
 

 KİŞİ İDMAN GİMNASTİKASI VƏ AKROBATİKA GİMNASTİKASI 
ÜZRƏ 28-Cİ, QADIN İDMAN GİMNASTİKASI ÜZRƏ 7-Cİ 

AZƏRBAYCAN BİRİNCİLİYİ VƏ BAKI ÇEMPİONATI  
14-16 mart 2023-cü il 

 

14 mart 2023-cü il 

 
12:00-13:30  Qrup 1  
 *QİG – Uşaqlar (2013-2014-cü il), yeniyetmələr (2011-2012-ci il) / dayaqlı 

tullanma, müxtəlif hündürlüklü qollar 
 *KİG – Kiçiklər (2016-cı il), balacalar (2014-2015-ci il), uşaqlar (2012-2013-cü 

il), yeniyetmələr (2010-2011-ci il) / sərbəst hərəkətlər, paralel qollar, halqalar 
  
13:30-14:30 Qrup 2  
 QİG – Yeniyetmələr (2011-2012-ci il), gənclər (2008-2010-cu il) / dayaqlı 

tullanma, müxtəlif hündürlüklü qollar 
 KİG – Gənclər B (2008-2009-cu il), gənclər A (2006-2007-ci il), böyüklər (2005-

ci il və daha böyük) / sərbəst hərəkətlər, paralel qollar, halqalar 
  
14:30-15:30 Fasilə 

 
15:30-16:45 Qrup 3 
 *AKG: Balans hərəkətləri – Balacalar (2008-2017-ci il) / qadın cütlükləri, 

qarışıq cütlüklər, qadın qrupları.  Uşaqlar (2007-2012-ci il) / qadın qrupları,  
yeniyetmələr (2005-2012-ci il) / qadın cütlükləri, qarışıq cütlüklər, kişi cütlükləri, 
qadın qrupları. Gənclər (2004-2010-cu il) / qarışıq cütlüklər, qadın qrupları. 
Böyüklər (2008-ci il və daha böyük) qadın cütlükləri, qarışıq cütlüklər, kişi 
qrupları. 

 
15 mart 2023-cü il 

 
12:00-13:30  Qrup 1  
 *QİG – Uşaqlar (2013-2014-cü il), yeniyetmələr (2011-2012-ci il) / gimnastika 

tiri, sərbəst hərəkətlər 
 *KİG – Kiçiklər (2016-cı il), balacalar (2014-2015-ci il), uşaqlar (2012-2013-cü 

il), yeniyetmələr (2010-2011-ci il) / dayaqlı tullanma, dəstəli at, turnik 
 
13:30-13:45 Mükafatlandırma mərasimi / QİG – Uşaqlar (2013-2014-cü il), yeniyetmələr 

(2011-2012-ci il). KİG - Kiçiklər (2016-cı il) 
 
13:45-14:45 Qrup 2  
 QİG – Yeniyetmələr (2011-2012-ci il) , gənclər (2008-2010-cu il) / gimnastika 

tiri, sərbəst hərəkətlər 
 KİG – Gənclər B (2008-2009-cu il), gənclər A (2006-2007-ci il), böyüklər (2005-

ci il və daha böyük) / dayaqlı tullanma, dəstəli at, turnik 
  
14:45-15:00 Mükafatlandırma mərasimi / QİG – Yeniyetmələr (2011-2012-ci il), gənclər 

(2008-2010-cu il) KİG –Böyüklər (2005-ci il və daha böyük) / müsabiqədən 
kənar 

 
 
15:00-15:45  Fasilə  
 
 
15:45-17:00 Qrup 3 
 * AKG: Temp hərəkətləri – Balacalar (2008-2017-ci il) / qadın cütlükləri, 

qarışıq cütlüklər,qadın qrupları.  Uşaqlar (2007-2012-ci il) / qadın qrupları,  
yeniyetmələr (2005-2012-ci il) / qadın cütlükləri, qarışıq cütlüklər, kişi cütlüklər, 
qadın qrupları. Gənclər (2004-2010-cu il) / qarışıq cütlüklər, qadın qrupları. 
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Böyüklər (2008-ci il və daha böyük) qadın cütlükləri, qarışıq cütlüklər, kişi 
qrupları. 

 
17:00-17:15 Mükafatlandırma mərasimi / AKG - Balacalar (2008-2017-ci il) / qadın 

cütlükləri, qarışıq cütlüklər, qadın qrupları. 
 

16 mart 2023-cü il 

 
10:00-12:30  Qrup 1  
 *KİG – Balacalar (2014-2015-ci il), uşaqlar (2012-2013-cü il), yeniyetmələr 

(2010-2011-ci il) / sərbəst hərəkətlər, paralel qollar, halqalar, dayaqlı tullanma, 
dəstəli at, turnik 

 
12:30-12:45 Mükafatlandırma mərasimi / KİG - Balacalar (2014-2015-ci il), uşaqlar (2012-

2013-cü il), yeniyetmələr (2010-2011-ci il) 
 
12:45-13:45  Fasilə 

 
13:45-16:45 Qrup 2 FİNAL 
 KİG – Gənclər B (2008-2009-cu il), Gənclər A (2006-2007-ci il), böyüklər 

(2005-ci il və daha böyük) / sərbəst hərəkətlər, paralel qollar, halqalar, dayaqlı 
tullanma, dəstəli at, turnik 

  
16:45-17:15 Mükafatlandırma mərasimi / KİG – Gənclər B (2008-2009-cu il), gənclər A 

(2006-2007-ci il), böyüklər (2005-ci il və daha böyük) 
 
17:15-17:30  Fasilə  
 
17:30-18:45 Qrup 3 
 *AKG: Qarışıq hərəkətlər – Uşaqlar (2007-2012-ci il) / qadın qrupları,  

yeniyetmələr (2005-2012-ci il) / qadın cütlükləri, qarışıq cütlüklər, kişi cütlükləri, 
qadın qrupları. Gənclər (2004-2010-cu il) / qarışıq cütlüklər, qadın qrupları. 
Böyüklər (2008-ci il və daha böyük) qadın cütlükləri, qarışıq cütlüklər, kişi 
qrupları. 

 
18:45-19:00 Mükafatlandırma mərasimi / AKG - Uşaqlar (2007-2012-ci il) / qadın qrupları,  

yeniyetmələr (2005-2012-ci il) / qadın cütlükləri, qarışıq cütlüklər, kişi cütlükləri, 
qadın qrupları. Gənclər (2004-2010-cu il) / qarışıq cütlüklər, qadın qrupları. 
Böyüklər (2008-ci il və daha böyük) qadın cütlükləri, qarışıq cütlüklər, kişi 
qrupları. 

 
*QİG – Qadın idman gimnastikası 
*KİG – Kişi idman gimnastikası 
*AKG – Akrobatika gimnastikası 

 


