
Akrobatika Gimnastikası üzrə   
Bakı Çempionatı və Birinciliyi 

Aerobika Gimnastikası üzrə Azərbaycan və Bakı Birinciliyi 

Batut Gimnastikası və Tamblinq üzrə 
Azərbaycan Birinciliyi və Bakı Çempionatı 

 
Yarışların Proqramı 

 
6 dekabr  2017-ci il 

 

Akrobatika Gimnastikası 
12:00-12:45 Qrup 1:   balans hərəkətləri   

Kişi cütlükləri  balacalar (6-12 yaşlı gimnastlar)   
                         uşaqlar (11-16 yaşlı gimnastlar)  
Qadın cütlükləri balacalar (6-12 yaşlı gimnastlar)   
Kişi qrupu   yeniyetmələr (12-18 yaşlı gimnastlar) 
Qadın qrupları balacalar (6-12 yaşlı gimnastlar)   
                           uşaqlar (11-16 yaşlı gimnastlar) 

 
12:45-13:30    Qrup 2:   temp hərəkətləri 

Qarışıq cütlüklər uşaqlar (11-16 yaşlı gimnastlar)  
böyüklər (2004-cü il təvəllüdlülər və daha böyüklər) 

Qadın qrupları yeniyetmələr (12-18 yaşlı gimnastlar) 
Qadın cütlükləri yeniyetmələr (12-18 yaşlı gimnastlar) 
   uşaqlar (11-16 yaşlı gimnastlar) 
Kişi cütlüyü      böyüklər (2004-cü il təvəllüdlülər və daha böyüklər) 

13:30-14:30  Fasilə 
14:30-15:15  Qrup 3:   temp hərəkətləri  

Qadın cütlükləri  balacalar (6-12 yaşlı gimnastlar)   
Kişi cütlükləri  balacalar (6-12 yaşlı gimnastlar)  
                                 uşaqlar (11-16 yaşlı  gimnastlar) 
Kişi qrupu  yeniyetmələr (12-18 yaşlı gimnastlar) 
Qadın qrupları  balacalar (6-12 yaşlı gimnastlar)   
                                 uşaqlar (11-16 yaşlı gimnastlar) 
 

15:15-16:00   Qrup 4:   balans hərəkətləri 
Qarışıq cütlüklər  uşaqlar (11-16 yaşlı gimnastlar) 
                                böyüklər (2004-cü il təvəllüdlülər və daha böyüklər) 
Qadın qrupları  yeniyetmələr (12-18 yaşlı gimnastlar) 
Qadın cütlükləri  yeniyetmələr (12-18 yaşlı gimnastlar)  
   uşaqlar (11-16 yaşlı gimnastlar) 
Kişi cütlüyü  böyüklər (2004-cü il təvəllüdlülər və daha böyüklər) 

16:00-17:00             Fasilə 
                                 
                                Tamblinq   
17:00-17:55            Balacalar (2008),  yeniyetmələr (2004-2007) / kişilər və qadınlar 
17:55-18:20            Fasilə 
18:20-19:10            Yeniyetmələr (2004-2007), gənclər (2001-2003) / kişilər və qadınlar 



19.15                       Mükafatlandırma mərasimi  
 

7 dekabr  2017-ci il 
 

Akrobatika gimnastikası 
12:00-13:40 Qrup 1:   qarışıq hərəkətlər 

Kişi cütlükləri  balacalar (6-12 yaşlı gimnastlar)   
                                 uşaqlar (11-16 yaşlı gimnastlar) 
Qadın cütlükləri  balacalar (6-12 yaşlı gimnastlar)   
Kişi qrupu   yeniyetmələr (12-18 yaşlı gimnastlar) 
Qadın qrupları  balacalar (6-12 yaşlı gimnastlar)  ,  
                                uşaqlar (11-16 yaşlı gimnastlar) 

   Qrup 2:   qarışıq hərəkətlər 
Qarışıq cütlüklər  uşaqlar (11-16 yaşlı gimnastlar)  

böyüklər (2004-cü il təvəllüdlülər və daha böyüklər) 
Qadın qrupları  yeniyetmələr (12-18 yaşlı gimnastlar) 
Qadın cütlükləri  yeniyetmələr (12-18 yaşlı gimnastlar) 
   uşaqlar (11-16 yaşlı gimnastlar) 
Kişi cütlüyü  böyüklər (2004-cü il təvəllüdlülər və daha böyüklər) 

13:45-14-15             Mükafatlandırma mərasimi  
14:15-15:30             Fasilə 

Aerobika gimnastikası 
15:30-16:30             Qrup 1 - fərdi / qadınlar (7-8, 9-11 və 12-14 yaşlı gimnastlar) 
16:30-17:00             Fasilə   
17:00-18:00             Qrup 2 - üçlüklər (7-8, 9-11 və 12-14 yaşlı gimnastlar) 
                                Qarışıq cütlük (9-11 yaşlı gimnastlar)  
                                Qruplar (7-8 və 9-11 yaşlı gimnastlar)  
18:05                       Mükafatlandırma mərasimi  
 


