 1937, Bülbülə, Bakı) — Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin deputatı, 1987-ci ildən 2015-ci ilədək Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru, Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidenti, texnika elmləri namizədi, professor, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının üzvü.
Ağacan Abiyev 1937-ci il noyabrın 24-də Bakının Bülbülə qəsəbəsində dünyaya
gəlib.Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunun bədən tərbiyəsi fakültəsini və Azərbaycan Politexnik İnstitutunun metallurgiya istehsalının avtomatlaşdırılması və kompleks mexanikləşdirilməsi fakültəsini bitirib.
1966-cı ildən Azərbaycan Politexnik İnstitutunun avtomatika və hesablama texnikası kafedrasının
müəllimi olub. 1971-ci ildən Lipetsk Politexnik İnstitutunun dosenti, kafedra müdiri, 1983-cü ildən Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun Elektrotexnika və elektronika kafedrasının müdiri vəzifələrində
çalışib. 1987-ci ildən Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektorudur.
17

1 monoqrafiyanın və 100-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. 4 ixtirası var.
Avropa Beynəlxalq Boks Federasiyasının vitse-prezidenti, Dünya Boks Federasiyası icraiyyə komitəsinin üzvüdür. 1957-ci ildən «Neftçi» İdman Cəmiyyətində məşqçi işləyib. İdman ustası və beynəlxalq dərəcəli hakimdir.

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi, Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidentidir. Dəfələrlə beynəlxalq turnirlərdə mükafat qazanıb. 6 dəfə Azərbaycan çempionu olub. SSRİ
fəxri idman ustası, beynəlxalq dərəcəli hakim, beynəlxalq dərəcəli fəxri idman ustası adlarını alıb.
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2005, 2010 və 2015-ci
illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilib. Parlamentin elm
və təhsil komitəsinin üzvü,
intizam komissiyasının sədridir. Azərbaycan-Kuba parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun rəhbəri, Azərbaycan-Avstriya, Azərbaycan-
Bolqarıstan, Azərbaycan-Polşa, Azərbaycan-Rusiya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qruplarının üzvüdür.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
“Şöhrət” və “Şərəf” ordenləri ilə təltif edilmişdir.
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Boks
Tarixi

Boks demək olar ki, cəmiyyətin yarandığı ilk dövrlərdən dünya xalqları arasında yayılmağa başlayıb. Bu idman növü hələ beş min il bundan əvvəl Misir və Babilistanda mövcud olan yumruq döyüşü
əsasında inkişaf edib. Müasir boksa bənzəyən yumruq döyüşləri qədim Yunanıstanda da təşkil olunub.
Eramızdan əvvəl 688-ci ildə boks antik Olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilib. İlk Olimpiya
çempionu adına yunanıstanlı Onamastus layiq görülüb. Məşhur riyaziyyatçı və filosof Pifaqor da boks
üzrə antik Olimpiya oyunlarının qaliblərindən olub. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində Əlcəzairdə tapılan
vaza üzərindəki rəsmlər onu göstərir ki, boks (yumruq döyüşü) qədim dövrlərdə Afrikanın cənubunda da özünə pərəstişkarlar tapıb. Müasir boks XVIII əsrin əvvəllərində İngiltərədə təşəkkül tapıb. 16
avqust 1743-cü ildə İngiltərə çempionu Cek Broton ilk qaydalar toplusunu – Broton qaydalarını hazırlayıb. 1867-ci ildə markiz Kuinsberrinin yeni boks yarış qaydaları qəbul olunub. Bundan sonra boks
idman növü kimi inkişaf etməyə başlayıb. Artıq döyüş raundlara bölünməyə başladı. Raundlar arası qısa
fasilələrdə idmançıların dincəlməsi yarışın tempini və hərəkət dinamikasını xeyli artırıb. Tutmaların
qadağa qoyulması boksu güləşə oxşamaqdan xilas edib. Daha yumuşaq əlcəklərdən istifadə olunması
təhlükəsizliyi təmin etməklə yanaşı, zərbələrin rəngarəngliyini də artırıb. Kuinsberrinin yarış qaydaları
müasir boksda həm peşəkarlar, həm də həvəskarlar üçün əsas qaydalar oldu.
1924-cü ildə Beynəlxalq Həvəskar Boks Federasiyası (FİBA) yaradılıb. Bu təşkilat 1946-cı ildən
AİBA adlanmağa başlayıb. İlk Avropa çempionatı 1924-cü ildə təşkil olunub. Dünya çempionatı isə
bundan 50 il sonra – 1974-cü ildə keçirilib. 1991-ci ilə kimi dünya çempionatları hər 4 ildən bir keçirilirdi. Bundan sonra mundial iki ildən bir təşkil olunmağa başladı. Dünya çempionatlarında qələbələrin
sayına görə rekordçu kubalı Feliks Savondur (6 qat çempion). Sidney Olimpiadasında 3 qat Olimpiya
çempionu olan Savon Teofilo Stivenson və Laslo Pappın göstəricisini təkrarladı. Avropa boksçuları arasında ən yaxşı göstərici polşalı Zbiqnev Petşikovskiyə məxsusdur – 4 qat Avropa çempionu.
22
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M

əhəmməd Əli (ing. Muhammad Ali; doğum adı Kassius Marsellus Kley, ing. Cassius Marcellus Clay) — Boks tarixçiləri, idman ekspertləri, keçmiş boksçular, indiki boksçular və boks azarkeşləri tərəfindən “Bütün Zamanların Ən Böyük Boks
çusu” olaraq qəbul edilən, ağır çəkidə çıxış etmiş Afro-Amerikan və İrlandiya
əsilli əfsanəvi peşəkar ABŞ boksçusu. Dünya Boks İttifaqının rəsmi səhifəsində
bu sözlər yazılmışdır: “Səs birliyi ilə Məhəmməd Əli, bütün zamanların gəlmiş keçmiş və gələcək ən
böyük boksçusudur”. Həmçinin, Məhəmməd Əli dünyada ikonlaşmış xarakterdir, “İnsan Hüquqları Mühafizəçisi” və ABŞda ilk İslam Təşkilatının Liderlərindən biri olmuşdur. Dünya idmanının ən parlaq
və məşhur siması. 1960-cı ildə Romada keçirilən XVII Yay Olimpiya Oyunlarında orta ağır çəkidə (81
kq) boks yarışlarının qalibi.TIME jurnalının açıqladığı “Tarixin Ən Dahi 100 Şəxsiyyəti” arasında adı
olan yeganə idmançı. Məşhur BBC kanalının apardığı sorğulara və araşdırmalara əsasən Məhəmməd
Əli Adolf Hitler, Albert Eynşteyn və Makedoniyalı İsgəndər kimi şəxsiyyətləri geridə qoyaraq bəşər
tarixinin ən çox tanınan və bilinən insanı seçilmişdir. Belə ki, Məhəmməd Əlini dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən, Afrikanın ən geridə qalmış yerlərinədək hər kəs tanıyır və sevir. Əli dahi riyaziyyatçı
Albert Enşteyn ilə birliktə 20-ci əsrin ən önəmli siması kimi qəbul edilib və yüz illiyin ikonu seçilib.
Məşhur “NEWSWEEK” nəşri Məhəmməd Əlini “Insanlıq tarixinin ən təsiredici 50 adamı” sırasında ilk
10-luqda göstərdi.Məhəmməd Əli ESPN tərəfindən idman tarixin ən yaxşı idmançısı seçilib. O bu siyahıda Michael Jordan, Lance Armstrong, Tiger Woods, Diego Maradona və Wayne Gretzky kimi əfsanəvi
idmançıları geridə qoyub. Məhəmməd Əli-nin ən məşhur və az qala əfsanəyə çevrilən deyimlərindən
biridə bu olmuşdur: “Əsla mənə yaxşı olduğumu söyləməyin, çünki mən Ən Yaxşılarında Yaxşısıyam”.
Qeyd etmək lazımdır ki, Məhəmməd Əlinin sayəsində boksa nifrət edən qadınların belə boksa marağı
yaranmışdır, artıq qadınlar da Əlinin döyüşlərini izləməyə gəlir və hər gün Əlinin evinə qadın azarkeşlərindən davamlı olaraq eşq məktubları gəlirdi.

Məhəmməd
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Əli
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Müasir boksun əksər taktikaları Məhəmməd
Əli’yə məxsusdur. Məhəmməd Əli’dən sonra gələn Lennox Lewis, Larry Holmes, Evander Holyfield, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard,
Pernell Whitaker, Roy Jones, Manny Pacquiao,
Floyd Mayweather, Wladimir Kliçko, Vitali Kliçko və.s kimi onlarla əfsanəvi boksçular və hazırki, yeni dünya çempionları Tyson Fury, Deontay
Wilder və Anthony Joshua məhz Boksun Kralı
Əlidən bəhrələndiklərini, ondan ilham aldıqlarını
dəfələrlə bildirmişlər.

1967, 1974—1978, 1978-ci illərdə WBA versiyası üzrə dünya çempionu. Boks Kralı kariyerası
ərzində dörd dəfə noqdaun vəziyyətinə düşsədə
heç vaxt nokautla məğlub olmayıb. Məhəmməd
Əli boks tarixində ən sürətli ağırçəkili boksçu kimi
qəbul edilib. Məhəmməd Əli və məşhur döyüş
sənəti ustası Brüs Li’nin zərbə sürətləri eyni olub,
saniyənin 1/20-i. Əli’nin yumruq zərbəsinin ağırlığı isə təxminən 1 tona bərabər olmuşdur. Qapalı
məkan üçün satılmış biletlərin sayına görə də rekord hələki Məhəmməd Əli’yə məxsusdur-63.315

Məhəmməd Əli 3 qat dünya çempionu tituluna yiyələnən ilk ağırçəkili boksçu kimi də tarixə
keçmişdir. Əli həmçinin, 3 dəfə Mütləq Dünya
Çempionu adına sahib çıxmış yeganə boksçudur.
1964-1966, 1974-1978-ci illərdə ağır çəkidə mütləq dünya çempionu. 1974-1978-ci illərdə WBC,

bilet. 1978-ci ildə Leon Spinsk’lə ilk döyüşündə
telereportaj zamanı reklamın 1 saniyesi 3000 $ olub
(Amerika rekordu). Əli boks tarixində ən çox qazanc əldə etmiş 10 boksçudan biridir. Dahi boks
çunun hal hazırki sərvəti 80 milyon $ dəyərində
qiymətləndirilir. Günümüzdə də dünyanın ən məş-

hur universitetlərinin əksəriyyətində “Məhəmməd Əli’nin həyat
fəlsəfəsi və prinsipləri” adlı seminarlar keçirilməktədir. 21 illik kariyerası ərzində heç vaxt ağzından
salmadığı “Bütün zamanların ən
güclü boksçusu mənəm.” sözünü hər dəfəsində təsdiq edərək,
”Ümumdünya Boks İttifaqı” tərəfindən tarixin gəlmiş keçmiş ən
yaxşı boksçusu olaraq elan edildi
və dünya ondan sonra daha yaxşısını heç bir zaman görmədi.
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Məhəmməd
Əli
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FUTBOLUN
TARIXI

Futbol (ing. foot — ayaq ,ball — top ) — hər
biri 11 oyunçu olmaqla iki komanda arasında sferik topla komanda şəkilində oynanılan idman növü.
Dünyanın 200-dən çox ölkəsində 250 million futbolçu tərəfindən oynalınır, bu da onu dünyanın
ən populyar idman növü edir. Oyun hər sonunda
qapı olan düzbucaqlı meydanda oynalınır. Oyunun
məqsədi mümkün qədər çox dəfə rəqib qapısına
qol vurmaq və öz qapından qol keçirdməməyə çalışmaqdı.
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Qapıçılar əllə oynamaq icazəsi olan yeganə oyunçulardılar, bir şərtlə ki, onlar bunu
öz qapılarının önündəki cərimə meydançasının daxilində edirlər. Digər oyunçular zərbə
vurmaq və ya pas vermək üçün əsasən ayaqlarından istifadə edirlər, həmçinin onlar başlarını və bədənlərinin qoldan başqa hissələrini də
istifadə edə bilərlər. Oyunu ən çox qol vuran
komanda udur. Əgər hesab bərabər olarsa, yarışın formatından asılı olaraq ya heçheçə elan

edilir, ya da oyun əlavə vaxtla və ya penaltilər
seriyası ilə davam etdirilir. Futbolun qaydaları
ilkin olaraq 1863-cü ildə İngiltərənin Futbol
Assosiasiyası tərəfindən sistemləşdirilmişdir. Futbol beynəlxalq səviyyədə Beynəlxalq
Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (FİFA; fr.
Fédération Internationale de Football Association) tərəfindən tənzimləşdirilir, hansı ki hər 4
ildən bir kişilər və qadınlar üçün Dünya Çempionatlarını təşkil edir.

FİFA və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi “futbol” sözünü oyunun rəsmi beynəlxalq adı kimi istifadə edirlər.
Oyunun ingilis dillində tam adı «association
football» (“Assosiasiyanın qaydalarına görə futbol”) 1863-ci ildə İngiltərə futbol assosiasiyasının
yaradılmasından sonra seçildi ki, o vaxt mövcud
olan futbolun digər növlərindən ayırd etmək mümkün olsun, məsələn, əllə oynamağa icazə verilən
reqbi futbolundan. Zaman keçdikcə oyunun uzun
31

variantda olan adları gündəlik nitq və mətbuatda
istifadəsi azaldı. İngiltərədə əvvəlcə “assoc” qısaltması yayıldı, ondan sonra “soc” qısaltmasına
“-er” şəkilçisi əlavə etməklə 1880-ci illərdə “sokker” (ing. soccer) termini yarandı. Dövri mətbuatda “soccer” termini ən azı 1892-ci ildən istifadə
olunur.
Bizim günlərdə “sokker” adı bir sıra ingilisdilli ölkələrdə yayılıb, hansında ki futbolun digər
növləri tarixən populyarlığını saxlaya biliblər.
Məsələn, Avstraliya və Yeni Zelandiyada futbol
adını Avstraliya futbolu və Reqbi liqinə aid edirlər. İrlandiyada “futbol” termini Gal futbolunda
işlədilir, ona görə də mətbuatda “soccer” istifadə
olunur. CAR-da oyun daha çox “soccer” kimi tanınır ki, bu da həm ölkə çempionatının adında Premier Soccer League, həm də 2010 DÇ-nın finalı
keçirilən Sokker Siti stadionun adında əks olunub.
ABŞ və Kanadada “soccer” termini işlədilir, çünki oralarda futbol adı Amerika futbolu və Kanada
futboluna aid olunur. İngiltərədə “sokker” termini
köhnəlmişdi və yeni nəsil azarkeşləri o sözü etinasız hesab edirlər.
Ya ingilis dillindən football alınma sözünü gö-
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türüblər, Azərbaycan dillindəki kimi “futbol”
Ya football sözünü kalkalaşdıraraq mənimsiyiblər. Məsələn, alman dillində Fußball, yunan dillində ποδόσφαιρο, fin dillində jalkapallo
Ya “təpik atmaq”, “ayaq” sözlərindən törəmə
düzəldiblər, italiyan (calcio) və xorvat (nogomet)
dillərində olduğu kimi.
FİFA-ya görə Çin rəqabət oyunu olan Tsu
(hərfbəhərf mənası ilə “topa vurmaq”) futbolun
ən erkən formasıdı, bunun üçün də elmi sübutlar
mövcuddur. Tsu oyunçularına topa əldən başqa bütün bədən üzvləri ilə toxunmaq icazələri var idi və
onların əsas məqsədi topu torun ortasında diametri
təxminən 30 santimetr olan deşikdən keçirmək idi.
Bu həddindən artıq müasir futbola oxşayırdı, hərçənd reqbi ilə də oxşarlıqlar yaranırdı. Han sülaləsinin (E.ə. 206 — b.e. 220) hakimiyyəti zamanı tsu
oyunu standartlaşdırıldı və qaydaları qoyuldu.
Phaininda və episkyros yunanların topla oynanılan oyunları idi. Episkyros oynayan oyunçunun
barelyef formasında vazaya təsvir edilmiş şəkili
UEFA Avropa Çempionatında istifadə edilmişdir.
Həmən vaza Afina Milli Arxeologiya Muzeyində
saxlanılır. Yazıçı Afiniyin 228-ci ilə aid yazıları-

nın birində romalıların topla oynanılan harpastum
oynunun adını çəkir. Phaininda, episkyros və harpastum əl və zorakıllığın istifadəsi ilə oynanılan
oyunlar idilər. Görünən odur ki, bütün bu oyunlar
daha çox reqbi, güləş və voleybolu xatırladırdılar
nəyinki müasir futbolu. Futbolun rəqabət olmayan
növləri də var, onlar Yaponiyada kemari, Koreada
tsu çu, Avstraliyada isə woggabaliri adı ilə tanınırlar.
Müasir futbolun özünə məxsus klassik tarixi
yoxdur. Dünyanın bir çox yerində mövcud olan

diger top oyunların futbolla oxşarlıqlarların olmasına baxmayaraq, FİFA Avropadan kənarda yaranmış qədim oyunların futbolla heç bir tarixi əlaqəsi
olmadığını hesab edir. Futbolun müasir qaydaların yaranması 19-cu əsrin ortalarında İngiltərənin
məktəblərində oynanılan futbolun müxtəlif formalarını standartlaşdırmaq üçün edilən səylər ilə
bağlıdı. İngiltərədə futbol ən azı 8-ci əsrdən mövcuddur.
İlk dəfə 1848-ci ildə Kembric Universitetində
tərtib edilmiş “Kembric qaydaları” futbolun da in-
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kişafına xüsusilə böyük təsir göstərmişdir. Kembric qaydaları Triniti kollecində keçirilən və Harrou,
Raqbi, Vinçester, İton və Şrusberi məktəblərin nümayəndələrinin də iştirak etdiyi görüşdə yazılmışdır. Bu qaydaları hər yerdə qəbul etmədilər. 1850-ci illər ərzində futbolun müxtəlif növlərini oynamaq
üçün ingilis dilli ölkələrdə məktəb və ya universitetə bağlı olmayan bir çox klublar formalaşmışdı. Bəzi
klubların öz qayda nizamnamələri vardı, onlar içərisində ilk növbədə 1857-ci ildə keçmiş məktəblilər
tərəfindən yaranan Şeffild klubunun adını çəkmək olar. Appinqam (ing. Uppingham) məktəbindən olan
Con Çarlz Trinq həmçinin nüfuzlu qaydalar siyahısını hazırlamışdır.
Tarixi, ədəbi mənbələr hələ IV-V əslərdə müxtəlif ölkələrdə topla oyunun mövcudluğu barədə məlumat veriblər. Arxivlərdən belə məlumatlar da tapılmışdır ki, daha qədim dövrlərdə müxtəlif xalqlar ayaqla top oynamışlar: məsələn, Qədim Romada, Böyük Novqorodda, orta əsrlərdə Fransada və İtaliyada.
Lakin o oyunlar indiki futbola çox az oxşamışdır. Futbolun vətəninin İngiltərə olduğunu düşünənlər
çoxdur. Amma, müasir futbola çox oxşayan oyun 2000 il əvvəl Çində mövcud imiş. Bu oyun tsu-cu
adlanırdı. Bu oyun içinə quş tükü doldurulmuş dəri topla oynanırdı. Topa yalnız əllə toxunmaq olmazdı,
əldən başqa bütün bədən üzvləri ilə toxunmaq, vurmaq mümkün idi. Müasir terminlə desək,daha çox
qol vuran qalib olurdu. Qapılar dirəklərdən və tordan düzəldilən müasir futbol qapılarına çox oxşayırdı.
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Fərq onda idi ki,torun ortasında diametri təxminən 30 santimetr olan deşik olurdu və topu məhz həmin
deşikdən keçirmək lazım idi. Komandalarda 2-dən 16-ya qədər oyunçu ola bilərdi.
Tsu-cunun bir neçə variantı vardı. Bir varinatda rəqib komandalar topu qovub rəqibin torundan keçirməli idilər. Bəzən komandaların hər birinin yan-yana bir neçə qapısı olurdu. Bəzən isə komandalar
kontaktda olmurdu. Qapı ortada quraşdırılırdı və hər
bir komanda onu meydanın özünə aid hissəsindən vurub tordan keçirməyə çalışırdı. Tsu-cunun adı ilk dəfə
milladdan əvvəl 3-cü əsrə aid mənbədə çəkilir. “Tsu”
– topu vurmaq, „cu” isə içi doldurulmuş dəri deməkdi. İlk dövrlərdə əsgərlər üçün təmrinlərdən olan bu
oyun daha sonra zadəganlar arasında da dəb düşmüş,
nəhayət saraya yol tapmışdı. Hətta Sonq sülaləsindən olan imperator Taizu özü də tsu-cu oynayardı. Bu
oyun bayramların, festivalların da ayrılmaz hissəsi idi.
Tsu-cu 17-ci əsrdən başlayaraq Çində populyarlığını itirib. Bu oyun müasir futbola çox oxşadığına
görə, Çin futbolun vətəni də sayıla bilər. Təsadüfi deyil ki, 2004-cü ildə FİFA rəsmisi bildirmişdi ki, tsu-cu
müasir futbolun sələfləri arasında ən qədimidir.
1863-cü ilin oktyabrında Londonda top oyunu
həvəskarları toplaşırlar. Onlar arasında mübahisə gedir: futbolu “yalnız ayaqla” oynasınlar, yoxsa “ayaq
və əllə”? “Yalnız ayaqla” oyun tərəfdarları öz ittifaqlarını yaradırlar. Bu ittifaq da oyunun ilk qaydalarını
işləyib-hazırlayırlar. Həmin qaydalar heç də mükəmməl deyildi və bir neçə onillik ərzində ona əlavələr
oldu, dəyişikliklər edildi.
Hakim meydana fit ilə yalnız 1878-ci ildə çıxmışdır. Həmin vaxta qədər hakim meydandan kənarda
otururdu və oyunçular ona müraciət etdikdə onların
mübahisələrini həll edirdi. Onbirmetrlik cərimə zərbəsi (penalti) 1891-ci ildən oyunun qaydalarına daxil
edilmişdir. 1926-cı ildən isə birbaşa küncdən zərbə ilə
vurulan qolları da hesaba almağa başlamışlar.
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Pele 1940-cı ilin 23 oktyabrında Braziliyanın Minas-Jerays ştatının elə də böyük olmayan Tres-Korasoyns şəhərində kasıb bir ailədə anadan olub. Futbol Edison üçün sevimli
əyləncələrdən biri idi. Atası Dondino da keçmişdə futbolçu olduğundan oğlunun ilk müəllimi də məhz o, olub və futbol haqqında bəzi
sirrləri də ona uşaqlığından ötürmüşdür. 7
yaşında Edson artıq yerli uşaq komandasında
çıxış etməyə başladı və hücumda çox məhsuldar və möhtəşəm oyunu ilə seçilirdi. Bir müddət komandanının məşqçisi Braziliya yığma
komdasının əvvəlki oyunçusu Valdemar de
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Brito idi. Onun Pelenin gələcək həyatında, taleyində böyük rolu oldu. Müəllimi Pele üçün
“Santos” klubunda baxış təşkil etdi. Ardınan
15 yaşlı Pele dünya tərəfindən məşhur olan
kluba daxil oldu.
1956-cı ilin sentyabr ayında hələ 16 yaşı
tamam olmayan Pele ilk dəfə klubun rəsmi
maçının sahəsinə çıxdı və qol vurdu. “Santos”
klubunda çıxışları zamanı 1956-1974-cü illərdə 11 dəfə San Paulu ştatının çempionu titulunu qazanmışdı. 6 dəfə Braziliya kubokunu
və 2 dəfə Libertadores və qitələrarası kuboku
qazanmışdır.

Pele
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oyunda 12 qol vurmuşdu. Ümumilikdə
yığma komanda üçün 92 oyunda 77 qol
vuran Pele misilsiz futbolçu kimi tarixə
öz adını yazıb.
Santos futbol klubu və milli yığma
ilə çıxışları bitirəndən sonra Pele futbol
aləmində sensasion addım ataraq 1975ci ildə Şimali Amerikanın peşəkar klubu
olan “Kosmosla” müqavilə bağladı. Böyük idmana qayıdışı qərarını Pele maliyyə problemlərini həll etmək və həmçinin
Amerikada inkişaf etmək arzusu ilə verdi. Belə bir maliyyə problemi onda 1960cı ilin ortalarında da
baş vermişdir. O, Santos klubunun təklifini
qəbul etməyə məcbur
olub. Şərtlərə əsasən 3
illik müqavilənin 1 ilini
Pele tamamilə pulsuz
oynamalı idi.
Amerikaya gəlməmişdən öncə qoyulmuş
hər iki məqsədinə Pele
uğurla nail ola bildi.
Kosmosla
müqavilə
bağlayaraq Pele o zaman üçün dünyanın bahalı, ödənilmiş idmançısı oldu. 1977-ci ilin
1 oktyabrında özünün

Milli yığmada debyutu İsveçrədə keçirilən dünya çempionatında etdi. “Santos”da
olduğu kimi təsirli, yadda qalan oyunu ilə fərqləndi. Baxmayaraq ki, o, tam sağlam
halda deyildi. SSRİ –nin yığma komandasına qarşı oyuna öz komandasının başlanğıc
heyyətində çıxdı. Uelsə qarşı dördəbir finalda həlledici qol vurdu. Fransa komandasıyla yarımfinalda het-trik edərək finala keçdi. Finalda isə Turnirin ev sahibinə 2
qol vuraraq 17 yaşında Pele mütəxəssizlər tərəfindən tanınaraq , izləyicilər və rəqin
komanda tərəfdən dünya çempionatının ilk ən cavan çempionu kimi qəbul edildi.
1962 və 1966-cı ilin Dünya Çempionatlarında zədələrə görə özünü tam göstərə
bilmədi. 1970-ci ilin final turniri isə şəxsən Pele üçün zəfərlə bitdi, həmçinin komadası üçün də. Ekspertlərin rəyinə əsasən bu çempionatda olan yığma Braziliya
tarixində ən güclü yığma olmuşdur. Pele Meksikadakı qələbəsindən sonra Tarixdə
futbol üzrə yeganə 3 dəfə Dünya Çempionu olmuş futbolçu oldu. O, bu turnirdə 14
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böyük mükafat toplusuna Amerika
çempionu titulunu əlavə edərək sonuncu oyununda bir taym Kosmos
üçün, bir taym da Santos üçün oynayaraq futbol karyerasını bitirdi.
Oyundan sonra verilmiş müsahibədə deyirdi ki, - Mən çox xoşbəxtəm
ki, həyatımın bu böyük anında sizləyəm. Mən inanıram ki, sevgi – bu
zaman gözləri yaşararaq – Sevgi
həyatda ən vacib bir hissdir – deyir. Əgər siz mənlə razısızsa, bu
cümləni mənlə birgə təkrarlayın.
Pelenin peşəkarlığının sirri –
fenemenal fiziki bacarıq və böyük
əməksevərliyində idi. Məlumdur
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ki, o, idman karyerasının pik vaxtlarında 100 metrlik məsafəni 11 saniyəyə
qaçaraq demək olar az fərqlə peşəkar yüngülatletlərdən geridə qalırdı.
Öz dövründə aparılan araşdırmalara
əsasən Pele çox geniş bucaq altında
baxa bilir və bu da ona tez-tez dəyişən
vəziyyəti qiymətləndirməyə və optimal
qərar verməyə kömək edirdi.
Təbiətin qeyri-adi bəxş etdiyi bacarığa görə Pele uzun müddət futbol
texnikasının ayrı-ayrı komponentlərinə vaxt ayıraraq hər iki ayağı ilə
qol vurmaq bacarığına malik olub.
Pele həmçinin qolu hiss etmə qabiliyyəti, müstəsna intuisiya və oyunu
iti anlama bacarığı ilə fərqlənirdi.
Yüksək individual sənətkar oyununa
baxmayaraq, Pele hər zaman komanda oyununun tərəfdarı idi. “Ümumi
səy olmadan futbolda qələbə mümkün deyil” . “Futbol – komanda və
kollektiv deməkdir, bir-iki ulduz
oyunçu demək deyil” – deyirdi. Pele
həmçinin qolun qrossmeysteri kimi
məşhur idi. Onun tərəfdarlarına atdığı paslar dəqiq, vaxtında olurdu
və tez-tez də öz rəqib komandasını
gözlənilməz və standart olmayan tupiklərə salırdı.
Ekspertlərinə fikirlərinə əsasən Pelenin futbol texnikasında heç bir boşluq, zəiflik yox idi. Meydançada etdiyi
bir çox möcüzələr əfsanəyə çevrilib.
1961-ci ildə Fluminenze komandasına
Marakana stadionunda rəqib futbolçuları keçərək vurduğu qol – əsrin qolu
adlandırılaraq əbədiləşdirib və qolun
şərəfinə Marakana stadionunda xatirə
işarəsi qoyulub.
Pele Santosda, yığma komandada
və Kosmosda 1363 oyun oynayaraq
ümumilikdə 1281 rəsmi qol vurub.
Onun karyerasında Ən parlaq nəticəsi
1959-ci ildə – 126 qol ilə yadda qalıb.
Dünya futbolu tarixində bombardirin
92 het-triki, bir oyunda 4 qol vuraraq
30 oyunu və 6 oyundan az olmayaraq
oyun ərzində 5 qol vurduğu maşlar
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olub. Futbol kralının daha bir uğuru isə 1964-ci
ildə keçirilən oyunda Botafoqa ya 8 qol vurması
olub.
Pele 1000-ci yubiley qolunu 19 Noyabr 1969cu ildə penalti ilə Santos futbol klubunda oynayarkən rəqib komanda Vasko de Qama –ya vurmuşdur. Braziliyanın rabitə naziriyi bunla bağlı
futbolçunun fərdi nailiyyətinə əsasən dünyada
yeganə olan Poçt markası buraxdı. Santos futbol
klubu hər il noyabrın 19-unu Pele günü kimi qeyd
edirlər.
Pelenin məşhurluğu o dövrdə də, indi də fenomenal xarakter daşıyır. Onun peşəkarlığı bəzən
fərqli tərəfdən özünü büruzə verirdi. Müqaviləyə
görə Santos klubunun sahibləri beynəlxalq oyunların təşkilatçıları ilə müqavilə bağlayarkən Pelenin
oyunda oynamadığı halda komandanın qonararı 2
dəfə aşağı salınırdı. 1970-ci ildə Nigeriyada daxili
müharibə gedərkən, Pelenin iştirakı ilə Santos klubunun Laqosda keçiriləcək oyunu baş tutmalı idi.
Bu oyuna görə hətta Nigeriyada 2 günlük barışıq
elan oldundu.
Pele özünün avtobioqrafi xarakterli “Mən, Peleyəm” kitabını yazandan sonra bir çox savadı olmayanlar oxumağı və yazmağı öyrənməyə başladılar ki, məşhur həmyerlilərinin memuarlarını oxuya
bilsinlər. Beləliklə Braziliyanın Təhsil Nazirliyi
futbolçunu qızıl medala layiq gördü. Pele ölkəsinin simvollarından birinə çevrilib və original qara
mirvarisi adlanır.
1970-ci ildə Dünyanın bütün regionlarında keçirilən xüsusi sorğunun nəticələrinə əsasən hər 100
nəfərdən 95-i Pelenin kim olduğunu bilirdi. Bəzi
məlumatlara əsasən Pele foto və müsahibə sayına
görə rekort göstəriciyə malikdir. Adından və Pele
imicindən müxtəlif vaxtlarda və hazırda da müxtəlif məhsulların reklamında – idman inventarları,
kofe və qol saatlarında istifadə edilir.
Braziliyanın Maseyo şəhərində 30 minlik stadion Kral Pele adını daşıyır.
1981-ci ildə Pelenin uğurlarına həsr olunmuş
“Qələbəyə doğru qaçış” filmi çəkildi.
1999-cu ildə heç bir zaman olimpiya oyunlarında iştirak etməməsinə baxmayaraq Beynəlxalq
Olimpiada Komitəsi Peleni əsrin böyük idmnaçısı
kimi adlandırdı. FİFA isə onu Argentinanın məşhur
futbolçusu Diyeqo Maradona ilə eyni səviyyədə
dəyərləndirərək ən yaxşı futbolçu kimi adlandırmışdır.

1990-ci ilin ikinci yarısı Braziliyada gənclərin
turizm və idman naziri kimi fəaliiyət göstərib. O,
İctimai fəaliyyət üçün az vaxt ayırmamışdı. BMTnin və YUNİSEF-in xoşməramlı səfiri kimi fəaliyyət göstərib. Dünyanın bir çox yerlərində futbolun
inkişaf etməsinə dair təbliğatlarda iştirak edirdi.
Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş maarifləndirici filmin yaradılmasında iştirak etmışdir. O həm Kinoaktyor, həm Xəbər spikeri, eyni zamanda biznesmen və həmçinin tanınmış olan Pele kofesi
ilə məşhurdur. O, öz mahnılarının müəllifi və ifaçısıdır. Pelenin işini oğlu Edino davam edir. O da
Santos klubuna daxil olub. Amma atasından fərqli
olaraq qapıçı olmağı seçib.
Braziliyalı futbolçu, hücumçu, “Santos” və
“Nyu-York Kosmos” klublarında oynayan, Braziliya milli komandasında 92 maç keçirərək 77 qol vuran Edison Arantis du Nasimentu - ən çox isə Pele
adı ilə tanınan futbolçu 21 oktyabr 1940-ci ildə
Braziliyanın Minas-Jerays ştatında anadan olub.
Pele dünyada yegane oyunçudur ki, 3 dəfə
oyunçu kimi dünya çempionu olub. (1958, 1962
və 1970-ci illərdə). 4 dünya çempionatının iştirakçısı olub. 1970-ci ilin ən yaxşı futbolçusu adını qazanıb. 1958-ci ilin ən yaxşı cavan oyunçusu kimi
adlanıb. 1973-cü ildə Cənubi Amerikada ilin futbolçusu adını qazanıb. İkiqat qitələrarası kubokun
və Libertadores kuboklarının sahibi, Qitələrarası
çempionatın qalibi, San-Paulu ştatının 10 qat çempionu olmuşdur.
Təşkilatın rəsmi saytda verdiyi Səsverməyə
əsasən isə Pele XX əsrin ikinci futbolçusu adlandırılmışdır. World Soccer jurnalının versiyasına
əsasən XX əsrin ən yaxşı futbolçusudur. France Football versiyasına əsasən XX əsrin ən yaxşı oyunçusudur. Guerin Sportivonun versiyasına
əsasən XX əsrin ən yaxçı futbolçusu. The Times
qazetinə əsasən Dünya Çempionları Tarixində 2ci
yeri tutur. Fifanın ən yaxşı 100 –futbolçusu siyahısına daxil edilib. Və nəhayət Time jurnalının versiyasına əsasən Dünyanın100 ən nüfuzlu insanlarından biri kimi qeyd olunmuşdur.
1995-1998-ci illərdə O, Braziliyanın İdman
Naziri vəzifəsində çalışıb.
Pele 1966-cı ildə Rozemeri dos Reys Şolbi
ilə ailə qurublar. Və bu ailədən 3 övladları var.
Kelli Kristina, Edson və Jennifer. Amma buna
baxmayaraq 1982-ci ildə bu ailə dağılır və onlar
ayrılırlar.
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1994-cü ildə Pele ikinci dəfə ailə həyatı qurur. Onun ikinci seçimi
Assiriya Lemos Seyşas olur. Daha sonralar onların əkizləri dünyaya
gəlir. Və bu ailə həyatı da uzun sürmür. 2008-ci ildə onlar ayrılırlar.
2016-cı ilin iyul ayında Pele 3-cü dəfə Yaponiya mənşəli Braziliya sahibkarı olan 50 yaşlı Marsii Sibeli Aoki ilə ailə həyatı qurur.
Hazırda evlilikləri davam edir.
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Tofiq Bəhramov

ofiq Bəhram oğlu Bəhramov (d. 29 yanvar
1925, Ağdam, Azərbaycan SSR, SSRİ – ö. 26
mart 1993, Bakı, Azərbaycan) — Azərbaycanlı futbol hakimi, futbolçusu, Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosisiyasında hakimlərin sədri,
daha sonra isə baş katib vəzifələrində çalışmışdır.
1966-cı ildə İngiltərədə keçirilən 1966 FİFA Dünya
Kubokunun finalında Tofiq Bəhramovun İngiltərə
milli futbol komandasının lehinə verdiyi obyektiv
qərar Uembli stadionuna toplaşmış 98000 tamaşaçının yaddaşına həkk olmuş və dünya futbol tarixinin ən mübahisəli epizodlarından sayılır.
O, dünya futbol tarixində adına heykəl olan və
adı stadiona verilən yeganə hakimdir.
Tofiq Bəhramov 1925-ci il 29 yanvarda Ağdamda anadan olub. Onun valideynləri 1918-ci il
hadisələri vaxtı Zəngəzur qəzası, İncəvar kəndindən (1930-cu illərdə ləğv edilən kənd Ermənistan
SSR, Qafan rayonunda yerləşib) didərgin düşmüşdü.
Futbolçu karyerasına 1943-ci ildə başlayan
Tofiq Bəhramov 6 ay “Spartak” cəmiyyətində
məşq edəndən sonra Bakı birinciliyində “Burevestnik”-lə oyunda debüt etdi. Bir il sonra Bəhramov
artıq SSRİ çempionatının B qrupunda yarışan Bakı
“Dinamo”suna yollandı. Daha sonra isə “Neftyannik”ə dəvət olunub. O, futbolçu kimi təkcə Azərbaycan çempionatında iştirak edib. Müasirlərinin
dediyinə görə, Bəhramov əsas oyunçu olmasa
da, komandanın kapitanı olub və hakimlərlə daha
çox mübahisə etməsinə görə digər oyunçulardan

fərqlənib. Lakin onun futbolçu karyerası istədiyi
kimi alınmayıb. Bilgəhdə keçirilən məşqlərin birində komanda yoldaşı Valentin Xlıstovla mübarizədə zədələnən futbolçu 25 yaşında karyerasını
başa vurmalı oldu. Bununla belə, futbolun vurğunu olan Tofiq Bəhramov sevimli məşğuliyyətindən ayrılmaq istəməyib və hakim kimi bu idman
növündə öz fəaliyyətini davam etdirmək qərarına
gəlib.
1951-ci ildə Bakı kuboku uğrunda «Dinamo»
- «İnşaatçı» matçına hakim gəlib çıxmamışdı. Nəticədə 26 yaşlı gəncə oyunu idarə etməyi təklif
edirlər. Bəhramovun ilk qarşılaşması qalmaqalla
nəticələnib. O, ilk sınaqdan üzüağ çıxmasa da, 6
aydan sonra Respublika birinciliyində baş hakim
kimi debüt edir. 1952-ci ildə Respublika dərəcəli hakim adını alan Bəhramov 2 il sonra Futbol
üzrə SSRİ çempionatının aşağı liqasında Tbilisi və
Daşkənd komandalarının oyununda ədaləti təmin
edir. Get-gedə ümidləri doğruldan referi həmin il
«Neftçi» və Efiopiya yığmaları arasında yoldaşlıq
oyununu da idarə edir.
O, SSRİ çempionatının güclülər dəstəsində
34 yaşında debüt edib. Daim prinsipiallığı, obyektivliyi ilə seçilən referi qısa müddətdə sovetlər birliyinin ən yaxşı hakimlərindən birinə çevrilir. O, həmin dövrdə Avropanın ən güclülərindən
hesab olunan SSRİ çempionatında 146 matçda
meydana baş hakim kimi çıxıb. Tofiq Bəhramov
1963-cü ildən etibarən 13 il (!) ardıcıl keçmiş
ittifaqın 10 ən yaxşı hakimi sırasına düşüb. Bu
göstəriciyə görə, o, ümumilikdə yalnız moskvalı
Kazakovdan (15 il) geri qalsa da, ardıcıllığa görə
hamını qabaqlayır.
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Bəhramov 1965-ci ildə beynəlxalq dərəcəli hakim adını alır. O, 1966-cı ildə İngiltərədə keçirilən 8-ci mundialda finala qədər bir oyunda (İsveçrə - İspaniya) baş hakim, 2 görüşdə (Argentina
– İsveçrə və İngiltərə - Uruqvay) isə laysman kimi meydana çıxır.
O, SSRİ-dən beynəlxalq çempionatları idarə
edən ilk hakim kimi fərqlənir. İki oyunda baş hakim, 6 oyunda isə yan xətt hakimi kimi çıxış edir.
O, Nikolay Latışevdən sonra FİFA Dünya Kubokunun final mərhələsində hakimlik etmiş ikinci,
UEFA Avropa Çempionatının final oyununu idarə
edən birinci sovet hakimi olub. O, 15 il ərzində
idarə etdiyi oyunların heç birində referi oyunçuya
qırmızı vərəqə göstərməyib.
1970-ci il Meksikada keçirilən dünya çempionatında da Bəhramov 3 oyunda hakimlik etdi.
1971-ci il 25 mayda Lev Yaşinin vida matçın-

da SSRİ dünya yığması ilə qarşılaşmış, həmin
görüşü də Bəhramov idarə etmişdi. O, 1968 və
1972-ci illərdə keçirilən Avropa çempionatlarında, həmçinin Qitələrarası Kubokda («Estudiantes» - «Mançester Yunayted» oyununda laysman,
«İndependyente» - «Ayaks» matçında baş hakim)
ədaləti təmin edib. 1972-ci ildə UEFA kubokunun
final matçı («Vulverhemton» - «Tottenhem») da
ona tapşırılmışdı.
Tofiq Bəhramov 1975-ci ildə hakimliklə vidalaşdı.

1966-cı ildə FİFA Dünya Kubokunun futbol oyunları Tofiq Bəhramovun adını idmanın bu
sahəsi ilə maraqlanan hər kəsə tanıtdı. FİFA Dünya Kubokunun final oyununa düşmək üçün Bəhramova cəmi iki beynəlxalq oyunu idarə etmək kifayət edib.
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1966-cı ildə dünya çempionatında İngiltərə
və Almaniya komandaları arasında keçirilən final
oyunu yan xərt hakimi kimi idarə edib. Oyun əsas
vaxt heç-heçə (2:2) başa çatmışdı. Qalibi müəyyənləşdirmək üçün 30 dəqiqə əlavə olundu. 110-cu
dəqiqədə ingilislərin hücumçusu Ceff Herst topu
almanların qapısına göndərir. Top dirəyə dəyib
yerə düşür. Oyunun baş hakimi, isveçrəli Qottfrid
Dinst topun uçuş trayektoriyasını görmədiyindən
özünü itirir. Dinst özünün yan xətt köməkçisinə
işarə edərək son sözü onun deyil, köməkçisi - sovet
hakimi Bəhramovun deyəcəyini göstərir. İki referi
arasındakı jestlər (onlar eyni dildə danışa bilmirdilər) bir neçə saniyə çəkdi. Bəhramov həmkarına təmiz qol olduğunu bildirmək üçün əminliklə
mərkəzi işarə etdi. Bu ingilislərdə sevinc, almanlarda isə qəzəb doğurur.
Sərhədsiz hiddət içində olan almanlar heç nəyi
dəyişə bilmədilər. Final fitinə az qalmış Herst hesabı 4:2- yə çatdırmaqla het-triki
etdi. Lakin qalmaqal bununla
bitmədi. Bütün futbol dünyası
2 düşərgəyə parçalandı. Britaniya nöqteyi nəzərindən yanaşanlar Bəhramovun tərəfində
durdu. Bununla yanaşı, hadisənin episentrində olan ingilislərin hücumçusu Rocer Hant deyir ki, o, qayıdan topu qapıya
vurmağa cəhd etmədi. Çünki
topun qapı xəttini keçdiyini
açıq-aydın görmüşdü.
Auditoriyanın
alman
hissəsi öz fikrində dururdu:
əgər top həqiqətən də dirəyə
dəysəydi və xətt üzrə aşağı ensəydi, dərhal qapı
toru titrəyərdi. Almaniya yığmasının oyunçuları
əminliklə deyirdilər ki, havaya tabaşir hissələrinin
uçduğunu görüblər. Bu da onu deməyə əsas verir
ki, az da olsa, top xəttə dəyib. Bəhramova dərhal
yarımfinalda sovet komandasını almanların dayandırmasını xatırlatdılar. Onu almanlara qarşı İkinci
dünya müharibəsindən qalma düşmənçilikdə də
ittiham etdilər. Tofiq Bəhramov sonuncu müsahibələrinin birində «qol olmuşdu?» sualına «Stalinqrad» cavabını verməklə bu qol ətrafında daha bir
əfsanə yaratdı.
Oyundan sonra Tofiq Bəhramov kraliça
II Elizabetin şəxsən təqdim etdiyi «Qızıl ilahə»

və «Qızıl fit» mükafatlarına layiq görülüb. Qolun
müəllifi Herst Bəhramova da borclu qalmadı. O,
məşhur hakimin oğlu Bəhram Bəhramovu evinə
çağıraraq ona üstündə azərbaycanca «Çox sağ ol»
yazılmış futbolkanı təqdim etdi.
Öz memuarlarında Bəhramov topun dirəkdən
yox, məhz qapı torundan sıçramasını gördüyünü
etiraf edib. O, yerə toxunma məqamını isə heç
görmədiyini qeyd etmişdi. Almaniya yığmasının
kapitanı Uve Zeeler isə matçdan sonra baş tutan
qəbulda Bəhramova yaxınlaşaraq üzrxahlıq etmişdi. Alman qola görə mübahisə etməkdə haqlı olmadığını etiraf etdi.
Bu qərar indəyədək futbol aləmində mübahisələrə səbəb olur. 1990-cı ildə Oksford universitetinin mütəxəssiləri kompyuterin köməkliyi
ilə heç bir qolun olmamasını müəyyən etsə də,
tədqiqatların nəticələrini çox adam qəbul etməmişdir. 2016-cı ildə isə Britaniyanın «Sky Sports»

telekanalında 1966-cı ildə İngiltərə və Almaniya
yığmaları arasında keçirilən final matçında Tofiq
Bəhramovun verdiyi qərar növbəti dəfə müzakirəyə çıxarılıb. Müasir texnologiya ilə aparılan
araşdırma Tofiq Bəhramovun qərarının haqlı olduğunu sübuta yetirib. Bu barədə danışan İngiltərə
millisinin və «Liverpulun» sabiq müdafiəçisi Ceymi Karrager deyib:
«Nəhayət yan xətt hakiminin haqlı olduğu sübuta yetirildi. Ola bilər ki, Tofiq Bəhramov qərar
anında əlverişli mövqedə olmasın. Lakin biz artıq
əbədi olaraq sübut etdik ki, onun qərarı haqlı idi.»
1975-ci ildə yenidən «Neftçi»yə qayıdan Bəhramov 3 il komandada ikinci məşqçi kimi fəaliyyət
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göstərib. Bəhramov «Neftçi»nin rəisi vəzifəsində
də çalışıb. Tofiq Bəhramov 1974-cü ildən ömrünün
sonuna kimi Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun
bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının müdiri işləyib.
1992-ci ildə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının hakimlərin sədri, daha sonra isə baş katib vəzifələrində çalışıb. 1992-ci ilin
sentyabrında Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəyin dəvəti ilə Bakıya gələn
Böyük Britaniyanın baş naziri Marqaret Tetçerlə

Tofiq Bəhramovla da görüşmüşdü. Təmkinli və
gülümsəyən Bəhramov yüngül yerişlə Tetçerə
tərəf yaxınlaşdı, İsa Qəmbər isə məmnuniyyətini
gizlətmədən və ona məxsus yumor hissi ilə «Bax,
bu insanın fiti olmasaydı, siz ingilislər 1966-cı ildə
«Qızıl ilahə»ni görməzdiniz, madam Tetçer!», - o,
barmağı ilə Bəhramova işarə etdi. Bu tiradanın
tərcüməsini dinləyən Tetçer də daha böyük emosionallıqla dedi: «Bəli! Bəli, xatırlayıram, çox sağ
olun, sağ olun!».
1993-cü il martın 26-da Bakıda üçüncü dəfə
infarkt keçirən Bəhramov dünyasını dəyişdi.

Ailəli idi, Bəhram adlı oğlu, Gülnarə adlı
qızı var. Tofiq Bəhramov dünyanın 52 ölkəsinə
səfər etsə də, heç vaxt Almaniyada olmayıb.
Bakıda yerləşən stadion onun adını daşıyır.
Stadionun yaxınlığında isə dünyada ilk dəfə
olaraq 2004-cü ilin 14 oktyabrında futbol hakiminin xatirəsinə heykəl qoyulub. Dünya futbolunun ulduzları Tofiq Bəhramovun xatirəsinə
həsr olunmuş seçmə oyunlarda Azərbaycan və
İngiltərə yığmasının oyununu izləmək üçün Bakıda olub. Bundan başqa, dünyanın hakimləri
sırasında ilk dəfə məhz onun adına abidə ucaldılmışdı. Mərasimdə FIFA-nın prezidenti Yozef
Blatter, icraiyyə komitəsinin üzvü Mişel Platini,
Ceff Herst və digər görkəmli futbolçular da iştirak edirdilər. Blatter çıxış edərək, ürək sözlərini
dilə gətirdi:
«Bakıda olmağıma və böyük idmançının
heykəlinin açılışında iştirak etməyimə çox şadam. Hələ indiyə qədər heç bir yerdə hər hansı
bir hakimin adını daşıyan stadionun açılışında
iştirak etməmişəm. Bu qonaqpərvər mühiti yaratdıqlarına görə bütün Bakı sakinlərinə minnətdarlığımı bildirirəm.”
London şəhərindəki futbol muzeyində Tofiq Bəhramovun bürünc heykəlciyi var. 1997-ci
ildə Azərmarka Tofiq Bəhramova həm də poçt
markaları həsr etmişdir. 2007-ci ildə Britaniya sakinləri arasında aparılmış sorğuya əsasən,
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Bəhramovun qərarı “bəşəriyyət tarixində ən məşhur stop-kadr” nominasiyasında ikinci yerdə qərarlaşdı.
Sorğu “hansı epizod zamanı düyməni basıb, lenti geri fırladıb dəfələrlə baxmısız” sualı ətrafında aparılmışdı.
2010-cu ildə İngiltərə hakimi Qrem Poll Tofiq Bəhramovu özünün “Ən yaxşı 50 futbol hakimi”
siyahısına salmışdır. Siyahıda Tofiq Bəhramov 38-ci yeri tutmuşdur.
İngilis yazıçısı Artur Hopkraft “Futbol adamı” kitabında Tofiq Bəhramova xüsusi yer verilib:

56

57

“Bəhramov bayrağını qaldıranda təkcə “Uembli” deyil, bütün İngiltərə onun ayaqları altında
idi. Hamı fikirləşirdi: Bu rus nə
istəyir? Ancaq üstündən 10 illərlə vaxt keçəndən sonra hamı başa
düşdü ki, o, rus deyil, möcüzəli
bir ölkənin, Azərbaycanın oğludur. Sonradan futbolçular mənə
etiraf edirdilər ki, onlar özlərini
yan xətt hakimini qaçıb qucaqlamaqdan zorla saxlamışdılar. Onlara verilən bu hədiyyəyə görə
yox, öz işini peşəkarcasına yerinə
yetirdiyinə görə.”
O, 2006 FİFA Dünya Kubokuna həsr olunan cizgi filminin
də qəhrəmanı olub. 1966-cı ildə
“Hakim”, 2009-cu ildə “Hakim
mərkəzi göstərir” filmi ona həsr
olunub.
Hakim (film, 1966)
Hakim mərkəzi göstərir (film,
2009)
Təltif və mükafatları
1966 —”Qızıl Fit” mükafatı
1966 —”Qızıl İlahə” mükafatı (kiçik)
1966 —”Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni
Əsərləri
Kənddə futbol
Futbola sevgi
Hakim mərkəzi göstərir
1001 matç
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Elxan Məmmədov
Elxan Məmmədov — Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) baş katibi,
“AVRO-2020-nin oyunlarının Bakı şəhərində keçirilməsi layihəsinin rəhbəri, UEFA-nın Fair Play və Sosial Məsuliyyət Komitəsinin vitse-prezidenti, FIFA Fair Play və Sosial Məsuliyyət Komitəsinin üzvüdür.
Elxan Məmmədov 1979-cu ildə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
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1999-cu ildə Amerika InterContinental Universitetində (London, Böyük Britaniya) Biznes İnzibatçılığı və Korporativ İdarəetmə ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
2011-ci ildə Liverpul Universiteti tərəfindən təşkil edilən Futbol Klubları və Assosiasiyaların İdarəçiliyi üzrə Təlimdə iştirak etmişdir. O, həmçinin 2012-ci ildə Salford Universitetində (Mançester, Böyük
Britaniya) İdarəetmə Planlaşdırması ixtisası üzrə aspirantura təhsilini başa vurmuşdur.
2016-cı ildə Parisdə Sciences Po İnstitutunun əməkdaşlığı ilə təşkil edilən Avropa İdman İdarəetmə
(European Sport Governance (MESGO)) proqramını bitirmişdir.
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1996-1997-ci illərdə Baku Investment Ltd-də
maddi-texniki əməliyyatlar üzrə nəzarətçi köməkçisi işləmişdir. American InterContinental Universitetini bitirdikdən sonra 2000-2008-ci illərdə Natavan Biznes Mərkəzində direktor müavini, Natavan şirkətinin və Baku Investment Ltd-nin icraçı
direktoru vəzifələrində işləmişdir.
Elxan Məmmədov 2007-ci ilin iyulundan AFFA-nın baş katibidir.
68

69

Hazırda E. Məmmədov UEFA-nın Fair Play və Sosial
Məsuliyyət Komitəsinin vitse-prezidenti (2008-ci ildən) və
FIFA Fair Play və Sosial Məsuliyyət Komitəsinin üzvüdür.
O, 2009-2012-ci illər ərzində UEFA nümayəndəsi kimi də
fəaliyyət göstərmişdir.
E. Məmmədov beynəlxalq idman tədbirlərinin Azərbaycanda keçirilməsi üzrə müxtəlif komitələrin üzvü və sədri olmuşdur. və 2016-ci ildə təşkil olunmuş 17 yaşadək oğlanlardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatının Yerli
Təşkilat Komitəsinin sədri olmuş, AVRO-2020-nin oyunlarının Bakı şəhərində keçirilməsi üçün namizədliyin irəli
sürülməsi və prosedur işlərin həyata keçirilməsi prosesinə
rəhbərlik etmişdir (2014-cü ilin sentyabr ayında UEFA tərəfindən AVRO-2020-nin üç qrup mərhələsi və bir dörddəbir
final oyununa Bakı şəhərinin ev sahibliyi etmək hüququnun
verildiyi elan olunmuşdur).
AFFA-nın baş katibi vəzifəsinə təyin olunandan sonra
E. Məmmədov assosiasiyanın strukturunda islahatlar həyata
keçirmək təşəbbüsü irəli sürmüş və bunun nəticəsində Qeydiyyat və Statistika, Qadın Liqaları, İnformasiya Texnologiyaları, digər yeni şöbələr yaradılmış və AFFA-nın strategiyasının üç prioriteti müəyyən edilmişdir: Təhsil, İnfrastruktur
və Kütləvilik. 2013-cü ildə AFFA qadın və qızlar futbolunun
inkişafı və təbliğinə verdiyi töhfəyə görə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Qadın və İdman Nailiyyətləri diplomu ilə
təltif olunub. 2014-cü ildə AFFA tərəfdaşı Bakcell-lə bərabər
Mançester Yunayted Futbol klubu ilə əməkdaşlığa başlayıb.
Gənc futbolçular dünyanın aparıcı futbol klublarından birinin
məşqçiləri ilə məşq etmək imkanı qazanıblar.
E.Məmmədov 2016-cı ilin yazında AFFA-nın İcraiyyə
Komitəsi tərəfindən ardıcıl üçüncü dəfə baş katib təyin edilib. 2016-cı ilin sentyabr ayında 2020/21 futbol mövsümü
ilinə qədər AFFA-nın prioritetlərini müəyyənləşdirən yeni
inkişaf strategiyası”GROW 2020” qəbul edilib. 2016-ci ilin
oktyabrın 4-də Elxan Məmmədov Londonda “Leaders Under
40 Awards” illik mükafatının idman sahəsində “Liderlik” kateqoriyası üzrə mükafata layiq görülüb.
2017-ci il fevralın 9-da Elxan Məmmədovun UEFA İcraiyyə Komitəsinin üzvlüyünə namizədliyi irəli sürülüb. O,
8 vakant yerə Milli Assosiasiyalar tərəfindən irəli sürülmüş
13 namizəddən biridir. Onun namizədlik broşürünü təqdim
etdiyi seçkilər aprelin əvvəlində, UEFA-nın 41-ci növbəti
Konqresində keçirilib.
18 dekabr, 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Elxan Məmmədova Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fəxri diplomunu təqdim etdi.
Doğma Azərbaycan dilindən əlavə, ingilis, rus və türk
dillərini mükəmməl bilir.
Ailəlidir, üç övladı var.
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QARABAĞ VƏ
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Qurban Qurbanov
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urban Qurbanov (tam adı:
Qurban Osman oğlu Qurbanov; d. 13 aprel 1972,
Aşağı Tala, Zaqatala rayonu, Azərbaycan SSR,
SSRİ) — Azərbaycan futbol
mütəxəssisi, keçmiş Azərbaycan futbolçusu, əməkdar
məşqçi. Futbolçu kimi hücumçu mövqeyində
oynamışdır. 2017-2018 illər arasında Azərbaycan millisinin baş məşqçisi olmuşdur.
Futbolçu karyerası ərzində Azərbaycanın
«Daşqın» Zaqatala, «Turan» Tovuz, «KürNur» Mingəçevir, «Neftçi» Bakı, «İnter» Bakı,
Gürcüstanın «Alazani» və Rusiyanın «Dinamo» Stavropol, «Fakel» Voronej, «Baltika»
Kalininqrad, «Volqar» Həştərxan klublarında
çıxış edib. Üç dəfə Azərbaycan Kubokunun
qalibi, bir dəfə ölkə çempionatının bombardiri
olub.
1992-2005-ci illər ərzində Azərbaycan
milli futbol komandasının heyətində 68 oyun
keçirib və 14 qol vurub. Milli komandanın
bombardiridir. 2006-cı ildə futbolçu karyerasını başa vurub və həmin il Bakının «İnter»
klubunun idman direktoru vəzifəsində çalışıb. 2006-2008-ci illərdə «Neftçi» klubunda
baş məşqçi və idman direktoru vəzifələrini
tutub. 2008-ci ildən indiyə kimi «Qarabağ»
Ağdam klubunun baş məşqçisidir. «Qarabağ»
klubu ilə iki dəfə Azərbaycan Kubokunun qalibi olub, iki dəfə Azərbaycan Çempionatının
qızıl, bir dəfə gümüş, iki dəfə isə bürünc medalını qazanıb. Qurbanovun rəhbərliyi altında
«Qarabağ» ilk dəfə 2014/2015 mövsümündə
UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində
oynamaq hüququ əldə edib.
Qurban Qurbanov 13 aprel 1972-ci ildə
Zaqatala rayonunun Aşağı Tala kəndində fəhlə
ailəsində anadan olub. Üç bacısı, iki qardaşı olan
Qurban, valideynlərinin sonuncu övladıdır.
Orta təhsilini Aşağı Tala kəndində alıb.
1979-cu ildən birinci sinfə Aşağı Tala 5 saylı
səkkiz illik məktəbdə başlayıb, son iki sinfi 3
saylı orta məktəbdə davam edib.
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Uşaq vaxtlarından futbolla məşğul olub. 9-cu sinifdə oxuyarkən məşqçi Şaban Şirdanov onu
“Daşqın” Zaqatala klubuna gətirib. 9-cu sinfi bitirəndə həmin klubda əsas heyətdə oynamağa başlayıb.
1989-cu ildə atası vəfat edib. Evlidir, 2 övladı var: Musa və Zəhra. Musa “Neftçi” futbol klubunda
aşağı yaş qrupları üzrə komandalarda məşq edir.
Futbolun sirlərinə “Daşqın” Zaqatala komandasında yiyələnib. 1990-1991-ci illərdə “Daşqın” komandasında 54 oyun keçirib və 24 qol vurub. 1991-1992 mövsümündə Gürcüstanın “Alazani” klubunda
çıxış edib. Bu klubda 17 oyunda meydana çıxıb və 4 qol vurub. 1992-1993-cü illərdə yenidən “Daşqın”
klubunda çıxış edib. 1992-ci ildə “Daşqın”ın heyətində 23 oyuna çıxıb və 13 dəfə fərqlənib. 1993 mövsümündə isə 16 oyun keçirib və 11 dəfə fərqlənib. Qurban Qurbanov “Daşqın” klubunda cəmi 39 oyun
keçirib və 24 qol vurub. 1993-cü ildə “Turan”a transfer olunub. 1993-1994 mövsümündə Turanda 29
oyunda meydana çıxıb və 9 qol vurub. Həmin mövsüm Qurban Qurbanov “Turan”ın heyətində Azərbaycan çempionu olub. Bu, onun
futbolçu karyerasındakı ilk
titul olub. Qurban Qurbanov
1994-1995 mövsümündə isə
10 oyunda meydana çıxaraq
3 qol vurub. 1994-1995 mövsümünü Qurban Qurbanov
“Turan” komandası ilə birlikdə gümüş medallar qazanaraq
tamamlayıb.
1993-1995-ci
illərdə “Turan”da çıxış edib
və 39 oyun keçirərək 12 qol
vurub. 1995-1996-cı illərdə
Mingəçevirin “Kür-Nur” klubunda çıxış edib. “Kür-Nur”da 12 oyun keçirib və 4 qol
vurub. 1996-cı ildə yenidən
“Turan”a qayıdıb. 15 oyunda
“Turan”ın heyətində meydana
çıxaraq 9 qol vurub.
1996-cı ildə “Neftçi”
klubuna transfer olunub.
1996-1997-ci il mövsümündə
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“Neftçi”nin heyətində 34 qol vuraraq Azərbaycan
çempionatının bombardiri olub. 1996/1997 mövsümündə 29 oyun keçirib. UEFA Kuboku 1996/1997
mövsümündə Bolqarıstanın “Lokomotiv” Sofiya
klubu ilə birinci təsnifat mərhələsinin oyunlarında
17 iyul 1996-cı ildə keçirilən ev və 24 iyulda keçirilən səfər qarşılaşmasında “Neftçi”nin heyətində
oyunu əvəzolunmadan keçirib. İki oyunun nəticəsinə görə 2-7 (2-1, 0-6) hesabı ilə uduzan Neftçi
mübarizəni dayandırıb.
1997/1998 mövsümündə 13 oyun keçirib və
9 qol vurub. 1997/1998 mövsümündə “Neftçi”nin
heyətində UEFA Çempionlar Liqasının oyunlarında meydana çıxıb. 23 iyul 1997-ci ildə Polşanın
“Vidzev” klubu ilə ev oyununu əvəzolunmadan
keçirib, bu oyunda “Neftçi” 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Bir həftə sonra 30 iyulda keçirilən səfər
qarşılaşmasında da əsas heyətdə meydana çıxıb,
bu oyunda Qurban 51-ci dəqiqədə sarı vərəqə ilə
cəzalanıb və 81-ci dəqiqədə Xaqani Məmmədovla əvəzlənib. Bu oyunda “Neftçi” 8-0 hesabı ilə
məğlub olub. İki oyunun nəticəsinə görə “Neftçi”
mübarizəni dayandırıb. “Neftçi” klubunda 19961998-ci illərdə 43 oyun keçirib və 43 qol vurub.
1998-ci ildə Rusiyanın “Dinamo” Stavropol
klubunda çıxış edib. 39 oyunda meydana çıxıb və
17 qol vurub. 1999-cu ildə Rusiyanın “Fakel” Voronej və “Baltika” Kalininqrad klublarında çıxış
edib. “Fakel” klubunda 12 oyuna 8 qol vurub.
“Baltika” klubunda isə 14 oyun keçirib və 1 dəfə
qol vurub.
Qurban Qurbanov 2000-2001-ci illərdə Rusiyanın “Fakel” Voronej klubunda çıxış edib,
28 oyun keçirib və 7 qol vurub.

2001-ci ildə Qurbanov yenidən Azərbaycanın “Neftçi” Bakı klubuna transfer olunub.
UEFA Kuboku 2001/2002 mövsümündə Neftçinin heyətində çıxış edib. 9 avqust 2001-ci ildə
Sloveniyanın ND Qoriça klubu ilə keçirilən ev
oyununu əvəzolunmadan keçirib, bu oyun 0-0
hesabı ilə başa çatıb. 23 avqust 2000-ci ildə
səfər oyununda da 90 dəqiqə meydanda olub.
Qurban Qurbanov oyunun ikinci hissəsinə əlavə
olunmuş 2-ci dəqiqəsində qırmızı vərəqə alaraq
meydandan qovulub. Bu oyunda Neftçi 1-0 hesabı ilə uduzaraq mübarizəni dayandırıb. 20012002-ci illərdə Neftçinin heyətində 14 oyun keçirib və 9 qol vurub.
2002-ci ildə yenidən “Fakel” Voronej klubunda çıxış edib, 28 oyunda meydana çıxıb və
7 qol vurub. 2003-cü ildə digər Rusiya klubuna,
“Volqar” Həştərxana keçib. Bu klubda 21 oyun keçirib və qol vurmayıb.
2003-cü ildə yenidən “Neftçi” klubuna qayıdıb. 9 may 2004-cü ildə Azərbaycan Kubokunun
finalında “Şəmkir” ilə qarşılaşmada “Neftçi”nin
heyətində meydana çıxıb, bu oyunda “Neftçi” 1-0
hesabı ilə qələbə qazanaraq kuboka sahib çıxıb.
2003-2004 mövsümündə Neftçinin heyətində 4
oyun keçirib və 4 qol vurub.
21 iyul 2004-cü ildə UEFA Çempionlar Liqasının ilkin təsnifat mərhələsinin cavab oyununda
Bosniya və Herseqovinanın “Şiroki Briyeg” klubu ilə qarşılaşmada kapitan kimi meydana çıxıb.
“Neftçi” 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb, iki oyunun
nəticəsinə görə “Neftçi” növbəti mərhələyə çıxıb.
İkinci təsnifat mərhələsində “Neftçi”nin rəqibi
Rusiyanın “ÇSKA” Moskva klubu olub. 27 iyul
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2004-cü ildə keçirilən və 0-0 hesabı ilə başa çatan ilk oyunda Qurban Qurbanov sonadək meydanda
olub. 4 avqust 2004-cü ildə cavab qarşılaşmasında da “Neftçi”nin heyətində meydana çıxıb. Bu oyunda
“Neftçi” 2-0 hesabı ilə məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb. 2004-2005 mövsümündə Neftçinin heyətində 23 oyun keçirib və 10 qol vurub.
11 sentyabrda “Gənclərbirliyi” Sumqayıt klubu ilə 4-cü tur
oyununda 10-cu və 65-ci dəqiqədə iki qol vuraraq dubl edib. Oyun
3-0 hesabı ilə “Neftçi”nin xeyrinə başa çatıb. 16 oktyabr 2004-cü
ildə çempionatın 7-ci turunda “MKT-Araz” klubu ilə oyunda 36-cı
dəqiqədə oyunda ilk qolu vurub, oyun 0-1 hesabı ilə “Neftçi”nin
xeyrinə başa çatıb. Azərbaycan çempionatının 28-ci turunda MOİK
klubu ilə qarşılaşmada 85-ci dəqiqədə qol vuraraq hesabı açıb, oyun
bu hesabla başa çatıb. 2 aprel 2005-ci ildə 25 aprel 2005-ci ildə

“Şahdağ Samur” klubu
ilə oyunda 86-cı dəqiqədə oyunda yeganə qolu
vurub. 20 may 2005-ci
ildə ölkə çempionatının
33-cü turunda “Turan”
Tovuz klubu ilə qarşılaşmada 85-ci dəqiqədə qol
vuraraq hesabı 2-1 edib
və komandasına qələbə
qazandırıb.
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2005-ci ildə “Neftçi” klubundan ayrılaraq “İnter” klubuna keçib.
21 avqust 2005-ci ildə Azərbaycan çempionatının 2005-2006 mövsümünün ikinci turunda
Karvanla oyunda 30-cu dəqiqədə 11 metrlik cərimə zərbəsindən qol vuraraq hesabı 1-1 edib,
oyun 2-1 hesabı ilə “İnter”in xeyrinə başa çatıb. Bu qol Qurbanovun “İnter” karyerasında yeganə qolu olub. Qurban Qurbanov “İnter”də cəmi 3 oyun keçirib.
Qurban Qurbanov futbolçu karyerasını 2005-ci ilin payızında - 33 yaşında bitirib.
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Aslan

Aslan Kərimov (1 yanvar 1973,
Bakı, Azərbaycan SSR) — keçmiş
azərbaycanlı futbolçusu. İnşaatçı Şamaxı, MTOP-Dinamo Bakı, Azəri
Bakı, Qarabağ Ağdam, Neftçi Bakı,
Kəpəz, Baltika, ANS-Pivani, Şəmkir,
Sumqayıt Şəhər klublarının oyunçusu olub. 5 qat Azərbaycan çempionu
və Azərbaycan kubokunun sahibidir.
Kərimov milli çempionatımızda 382
oyunda 17 qol vurub. Sumqayıt klubunda məşqçilik karyerasına başlayıb. Azərbaycan milli futbol komandasında 78 oyun keçirib. Azərbaycan
(16 yaşlılar) millisinin baş məşqçisidir. Həmçinin Azərbaycanın əsas
milli komandasında köməkçi məşqçi
funksiyasını yerinə yetirir.
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Aslan Səməd oğlu Kərimov 1 yanvar 1973-cü ildə Bakıda
anadan olmuşdur. Uşaq yaşlarından futbola həvəsi onu bu sənətə
peşəkar yanaşmasına səbəb olmuşdur.
Aslan Kərimov Qarabağ klubunda ilk oyununu 28 fevral
1992-ci ildə Azəri Bakı komandasına qarşı keçirib. Bu oyunda 90
dəqiqəni əvəzolunmadan keçirib və oyun 2-0 hesabı ilə Qarabağın xeyrinə başa çatıb. Bu klubda ilk qolunu 18 mart 2003-cü ildə
Şəmkir klubunun qapısından keçirib. Oyunun 39-cu dəqiqəsində
Aslan Kərimov Qarabağın 2-ci qolunu vurub, oyun 2-0 hesabı ilə
Qarabağın xeyrinə başa çatıb. Qarabağ klubunda son oyununu 28
noyabr 2010-cu ildə Neftçi klubuna qarşı keçirib. Bu oyunda Aslan Kərimov 80-ci dəqiqədə meydana daxil olub, oyun 0-1 hesabı
ilə Neftçinin xeyrinə başa çatıb. Aslan burda 13 mövsüm keçirib.
Aslan Kərimov 1997-ci ildə Qarabağdan ayrılıb və bir daha 2003cü ildə klubla ikinci dəfə müqavilə bağlayıb. Futbolçu Qarabağı
118 oyunda kapitan kimi meydana çıxarıb. Qarabağın qazandığı bütün uğurlarda onun ismi var. Qarabağın qazandığı bütün
titullarda heyətdə olub. O, klubun heyətində 2 dəfə Azərbaycan
çempionu, 3 dəfə ölkə kubokunun sahibi olub. Aslan Kərimov
Qarabağın heyətində 346 oyun keçirib və 6 qol vurub. 2011-ci ilin
yayında Qarabağ klubunda ayrılıb.
Qarabağ klubundan ayrıldıqdan sonra Aslan Kərimov
Sumqayıt ilə müqavilə imzalayıb. Burada oynayan məşqçi olan
Aslan Kərimov 2011-ci ilin noyabr ayında yaşının çoxluğu və zədəsi səbəbindən karyerasını bitirib. Futbolçunun son oyunu 20-ci
Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi çərçivəsində uzun illər şərəfini qoruduğu Qarabağ və Sumqayıt komandaları arasında
keçirilib, oyundan əvvəl rəmzi olaraq topa ilk zərbəni Aslan Kərimov vurub.
Aslan Kərimov Azərbaycan milli komandasının heyətinə
ilk dəfə 1992-ci ildə dəvət olunub. O, Azərbaycanın yığmasının
Rumıniyaya qarşı keçirdiyi sayca 2-ci rəsmi oyununun iştirakçısı olub. Futbolçu milli komandada 80 oyun keçirib. 5885 dəqiqə
meydanda olub, 66 dəfə start heyətində meydana çıxıb.
Aslan Kərimov 2011-ci ilin əvvəlində “B” kateqoriyalı kurslarda iştirak edib. 2 həftəlik kursu uğurla başa vuran Kərimov
növbəti məşqçi lisenziyasını alıb. Aslan Kərimov 2011-ci ilin
yayında Sumqayıt klubu ilə bir illik müqavilə imzalayıb. O, bu
klubda baş məşqçi Bernard Raabın köməkçisi olub. 2012-ci ilin
yayında Sumqayıt klubu ilə yollarını ayırıb.
2011-ci ildə 15 yaşadək futbolçularda ibarət Azərbaycan komandasının baş məşqçisi Nikolay Adamın köməkçisi vəzifəsinə
təyin edilib. 2012-ci ilin sonunda 16 yaşadək futbolçularda ibarət
Azərbaycan komandasına baş məşqçi təyin olunub.
2013-cü ilin dekabr ayında AFFA İcraiyyə Komitəsinin qərarı
ilə Aslan Kərimov Mahmud Qurbanovla birgə milli komandanın
baş məşqçisi Berti Foqtsun köməkçisi təyin olunub.
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Kamran

Kamran Adilxan oğlu Ağayev (9 fevral 1986,
Şabran, Azərbaycan) — Azərbaycan futbolçusu,
Azərbaycan milli futbol komandasının və Keşlənın qapıçısı.
Kamran Ağayev 9 fevral 1986-cı ildə Dəvəçi (indiki Şabran) şəhərində anadan olub. İlk orta
təhsilini Dəvəçi şəhərində Roman Yusifov adına 2
saylı orta məktəbdə alıb. Hələ orta məktəbdə oxuduğu vaxtlarda idmana həvəsinin olduğu özünü biruzə verirdi. Təkcə futbola deyil, idmanın bir çox
sahələrinə marağı olmuşdur. İdmanın üzgüçülük,
güləş, sambo, karate, akrobatika və s. növləri ilə
məşğul olmuşdur. Lakin futbolu hamısından üstün
tutan Kamran yaşadığı rayonun – Dəvəçi rayonunun futbol komandasının oyunlarına qatılır.

Ağayev
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“Bərəkət” adlı komandada baş məşqçi və eyni
zamanda da atası – Adilxan Ağayevin nəzarəti ilə
futbol oynayır. Bu baxımdan da, ilk məşqçisinin
atasının olduğunu demək olar. Futbolun incəliklərinə isə Bakıya gəldikdən sonra yiyələnir. Dəvəçi
rayonunun Bərəkət klubunda Kamranın oyunlarını izləyən İslam Kərimov onun Bakıya gəlməsini,
daha peşəkar klublarda oynamasını israr edir və
15 yaşlı Kamranı baş məşqçilik etdiyi 17 yaşlılardan ibarət futbol üzrə yığma komandanın heyətinə
cəlb edir. Yığmada göstərdiyi oyunları ilə Kamran
Bakı klublarının məşqçilərinin diqqətini çəkir. Elə
həmin ildə Bakının Şəfa Bakı klubunun düşərgəsinə dəvət alır. Kamran orada baş məşqçi Vaqif
Sadıqovun rəhbərliyi altında məşqlərə başlayır və
qapıçılarla işləyən məşqçi Cəmaləddin Əliyevdən
futbolun sirrlərini öyrənir. 2001-ci ildə ilk böyük
mükafatını burada qazanır. Şəfa futbol klubu Azərbaycan kubokunun sahibi olur.
2004-cü ildə Naci Şensoyun baş məşqçilik etdiyi Tovuzun Turan Tovuz klubuna transfer olunur
və 2 il bu klubun şərəfini qoruyur.
Karyerasında ən möhtəşəm səhifə isə 2006-cı
ildə Lənkəran şəhərinin Xəzər-Lənkəran komandasında çalışmaq üçün seçimini etdikdən sonra
açılır. Elə həmin mövsümün Azərbaycan çempionluğu və kubokunu qazanırlar. 2008-ci ildə bu qələbələrin davamı olaraq Xəzər-Lənkəran komandası
yenidən Azərbaycan kubokunun sahibi olur. Bundan başqa 2008-ci ildə MDB və Baltikyanı ölkələrin futbol üzrə 16-cı beynəlxalq turniri olan Birlik
kubokunun da qalibi olmuşlar.
85

7 il Xəzər-Lənkəranda oynadıqdan sonra 2013-cü ildə problemlə
əlaqədar komandadan ayrılır və bir
müddət «Bakı» komandasında qərar
tutur. Amma burada da arzuladığı
formaya qovuşa bilməyən Kamran
Ağayev özünə yeni klub axtarışına
çıxır. Baş məşqçi Milinko Pantiçin
istəyi ilə milli komandamızın qapıçısı transferə çıxarılır.
31 yanvar 2014-cü ildə Kamran Qəbələ komandası ilə 18 aylıq
müqavilə imzalayır. Qəbələdə 33
oyun keçirən Kamran, müqaviləyə
1 il sonra 2015-ci il fevralın 1-i
xitam verərək Türkiyəyə yollanır. «Qəbələ»dən ayrılan Kamran
Ağayevin yeni iş yeri Türkiyə PTT
Liqasının lideri «Kayserispor» olur.
«Kayserispor»la mövsümün sonuna qədər müqavilə bağlayan əlcək
ustası komandasında ilk oyununa
Türkiyə kubokunun 1/8 final mərhələsində «Beşiktaş»la (1:0) matçda çıxıb. Ağayev «Kayserispor»da
cəmi 6 oyunda meydana çıxır. Mövsümün sonunda «Kayserispor»dan
ayrılan Kamran «Qarşıyaka» klubu
ilə müqavilə imzalayır. Bu klubda da çox qalmayan Kamran 13
oyunda meydana çıxır və 2015-i il
dekabr ayında komandadan ayrılaraq Bakıya üz tutur. Bir müddət
«Sumqayıt»ın düşərgəsində məşq
edir. 2016-cı il yanvar ayında isə
gözlənilmədən Bakının «İnter» komandası ilə müqavilə imzalayır.
Mövsümün sonunadək burada oynayan Azərbaycan milli komandasının qapıçısı Kamran Ağayev may
ayında komanda ilə yollarını ayırır.
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Futbol üzrə Azərbaycan çempionatı: 2006/2007
Azərbaycan Kuboku: 2006/07, 2007/08, 2010/11
Birlik Kuboku: 2008
Azərbaycanda ilin futbolçusu: (1) — 2008
İdman Araşdırmaları Mərkəzi ilin futbolçusu mükafatı: 2013
Azərbaycan milli komandasında ən yaxşı qapıçı: 2013

Ağayev 2016-cı il sentyabrın 12-i Portuqaliyanın «Boavişta» klubu ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalayıb. Kamran Portuqaliya klubuna azad agent statusu ilə keçib. Qapıçı «Sumqayıt»la yenicə
müqavilə imzalasa da, onun müqaviləsində xaricdən təklif gələcəyi təqdirdə klubun futbolçunu sərbəst
buraxacağı barədə bənd Ağayevin azad agent kimi Portuqaliyaya getməsinə imkan yaradıb. Boaviştanın
heyətində debüt matçı 25 sentyabr «Portu»ya qarşı keçirib.
Qeyd etmək lazımdır ki, Kamranın milli komandadakı fəaliyyəti 17 yaşlılardan ibarət yığma komandanın tərkibində yer alması ilə bitməmişdir. Onun futboldakı bacarığı, uğurlu oyunları, sənətinə bu qədər
məsuliyyətlə yanaşması daha sonralar da futbol üzrə milli komandanın şərəfini qorumaq üçün dəvət
almasını ənənə halına salmaq üçün səbəb olmuşdur. 19 və 21 yaşlılardan ibarət yığma komandalara da
vaxtaşırı olaraq dəvət almışdır və meydana kapitan kimi çıxmışdır. Hal-hazırda da milli komandanın
qapıçısıdır. 2008-ci ilin ən yaxşı futbolçusu, 2009-cu ilin ən yaxşı qapıçısı seçilmişdir.
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MESSİ
BARSELONA
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Dünyada Kriştiano Ronaldo ilə birlikdə ən
yaxşı oyunçu hesab edilən və futbolçular, məşqçilər və şərhçilər tərəfindən futbol tarixinin ən yaxşı oyunçularından biri kimi qiymətləndirilən Messi
Qızıl top mükafatını beş dəfə qazanan ilk və hələlik yeganə futbolçudur, həmçinin Messi Avropada
qızıl buts mükafatını üç dəfə əldə edən ilk futbolçudur. Messi “Barselona”nın heyətində yeddi dəfə
İspaniya La Liqasının, üç dəfə İspaniya Kral Kubokunun, beş dəfə İspaniya Superkubokunun,dörd
dəfə UEFA Çempionlar Liqasının, üç dəfə UEFA
Super Kubokunun və iki dəfə FİFA Klublararası
Dünya Kubokunun qalibi olub.

Messi UEFA Çempionlar Liqası yarışlarında ardıcıl dörd dəfə bombardir olan ilk və yeganə
oyunçudur, həmçinin Messi yarış tarixində ən
çox het-trik müəllifi olma rekordunu da özündə
saxlayır. 2012-ci ilin martında Messi Çempionlar
Liqasında ilk dəfə bir oyuna 5 qol vurmaqla tarixə
düşdü. O, həmçinin Joze Altafininin Çempionlar
Liqasında bir mövsümdə 14 qol vurma rekorduna
da şərik çıxdı. Messi 2011-2012 mövsümündə 72
qol vuraraq Avropada yeni rekord müəyyənləşdirdi. Həmin mövsüm bir mövsümdə altı müxtəlif
yarışda həm qol vurub, həm də məhsuldar ötürmə
etməklə futbol tarixində ilkə imza atdı.

ionel Andres Messi (d. 24 iyun 1987, Rosario, Argentina) — Argentina futbolçusu. İspaniyanın
“Barselona” klubunun və Argentina milli futbol komandasının heyətində çıxış edir. Hücumçu və
hücumameyilli yarımmüdafiəçi mövqelərində oynayır.
Messi hələ 21 yaşında olarkən Qızıl top və FİFA Dünyada İlin Oyunçusu mükafatlarına namizəd
olub. 2009-cu ildə özünün ilk Qızıl top və FİFA Dünyada İlin Oyunçusu mükafatlarını qazanıb.
Növbəti 2010, 2011, 2012 və 2015-ci illərdə də Messi FİFA Qızıl Top mükafatını qazanıb. Messi
həmçinin 2010-11 mövsümündə UEFA Avropada Ən Yaxşı Oyunçu mükafatını əldə edib. 24 yaşında Messi “Barselona”nın indiyə qədər bütün turnirlərdə ən çox qol vuran oyunçusu adına sahib
çıxıb. 25 yaşında La Liqa oyunlarında 200 qol həddini keçən ən gənc oyunçu olub.
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16 fevral 2013-cü ildə Messi
“Barselona” karyerasında 300-cü
qolu vurdu. 30 mart 2003-cü ildə
Messi ardıcıl 19 La Liqa oyununda fərqləndi. Bununla o peşəkar
futbol yarışında bütün rəqib komandalara qol vurmaqla tarixi
düşdü. O ardıcıl 21 liqa oyununda qol vurmaqla öz rekordunu
yenilədi və yalnız zədə bunun
davamını gətirməyə mane oldu.
23 mart 2014-cü ildə Real Madridə qarşı oyunda het-trik edərək
El-Klassikolarda ən çox het-trik
edən futbolçu adına yiyələndi.
Messi bir çox göstəricilərdə
Dünya rekordunu əldə edib: 289
qolla La Liqa tarixində ən çox
qol vuran, 50 qolla bir La Liqa
mövsümündə ən çox qol vuran,
91 qolla bir təqvim ilində ən çox
qol vuran, Çempionlar Liqasında bir oyunda ən çox - 5 qol
vuran və çempionlar liqasında
ən çox - 5 dəfə bombardir olan
oyunçudur.
Messi 2005-ci ildə FİFA 20
yaşadək futbolçular arasında
Dünya Kuboku yarışında Argentina millisinin heyətində çıxış
etdi, turniri ən yaxşı oyunçu
və bombardir kimi tamamladı.
2006-cı ildə o, FİFA Dünya Kubokunda oynayan ən gənc argentinalı oyunçu kimi tarixə düşdü
və həmçinin 2007-ci ildə Kopa
Amerikada finalçı oldu, bu yarışda da Messi ən yaxşı gənc oyunçu seçildi. 2008-ci ildə Argentina
Olimpiya milli futbol komandası
ilə Olimpiya çempionu olaraq ilk
uğurunu qazandı. SportsPro qəzeti Messini dünyada ən dəyərli
ikinci oyunçu kimi qiymətləndirib. İstedadı və oyun tərzi ilə teztez bənzədildiyi Dieqo Maradona
Messini öz xələfi kimi göstərib.
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Ronaldu

Kriştianu Ronaldu duş Santuş Aveyru (tam adı: Cristiano dos Santos Averio; d. 5 fevral 1985, Funşal, Madeyra) — Yuventus futbol klubunun oyunçusu və Portuqaliya yığmasının kapitanı olan portuqaliyalı futbolçu. Ronaldunun Mançester Yunayted klubundan “Real Madrid”ə keçidi üçün 83 milyon
funt-sterlinq (€93.9 milyon/$131.6 milyon) ödənilib. Bu da onu futbol tarixinin ən bahalı oyunçusuna
çevirdi. Real Madrid ilə bağladığı müqaviləyə əsasən ildə 12 milyon avro qazanan futbolçu, dünyanın
ən çox qazanan futbolçusudur. 2018-ci ildə İtaliyanın “Yuventus” klubuna keçmişdir.
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riştiano Ronaldo karyerasına gənc oyunçu kimi Andorinha klubunda başlamışdır.
2 ildən sonra C.D. Nasional klubuna keçmişdir. 1997-ci ildə Portuqaliya nəhəngi
olan Sportinq Lissabon klubuna keçid almışdır. Ronaldunun gözəl oyunu Mançester Yunaytedin məşqçisi olan Aleks Ferqyusonun diqqətindən yayınmadı, elə
2003-cü ildə Kriştianu £12.24 milyon funt-sterlinqə (€15 milyon) Mançesterə
transfer olundu. Növbəti mövsümlərdə o ilk mükafatını FA Kubokunu qazandı.

Ronaldu 2007-ci ildə 4 ümumi PFA və FWA
mükafatını alan ilk futbolçu oldu. 2008, 2013,
2014, 2016-cü illərdə Qızıl top mükafatını qazandı. Ronaldu həmçinin bu mükafatın 2007,
2009, 2011, 2012 və 2015-ci illərdə keçirilən
müsabiqələrində ikinci yeri almışdır. Kriştianu
həmçinin 2008, 2011, 2014, 2015-ci ildə Avropa
Qızıl Butsi Mükafatının sahibi oldu və bu mükafatı 4 dəfə qazanan ilk və hələki tək futbolçudur.
Ronaldu 2008-ci ildə dörd əsas PFA and FWA
kuboklarından hesab olunan FIFPro İlin Futbolçusu, World Soccer İlin Futbolçusu, Onze d’Or
və FİFA Dünyada İlin Futbolçusu mükafatlarına layiq görülüb. 2008, 2013 və 2014-cü illərdə
isə FYA İlin Futbolçusu adını qazandı. Ronaldu
2009-cu ildə FİFA Puskas Mükafatının ilk qali-
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bi olmuşdur. Ronaldu Real Madrid tarixinin ən
qolçu oyunçusudur. O həmçinin UEFA Çempionlar Liqası tarixindədə ən çox qol vurmuş futbolçudur. Potuqaliya yığmasında 132 oyunda
61 qol vuran Ronaldu yığma tarixində ən çox
oyun keçirmiş və ən çox qol vurmuş oyunçudur.
Kriştianu Ronaldu çıxış etdiyi Real Madrid klubunun heyətində 2011-12 mövsümündə bütün
klubların qapısına yol taparaq, bir mövsüm ərzində bütün komandalara qol vuran ilk futbolçu
olmuşdur. Ronaldu hələ 23 yaşındaykən çıxış
etdiyi Mançester Yunayted klubunun heyətində
çempionatın bombardiri olmuşdur və dünya futbol tarixində 31 qolla bombardir olan ilk və tək
sol cinah yarımmüdafiəçisi kimi də adını tarixə
yazdırmışdır.
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Kriştianu futbol tarixində 4 fərqli Avropa Çempionatında qol vuran yeganə futbolçudur,həmçinin 9 qolla Avropa Çempionatı tarixində ən çox
qol vurmuş oyunçudur. Portuqaliyalı 2004, 2006,
2008, 2010, 2012, 2014, 2016-cı illərdə keçirilmiş
Dünya və Avropa çempionatlarında qol vurmaqla,
7 fərqli böyük turnirdə qol vurmuş tək futbolçu olmuşdur. Kriştianu Ronaldu 21-ci əsrin bombardiridir. Belə ki, müasir futbolda bütün futbolçular qol
sayına görə portuqaliyalı “Futbol Kralı”ndan geridə qalır. Ronaldu hal hazırda əksər futbol mütəxəsisləri tərəfindən dünyanın ən yaxşı futbolçusu
kimi qiymətləndirilir və bir çox futbol şərhçiləri,

idman yazarları və mütəxəsislər tərəfindən futbol
tarixinin gəlmiş keçmiş ən nəhəng oyunçularından
biri kimi qəbul edilir. Kriştianu təkcə hələ Real
Madriddə 403 qol vurub.
Kriştianu Ronaldu Mariya Doloreş duş Santuş
Aveyru və Joze Dinişa Aveyru (1954-2005) ailəsində anadan olmuşdur. Kriştianu Ronaldu ailədə
dördüncü uşaq olmuşdur, böyük qardaşı Uqu (d.
1975) və iki bacısından sonra Elma (1974-ci il),
Liliana Katya (1976-cı il).
Hələ 8 yaşındaykən atasının avadanlıq meneceri vəzifəsində çalışdığı həvəskar komanda olan
Andorinha klubunda oynayırdı.

ğuna qərar verərək onu kluba almağı
rədd etmişdi.
O, 2003-ci ilin yayında “Mançester Yunayted”in baş məşqçi Aleks
Fergyusonun diqqətini çəkib və bu
komandaya transfer edilib.
Ronaldo “Mançester Yunayted”in
ilk portuqaliyalı oyunçusu olub.
Ronaldo üçün 2007-2008 mövsümü, “Portsmut”lu oyunçu Riçard
Hyuza kəllə vurduğu matçda qırmızı
kart görməsiylə yadda qalıb. Çünki
həmin dövrdə o, 3 oyunluq cəza almışdı. Ronaldo bu təcrübədən sonra

O, 14 yaşında olarkən anasının razılığı ilə futbol oynamağa başlamışdır.
Conal klubundan bir müddət oynadıqdan sonra Sportinq Lissabon klubu ilə bilinməyən məbləğdə müqavilə imzaladı. Burada ulduzu parlayan
Ronaldunun növbəti komandası Manchester United olacaqdı.
Kriştiano Ronaldo tez-tez qan verdiyinə görə
bədənində döymə yoxdur.
Futbolçunun adını atası Ronald Reyqanın
şərəfinə ABŞ-ın keçmiş prezidentinin adına uyğunlaşdırıb.
Peşəkar olmamışdan əvvəl “Andorinha”, “CD
Nacional” və son olaraq, “Sportinq Lissabon”
klublarının gənc komandalarında oynayan K.Ro-

naldo, U17 Portuqaliya milli komandasında da
diqqəti çəkib. Ronaldonun uşaqlıqdan pərəstiş etdiyi komanda “Benfika” olub.
15 yaşındaykən Ronaldonun ürəyində problem aşkarlanıbmış. Bu səbəbdən də futbolçunun
oynadığı “Sportinq” klubu bu vəziyyətdən xəbərdar edilib və oyunçunun anasına Ronaldonun
xəstəxanada yatmasının vacib olduğu bildirilib.
Ronaldo ürəyindəki həmin problem səbəbindən
əməliyyat olunub. Aylar sonra isə futbolçu yenidən
təlim-məşqlərə başlayıb.
16 yaşında olarkən “Liverpul”un o zamankı baş məşqçisi Jerar Ule tərəfindən kəşf edilib.
Amma “Liverpul” rəhbərliyi, Ronaldonun hələ
çox gənc və özünü daha da inkişaf etdirməli oldu-

çox şey öyrəndiyini və gələcəkdə
rəqib oyunçuların onu matç zamanı
əsəbləşdirməsinə imkan verməyəcəyini bildirmişdi.
2008-ci ilin mart ayının 19-da
“Mançester Yunayted”in İngiltərə
və Avropa kuboklarında oynadığı
cəmi 37 matçda 35 qol vurmaqla, ilk
dəfə 2007-08 Avropa Qızıl Ayaqqabı
Mükafatına layiq görülüb. Ronaldo
Portuqaliya milli komandasının tərkibində ilk dəfə 2003-cü ilin avqust
ayında çıxış edib. Portuqaliyalılar
həmin oyunda Qazaxıstanı 1:0 hesabı
ilə məğlub etmişdilər.
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Son olaraq, dünyanın məşhur futbol ulduzu, portuqalyalı K.Ronaldu müsəlman dünyasının da ürəyini
fəth edib. İsrailin Fələstini bombardman etməsinə etiraz edən Ronaldu Fələstin dövlətinə 1.5 milyon avro
yardım edib. Ronaldu aldığı “Qızıl Ayaqqabı”nı satışa çıxardıb. Və satışdan əldə olunan pulu fələstinli
uşaqlara bağışlayıb.
Daha sonra 2004-cü ilin Avropa Çempionatı üçün heyətə dəvət olunmuşdu.
“Mançester Yunayted”dən “Real Madrid”ə 96 milyon dollara transfer olunub.
Beləliklə də ən bahalı futbolçu statusu qazanmışdı. Bundan əlavə, klub futbolçunun
özünə hər il 12 milyon avro ödəyir.
“Forbes”ə görə, K.Ronaldo 2008-ci
ildə dünyanın ən çox qazanan 5-ci futbolçusu olub (21 milyon dollarlıq gəlirinin 12
milyon dollarını “Real Madrid”dən, 9 milyon dollarını isə Nike və Coca Cola kimi
şirkətlərin etdiyi sponsorluqdan əldə edib).
Ronaldo, 2007-ci ildə döş xərçəngi
olan anasının müalicə edildiyi xəstəxanaya, 2009-cu ilin mart ayında 123.000 avro
bağışlayıb. Bununla da anasının həyatını
qurtaran həkimlərə və tibb bacılarına çox
minnətdar olduğunu bildirib.
“Mançester Yunayted”in şərəfini qoruduğu zamanlarda, 2008-ci ildə Ronaldo “Qızıl Top” mükafatına sahib olub və
2008-2011-ci illərdə 2 dəfə “Qızıl Butsi”
mükafatına layiq görülüb.
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Elnur Məmmədli — Azərbaycanlı cüdoçudur. 2008 Yay Olimpiya Oyunlarının qızıl
medalçısıdır. 2 qat Avropa Çempionudur.
Elnur Məmmədli 29 iyun 1988-ci ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının
Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2009-cu ildə Polis Akademiyasına daxil olmuşdur.
2008 Yay Olimpiya Oyunlarından sonra Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri
Ramil Usubov Elnur Məmmədliyə Polis Baş Leytenantı rütbəsi vermişdir.
Elnur Məmmədli ilk uğurlarını Dünya Kuboku və Qran Pri yarışlarında qazandı. Elnur
Məmmədli Beynəlxalq yarışlarda ilk dəfə 2006-cı ildə uğur qazandı. O Finlandiyanın Tampere şəhərində Avropa Çempionatının qızıl medalını qazandı. O 73 kq. çəki dərəcəsində finalda
Fransalı Daniel Fernandesi məğlub edərək Çempion oldu. Elnur Məmmədli Dünya Çempionatında ilk və yeganə medalını 2007-ci ildə Braziliyada qazandı. O finala gədər inamla irəlləsədə finalda Cənubi Koreyalı Vanq Ki-Çuna uduzdu və gümüş medal qazandı.
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Elnur Məmmədli 2011-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində Avropa Çempionatında iştirak
etdi. O finala gədər bütün rəqibləri məğlub etdi.
Finalda isə onun rəqibi Moldovalı Sergey Toma
idi. Elnur Məmmədli Moldovalı rəqibinə finalda
qalib gələrək ikinci dəfə Avropa Çempionu adını
qazandı.
Elnur Məmmədli 2008-ci ildə ilk dəfə Yay
Olimpiya Oyunlarında iştirak etdi. O 73 kq. çəki
dərəcəsində qüvvəsini sınadı. Elnur Məmmədli
ilk mərhələdə 1/16 finalda Belçikalı Dirk van Tiçeltlə qarşılaşdı. Belçikalı rəqibi ilə qarşılaşmada Elnur Məmmədli ipponla qalib gəldi və 1/18
finala adladı. 1/8 finalda Elnur Məmmədli Belaruslu Konstantin Semenovla üz-üzə gəldi. Bu
qarşılaşmadada Elnur Məmmədli rəqibini ipponla məğlub etdi. 1/4 finalda Elnur Məmmədlinin
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rəqibi Koreya Xalq Demokratik Respublikasının
nümayəndəsi Kim Çol-Su idi. Bu qarşılaşmadada Elnur Məmmədli qalib gəldi və yarım-finala adladı. Yarım-finalda Elnur Məmmədli İranlı
Əli Maloumatla qarşılaşda. Bu oyundada Elnur
Məmmədli qalib gəldi özü də yenə ipponla. Finalda Elnur Məmmədli Cənubi Koreyalı Vanq
Ki-Çunla qarşılaşdı. 2 qat Dünya Çempionunu
Elnur Məmmədli 13 saniyəyə ippona salaraq
Olimpiya Çempionu adını qazandı.
Elnur Məmmədli 2012 Yay Olimpiya
Oyunlarında Açılış mərasimində 27 iyulda
Azərbaycanın bayrağını apardı. Elnur Məmmədli 2012 Yay Olimpiya Oyunlarında uğursuz
çıxışı ilə diqqət çəkdi. O elə ilk mərhələdəcə
1/32 finalda Kanadalı Antoine Valois-Fortierə
məğlub oldu.

2012 Yay Olimpiya Oyunlarından sonra pəşəkar karyerasını başa vurdu.
Elnur Məmmədli 2015-ci ildə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının vitse-prezidenti təyin edildi.
Şöhrət ordeni 29 avqust 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
sərancamı ilə təltif edilmişdir.
Ailəlidir. Bir oğlu və bir qızı var. Oğlunun adı Emindir. Qızının adı isə Arzudur. Arzu 2013-cü ilin 9
fevral tarixində anadan olmuşdur.
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