
Bədii gimnastika üzrə 26-cı Azərbaycan və Bakı Birinciliyi  
Bədii gimnastika üzrə 6-cı Bölgələrarası Kubok 

Aerobika gimnastikası üzrə 5-ci Azərbaycan Birinciliyi və 
Bakı Çempionatı 

 
Yarış cədvəli 

 
10 oktyabr 

                   Bədii gimnastika 
12:00-13:30 Qrup 1: balacalar (2009-2011) - alətsiz, halqa, gürzlər (2 alət) 
13:30-15:00 Qrup 2: balacalar (2009-2011) - alətsiz, halqa, gürzlər (2 alət) 
15:00-15:30                 Fasilə 
15:30-17:00 Qrup 3: balacalar (2009-2011) - alətsiz, halqa, gürzlər (2 alət) 
17:00-18:30 Qrup 4: balacalar (2009-2011) - alətsiz, halqa, gürzlər (2 alət) 
18:30-18:45                 Fasilə 
18:45-20:15 Qrup 5: balacalar (2009-2011) - alətsiz, halqa, gürzlər (2 alət) 

 
  

 

               11 oktyabr 
 

12:00-13:35                 Bədii gimnastika 
 Qrup 1: balacalar (2009-2011) – alətsiz, halqa, gürzlər (1 alət) 
 Aerobika gimnastikası 
 Qrup 1: balacalar (2011-2012) - fərdi çıxışlar 
13:35-15:10 Bədii gimnastika 
 Qrup 2: balacalar (2009-2011) – alətsiz, halqa, gürzlər (1 alət) 
 Aerobika gimnastikası 
 Qrup 2: uşaqlar (2008-2010) - fərdi çıxışlar 
15:10-15:30                 Fasilə 
15:30-17:00 Bədii gimnastika 
 Qrup 3: balacalar (2009-2011) – alətsiz, halqa, gürzlər (1 alət) 
 Aerobika gimnastikası 
 Qrup 3:  
 yeniyetmələr (2005-2007) - fərdi çıxışlar 
 gənclər (2002-2004) - fərdi çıxışlar 
 böyüklər (2001-ci il və daha böyük) - fərdi çıxışlar 
17:00-17:55 Bədii gimnastika 
 Qrup 4: balacalar (2009-2011) – alətsiz, halqa, gürzlər (1 alət) 
17:55-18:40 Bədii gimnastika 
 Qrup 5: balacalar (2009-2011) – alətsiz, halqa, gürzlər (1 alət) 
18:40-19:00 Mükafatlandırma mərasimi (aerobika gimnastikası və bədii gimnastika) 
19:00-19:10 Fasilə 
19:10-20:30 Bədii gimnastika 
 Qrup 6: qrup hərəkətləri - balacalar (2009-2011) – alətsiz, halqa 
20:30-20:40 Mükafatlandırma mərasimi 
 

        
 



12 oktyabr 
 

12:00-14:40 Bədii gimnastika 
 Qrup 1: yeniyetmələr (2007-2008) – top, gürzlər, lent 
 Aerobika gimnastikası 
 Qrup 1:  
 balacalar (2011-2012) - qarışıq cütlüklər 
 balacalar (2011-2012) - üçlük 
 uşaqlar (2008-2010) - üçlük 
 yeniyetmələr (2005-2007) - üçlük 
 böyüklər (2001-ci il və daha böyük) - üçlük 
14:40-15:00                 Mükafatlandırma mərasimi (aerobika gimnastikası) 
15:00-15:15 Fasilə  
15:15-17:45 Bədii gimnastika 
 Qrup 2: yeniyetmələr (2007-2008) – top, gürzlər, lent 
 Aerobika gimnastikası 
 Qrup 2:  
 balacalar (2011-2012) - qruplar 
 uşaqlar (2008-2010) - qruplar 
 yeniyetmələr (2005-2007) - qruplar 
 böyüklər (2001-ci il və daha böyük) - qruplar 
17:45-18:00 Mükafatlandırma mərasimi (aerobika gimnastikası və bədii gimnastika) 
18:00-18:15 Fasilə 
18:15-19:10 Bədii gimnastika 
 Qrup3: 
 qrup hərəkətləri - yeniyetmələr (2007-2008) – top, lent 
 Aerobika gimnastikası 
 Qrup 3: 
 uşaqlar (2008-2010) - aerodans 
19:10-19:20 Mükafatlandırma mərasimi (aerobika gimnastikası və bədii gimnastika) 
19:20-19:30 Fasilə 
 Bədii gimnastika - Bölgələrarası Kubok  
19:30-20:35 Qrup 4: gənclər (2004-2006) – top, gürzlər, lent 
 Qrup hərəkətləri – balacalar (2009-2011) – alətsiz 
20:35-20:45 Mükafatlandırma mərasimi (bədii gimnastika) 
 

13 oktyabr 
 Bədii gimnastika - Bölgələrarası Kubok 
12:00-12:50 Qrup 1: balacalar (2009-2011) - alətsiz, gürzlər 
12:50-13:40 Qrup 2: balacalar (2009-2011) - alətsiz, gürzlər 
13:40-14:30 Qrup 3: balacalar (2009-2011) - alətsiz, gürzlər 
14:30-14:45 Mükafatlandırma mərasimi 
14:45-15:00                 Fasilə 
15:00-16:20 Qrup 5: yeniyetmələr (2007-2008) - alətsiz, top  
16:20-16:30 Mükafatlandırma mərasimi 
 
 Bədii gimnastika - Azərbaycan və Bakı Birinciliyi 
16:30-18:30 Qrup 5: gənclər (2004-2006) – ip, top, gürzlər, lent 
18:30-20:30 Qrup 6: gənclər (2004-2006) – ip, top, gürzlər, lent 
20:30-20:50 Mükafatlandırma mərasimi (alətlər üzrə və komanda hesabı) 

 


