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ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ

YANGILANAYOTGAN OʻZBEKISTONING OLIMPIADA OʻYINLARIDAGI 
ERISHGAN YUTIQLARI

Madraximov Maqsudbek Maxmudovich
Xorazm viloyati Shovot tumani, 29-maktabning 

jismoniy tarbiya fani oʻqituvchisi
Telefon:+998997058225: +998904321945

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangilanayotgan Oʻzbekistonning olimpiada oʻyinlarida 
ishtiroki va erishgan zafarlari haqida tanishtiriladi.

Kalit soʻzlar: Olimpiada, delegatsiya, dzyodo, erkin kurash, boks. Oʻzbekiston mustaqillikka 
erishgandan keyin mamlakatda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish davlat  ahamiyatiga 
molik vazifa etib belgilandi. Oʻzbekiston sporti milliy madaniyatimizning uzviy qismi hisoblanib, 
u keng xalq ommasini yuksak ahloqiy ruhda tarbiyalashda va salomatligini mustahkamlashda 
muhim vositalardan biri boʻlib qoldi.

Mamlakatimizda Milliy olimpiya qoʻmitasi 1992 – yil 21 – yanvarda, yaʻni bundan roppa-
rosa 29 yil muqaddam tashkil etilgan boʻlib, 1993- yil sentabr oyida Xalqaro Olimpiya  
qoʻmitasining 101-sessiyasida rasman tan olingan. Soʻngra mamlakatimiz sport delegatsiyasi 
mustaqil Oʻzbekiston nomidan toʻrt yillikning eng nufuzli musobaqalari Olimpiya hamda 
Osiyo oʻyinlarida qatnashish huquqini qoʻlga kiritdi. Oʻzbekiston delegatsiyasi mustaqil jamoa 
sifatida birinchi marta 1994-yilda Norvegiyaning Lillehammer  shahrida oʻtkazilgan XVII qishki 
Olimpiya oʻyinlarida ishtirok etgan va ilk urinishdayoq hamyurtimiz Lina Cheryazova fristayl 
sport turi boʻyicha barcha raqiblarini ortda qoldirib, Olimpiya oʻyinlarining oltin  medaliga 
sazovor boʻlgan. Ushbu sovrin mustaqil Oʻzbekiston tarixidan Olimpiya oʻyinlarining birinchi  
oltin medali sifatida joy olgan.

Oradan ikki yil oʻtib sportchilarimiz yozgi Olimpiya oʻyinlaridagi ishtiroklarini ham boshlab 
berishadi va 1996-yilda AQShning Atlanta shahrida tashkil etilgan XXVI yozgi Olimpiya 
oʻyinlarida Oʻzbekiston  delegatsiyasi endi ikkita medalga sazovor boʻladi. Armen Bagdasarov 
dzyudo boʻyicha kumush, Karim Toʻlaganov esa boks boʻyicha bronza medalini qoʻlga 
kiritishadi. Oʻzbekistonning sport sohasidagi islohotlari va bu boradagi tajribasi jahonda eʻtirof 
etilib, Oʻzbekiston  Respublikasi birinch Prezidenti Islom Karimov jismoniy tarbiya va sportni 
rivojlantirishga hamda Xalqaro olimpiya harakatiga qoʻshgan ulkan hissasi uchun 1996 - yilda 
Xalqaro Olimpiya qoʻmitasining oliy mukofoti – Olimpiya Oltin ordeni bilan taqdirlanadi. 
Oʻzbekiston Prezidentining tashabbusi bilan 1996- yilda Toshkent shahrida «Olimpiya shon-
shuhrati»  muzeyi tashkil etilib, uning ochilish marosimida Xalqaro Olimpiya qoʻmitasining 
Prezidenti Xuan Antonio Samaranch ishtirok etadi. Umuman olganda Samaranch Xalqaro 
Olimpiya qoʻmitasiga rahbarlik  qilgan paytda Toshkentga uch marotaba tashrif buyuradi. U 
dastlab Lillehammerdagi Olimpiya oʻyinlaridan soʻng, keyinchalik poytaxtimizda I Markaziy 
Osiyo oʻyinlari oʻtkazilishi munosabati bilan va nihoyat «Olimpiya shon-shuhrati» muzeyining 
tantanali ochilish marosimida ishtirok etish uchun mamlakatimizga yetib keladi. Oʻzbekistonlik 
sportchilar navbatdagi Olimpiya oʻyinlarida ham muvaffaqiyatli odimlashni davom ettirishadi. 
2000 yilda Avstraliyaning Sidney shahrida boʻlib oʻtgan XXVII yozgi Olimpiya oʻyinlarida  
Andijon boks maktabi tarbiyalanuvchisi Muhammadqodir Abdullayev oʻzbek yigitlari orasida 
birinchi boʻlib Olimpiya oʻyinlari chempioni degan sharafli nomga sazovor boʻladi. Shuningdek, 
erkin kurash boʻyicha bellashuvlarda Artur Taymazov kumush, Sergey Mixaylov va Rustam 
Saidovlar esa boks boʻyicha musobaqalarda terma jamoamiz hisobiga bronza medallarini qoʻshib 
qoʻyishadi. Oʻzbekiston delegatsiyasi umumjamoa hisobida 199 ta davlat vakillari orasida  
42-oʻrinni egallaydi. 2004-yilda jahonning toʻrt yillikdagi eng yirik sport festivali Olimpiya 
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oʻyinlari vatani sanalgan Gretsiyaning Afina shahrida tashkil etiladi. Bu safar mamlakatimiz 
sportchilari bir yoʻla ikkita oltin medalga ega chiqishadi. Erkin kurashda Artur Taymazov, 
yunon-rum kurashida Aleksandr Dokturishvili Olimpiya oʻyinlari chempioni unvoniga sazovor 
boʻgan boʻlsalar, Magomed Ibragimov erkin kurashda kumush medalini qoʻlga kiritadi. Oʻtkirbek 
Haydarov va Bahodir Sultonovlar esa boks boʻyicha bronza medallari bilan taqdirlanishadi. 
Mamlakatimiz delegatsiyasi bu safar 202 ta davlat orasida 34-oʻrinni band etadi.

XXIX yozgi Olimpiya oʻyinlari Xitoy poytaxti Pekin shahrida tashkil etiladi. Mazkur 
musobaqada Oʻzbekistonlik sportchilar tomonidan jami oltita medal qoʻlga kiritiladi. Artur 
Taymazov oʻz shaxsiy kolleksiyasiga Olimpiya oʻyinlarining yana bir oltin medalini qoʻshib 
qoʻygan boʻlsa, erkin kurashda Soslan Tigiyev, dzyudoda esa Abdullo Tangriyev kumush medali 
bilan taqdirlanishadi. Oʻz navbatida yana bir dzyudochimiz Rishod Sobirov bronza medaliga 
sazovor boʻladi. Quvonarli jihati, aynan Pekin Olimpiadasiga kelib gimnastikachilarimiz ham 
dastlabki medallarni qoʻlga kiritishadi. Chunki, shu paytga qadar asosan boks va sport kurashlari 
boʻyicha terma jamoamiz aʻzolari Olimpiya oʻyinlari medallariga ega chiqishgan boʻlishsa, bu 
safar Yekaterina Xilko trampolinda, Anton Fokin esa sport gimnastikasida bronza medaliga 
sazovor boʻlishadi. Delegatsiyamiz Pekin Olimpiadasini 202 davlat orasida 40-oʻrinda yakunlaydi.

XXX yozgi Olimpiya oʻyinlariga Buyuk Britaniya poytaxti London shahri mezbonlik qiladi.
Mazkur musobaqada terma jamoamiz delegatsiyasi biroz kamtarroq natija qayd etib, bor yoʻgʻi 
uchta medal bilan qaytadi. Artur Taymazov uchinchi marta jahonning tengsiz polvoni ekanligini 
isbotlab,Olimpiya oʻyinlarining uchinchi oltin medalini qoʻlga kiritadi va ushbu natijasi evaziga 
xaqli ravishda dunyoning buyuk polvonlari orasidan joy oladi.

Dzyudochimiz Rishod Sobirov bu safar ham bronza medali bilan cheklanadi. Bokschimiz 
Abbos Atoyevga ham Olimpiya oʻyinlarining bronza medali nasib etadi. Oʻzbekiston delegatsiyasi 
204 davlat orasida umumjamoa hisobida 47-oʻrinni egallaydi. Aytish kerakki, aynan London 
Olimpiadasidagi natijalar yurtimizda butun sport jamoatchiligi, olimpiya harakati ishtirokchilarini 
yangi gʻalabalar sari chorladi. Chunki oʻsha musobaqada delegatsiyamiz aslo

oʻziga munosib boʻlmagan oʻrinni egallagandi. Boʻlajak Olimpiya oʻyinlariga munosib 
tayyorgarlik koʻrish yoʻlida eng avvalo davlatimiz rahbarining Oʻzbekiston sportchilarini 2016- 
yil Rio-de-Janeyro shahri (Braziliya)da oʻtkaziladigan XXXI yozgi Olimpiya va XV Paralimpiya 
oʻyinlariga munosib tayyorlash toʻgʻrisidagi qarori qabul qilinib, mamlakatimiz sportchilari 
uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish  borasida aniq chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

2013 -yil 25- fevralda eʻlon qilingan mazkur qaror yakunda juda katta ahamiyat kasb etdi 
va ―Rio-2016 Olimpiadasining oʻzbek sporti tarixiga oltin harflar bilan bitilishiga asosiy turtki 
boʻldi desak mubolagʻa boʻlmaydi. Braziliyadagi XXXI yozgi Olimpiya hamda XV Paralimpiya 
oʻyinlarida Oʻzbekistonlik sportchilar qayd etgan natijalar butun dunyoni hayratga soldi.

Olimpiya oʻyinlarida birinchi marta yurtimiz vakillari bir yoʻla toʻrtta oltin medalga sazovor 
boʻlishdi. Ilk bor Oʻzbekiston terma jamoasi tomonidan jami 13 ta medal qoʻlga kiritildi. 
Birinchi marta ogʻir atletikachimiz Ruslan Nurudinov Olimpiya oʻyinlarining oltin medalini 
qoʻlga kiritish bilan birgalikda oʻzbek sportchilari orasida ilk marotaba Olimpiya oʻyinlarining 
rekordini yangiladi. Shuningdek, birinchi marta boks boʻyicha terma jamoamiz umumjamoa 
hisobida birinchi oʻrinni egalladi. Bokschilarimizdan Hasanboy Doʻsmatov, Shahobiddin Zoirov 
va Fazliddin Gʻoyibnazarov va aytib oʻtganimizdek ogʻir atletikachimiz Ruslan Nurudinov 
Olimpiya oʻyinlari chempionligini tantana qilishdi.

Yana ikki nafar bokschimiz Shahram Gʻiyosov va Bektemir Meliqoʻziyev delegatsiyamiz 
hisobiga kumush medallarini qoʻshib qoʻyishdi. Charm qoʻlqop ustalaridan shuningdek, 
Rustam Toʻlaganov va Murodjon Ahmadaliyev, dzyudochilarimiz Diyorbek Oʻrozboyev va 
Rishod Sobirov, sport kurashlari  vakillari Ixtiyor Navroʻzov, Magomed Ibragimov va Elmurat 
Tasmuradovlar bronza medallari bilan  taqdirlanishdi. Oʻzbekiston delegatsiyasi 207 davlat 
orasida 21-oʻrinni egalladi.

Foydalanilgan  adabiyotlar 
1. Mirzahakim Toʻxtamirzayev, Farxod Turdiyev, Munavvarxon Rasulova – Olimp sari.
2. ziyonet.uz. 
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