
AZƏRBAYCAN GİMNASTİKA FEDERASİYASININ YENİDƏN QURULMASININ  
                                 20 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ BİRGƏ YARIŞLAR 

8-11 dekabr 2022-ci il 

 
 
 
 

8 dekabr 2022-ci il 

 
10:00-10:50                 Qrup 1 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Balacalar (2014-cü il) / alətsiz, halqa, top 
10:50-11:35                 Qrup 2 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Balacalar (2014-cü il) / alətsiz, halqa, top 
11:35-12:45                 Qrup 3 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Balacalar (2013-cü il) / alətsiz, halqa, top 
 Aerobika gimnastikası - Balacalar (2014-2015-ci il) / fərdi qadınlar və 

kişilər 
12:45-13:45                 Qrup 4 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Balacalar (2013-cü il) / alətsiz, halqa, top 
 Aerobika gimnastikası- Balacalar (2014-2015-ci il)/ qarışıq cütlüklər, 

üçlüklər 
13:45-13:55 Mükafatlandırma mərasimi / Aerobika gimnastikası – Balacalar (2014-

2015-ci il) / fərdi qadınlar, fərdi kişilər, qarışıq cütlüklər, üçlüklər 
13:55-14:40 Fasilə 
14:40-16:00                 Qrup 5 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Balacalar (2012-ci il) / alətsiz, halqa, top 
 Aerobika gimnastikası - Uşaqlar (2011-2013-cü il) / fərdi qadınlar 
16:00-17:00                 Qrup 6 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Balacalar (2012-ci il) / alətsiz, halqa, top 
 Aerobika gimnastikası - Uşaqlar (2011-2013-cü il) / üçlüklər, qruplar 
17:00-17:10 Mükafatlandırma mərasimi / Aerobika gimnastikası – Uşaqlar (2011-

2013-cü il) / fərdi qadınlar, üçlüklər, qruplar 
17:10-18:05 Qrup 7 - Fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il) / halqa, top, gürzlər 
 Aerobika gimnastikası - Yeniyetmələr (2008-2010-cu il) / fərdi qadınlar 
18:05-18:55 Qrup 8 - Fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il) / halqa, top, gürzlər 
 Aerobika gimnastikası - Yeniyetmələr (2008-2010-cu il) / fərdi 

qadınlar, üçlüklər, qruplar 
18:55-19:30 Qrup 9 - Fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il) / halqa, top, gürzlər 
 Aerobika gimnastikası - Gənclər (2005-2007-ci il) / fərdi qadınlar 
19:30-19:45 Mükafatlandırma mərasimi / Aerobika gimnastikası - Yeniyetmələr 

(2010-2011-ci il) / fərdi qadınlar, üçlüklər, qruplar. Gənclər (2005-2007-ci 
il) / fərdi qadınlar 
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8-11 dekabr 2022-ci il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 dekabr 2022-ci il 
 

10:00-10:50  Qrup 1 - Fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il) / halqa, top, gürzlər 
 Akrobatika gimnastikası - Yeniyetmələr (2004-2010-cu il) / qadın 

qrupu, kişi cütlüyü, qadın cütlüyü, qarışıq cütlük  
 Böyüklər (2007-ci il və daha böyük) / qadın qrupu, kişi cütlüyü, qadın 

cütlüyü, qarışıq cütlük. 
10:50-11:40 Qrup 2 - Fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il) / halqa, top, gürzlər 
 Akrobatika gimnastikası - Yeniyetmələr (2004-2010-cu il) / qadın 

qrupu, kişi cütlüyü, qadın cütlüyü, qarışıq cütlük  
 Böyüklər (2007-ci il və daha böyük) / qadın qrupu, kişi cütlüyü, qadın 

cütlüyü, qarışıq cütlük 
11:40-12:00 Mükafatlandırma mərasimi / Akrobatika gimnastikası - Yeniyetmələr 

(2004-2010-cu il) / qadın qrupu, kişi cütlüyü, qadın cütlüyü, qarışıq 
cütlük. Böyüklər (2007-ci il və daha böyük) / qadın qrupu, kişi cütlüyü, 
qadın cütlüyü, qarışıq cütlük 

12:00-12:25 Qrup 3 - Fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il) / halqa, top, gürzlər 
12:25-13:05 Qrup 4 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Gənclər (2007-2009-cu il) / halqa, top, gürzlər, lent 
13:05-13:45 Qrup 5 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Gənclər (2007-2009-cu il) / halqa, top, gürzlər, lent 
 
16:00  Açılış mərasimi və Qala-şou   
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10 dekabr 2022-ci il 
 

10:00-10:30                 Qrup 1 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Balacalar (2014-cü il) / alətsiz, halqa, top 
 Batut gimnastikası və tamblinq - Yeniyetmələr (2010-2011- ci il), 

Gənclər (2006-2009-cu il) 
10:30-11:00                 Qrup 2 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Balacalar (2014-cü il) / alətsiz, halqa, top 
   
11:00-11:20                 Mükafatlandırma mərasimi/ Bədii gimnastika - Balacalar (2014), Batut 

gimnastikası və tamblinq - Yeniyetmələr (2010-2011- ci il). 
                                    
11:20-11:50                  Fasilə 
 
11:55-12:20                 Qrup 3 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Balacalar (2013-cü il) / alətsiz, halqa, top  
                                    Batut gimnastikası və tamblinq - Gənclər (2006-2009-cu il), Böyüklər 

(2005-ci il və daha böyük) 
12:20-12:45                Qrup 4 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Balacalar (2013-cü il) / alətsiz, halqa, top 
12:45-13:10                 Qrup 5 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Balacalar (2012-ci il) / alətsiz, halqa, top 
13:10-13:35                 Qrup 6 - fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Balacalar (2012-ci il) / alətsiz, halqa, top 
13:35-13:45 Mükafatlandırma mərasimi  
                                     Bədii gimnastika - Balacalar (2012-2013-cü il) Batut gimnastikası və 

tamblinq - Gənclər (2006-2009-cu il), Böyüklər (2005-ci il və daha 
böyük) 

13:45-14:30 Fasilə 
14:30-15:00 Qrup 7 - Fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il) / halqa, top, gürzlər  
15:00-15:30 Qrup 8 - Fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il) / halqa, top, gürzlər 
15:30-16:00 Qrup 9 - Fərdi çıxışlar  
 Bədii gimnastika - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il) / halqa, top, gürzlər 
16:00-16:10 Mükafatlandırma mərasimi/ Bədii gimnastika - Yeniyetmələr (2010-

2011-ci il )  
16:10-17:50 Qrup 10 - fərdi çıxışlar və qrup hərəkətləri 
 Bədii gimnastika - Gənclər (2007-2009-cu il) / halqa, top, gürzlər, lent, 

Balacalar (2012-2014-cü il) / alətsiz, top, Yeniyetmələr (2010-2011-ci il) / 
top 

17:50-18:30 Qrup 11 - fərdi çıxışlar və qrup hərəkətləri  
 Bədii gimnastika - Gənclər (2007-2009-cu il) / halqa, top, gürzlər, lent  
18:30-18:50 Mükafatlandırma mərasimi / Bədii gimnastika - fərdi çıxışlar Gənclər 

(2007-2009-cu il), və qrup hərəkətləri Balacalar (2012-2014-cü il), 
Yeniyetmələr (2010-2011-ci il)  
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11 dekabr 2022-ci il 
 

12:00-12:30 Qrup 1  
 QİG - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il), Gənclər (2007-2009-cu il)  / 

dayaqlı tullanma 
 KİG - Gənclər (2005-2008-ci il), Böyüklər (2004-ci il və daha böyük) / 

sərbəst hərəkətlər, dəstəli at 
12:30-13:00 Qrup 2  
 QİG - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il), Gənclər (2007-2009-cu il) / dayaqlı 

tullanma, üxtəlif hündürlüklü qollar 
 KİG - Gənclər (2005-2008-ci il), Böyüklər (2004-cü il və daha böyük) / 

dəstəli at, halqalar 
13:00-13:30 Qrup 3  
 QİG - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il), Gənclər (2007-2009-cu il) / 

müxtəlif hündürlüklü qollar, gimnastika tiri 
 KİG - Gənclər (2005-2008-ci il), Böyüklər (2004-cü il və daha böyük) / 

halqalar, dayaqlı tullanma  
13:30-14:00 Qrup 4  
 QİG - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il), Gənclər (2007-2009-cu il) / 

gimnastika tiri, sərbəst hərəkətlər 
 KİG - Gənclər (2005-2008-ci il), Böyüklər (2004-cü il və daha böyük) / 

Dayaqlı tullanma, paralel qollar 
14:00-14:30 Qrup 5  
 QİG - Yeniyetmələr (2010-2011-ci il), Gənclər (2007-2009-cu il) / sərbəst 

hərəkətlər  
 KİG - Gənclər (2005-2008-ci il), Böyüklər (2004-cü il və daha böyük) / 

paralel qollar, turnik 
14:30-15:00 Qrup 6  
 KİG - Gənclər (2005-2008-ci il), Böyüklər (2004-cü il və daha böyük) / 

turnik, sərbəst hərəkətlər  
15:00-15:15 Mükafatlandırma mərasimi 

 


