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Th ể thao

Với việc tổ chức thành công Th ế vận hội đầu tiên của châu 
Âu, Azerbaijan đã cho thế giới thấy năng lực tổ chức, tiềm 
năng kinh tế, sự cởi mở và sẵn sàng của mình cho hợp tác 

quốc tế trong mọi lĩnh vực .
Điều này được chứng kiến tận mắt: các khách du lịch đến 

thăm Baku tham gia thế vận hội châu Âu đã chia tay thủ đô của 
Azerbaijan một cách chó ng vá nh. Th ành phố này làm ngạc nhiên, 
say đắm và làm dậy nên tình yêu với nó. Nó làm điều đó rất khéo 
léo như khiến cảm nhận được từng phút giây và hoàn toàn tự 
nhiên trong suốt quãng thời gian vui vẻ của lễ hội đến nỗi không 
hề cảm nhận thấy không khí của những cuộc thi thể thao đang 
diễn ra trong mỗi người khách đến Baku mà chỉ thấy tình yêu với 
cuộc sống. Và nói theo một cách khác là không thể quên được.

Ấn tượng đầu tiên - sống động nhất, đáng nhớ nhất 
của những người đến thi đấu, đó là ở cảng hàng không 
Baku - Sân bay Quốc tế Heydar Aliyev. Ở đây, vào đầu 
tháng sáu đã tiếp đón các vận động viên đến với Th ế vận 
hội châu Âu. Cũng tại đây, đã tiễn chân họ khi kết thúc 
mùa thi đấu.

Sân bay Baku thực sự là một trong những sân bay tốt nhất 
trên thế giới. Nó đẹp, rộng rãi, thoải mái và từ những văn phòng 
kỹ thuật ngầm dưới lòng đất đến tầng thứ tư được trang bị đầy đủ 
các thiết bị hiện đại nhất có khả năng nhận và gửi hàng triệu hành 
khách và hàng hóa đến tất cả các nơi trên thế giới. Qua cảng này có 
hàng chục tuyến bay của các công ty nước ngoài sử dụng nó như là 
một trung tâm trao đổi và trung tâm hàng hóa. Nơi đây có những 
máy bay chở khách của hãng hàng không quốc gia – “Azerbaijan 
Airlines” và các máy bay cỡ lớn của các công ty vận chuyển hàng 
không lớn nhất của khu vực Silk Way West Airlines. Công ty tư 
vấn Anh Skytrax đánh giá Sân bay Quốc tế Heydar Aliyev 
rất cao “4 sao”. Cùng với đó, hãng hàng không AZAL với 

thương hiệu của mình cũng đạt chuẩn 4 sao. Đó cũng chính 
là đánh giá của cơ quan xếp hạng đối với chất lượng dịch vụ của 
hãng này. 

Tuy nhiên, sân bay này đối với các vị khách chỉ như khúc nhạc 
dạo đầu, còn bản giao hưởng chính - Baku - vang lên với tất cả nội 
lực của nó sau khoảng nửa giờ hành trình trên đường cao tốc sang 
trọng qua các đồn điền ôliu rộng lớn bạt ngàn ngăn cách sân bay 
hoàn toàn với thành phố. Th ật khó tin, nhưng ba năm trước đây nó 
đã là một sa mạc cằn cỗi với hồ nước, bao phủ với băng đen - một 
hậu quả đáng buồn của một thế kỷ rưỡi khai thác dầu trên bán đảo 
Absheron.

Nơi tổ chức Th ế vận hội châu Âu đầu tiên thủ đô của 
Azerbaijan - một thành phố tuyệt vời với một quá khứ cổ xưa và 

bí ẩn, một hiện tại tươi sáng rực rỡ. Khu phố của những tòa nhà 
hiện đại được tôn lên bởi vòng đai bắt đầu từ vịnh Baku xanh thẳm 
bao quanh những đại lộ ven biển thoáng đãng dài nhất ở Châu Âu. 
Những đại lộ và quảng trưởng xen kẽ với các công viên cây xanh và 
khu vườn hoa, nơi mà ngày và đêm những tia nước trong các đài 
phun đều nhảy múa. Bảo tàng và thư viện Baku lưu giữ kho tàng 
độc đáo của Baku, trên sân khấu các nhà hát, phòng hòa nhạc là 
những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới biểu diễn, triển lãm tranh đó 
là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của các nghệ sĩ và nhà điêu 
khắc trứ danh được xuất khẩu đi nhiều nơi.

Trái tim của Baku – Icherishekher. Th ành phố thời trung 
cổ, được bao quanh bởi bức tường hình răng cưa với bảy mươi 
tòa tháp cao. Nó gìn giữ, bảo tồn những giá trị của mình 
tốt đến mức cũng như cung điện Shirvanshakhop cùng 
thành phố được đưa vào danh sách những di sản văn hóa 
thế giới của UNESCO. Hầu như trong mỗi ngôi nhà ở đường 
phố chật hẹp của thành phố cổ Icherishekher đều có quán cà phê 
nhỏ và nhà hàng, nơi bạn có thể thưởng thức món thịt nướng 
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Azerbaijan và cơm rang thập cẩm thơm lừng, ngồi với một ly trà 
đặc thơm ngon. Bên cạnh chúng là những ghế băng nhỏ nhắn đan 
bằng sợi kelagai từ tơ tằm dân tộc, những tấm thảm to và thảm 
nhỏ sặc sỡ với những hoa văn đặc sắc, bát đồng và bát gốm và như 
một cách khác đó là “Giấy chứng nhận” sự hài lòng trong chuyến 
thăm Baku. 

Từ biển Icherisheher bao bọc lấy Gư-galasưi – tòa 
tháp được xây dựng từ thiên niên kỷ thứ nhất. Người Baku 
tự hào về nó không kém gì người pizantsy với tháp chuông bị rơi 
của mình, và cho đến thời gian gần đây nó đã được coi là biểu 
tượng độc nhất không pha lẫn của thành phố. Tuy nhiên, một 
vài năm trước đây, theo dự án Zaha Hadid ở Baku được xây dựng 
cung điện hoàn toàn rộng lớn – trung tâm Heydar Aliyev, được các 
chuyên gia ngay lập tức tuyên bố rằng đó là một phép lạ của kiến 
trúc. Và bây giờ là thủ đô của Azerbaijan có hai biểu tượng 
– cổ xưa và hiện đại, giữa chúng cách nhau hai nghìn năm 
rưỡi lịch sử của Baku.

Và Baku - một mạng lưới khách sạn quốc tế hiện đại, hàng 
trăm siêu thị và cửa hàng, những con đường rộng lớn với các nút 
giao thuận tiện, hệ thống giao thông công cộng hoạt động tốt, 
mạng lưới tàu điện ngầm đẹp lạ thường. Th ành phố trong thập 
kỷ qua đã dần hình thành với nhiều cung bậc, với cơ sở 
hạ tầng du lịch rộng lớn, có khả năng đồng thời đón tiếp 
hàng chục ngàn du khách, được khẳng định qua chương 
trình “tầm nhìn châu Âu” vừa qua tại Baku. Khi ấy, có 40 
nghìn người hâm mộ âm nhạc đương đại đến thủ đô của 
Azerbaijan. Th ành phố đã đón chào, bố trí nơi ăn, chốn ở cho họ 
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và tất cả đều hài lòng, kinh nghiệm tổ chức các diễn đàn thể thao 
của Baku thì có thừa, từ năm 2002 đến nay, Azerbaijan là chủ nhà 
của 36 cuộc thi đấu quốc tế.

Nhưng Th ế vận hội đầu tiên của châu Âu thì mang một quy 
mô khác. Chỉ riêng các vận động viên dự kiến ít nhất là sáu ngàn. 
Và còn người hâm mộ? Và trong thời điểm ấy tất cả sự chuẩn 
bị mất hơn hai năm. Trong quãng thời gian đến ngày khai 
mạc cần thời gian để xây dựng các quy chế Olympic ít 
nhất là bảy năm . Th ế nhưng, Baku đã phá vỡ tất cả những 
kỷ lục có thể và không thể. Sân vận động Olympic Baku, sân 
vận động Quốc gia mang tên Tofi g Bahramov, đấu trường thể 
thao Heydar Aliyev, nhà thi đấu thể dục dụng cụ, trung tâm thể 
thao dưới nước... Tất cả từ con số không đã được xây dựng và hoàn 
thành 18 hạng mục công trình thể thao quan trọng, mỗi công trình 
trong số đó đều là tuyệt phẩm của tư tưởng kiến trúc và công nghệ 
xây dựng tiên tiến nhất.

Khi đó, hai năm trước đây , Azerbaijan mang trách nhiệm rất 
lớn - khởi động một dự án thể thao quốc tế mới, với các tiêu chuẩn 
không thấp hơnvà trên hế t là  tố t hơn các Th ế vận hội trướ c đâycủa 
các châu lục – châu Mỹ, châu Á, châu Phi. Và đất nước đã làm rất 
tốt. “Đó là một thế vận hội, mà sẽ trở thành cơ sở cho tất cả các thế 
vận hội khác ở châu Âu” – đó là đánh giá “Baku -2015” của Chủ 
tịch Ủy ban Olympic châu Âu , Patrick Hickey.

Ngày 26 tháng 4, tại ngôi đền cổ Ateshgah, Tổng thống Cộng 
hòa Azerbaijan Ilham Aliyev thắp đuốc từ ngọn lửa đã cháy ở đây 
nhiều thế kỷ, ngọn đuốc của kỳ đại hội thể thao châu Âu đầu tiên 
trong lịch. Sau đó, vượt qua khoảng cách 5.500 km, ngọn đuốc 
được mang đi tới tất cả các vùng của Azerbaijan, những người 
rước đuốc thắp sáng đài lửa thiêng vào ngày 12/6 ở sân vận động 
Olympic Baku, nơi được chào đón bằng những tràng pháo tay của 
gần 70.000 khán giả.

Lễ khai mạc Th ế vận hội châu Âu đầu tiên ở Baku có 
ánh sáng và những màn biểu diễn huyền ảo ở đẳng cấp 
của những kỳ Olympic thành công và theo những người 
chứng kiến, không thua kém gì Th ế vận hội thể thao Sochi 
mới diễn ra chưa lâu. Lễ kỷ niệm không chỉ thành công mà  nó 
cò n đem đến sự hoành tráng, đẹp đẽ và vô cùng ấm áp diễn ra trong 
bầu không khí tuyệt vời của sân vận động trung tâm Quốc gia. 

Sự hiện diện trên khán đài của các vị khách quý như Tổng 
thống Th ổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga 
Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, 
Hoàng tử Monaco Albert II, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế 
Th omas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Âu, Patrick Hickey, 
cùng nhiều quan chức khác đại diện cho các nước châu Âu và châu 
Á, các tổ chức chính trị và xã hội.góp phần làm tăng thêm tầm quan 
trọng và long trọng của buổi lễ. Họ được Tổng thống Azerbaijan 
Ilham Aliyev và Trưởng ban tổ chức của “Baku-2015” Mehriban 
Aliyeva, những người đã cố gắng hết mình để tổ chức đại hội thể 
thao này đón tiếp. 

Ngọn đuốc của Th ế vận hội châu Âu đầu tiên dưới sự hoan 
nghênh nhiệt liệt của khán giả được đưa vào sân vận động bởi 
một trong những vận động viên huyền thoại nhất của thế giới - 
nhà vô địch hai lần ParaGames, hai lần vô địch thế giới, năm lần 
vô địch châu Âu Ilham Zakiev. Sau đó bắt đầu cuộc diễu hành của 
các vận động viên. Th eo truyền thống, dẫn đầu là đoàn vận động 
viên đến từ quê hương của Th ế vận hội - Hy Lạp, và kết thúc là đội 
Azerbaijan . Một sức trẻ tuyệt vời trên vũ đài ngày hôm đó! Những 
khuôn mặt đầy hạnh phúc của các vận động viên đến với Baku từ 
khắp Châu Âu!

Những đội lớn nhất trong Th ế vận hội Châu Âu đầu 
tiên đó là nước chủ nhà của thế vận hội- Azerbaijan, cùng 
Nga và Đức. Số lượng thành viên của đoàn đại biểu, tương 
ứng, 289, 359 và 266 vận động viên. Nhiều người trong số họ 
đã được biết đến bởi những giải thưởng cao ở các vòng chung kết 
châu Âu, thế giới và các kỳ Olympic. Nhưng có rất nhiều người trẻ 
tuổi trong các đội, mà “Baku 2015” là một cơ hội để thể hiện bản 
thân trong thể thao đỉnh cao. 6.000 vận động viên đại diện cho 50 
tiểu bang ở châu Âu và Israel đã diễu qua khán đài. 150 trong số 
họ đã đoạt huy chương Th ế vận hội, và 200 người là những nhà vô 
địch thế giới.
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Và cuối cùng, thời điểm lịch sử. Tổng thống Azerbaijan Ilham 
Aliyev tuyên bố khai mạc Th ế vận hội châu Âu đầu tiên. Và sau 
đó bắt đầu một chương trình hoành tráng, với sự tham dự 
của hơn hai ngàn người, hơn ba trăm nhóm nghệ thuật 
từ 28 quốc gia. Đây là chương trình độc đáo bao gồm một loạt 
các chủ đề liên quan đến lịch sử cổ đại và nền văn hóa phong phú 
của Azerbaijan . Có  cả những điệu nhảy của các nữ vũ công trong 
trang phục dân tộc thêu những hoa văn phức tạp bằng vải thảm 
Azerbaijan nổi tiếng toàn thế giới. Và, tất nhiên, trên sân khấu cũng 
có sự xuất hiện của những nhân vật chính của nhiều tác phẩm, nhà 
thơ Azerbaijan vĩ đại Nezami, với tài sản nghệ thuật mang những 
giá trị vĩ đại cho xã hội loài người.

Vang lên những âm thanh hấp dẫn của Mugam do ca sĩ nổi 
tiếng Azerbaijan Alim Gasimov thể hiện, những giai điệu của các 
nhạc sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ XX - Uzeyir Hajibeyli , Gara Garayev , 
Fikret Amirov. Và sau đó trên sân vận động một khối cầu khổng lồ 
hình quả lựu xuất hiện - biểu tượng của sự giàu có phì nhiêu, biểu 
tượng của sự đoàn kết mọi dân tộc sống trên trái đất này. Quả mở 
và  đổ ra hàng trăm hạt ruby - bóng bay, bay xa vào bầu trời. Và đá p 
lạ i thông điệp là những màn pháo hoa huyền ảo rực sáng. 

 Những bức tranh kỳ diệu cứ thay thế nhau trước mặt các 
khán giả tại sân vận động: Gobustan nơi hai mươi ngàn năm trước 
loài người đã đi đến, lấy ra ngọn lửa từ mặt đất,những du khách 
trung cổ bắt gặp đã gọi Azerbaijan là  “đất nước của ngọn lửa”; nước 
Biển Caspian - Hazara khắc nghiệt, với sự xuất hiện của các quốc 
gia và đế chế hùng mạnh dọc bên bờ. Sân vận động ngập tràn giai 
điệu đầy mê hoặc của Azerbaijan, và cuối cùng, hàng trăm thanh 
niên nắm tay nhau, biểu diễn một điệu nhảy “Yala” - có lẽ là một 
trong những điệu nhảy cổ xưa nhất trên thế giới.

Th eo đại diện CMI, các vị khách trên khán đài cùng 

hàng chục triệu khán giả truyền hình chứng kiến buổi lễ 
này trên toàn thế giới đều chung một ý kiến: lễ khai mạc 
của Th ế vận hội đầu tiên của châu Âu tiên sẽ được nhắc 
đến trong môt khoảng thời gian dài. Và ngày hôm sau các 
vận động viên lại nhắc lại quan điểm này.

Việc thiếu huy chương tại Th ế vận hội đầu tiên của châu Âu 
đã không xảy ra. Baku đã chuẩn bị 253 bộ huy chương ở 20 
môn thể thao cho các vận động viên. Dù sao, nhận được huy 
chương vàng đầu tiên là quan trọng và danh dự cho mỗi đội. Tổng 
kết các môn thể thao gần như đồng thời có đạp xe leo núi và ba 
môn phối hợp của nữ, mà ở đó đội Th ụy Sĩ tỏ ra không có đối thủ.

Rất may mắn, quãng thời gian thất vọng của người hâm mộ với 
đội Azerbaijan diễn ra không lâu. Cùng ngày mà sáng hôm đó đội 
Th ụy Sĩ chiến thắng vang dội, đội chủ nhà của Th ế vận hội cũng 
có được tấm huy chương vàng đầu tiên. Ở nội dung thi đấu karate 
hạ ng dưới 75 kg, nhà vô địch thế giới 4 lần và 9 lần vô địch châu Âu 
Rafael Agayev đã  đạt thành tích cao nhất.

Chiến thắng này đã trở thành biểu tượng, thậm chí có tính dự 
đoán các nội dung, nơi các vận động viên Azerbaijan không chỉ có 
khả năng thể hiện bản thân mà còn cho thấy tài nghệ vượt trội của 
mình so với các đối thủ khác. Đó là nói về các môn võ thuật, và tất 
nhiên cho thấy rõ ràng rằng các võ sỹ (đô vật) trong nước không 
phải là tuyệt chủng.

Vật – môn thể thao đã phát triển ở từ thời cổ đại xa xưa, và 
được tất cả đặc biệt tôn kính. Các đô vật được biết đến tên, ghi 
nhận trên các đường phố và được quan tâm còn nhiều hơn so với 
các ngôi sao nhạc pop ngày nay. Những cuộc thi của họ, mang tên 
“Zorkhana”, diễn ra trong một căn nhà được xây dựng đặc biệt 
theo các quy tắc nghiêm ngặt và dưới sự giám sát của các trọng 
tài “myurshyuda” Sự phổ biến của vật võ, nói theo thực tế mang 
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tầm quan trọng của đất nước. Trong thời đại Safavid (thế kỷ XIV-
XVIII), hệ thống phân cấp phong kiến quan liêu phát triển đến 
quy mô lớn và bắt đầu tồn tại nghĩa vụ cho đất nước “vật võ” tức là 
“những người lãnh đạo môn võ”. Th ực tế, đó là Bộ trưởng thể thao 
đầu tiên trên thế giới .

Trên mảnh đất màu mỡ này không thể không sinh ra những 
vận động viên tuyệt vời. Kể từ giữa thế kỷ XX, các đô vật Azerbaijan 
mạnh hơn đều đã thể hiệ n được mình trong các cuộc thi quốc tế. 
Họ liên tục giành được nhiều giải thưởng tại các giải vô 
địch châu Âu, thế giới và  tạ i Th ế vận hội Olympic. Đồng 
thời cũng phải nhấn mạnh những thành công nổi bật của 
phụ nữ trong các loại võ thuật. Trong những năm gần 
đây, họ thi đấu không thua kém gì nam giới.

Các vận động viên Azerbaijan cho thấy kỹ năng tuyệt vời 
của mình và ý chí bất khuất để giành chiến thắng trong thế vận 
hội châu Âu đầu tiên tại Baku, khẳng định lòng trung thành với 
châm ngôn của các thế hệ cha ông. Trong các kỳ thi đấu vật của 
Hy Lạp các đô vật Rasul Chunaev và Elvin Mursaliyev đã giành 
huy chương vàng, bạc - Rafi k Huseynov và Sabah Shariati, đồng - 
Hasan Aliyev và Elman Mukhtarov.

Mùa bội thu huy chương của đội Azerbaijan giành được 
là ở nội dung vật tự do. Huy chương vàng: Togrul Asgarov, 
Hetag Gazyumov, Milad Beigi Harchegani, Mariya Stadnik và 

Angela Dorogan. Còn Jabrail Hasanov, Haji Aliyev Jamaladdin 
Magomedov và Natalia Sinishin - huy chương đồng.

Ở nội dung karate đoạt huy chương vàng có Ayhan Mamaev, 
Firdovsi Farzaliyev, Rafael Agha và Irina Zaretsky. Đồng - Niyazi 
Aliyev và Ilahi Gasimov Nội dung taekwondo huy chương vàng 
được trao cho Ayhan Tagizade, bạc Farid Azizov, và huy chương 
đồng được trao giải vận động viên trẻ Patimat Abakarova.

Danh sách chiến thắng tiếp tục với đô vật Nazakat Khalilov, 
Islam Gasumov , Amil Gasimov và Vasif Safarbaev giành huy 
chương bạc .

Còn trong môn boxing, người đầu tiên của Azerbaijan giành 
giải thưởng (HCĐ) là Tayfur Aliyev. Bước đột phá của môn 
này tiếp tục với huy chương vàng từ các đại diện khác của nước 
chủ nhà Th ế vận hội - Teymur Mammadov Collaso Sotomayor, 
Albert Salimov, Elvin Mamishzade, Parviz Bagirov, Abdulkadir 
Abdullayev, bạc - Orkhan Safarov và Haybula Musaliev, 
huy chương đồng - Anna Alimardanova, Yana Alekseeva và 
Magomedrasul Majidov. Những ngôi sao tài năng này chưa từng 
được biết đến trong lịch sử thể thao của Azerbaijan! 

Tất nhiên, sự chú ý đầu tiên của những người hâm mộ Baku 
trước hết được tập trung vào những cuộc thi đấu trên võ đài và 
thảm tatami, nhưng các sự kiện không kém phần thú vị cũng diễn 
ra trong các môn khác .
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Trong các thủy tuyến Mingachevir, nơi tổ chức các cuộc thi 
tay chèo trên cano và thuyền thoi thì lại không dễ dàng cho các 
vận động viên Azerbaijan. Dù cho nòng cốt của đội là các vận 
động viên trẻ thì cuộc đấu tranh cho vị trí dẫn đầu là không khoan 
nhượng . Trong thời gian thi đấu đã thấy rõ: người Hungary không 
có đối thủ. Họ giành nhiều huy chương hơn tất cả. Đứng sau họ 
rất sát là các vận động viên của Đức, những người cũng đã thi đấu 
rất xuất sắc. 

Th ật ngây thơ khi cho rằng Azerbaijan sẽ thi đấu thành công 
ở mọi nội dung của Th ế vận hội. Đến với Baku không phải người 
mới, cũng không để nhường vị trí cho người khác. Vì thế người 
hâm mộ càng vui mừng hơn khi Sevil Bunyatov trong nội dung 
đấu kiếm giành được một huy chương bạc, và Sevinj Bunyatov 
– huy chương đồng. Chiến thắng này là một trong những huy 
chương đáng giá nhất, vì các cô gái có những đối thủ rất mạnh, 
đặc biệt là các vận động viên của Pháp và Ý. Th eo truyền thống, 
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họ thường xuyên lọt vào danh sách các vận động viên đấu kiếm tốt 
nhất và luôn giành giải. 

Có lẽ kết quả của Th ế vận hội tại Baku, cũng như tất cả các 
diễn biến của nó là một điều bất ngờ ngay cả đối với các nhà phân 
tích sắc sảo nhất. Nếu Nga cũng như một số cường quốc thể 
thao khác hứa hẹn chiến thắng trong nhiều nội dung thì từ 
Azerbaijan không ai là không mong đợi những điều tích 
cực và tuyệt vời đến vậy. Trong thi đấu, ngay từ những 
ngày đầu tiên đội đã bắt đầu thu thập huy chương thì lại 
phải kìm nén cảm xúc trước chiến thắng của đối thủ.

5, 9,12 giải thưởng ... Và bây giờ con số đã vượt qua 20. Và 
rồi thứ ba ... thứ tư ... thứ năm ... “Th ật đá ng kinh ngạc, “ - một số 
nhà báo nước ngoài đã viết. “ Đương nhiên, “ – đó  là  cách nói của 
những người đã quen với sự tiến bộ nhanh chóng của quốc gia này. 
Trong những năm gần đây, họ đã xây dựng được 40 trung 
tâm thể thao Olympic, hàng chục cơ sở thể thao đẳng cấp 
thế giới, mở cửa nhiều sân chơi và sân vận động mới. Tức 
là, đã thiết lập một cơ sở vững chắc cho sự tiến bộ toàn diện của thể 

thao. Và tiế p đó , tạo điều kiện cho việc tìm kiếm và đào tạo tất cả 
những năng khiếu nhỏ nhất của các tài năng trẻ. Và điều đó đáp lại 
sự chờ đợi. Nó  minh chứng thống kê của Th ế vận hội: càng đi xa 
thì  cà ng bộ i thu cho người Azerbaijan.

Nếu ở Athens năm 2004, Azerbaijan có 36 vận động viên, Bắc 
Kinh năm 2008 có 44 vận động viên, ở London vào năm 2012 
có 53 vận động viên. Tiến bộ về mặt thành tích Olympic, 
tại Athens, trong tài sản người Azerbaijan có năm huy 
chương ở Bắc Kinh có bảy, và ở London là 10, 12 trong 
số đó là huy chương vàng. Tại Th ế vận hội London kết 
quả tổng thể đội Azerbaijan đứng ở vị trí thứ 30, và thứ 15 
trong số các nước châu Âu. Ở Olympic trẻ, diễn ra năm ngoái, 
đội Azerbaijan đã tăng 10 bậc. Trong một số nội dung Azerbaijan 
đã có trong danh sách các đội đứng đầu, các nội dung còn lại thì 
thành công trong việc củng cố vị trí. 

Sự tiến bộ không thể phủ nhận của thể thao Azerbaijan đã 
được khẳng định tại thế vận hội đầu tiên của châu Âu. Các vận 
động viên của nước này đã chiếm vị trí thứ hai toàn đoàn, 
giành 56 huy chương trong đó có 21 vàng, 15 bạc và 20 
huy chương đồng. Kết quả này thật đáng kinh ngạc, khi tại thế 
vận hội đã có sự góp mặt của những cường quốc thể thao như Nga, 
Vương quốc Anh, Đức, Pháp.

Tuy nhiên, tất cả phần thưởng không phải là kết quả chính của 
ngày hội thể thao tại Baku.

Th ế vận hội châu Âu đầu tiên ở Baku sẽ được nhớ đến như là 
một trong những sự kiện nổi bật trong lịch sử thể thao. Mười bảy 
ngày tranh tài, trở thành những ngày hội thực sự cho người hâm 
mộ trên toàn thế giới. Mười bảy ngày đấu tranh khó khăn và chiến 
thắng vẻ vang. Mười bảy ngày rực lửa.  
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