
Olahraga modern merupakan fenomena sosial-psikologis yang juga  menjadi faktor penting 
yang mengubah kehidupan ekonomi suatu negara atau bahkan dunia. Sebagaimana diketahui, 
pada zaman sekarang olahraga merupakan sebuah industri besar dimana beredarnya dana cu-
kup signifikan disini. Di samping itu, prestasi yang tinggi dalam bidang olahraga menjadi sebuah 
faktor yang penting untuk menjalankan strategi politik. Kalender olahraga internasional cukup 
padat, dan “petak-petak merah” di kalender ini merupakan tanggal-tanggal pertandingan olah-
raga di Olimpiade. Pertandingan olahraga lain yang setara dengan Olimpiade ini cukup banyak 
dan populer juga, diantaranya adalah Asian Games, Pan American Games yang diadakan sejak 
tahun 1951. 

Keputusan tentang penyelenggaraan European Games yang pertama diambil pada tanggal 8 
Desember tahun 2012 di majelis umum yang ke-41 dari Komite Olimpiade Eropa di Roma. Hasil 
pemungutan suara rahasia, 38 negara dari 48 mendukung penyelenggaraan European Games 
yang pertama di Baku – ibu kota Azerbaijan. 

Pada tanggal 12-28 Juni tahun 2015, Eropa mengadakan pertandingan olahraga yang per-
tama di Baku. 17 hari di musim panas ini, dicatat dalam sejarah sebagai pertandingan olahraga 
di Old Word oleh Azerbaijan. Awal pertandingan olahraga skala regional yang baru ini dimulai 
justru oleh Azerbaijan, negara yang masih terhitung muda, bukan oleh negara-negara olahraga 
yang terkemuka. 

European Games yang pertama ini menjadi kebanggaan bagi setiap warga Azerbaijan. Para 
tamu dari berbagai negara Eropa yang datang di Baku, tidak hanya menonton pertandingan 
olahraga, tetapi juga berkenalan dengan budaya, musik, dan makanan Azerbaijan. Mereka 
kagum atas penyelenggaraan European Games yang dikemas dengan sangat baik, atas kerama-
han orang Azerbaijan, dan juga mendapat kesan mendalam yang tak terlupakan tentang Azer-
baijan, yang barangkali sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan sama sekali. Kini mereka 
telah mengenal Azerbaijan, dan ini adalah kemenangan dan kebanggaan besar bagi Azerbaijan.

Selama 17 hari, lebih dari enam ribu atlet dari 50 negara Eropa bertanding 20 jenis olahraga 
dalam suasana persahabatan dan saling menghormati. Suasana semacam inilah yang dibutuh-
kan disetiap pertandingan olahraga di mana pun, karena sebenarnya olahraga merupakan per-
tandingan ketrampilan, dan tidaklah sepatutnya jika terdapat sikap-sikap yang tidak bersahabat, 
apalagi bermusuhan. 

Dalam pertandingan ini, secara keseluruhan Azerbaijan meraih 21 medali emas, 15 medali 
perak dan 20 medali perunggu, dan menduduki tempat kedua di antara 50 negara-peserta. 
Sukses besar yang dicapai dalam Pertandingan olahraga Eropa adalah hasil kerja yang fokus 
tujuannya adalah pada pengembangan olahraga di Azerbaijan selama beberapa tahun bela- 
kangan ini. Dengan demikian, pada tahun yang ke-24 kemerdekaannya, Azerbaijan melaku-
kan aksi bersejarah. Selama 17 hari di bulan Juni ini, Azerbaijan menjadi fokus perhatian para 
penggemar olahraga tidak hanya di Eropa saja. Masyarakat dunia kini menyadari dan yakin 
bahwa Azerbaijan tidak hanya sebagai negeri penghasil minyak saja, tetapi juga sebagai negeri 
yang berbudaya tinggi dan tradisi keramahtamahan.

Pada edisi majalah IRS-Warisan kali ini, para pembaca akan menemukan banyak info-
masi tentang pencapaian yang gemilang ini – Pertandingan olahraga Eropa Baku (European 
Games)-2015, sehingga akan memperkaya khazanah pengetahuan para pembaca lebih luas 
lagi. Jadi, tetaplah bersama kami.
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