iştirak edəcək. (Argentina, ABŞ, Böyük
Britaniya və Avropa). Bütün komandalar eyni handikapa (yarışa başlamaq
üçün eyni üstünlüyə malik olmaq-OK)
malikdirlər. Məqsədimiz isə bərabər
güclü komandaların iştirakını təmin
etməkdir.

Manuçehr Əhədpur Xangah

“POlOnun
dOğmA
diYArA
qAYıdışı”
Sentyabrda Paytaxtımızın ev sahibliyi edəcəyi növbəti əlamətdar hadisə
- World Cup Arena Polo 2013 yarışı
ərəfəsində müsahibimiz AZ Şirkətlər
Qrupunun Prezidenti, Azərbaycan
Respublikası Atçılıq Federasiyasının
Vitse-Prezidenti və ən nəhayət Bakıda Polo Klubunun yaradılmasının
təşəbbüskarı cənab Manuçehr Əhədpur
Xangah oldu.
2013-cü il 6-8 sentyabrda dörd
beynəlxalq polo komandası “Polonun
doğma diyara qayıdışı” şüari altında
birinci Arena Polo World Cup uğrunda
qarşılaşacaqlar. Bu möhtəşəm oyunun
nümayişi Elit Atçılıq Mərkəzinin yeni
tikilmiş açıq hava Polo arenasında
keçiriləcək.

OK!: Polo oyununa həvəsiniz haradan
yarandı?
M.Ə: Mən hələ gənc yaşlarımda
İngiltərədə təhsil aldığım zaman
dəbdəbəli Polo dünyasına böyük marağım yaranmışdı. Polo dünyada “kralların idmanı” və “idmanların kralı”
kimi tanınır. Məni cəlb edən polonun
gözəlliyi, izləyicilərin oyundan sonsuz
zövq alması və polo dəbi idi.
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OK!: Bakıda “World Cup Arena Polo Azerbaijan” yarışları nə vaxt baş tutacaq?
M.Ə: Bu yarış sentyabr ayının 6-dan
8-ə kimi davam edəcək. Biz tədbirin
açılışını sentyabr ayının 5-də seçilmiş yerli və beynəlxalq jurnalistlər,
Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının
nümayəndələri, “World Polo” şirkətinin
nümayəndələri və polo komandalarının
iştirakı ilə Kempinski Hotel Badamdarda təşkil edəcəyik.
OK!: Azərbaycan birinci dəfə beynəlxalq
polo yarışlarına ev sahibliyi edəcək?
M.Ə: Bəli, bu birinci dəfə olacaqdır. Əgər hər şey gözlədiyimiz kimi
keçərsə, məqsədimiz gələn il də yeni
yarışlar ilə qarşınıza çıxmaqdır. Bu
yarışların keçirilməsində əsas məqsəd
hər il bu yarışları vacib idman bayramına çevirməkdir.
OK!: Bu yarışdan nə gözləyirsiniz, yarışa
hazırlıqlar necə gedir?
M.Ə: Hazırlıqlardan çox məmnunam.
Çünki, əslində biz layihəyə başlayanda fikirləşirdik ki, dünya şöhrətli
oyunçuları və komandaları təmsil
edəcək dünya brendlərini cəlb etmək
çətin olacaq. Lakin, xoşbəxtlikdən
məşhur oyunçular və dünyanın
ən nüfuzlu brend şirkətləri dərhal
əməkdaşlıq təklifimizi maraqla qarşıladılar . Həmin brendlərdən komanda
sponsorları olaraq Chopard, Montblanc, Bentley və s. kimi tanınmış
şirkətlərin adlarını çəkmək olar. Media
nümayəndələrindən də bu yarışla bağlı
çox müsbət fikirlər almaqdayıq. Hər şey
çox gözəl gedir.
OK!: Komandaların tərkibi artıq
təsdiqlənib? Yarışda neçə komanda
iştirak edəcək?
M.Ə: Yarış birinci dəfə keçirildiyi
üçün komandalar arasında tarazlığın
qorunması üçün ancaq dörd komanda

OK!: Polo yarışları hansı cəhətlərinə görə
izləyiciyə maraqlı ola bilər?
M.Ə: Mən ancaq onu deyə bilərəm ki,
izləyiciləri polo ilə zəngin 3 unudulmaz
gün gözləyir. Maraqlı polo oyunları, bol
əyləncəli dəbdəbəli axşamlar, yerli və
beynəlxalq səviyyəli məşhurlar, yüksək
səviyyəli qonaqlıq və daha nələr-nələr...
Biz hər kəsi bu tədbirdən zövq almağa
dəvət edirik!
OK!: “World Cup Arena Polo” yarışlarından əlavə gələcəkdə daha hansı layihələri
həyata keçirməyi planlaşdırırsınız?
M.Ə: Biz artıq paralel olaraq növbəti
layihənin icrasına başlamışıq. “GT3” avtomobil yarışları üzrə əsas
beynəlxalq seriyadan olan komandaların iştirakı ilə, dəstəkverici tarixi
“F-1” yarışları, “Formula Renauld” və
19-20 oktyabr 2013-cü il tarixlərində
Bakının mərkəzi hissəsində dünya
ulduzlarının iştirakı ilə konsertlər, işıq
şousu, partiləri birləşdirəcək dünya
səviyyəli məşhur “Baku World Challenge” yarışı. Bu tədbirin keçirilməsində
məqsəd beynəlxalq motosiklet idmanı
təqvimində illik olaraq yer tutmaq
və davamlı motoidman üzrə yarış
mövsümlərini ötürməməkdir. Biz bu
il baş tutacaq yarışlarımızla keçən il
baş tutmuş “City Challenge 2012”nin
uğurlarını ötəcəyik!
OK!: indi bizi maraqlı idman yarışları
gözləyir. Bakıda keçirilən beynəlxalq
tədbirlərin sayının ildən-ilə artması
barədə fikrinizi bilmək istəyirik?
M.Ə: Mən bu tendensiyanı alqışlayıram! Bakının beynəlxalq nüfuzlu
idman yarışlarına ev sahibliyi etmə
səriştəsi məni inanılmaz dərəcədə
sevindirir. Bakının idman yarışlarına ev sahibliyində gündən-günə
müasirləşməsi, inkişaf etməsi heyranedicidir. Əsas məqsəd beynəlxalq
auditoriyaya ölkəmizin, onun paytaxtının dinamik, mütərəqqi inkişafını
göstərməkdir. Eyni zamanda Bakı bu
tədbirləri keçirməklə təcrübə, infrastruktur imkanları, nüfuz və beynəlxalq
səviyyədə mühüm əlaqələr qazanmış
olur.
OK!: Həyatda şüarınız nədir?
M.Ə: ‘Etdiyin hər şeyə özünü həsr et’

