Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən
2015-ci il ərzində görülmüş işlər haqqında
ARAYIŞ
GƏNCLƏR SİYASƏTİ
Hesabat dövründə gənclər siyasəti sahəsində bir sıra vacib istiqamətverici tədbirlər baş tutmuşdur. 26
yanvar 2015-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən "2015-2025-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin İnkişaf Strategiyası" imzalanmışdır. Dünyanın çox az sayda ölkəsində əhalinin ən dinamik qrupu
üçün belə uzunmüddətli strateji sənəd mövcuddur. Strategiyanın qəbul edilməsi ilk növbədə ölkədə
yaradılmış dayanıqlı inkişafı, gələcək hədəflərin aydın təsviri və dövlətin bu sahəyə olan münasibətini
özündə əks etdirir.
2015-ci ildə gənclər siyasətinin infrastrukturu genişlənmişdir. 13 yanvar 2015-ci il tarixdə Azərbaycan
Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə Sumqayıt şəhərində növbəti “Gənclər evi” istifadəyə
verilmişdir. Hazırda ölkədə istifadəyə verilmiş 33 "Gənclər evi Mərkəzi" Azərbaycanda gənclərin geniş
kütləsi ilə iş aparmaq üçün unikal imkan və şərait yaradır.
Gənclərin yaradıcılıq və təşəbbüskarlığını stimullaşdırmaq və qiymətləndirmək məqsədi ilə 2 fevral 2015-ci il
tarixdə elm, təhsil, mədəniyyət, ədəbiyyat və ictimai fəaliyyət sahələrində fərqlənmiş 6 nəfər gəncə
"Gənclər üçün Prezident Mükafatı" təqdim edilmişdir.
Gənclər arasında tariximizin, milli adət-ənənələrimizin, mədəni köklərin daha yaxşı öyrənilməsi və
vətənpərvərlik ruhunun yüksəlməsi məqsədi ilə 13 mart 2015-ci il tarixdə “Atəşgah Məbədi” Dövlət TarixiMemarlıq Qoruğu ərazisində "açıq səma altında teatr" formatında “Mədəni irs: Novruz” Gənclər
Festivalı, 24-27 sentyabr 2015-ci il tarixdə İsmayıllı rayonunda isə etno-irs günləri keçirilmişdir.
02 may 2015-ci il tarixdə Lənkəran rayonunda faşizm üzərində Qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş
ali təhsil müəssisələri tələbələrinin iştirakı ilə “Tarixin canlı səhifələri” adlı lII Gənclər Festivalı keçirilmişdir.
“Tarixi rekonstruksiya” formatında təşkil edilmiş Festival azərbaycanlı döyüşçülərin Böyük Qələbəyə
verdikləri töhfələri və onların şərəf dolu tarixi döyüş səhnələrini canlandırmışdır. Hadisələrin
canlandırılmasında 250 nəfərə yaxın gənc iştirak etmişdir.
Gənclərin elmə həvəsləndirilməsi, dəqiq elmlər sahəsində bilikli gənclərin üzə çıxarılması və dəstəklənməsi
məqsədi ilə "İstedadların hazırlığı laboratoriyası" layihəsi çərçivəsində keçirilən 3 on-line olimpiadaya 1200
nəfər məktəbli qatılmışdır. 26-27 noyabr 2015-ci il tarixlərində Bakıda keçirilmiş III Respublika Final
Olimpiadasında onlardan 87 nəfər iştirak etmiş, 29 nəfər qalib müəyyən edilmişdir. Həmin şagirdlərin
beynəlxalq elmi yarışlara hazırlığı aparılacaqdır.
Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələrə dövlət qayğısının daha da artırılması və onların asudə
vaxtının səmərəli təşkil edilməsi məqsədilə 10 iyun – 23 avqust 2015-ci il tarixlərində Bakı şəhəri, Şüvəlan
qəsəbəsində yerləşən Respublika Uşaq İstirahət və Sağlamlıq Mərkəzində dörd növbədə yay düşərgələri
təşkil edilmişdir. Düşərgələrdə ümumilikdə 420 nəfər aztəminatlı ailələrdən olan, Azərbaycanın
Ermənistanla təmas xəttində yerləşən rayonlarda yaşayan, sağlamlıq imkanları məhdud uşaq və
yeniyetmələrin mənalı istirahəti təmin edilmişdir.
Tələbələ və gənclərin diplomatiya və beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində təcrübi biliklər və bacarıqlarını
artırmaq məqsədilə 10-15 avqust 2015-ci il tarixlərdə Daşkəsən rayonunda yerləşən Gənclərin İstirahət və
Təlim Mərkəzində BMT Modeli üzrə Yay Məktəbi keçirilmişdir. Tədbirdə 9 ali məktəbdən 80-dən artıq gənc
iştirak etmişdir.

31 oktyabr 2015-ci il tarixdə Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərinə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər
Təşkilatının (AMOR) “RAGT: gənclərin layiqli gələcəyi naminə” adı altında VI Forumu və sərgi keçirilmişdir.
Forum çərçivəsində RAGT-nin III Hesabat-seçki konfransı, 5 bölmədə müzakirələri (İDEA: “Bir Dünya, Bir
Gələcək”, “Ədalət səfiri ol”, “Azərbaycan və yeni dövrün çağırışları”, “Turizmin və diyarşünaslığın inkişafı
gənclərin vətənpərvərlik və mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinin vasitəsi kimi”, “Gənclər karyera inkişafı: sahibkarlıq və
uğura aparan yol”) təşkil edilmişdir.
Azərbaycanda böyük miqyaslı beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi gənclər arasında könüllülər hərəkatının
inkişafına təkan vermişdir. I Avropa Oyunlarına 17 minədək gənc könüllü olaraq qatılmış, qısa müddətdə
onların hazırlığı aparılmışdır. Könüllülər üzərinə düşən vəzifələri böyük məsuliyyət və ruh yüksəkliyi ilə icra
etmişlər.
Ümumilikdə 2015-ci il ərzində gənclərlə iş sahəsində 94 tədbir keçirilib, onlardan 79-u yerli, 15-i isə
beynəlxalq səviyyəli olmuşdur. 199 nəfər xarici ölkələrə ezam olunmuş, 771 nəfər isə Azərbaycan
Respublikasında qəbul edilmişdir.

Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi

19 yanvar 2015-ci il tarixdə “20 Yanvar - hadisələrinin gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində rolu”
mövzusunda toplantı keçirilmişdir.
30 yanvar 2015-ci il tarixdə “2 fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü” münasibəti ilə Cəmşid Naxçıvanski adına
Hərbi Liseydə xidmət edən kursantlarla görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı təhsildə fərqlənmiş kursantlar
nazirliyin "Fəxri Fərman"ları ilə təltif olunmuş, hərbi liseyə idman ləvazimatları və hədiyyələr təqdim
edilmişdir.
01 may 2015-ci il tarixdə "Virtual Qarabağ" İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Mərkəzinin istehsal
etdiyi "Qafqaz Albaniyası: Gecikmiş həqiqətlər" sənədli və "Laçın - virtual səyahət" 3D qrafik təsvirli filmlərin
təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
09-10 may 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində “Şahin” hərbi-idman oyununun respublika final yarışı
keçirilmişdir.
14 may 2015-ci il tarixdə ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclər arasında
təbliğ edilməsi məqsədi ilə Sumqayıt şəhərində “Ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq
məfkurəsinin gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində rolu” mövzusunda konfrans keçirilmişdir.
01 oktyabr 2015-ci il tarixdə Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında „Mən
Azərbaycanlıyam“ adlı milli-intellektual televiziya layihəsinin 5-ci mövsümünün qaliblərinin
mükafatlandırılması mərasimi keçirilmişdir.
16 oktyabr 2015-ci il tarixdə Abşeron rayonu ərazisində yerləşən "N" saylı hərbi hissədə xidmət edən əsgər
və zabit heyəti ilə "18 oktyabr-Dövlət Müstəqilliyi Günü" münasibəti ilə görüş keçirilmişdir.
23 dekabr 2015-ci il tarixdə “Ağdam” 3D qrafik sənədli filmin, “Qarabağ atı” adlı animasiya filmin və
Qarabağın dövlət əhəmiyyətli memarlıq abidələrinin elektron xəritəsinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
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Yaradıcı gənclərlə iş və asudə vaxtın təşkili

02 fevral 2015-ci il tarixdə Azərbaycan gəncləri günü münasibətilə gənc rəssamların əsərlərindən ibarət
sərgi, istedadlı və yaradıcı gənclərin mükafatlandırılma mərasimi keçirilmişdir. 17 nəfər istedadlı və yaradıcı
gənc, gənclərin 9 qeyri-hökumət təşkilatı və 4 tələbə-gənclər təşkilatı Gənclər və İdman Nazirliyinin
mükafatlarına layiq görülmüşlər.
26 fevral-02 mart 2015-ci il tarixlərdə “Breyn-rinq” intellektual oyunu üzrə Azərbaycan Çempionatının
televiziya layihəsi hazırlanmışdır. Çempionatda 18 regiondan 32 komanda iştirak etmişdir.
23-26 fevral 2015-ci il tarixlərdə “Breyn-ring” intellektual oyunu üzrə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Kuboku uğrunda Beynəlxalq turnir" televiziya layihəsi həyata keçirilmişdir. Turnirdə 11 ölkədən 12
komanda iştirak etmişdir.
23 fevral-04 mart 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində Mingəçevir, Lənkəran şəhərlərinin, Goranboy, Saatlı,
Sabirabad, Daşkəsən, Quba və Qusar rayonlarının "Gənclər ev"lərinin fəalları üçün regionlarda yaradıcı
gənclərin fəaliyyətinin dəstəklənməsi məqsədilə təlim kursları keçirilmişdir.
13-16 mart 2015-ci il tarixlərdə intellektual oyunlar üzrə "Xəzər Kuboku" IV Bakı Beynəlxalq turnir layihəsi
həyata keçirilmişdir. Beynəlxalq turnirə 9 ölkədən 360 iştirakçı qatılmışdır.
12-16 aprel 2015-ci il tarixlərdə "İslam dünyasının gənc (20 yaşadək) klassik musiqi ifaçılarının 4-cü
Beynəlxalq müsabiqəsi" layihəsi həyata keçirilmişdir. Müsabiqəyə 8 ölkədən 60 iştirakçı qatılmışdır.
12, 19 və 26 aprel 2015-ci il tarixlərdə “İstedadların hazırlığı laboratoriyası” lll Respublika olimpiadası
çərçivəsində l, ll və lll on-line mərhələləri keçirilmişdir. 1200 nəfərdən artıq VII-XI sinif şagirdi
www.istedad.az saytında qeydiyyatdan keçərək on-line mərhələlərdə iştirak etmişdir.
01 may 2015-ci il tarixdə Tiflisdə keçirilmiş Müəllif Mahnıları Beynəlxalq Festivalının seçmə mərhələsinə
dəstək verilmişdir.
30 avqust 2015-ci il tarixdə müəllif mahnıları həvəskarları üçün İbrahim İmaməliyevin və Samir Rəcəbovun
iştirakı ilə ustad dərsləri keçirilmişdir.
21 oktyabr 2015-ci il tarixdə VII Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalı keçirilmişdir. Festivala 8 ölkədən 70
iştirakçı qatılmışdır.
09 noyabr 2015-ci il tarixdə "Bayraq günü"nə həsr olunmuş məktəblilər arasında "Xəmsə" Milli İntellektual
oyunu üzrə turnir keçirilmişdir.
Noyabr ayında "Gənc Alimlərin Əsərləri" adlı jurnalın 11-ci sayı çap edilmişdir.
25-27 noyabr 2015-ci il tarixlərində "İstedadların hazırlığı laboratoriyası" layihəsi çərçivəsində lll Respublika
olimpiadasının final və mükafatlandırma mərhələləri keçirilmişdir. Riyaziyyat, fizika və kimya üzrə IX – XI
sinif şagirdləri arasında keçirilən final mərhələsində 98 nəfər iştirak hüququ qazanmışdır. 29 nəfər şagird 1ci, 2-ci, 3-cü yerlərə layiq görüldü və qiymətli hədiyyələr qazandı.
28 dekabr 2015-ci il tarixdə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr olunmuş “Odlar Yurdu”
kompüter oyunu üzrə turnir keçirilmişdir.
"SPACE" kanalında yayımlanan "Gülüş yığması" televiziya layihəsinin 2015-ci il mövsümünün hazırlanmasına
dəstək verilmişdir.
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"Art təhsil 2015" adlı layihə çərçivəsində tədbirlər həyata keçirilmişdir.
"Yeni nəsil" 2013-2014-cü illərin hesabat toplusu üç dildə (Azərbaycan, rus, ingilis) hazırlanmışdır .
"Gənc alimlərin əsərləri" adlı jurnalın 10-cu sayı çap edilmişdir.

Sağlam həyat tərzinin təbliği və sosial proqramlar

02 fevral-Azərbaycan gəncləri günü ilə əlaqədar Əlil yeniyetmə və gənclərin III Respublika Festivalı
keçirilmişdir.
09-27 fevral 2015-ci il tarixlərdə Binəqədi, Səbayıl, Nərimanov, Sabunçu, Suraxanı, Xəzər, Qaradağ, Yasamal,
Nəsimi, Xətai, Nizami, Abşeron, Sumqayıt şəhərlərində, 01-07 mart tarixlərdə isə Hacıqabul, Saatlı,
Sabirabad, İmişli, Beyləqan, Lerik, Astara rayonlarında “Həyatla oyun” adlı maarifləndirici teatr tamaşası
nümayiş etdirilmişdir.
27 mart-02 aprel 2015-ci il tarixlərdə “Narkostop” devizi altında Gənclərin III Ümumrespublika Teatr
Festivalı keçirilmişdir.

Mart-aprel aylarında Mingəçevir, Göygöl, Tovuz, Daşkəsən, Ağstafa şəhər və rayonlarında
rayon (şəhər) gənclər və idman idarələrində çalışan dövlət qulluqçularının iştirakı ilə
"Korrupsiya hüquqpozmaları və vətəndaş məmur münasibətləri" mövzusunda, may ayında
isə Lənkəran, Lerik, Masallı, Cəlilabad, Biləsuvar, Neftçala, Salyan, Yardımlı şəhər və
rayonlarında "Dövlət qulluğunda peşəkarlıq və fərdi məsuliyyətin artırılması" mövzusunda
təlim kursları keçirilmişdir.
6 aprel 2015-ci il tarixdə Xəzər rayonu ərazisində yerləşən Heydər Əliyev adına parkda
“Gənclərin Sağlamlıq Festivalı” keçirilmişdir.
2015-ci ilin may ayında Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilati dəstəyi ilə Respublika QİÇS-lə Mübarizə
Mərkəzi tərəfindən Azərbaycan Dövlət Aqrar və Lənkəran Dövlət Universitetləri, Ağdaş Pedaqoji Texnikumu,
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Zaqatala, Şəki filialları, Tovuz Dövlət Sosial İqtisadi, İsmayıllı Dövlət
Humanitar və Texnologiya, Göyçay Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleclərində QİÇS-dən vəfat edən
insanların Ümumdünya xatirə gününə həsr olunmuş aksiyalar keçirilmişdir.
11-15 may 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində “MDB üzv dövlətlərində sağlam həyat tərzinin təbliği üzrə
innovativ texnologiyalar” adlı beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfransda 8 ölkədən 15 nəfər iştirak
etmişdir.
05 iyun 2015-ci il tarixdə Mingəçevir şəhərində Gənclər və İdman Nazirliyinin və İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Gənc sahibkarların istehsal etdikləri məhsulların sərgisi” və “Gənclərin
sahibkarlıq təşəbbüslərinin dəstəklənməsi” mövzusunda konfrans keçirilmişdir.
İyul-avqust aylarında Ağsu, Ağdaş, Zərdab, İsmayıllı, Göyçay, Ucar, Qobustan, Şamaxı və Qəbələ
rayonlarında “Dövlət qulluğunda korrupsiyaya qarşı şəffaflığın artırılması”, oktyabr-noyabr aylarında
Quba, Qusar, Şabran, Xaçmaz, Hacıqabul, Sabirabad, Saatlı və Beyləqan rayonlarında “Antikorrupsiya
siyasəti dövlətin davamlı iradəsidir: görülən işlər və perspektivlər” mövzusunda rayon (şəhər) gənclər və
idman idarələrində çalışan dövlət qulluqçularının iştirakı ilə seminar-müşavirə keçirilmişdir.
07 oktyabr 2015-ci il tarixdə Suraxanı rayonunda insan alverinə qarşı mübarizə məqsədilə hazırlanmış
4

“Günahsız günahkarlar” adlı tamaşa nümayiş etdirilmişdir.
Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən gənclər və gənclər təşkilatları, beynəlxalq ekspertlərlə
məsləhətləşmələr nəticəsində "Azərbaycan gəncliyi 2016-2020-ci illərdə" Dövlət Proqramının layihəsini
hazırlanmışdır. Sənəd layihəsi bir sıra dövlət qurumlarına müzakirə və rəylərin bildirilməsi üçün ilk dəfə 10
avqust 2015-ci il tarixdə göndərilmiş və 13 noyabr 2015-ci il tarixdə Gənclər və İdman Nazirliyində
“Azərbaycan gəncliyi 2016-2020-ci illərdə Dövlət Proqramı”nın layihəsinin növbəti müzakirəsi keçirilmişdir.
2015-ci ilin noyabr və dekabr aylarında Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilati dəstəyi ilə Respublika QİÇS-lə
Mübarizə Mərkəzi tərəfindən respublikanın 25 ali və orta təhsil müəssisəsində “Avropa İİV-ə testləşmə
həftəliyi” çərçivəsində və 1 dekabr Ümumdünya QİÇS-lə Mübarizə Gününə həsr olunmuş aksiyalar
keçirilmişdir. Aksiyalar zamanı ali və orta təhsil müəssisələrində İİV/QİÇS statusunu müəyyən etmək
məqsədilə QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin həkimləri tərəfindən tələbələr üçün könüllü və anonim qaydada
ekspress-testdən keçmək, məsləhət almaq və İİV/QİÇS-in ötürülmə yolları, profilaktikası və s. barədə
məlumat materiallarının paylanılması təmin edilmişdir.
28 noyabr 2015-ci il tarixdə Gənclər və İdman Nazirliyinin və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Məzun- 2015” əmək yarmarkası keçirilmişdir. Yarmarkada 51 təşkilat və şirkət tərəfindən
800-dən artıq vakansiya haqqında məlumat təqdim edilmişdir.
08-10 dekabr 2015-ci il tarixdə “10 dekabr – Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü”nə həsr olunmuş gənclərin
yaradıcılıq festivalı keçirilmişdir. Festival çərçivəsində “Abşeron” rəsm qalereyasında plakatların sərgisi
keçirilmiş və Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında insan hüquqlarına həsr olunmuş teatr tamaşalarından
səhnəciklər nümayiş edilmişdir.
22 dekabr 2015-ci il tarixdə “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramının yekunlarına həsr
olunmuş Əlaqələndirmə Şurasının iclası keçirilmişdir.

Gənclər təşkilatları ilə iş

Gənclər təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 01 fevral-01 mart 2015-ci il tarixlərdə
növbəti müsabiqə elan olunmuşdur. Müsabiqəyə 163 layihə təqdim edilmişdir.
05 fevral 2015-ci il və 8 aprel 2015-ci il tarixlərdə Gənclər və İdman Nazirliyinin yanında Gənclərlə iş üzrə
İctimai Şuranın iclasları keçirilmişdir.
9-11 fevral 2015-ci il tarixlərdə Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı Regional Gənclər Bölməsi” layihəsinin
rəhbəri Hans Juerqen-Meathin Bakıya səfəri təşkil edilmiş və 2015-ci il üçün əməkdaşlıq proqramı müzakirə
edilmişdir.
20-26 mart 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində “Avropa Tələbələr Forumu-Bakı” İctimai Birliyi ilə birgə
“Novruz” Beynəlxalq Gənclər Festivalı keçirilmişdir. Festivalda Albaniya, Almaniya, Belarus, Belçika, Bosniya
və Herseqovina, Estoniya, Fransa, Gürcüstan, Hollandiya, İrlandiya, İspaniya, İtaliya, Kipr Respublikası,
Qırğızıstan, Moldova, Özbəkistan, Polşa, Rumıniya, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və Yunanıstandan 30 nəfər
gənc iştirak etmişdir.
28-30 mart 2015-ci il tarixlərdə Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı şəhərində “Gənc
Tərcüməçilər” İctimai Birliyi tərəfindən Beynəlxalq Tərcüməçilər Federasiyasının Şura iclası keçirilmişdir.
İclasda Fransa, Danimarka, Norveç, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Almaniya, İtaliya, Panama, Çin,
Yeni Zelandiya, Hollandiya, CAR, Argentina, Böyük Britaniya, eləcə də Azərbaycandan 21 nəfər gənc iştirak
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etmişdir.
07-11 aprel 2015-ci il tarixlərdə Gəncə şəhərində Gənclər Təşkilatları Milli Şurası tərəfindən “Gəncə 2016:
Gələcəyə Baxış” adlı beynəlxalq layihə həyata keçirilmişdir. Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən qismən
maliyyələşdirirlmiş layihədə İtaliya, Gürcüstan, Ukrayna, İspaniya, Rumıniyadan 12 və Azərbaycandan 100
nəfər gənc iştirak etmişdir.
22-24 aprel 2015-ci il tarixlərdə Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Regional Gənclər Bölməsi və Gənclər və
İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində “Gənclərlə işin qiymətləndirilməsi üzrə göstəricilər” və
“Gənclər siyasətinin hazırlanması, həyata keçirilməsi və qiymətləndirilməsinə gənclərin və maraqlı tərəflərin
cəlb olunması” adlı 2 regional seminar keçirilib. Seminarda Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova və
Belarusdan 25 nəfər iştirak edib.
25-30 aprel 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində “Böyük İpək Yolu” Beynəlxalq Gənclər İttifaqının “Gənc
şairələrin III Beynəlxalq Forumu” adlı layihəsinin keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak
etmişdir. Forumda 15 nəfər xarici ölkə gəncləri və Azərbaycandan 60 nəfər gənc iştirak etmişdir.
01-06 may 2015-ci il tarixlərdə Gəncə şəhərində “İRƏLİ” İctimai Birliyinin “Region gənclərinin I əməkdaşlıq
forumu” adlı layihəsinin həyata keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir.
Layihəyə 100 nəfər gənc cəlb edilmişdir.
15 may 2015-ci il tarixdə Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının üzv və üzv olmayan təşkilatlarının iştirakı ilə
“Azərbaycan gəncliyi 2016-2020-ci ilərdə” Dövlət Proqramının hazırlanmasına dair ictimai müzakirə
keçirilmişdir.
11 – 19 iyul 2015-ci il tarixlərdə Gədəbəy rayonunda “Wonderland Azerbaijan 2015” beynəlxalq skaut
düşərgəsi keçilmişdir. Düşərgədə Avstraliya, Meksika, Ukrayna, Türkiyə, Polşa, Gürcüstan
və Yunanıstandan 23, Azərbaycandan isə 133 nəfər iştirak etmişdir.
01 noyabr 2015-ci il tarixdə Milli Məclisə seçkilərdə ilk dəfə səs verən gənclərin iştirakını təmin etmək üçün
Gənclər və İdman Nazirliyinin təlimatına uyğun olaraq, 2015-ci ilin avqust – oktyabr aylarında rayon (şəhər)
gənclər və idman idarələri tərəfindən “Sənin səsin – sənin gələcəyin” devizi altında təlimlər, seminarlar,
görüşlər keçirilmiş və müxtəlif maarifləndirci vasitələr paylanmışdır. Tədbirlərdə 5 min gənc iştirak etmişdir.
04 – 09 avqust 2015-ci il tarixlərdə Gəncə şəhərində “İRƏLİ” İctimai Birliyi tərəfindən “Azərbaycan
gənclərinə dəstək: yaşıl” adlı layihənin keçirilməsində Gənclər və İdman Nazilriyi payçı kimi iştirak etmişdir.
Layihədə 110 nəfər yerli gənc iştirak etmişdir.
10-20 sentyabr 2015-ci il tarixlərdə Lənkəran şəhərində Gənclər Təşkilatları Milli Şurası tərəfindən “Yerli
gənc” adlı layihənin keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir. Layihədə 125 nəfər
yerli gənc iştirak etmişdir.
12-30 sentyabr 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası tərəfindən “Skautların
Liderlik Məktəbi” adlı layihənin keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir.
Layihədə 300 nəfər yerli gənc iştirak etmişdir.
01-05 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatının və Avrasiya Regional
Bürosunun idarə heyətlərinin iclası keçirilmişdir. İclaslarda 35-ə yaxın ölkədən 43 nəfər iştirak etmişdir.
01 noyabr 2015-ci il tarixdə Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatının Baş katibi Skot Tiri və Dünya Skaut
Komitəsinin sədri Joao Armando Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
qəbul edilmişlər.
25 noyabr 2015-ci tarixdə Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu və
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Gənclər Təşkilatları Milli Şurası ilə birgə Gənclər təşkilatlarının II Konqresi keçirilmişdir.
“Kainat” Gənclər Dəstək İctimai Birliyinin, “Gənclər və Gələcək” İctimai Birliyinin, “Azərbaycan Gənc
Peşəkar və Saç Ustaları və Estetikləri” İctimai Birliyinin, “Şirvan Region Gənclərinin İnkişaf Mərkəzi” İctimai
Birliyinin, “Dialoq Gənclərin Diskussiya Klubu” İctimai Birliyinin, “Yeni Həyat” Gənclər İctimai Birliyinin,
“İnnovativ Gənclər” İctimai Birliyinin, “Yaradıcı və İstedadlı Gənclərin İnkişafına Yardım” İctimai Birliyinin,
“Elmli və Yaradıcı Gənclər” İctimai Birliyinin, “Gələcək” Gənclər İctimai Birliyinin, “Elm” Gənclərin Sosialİntellektual İnkişafa Dəstək İctimai Birliyinin dövlət qeydiyyatına alınmaları ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyi
qarşısında vəsadət qaldırılmışdır.
“Həkimlər və Təbib Tələbələr“ İctimai Birliyini Beynəlxalq Təbib Tələbələr Assosiasiyasına üzvülük haqqının
ödənilməsinə kömək göstərilmişdir.

Tələbə və tələbə-gənclər təşkilatları ilə iş

2015-ci ilin yanvar ayından etibarən Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə “İşıqlı həyat” sosial
yönümlü layihənin təbliğatının aparılması məqsədi ilə “Azad Azərbaycan”-106.3FM radiosunda “Avtostop”
verilişində “İşıqlı həyat” rubrikası fəaliyyətə başlamışdır.
12-14 fevral 2015-ci il tarixlərdə Heydər Əliyev Mərkəzi və Təhsil Nazirliyi ilə birgə məktəblilər arasında
“Sabahın alimləri” IV Respublika müsabiqəsi keçirilmişdir.
21 fevral 2015-ci il tarixdə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı ilə birgə 26 fevral- Xocalı
soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri arasında
"Mahir nişançı" güllə atıcılığı üzrə VIII Respublika turniri keçirilmişdir.
13 mart 2015-ci il tarixdə Suraxanı rayonunda yerləşən “Atəşgah Məbədi” Dövlət Tarixi-Memarlıq Qoruğu
ərazisində “Mədəni irs” Gənclər Festivalı keçirilmişdir.
15 aprel 2015-ci il tarixdə Çexiya Respublikasının Praqa şəhərində Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyi
(АМОР) tərəfindən keçirilən "Bizim dünya" adlı Forum və ona həsr olunmuş mədəni-kütləvi tədbirə dəstək
verilmişdir.
02 may 2015-ci il tarixdə Lənkəran rayonunda faşizm üzərində qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş ali təhsil
müəssisələrinin tələbələrinin iştirakı ilə “Tarixin canlı səhifələri” adlı lII Gənclər Festivalı keçirilmişdir.
08 may 2015-ci il tarixdə Bakı Slavyan Universitetində faşizm üzərində qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş ali
təhsil müəssisələrinin tələbələrinin iştirakı ilə breyn-rinq üzrə respublika çempionatı keçirilmişdir.
Çempionatda 16 ali məktəbi təmsil edən 96 tələbə iştirak etmişdir.
05 – 25 avqust 2015-ci il tarixlərdə gənclər təşkilatları arasında “Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti,
Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Qarabağ tarixi, mədəniyyəti haqqında həqiqətlərin
yayılmasına dair fəaliyyətlər” mövzusunda müsabiqə keçirilmişdir. Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları
İttifaqının "Vizual vasitələrlə virtual məkanda Qarabağ həqiqətlərinin yayılması" adlı layihəsi seçilmiş və
maliyyələşdirilmişdir.
10-15 avqust 2015-ci il tarixlərdə tələbələr və gənclərin diplomatiya və beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində
təcrübi biliklər və bacarıqlarını artırmaq məqsədilə Daşkəsən rayonunda yerləşən Gənclərin İstirahət və
Təlim Mərkəzində BMT Modeli üzrə Yay Məktəbi keçirilmişdir. Tədbirdə 9 ali məktəbdən 80-dən artıq gənc
iştirak etmişdir.
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24-28 sentyabr 2015-ci il tarixlərdə İsmayıllı rayonunun 2015-ci ilin Gənclər Paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar
ali təhsil müəssisələri tələbələrinin iştirakı ilə bu rayonda etno-irs günləri keçirilmişdir. Layihənin
keçirilməsində məqsəd - Azərbaycanın milli-mədəni irsinin, tarixinin, adət və ənənələrinin qorunub
saxlanılması və təbliğ edilməsidir. Festivalda gənc aktyor və tələbələr Azərbaycan xalqının qədim rəqslərini
və xalq oyunlarını nümayiş etdirmişlər. Festival səhnəsində 100 nəfərə yaxın gənc aktyor, tələbə, İsmayıllı
rayonununda fəaliyyət göstərən folklor qrupları və xalq sənətkarları iştirak etmişlər.
31 oktyabr 2015-ci il tarixdə Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərinə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər
Təşkilatının (AMOR) “AMOR: gənclərin layiqli gələcəyi naminə” adı altında VI Forumu və sərgisi keçirilmişdir.
Forum çərçivəsində III Hesabat-seçki konfransı və 4 paneldə müzakirələr İDEA: “Bir Dünya, Bir Gələcək”,
“Ədalət səfiri ol”, “Azərbaycan və yeni dövrün çağırışları”, “Turizmin və diyarşünaslığın inkişafı gənclərin
vətənpərvərlik və mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinin vasitəsi kimi”, “Gənclər karyera inkişafı: sahibkarlıq və uğura
aparan yol” keçirilmişdir.
Hesabat dövründə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı tərəfindən təqdim edilən “Olimpiya
şəhərciyi: könüllülərin hazırlığı düşərgəsi”, "Virtual Qarabağ İKT Mərkəzi - Azərbaycan həqiqətlərinin
yayılmasına dair fəaliyyətlər" və “Yaşayan tarix-4” adlı layihələrin həyata keçirilməsində nazirlik payçı kimi
iştirak etmişdir.

İ D M A N

Gənc nəslin sağlam ruhda böyüyüb tərbiyə olunması, ölkədə bədən tərbiyəsi və idmanın kütləviliyinin təmin
edilməsi, yüksək dərəcəli idmançıların hazırlanması, Olimpiya hərəkatının genişləndirilməsi, Avropa
Oyunlarına yüksək səviyyədə hazırlığın təmin edilməsi, idmanın maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi
istiqamətində işlər uğurla davam etdirilmişdir.
2015-ci ildə respublikada fəaliyyət göstərən federasiyalar ilə birlikdə ölkəmizdə 200-dən çox respublika
yarışları təşkil edilmiş, 46 beynəlxalq yarış keçirilmişdir. Xarici ölkələrdə keçirilmiş 196 beynəlxalq yarışlarda
isə ölkə yığma komandalarının iştirakı təmin olunmuşdur.
2015-ci il ərzində olimpiya və qeyri-olimpiya idman növləri üzrə rəsmi beynəlxalq yarışlarda - dünya və
Avropa çempionat və birinciliklərində, kubok yarışlarında 321 qızıl, 222 gümüş və 280 bürünc, ümumilikdə
isə 823 medal (2014-cü ildə 805 medal- 275 qızıl, 255 gümüş, 275 bürünc ) əldə edilmişdir. Bunlardan 297
medal (105 qızıl, 61 gümüş, 131 bürünc) olimpiya, 526 medal isə (216 qızıl, 161 gümüş, 149 bürünc) qeyriolimpiya idman növlərindən olmuşdur.
İdman növləri üzrə yığma komandalar hər biri 12 gündən az olmayaraq 101 təlim-məşq toplanışlarında
iştirak etmişdir. Bu təlim-məşq toplanışlarından 65-i Azərbaycanda, 36-sı isə xarıcı ölkələrdə keçirilmişdir.
Təlim-məşq toplanışlarında ümumilikdə 6000 nəfərədək idmançı iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cəhab İlham Əliyevin 12 avqust 2015-ci il tarixli "XXXI Yay Olimpiya
Oyunlarına hazırlıq haqqında" Sərəncamına əsasən Olimpiya Oyunlarına hazırlıq işləri xüsusi proqram
əsasında həyata keçirilir.
2016-cı ildə Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində keçiriləcək XXXI Yay Olimpiya Oyunlarına bu günədək
artıq 7 idman növü üzrə 29 lisenziya əldə edilmişdir. Bunlardan: boks- 3, atletika- 3, avarçəkmə- 5, güləş-11
(yunan-roma-4, sərbəst güləş-4, qadın güləşi-3), gimnastika-2, agır atletika-4, taekvondo-1 lisenziya
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qazanmışdır.
Eyni zamanda Azərbaycan paralimpiyaçıları da XXXI Yay Paralimpiya Oyunlarına 4 idman növü üzrə 13
lisenziya əldə etmişlər. Bunlardan atletika -4, cüdo- 6, üzgüçülük-2, poverliftinq-1 lisenziya qazanmışdır.
5 mart - “Bədən tərbiyəsi və idman günü”ndə ölkəmizdə gənclərlə iş və idman sahəsində çalışan
əməkdaşlardan 4 nəfər 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə, 2 nəfər “Tərəqqi” medalı ilə və 21
nəfər isə “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilmişlər.
İdman mütəxəssislərinə fəxri adların verilməsi ilə əlaqədar daxil olmuş sənədlərə 2013-2016-cı illər üçün
Azərbaycan Respublikasının Vahid İdman Təsnifatına uyğun olaraq baxılmış və müvafiq qaydada rəy
hazırlanaraq fəxri adların, təqaüdlərin verilməsi və sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması komissiyasına təqdim
olunmuşdur.
İdman növləri üzrə ali, I və II ixtisas kateqoriyasının verilməsi ilə əlaqədar təqdim olunmuş sənədlərə
Azərbaycan Respublikasının mövcud Vahid İdman Təsnifatına uyğun olaraq baxılmış, əmrləşdirilmiş və
müvafiq vəsiqələrin hazırlanması işləri yerinə yetirilmişdir. 2015-ci il ərzində ayrı-ayrı idman növləri üzrə 91
məşqçi-müəllimə müvafiq ixtisas kateqoriyası verilmişdir. Bunlardan 10 nəfər ali, 79 nəfər birinci, 2 nəfər
ikinci ixtisas kateqoriyası almışdır.
45 nəfər “Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman işçisi”, 69 nəfər “Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar məşqçisi”, 15 nəfər “Azərbaycan Respublikasının əməkdar idman ustası”, 22
nəfər “Respublika dərəcəli hakim” fəxri adları almışlar. 159 nəfər isə İdman ustası normasını yerinə
yetirmişdir.
Azərbaycan idmançıları arasında dopinqə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə əlaqədar yeniyetmə və
gənclər arasında bir çox idman növləri üzrə yığma komanda üzvlərindən dopinqin mövcudluğunun
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə analiz nümunələri götürülmüş və Antidopinq laboratoriyasına
göndərilmişdir.
Dünya Antidopinq Agentliyi tərəfindən qadağan olunmuş üsul, vasitə və dərman preparatlarının 2015-ci il
üçün yeniləşmiş siyahıları idman federasiyalarına paylanılmışdır.
Avropa Oyunlarında iştirak edəcək milli yığma komandaların tələblərinə əsasən dərman preparatlarının
təyin və təmin edilməsi ilə əlaqədar müvafiq işlər görülmüşdür.
Azərbaycan yığma komandalarının həkimləri elmi və metodiki yeniliklərlə təmin olunmuşlar. Yeni tibbi və
bioloji üsullar haqqında məlumatlar verilmişdir. İdmançılar, həkimlər, məşqçilər və ümumiyyətlə gənclər
arasında dopinq haqqında sorğular aparılmış və nəticələr təhlil edilmişdir. Respublika və beynəlxalq
yarışlara hazırlıq məqsədilə Azərbaycan yığma komanda üzvləri bərpaedici vasitələrlə təmin olunmuşlar.
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təsdiq etdiyi təqvim planına müvafiq olaraq
«Gənclik» Tələbə-İdman Cəmiyyətinin Respublika Şurası ali təhsil məktəblərinin tələbələri arasında 2015-ci
ilin mart-dekabr aylarında idmanın cüdo (kişilər), sərbəst, yunan-roma güləşi, basketbol (kişilər, qadınlar),
həndbol (kişi,qadın), şahmat (kişi, qadın), stolüstü tennis (kişi, qadın), dama (kişi, qadın), voleybol (kişi,
qadın), badminton (kişi, qadın),atletika (kişi, qadın), üzgüçülük (kişi, qadın) idman növləri üzrə təhsil
müəssisələrinin tələbələri arasında XII Respublika Universiadası və Spartakiadası keçirilmişdir.

İlin əsas idman nailiyyətləri
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İlk Avropa Oyunları

12-28 iyun 2015-ci il tarixlərdə ölkəmizdə İlk Avropa Oyunları keçirilmişdir. 12 iyun 2015-ci il tarixdə 68 min
tamaşaçı tutumuna malik Olimpiya Stadionunda "Bakı-2015" İlk Avropa Oyunlarının rəsmi açılış mərasimi
keçirilmişdir. Oyunların məşəli yandırıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev İlk Avropa Oyunlarını açıq elan etmişdir.
16-sı Olimpiya, 4-ü isə qeyri-olimpiya idman növü olmaqla ümumilikdə 20 idman növündə keçirilmiş
Oyunlarda Azərbaycan bütün növlərdə 291 idmançı ilə təmsil olunmuşdur. 12 idman növündə keçirilən
yarışlar "Rio 2016" Olimpiadasına təsnifat xarakterli olmuşdur.
Avropanın 50 ölkəsinin idmançılarının iştirak etdiyi bu möhtəşəm tədbirdə Azərbaycan 21-i qızıl, 15-i gümüş
və 20-si bürünc olmaqla 56 medal qazanmış və medallar cədvəlində Rusiya Federasiyasından sonra 2-ci yeri
tutaraq tarixi qələbəyə imza atmışlar. Azərbaycan idmançılarının bundan əvvəl keçirilmiş Yay Olimpiya
Oyunlarında qazandığı uğurlarla müqayisə onu göstərir ki, I Avropa Oyunlarında ölkə yığmamız yeni
keyfiyyət səviyyəsinə qalxmışdı. London Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan yığması Avropa ölkələri
arasında 15-ci yerə yüksəlmişdisə, Bakı 2015-də onlar gərgin mübarizədə daha yüksək- 2-ci pillədə yerini
qoruyub saxlaya bildi.
Azərbaycan idmançıları 10 idman növündə medallar qazandılar: avarçəkmə - 1 (1 gümüş), boks - 11 (6 qızıl,
1 gümüş, 4 bürünc), cüdo - 4 (1 qızıl, 2 gümüş, 1 bürünc), gimnastika - 7 (1 qızıl, 3 gümüş, 3 bürünc), güləş 15 (6 qızıl, 2 gümüş, 7 bürünc), karate - 6 (4 qızıl, 2 bürünc), qılıncoynatma - 2 (1 gümüş, 1 bürünc), sambo 4
(4 gümüş), taekvondo - 5 (3 qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc), triatlon - 1 ( 1 bürünc).
Ümumilikdə, Oyunlara 12500 nəfərdən artıq gənc əməliyyat könüllüsü kimi, 4000-dən artıq gənc isə
mərasimlərdə iştirak edən könüllü kimi qatılmışdır. Bununla yanaşı dünyanın 107 ölkəsindən insanlar
Oyunlarda könüllü kimi iştirak etməkdən ötrü müraciət etmiş, onlardan 55 ölkədən olan 400-ə yaxın
könüllü proseslərə cəlb edilmişdir.
Bakı-2015 bütün qitəni sülh, ədalətli mübarizə və dostluq ruhunda birləşdirən möhtəşəm idman bayramı
olmuşdur. Azərbaycanın Birinci xanımı, Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban xanım Əliyevanın hazırlıq
prosesində bütün mərhələ və istiqamətlərdə birbaşa şəxsən iştirakı və rəhbərliyi sayəsində Birinci Avropa
Oyunları ən yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir. Avropa Oyunlarının keçirilməsi Azərbaycan dövləti və xalqı
üçün əvəzedilməz və gələcəkdə istifadə oluna biləcək təcrübə qazandırdı, böyük idman və mədəni irs
qoydu. Bununla da Azərbaycan Avropanın yeni idman tarixini yazmış oldu.
Azərbaycan bu tarixi hadisə ilə gələcək Avropa Oyunlarının standartlarını - ən yüksək standartları
müəyyənləşdirdi və çox yüksək səviyyəli təşkilatçılıq imkanlarına malik olduğunu bütün dünyaya sübut etdi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə I Avropa Oyunlarının təşkilində böyük
xidmətlərinə görə Mehriban Arif qızı Əliyeva “Heydər Əliyev" ordeni ilə, I Avropa Oyunlarında qazanılmış
yüksək nailiyyətlərə və Azərbaycan idmanının inkişafında böyük xidmətlərinə görə 24 nəfər "Şöhrət”, 2
nəfər 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə, 32 nəfər “Tərəqqi” medalı ilə, I Avropa Oyunlarının
təşkilində səmərəli fəaliyyətlərinə görə “Bakı 2015” Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin
əməkdaşlarından 22 nəfər “Dostluq” ordeni ilə, I Avropa Oyunlarında uğurla çıxış etmiş idmançıların
məşqçiləri, səmərəli fəaliyyətlərinə görə "Bakı 2015" Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin əməkdaşları,
Avropa Olimpiya Komitələri İcraiyyə Komitəsinin üzvləri və Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə
görə idmançılar da daxil olmaqla 81 nəfər “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Diplomu” ilə təltif
edilmişdir.
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12-18 may 2015-ci il tarixlərdə Rusiyanın Çelyabinsk şəhərində keçirilmiş taekvondo üzrə dünya
çempionatında +80 kq çəki dərəcəsində Radik İsayev birinci yeri tutaraq dünya çempionu olmuşdur.

07-12 sentyabr 2015-ci il taixlərdə ABŞ-ın Las Veqas şəhərində keçirilmiş güləş üzrə dünya çempionatında
yunan-roma güləşi üzrə 71 kq çəki dərəcəsində Rəsul Çunayev və sərbəst güləş üzrə 61 kq çəki dərəcəsində
Hacı Əliyev birinci yeri tutaraq dünya çempionu adını qazanmışlar.

02-16 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Qətərin Doha şəhərində keçirilmiş böyüklər arasında boks üzrə dünya
çempionatında Elvin Məmişzadə birinci yeri tutaraq dünya çempionu olmuşdur.

16-28 noyabr 2015-ci il tarixlərdə ABŞ-ın Hyuston şəhərində keçirilmiş ağır atletika üzrə dünya
çempionatında 58 kq çəki dərəcəsində yarışan Boyanka Kostova 252 kq nəticə göstərərək yeni dünya
rekorduna imza atmış və birinci yeri tutmuşdur.

26 oktyabr 2015-ci il tarixdə ABŞ-ın Vaşinqton şəhərində keçirilən Milli Olimpiya Komitələrinin
Assosiyasiyasının 20-ci Baş Assambleyasında 2012-ci il London Yay Olimpiya Oyunlarının qalibi, sərbəst
güləşçimiz Toğrul Əsgərov Avropanın ən yaxşı kişi idmançısı adına layiq görülmüşdür.

2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilmiş əsas beynəlxalq tədbirlər

2015-ci ildə ölkəmizdə 46 beynəlxalq yarış, o cümlədən dünya və Avropa çempionatları təşkil edilmişdir.
Hesabat dövründə ölkəmizdə 19 ölkədən 32 idmançının iştirakı ilə stolüstü tennis üzrə Avropa Top-16
turniri, atçılığın konkur növü üzrə qış kuboku beynəlxalq turniri, İlk Avropa Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar
20 ölkədən 133 idmançının iştirakı ilə gimnastika idman növləri üzrə beynəlxalq test turniri və digər
tədbirlər yüksək səviyyədə təşkil edilərək keçirilmişdir.
Xüsusilə, 24 ölkədən 120-yə yaxın idmançının iştirakı ilə 06-10 may 2015-ci il tarixlərdə keçirilən velosiped
idmanı üzrə ənənəvi “Tour de Azerbaijan” beynəlxalq turniri ölkəmizin dünyaya tanıdılması baxımından
olduqca əhəmiyyətli olmuşdur.
06-16 avqust 2015-ci il tarixlərdə Qəbələ şəhərində Olimpiya atıcılıq növləri üzrə Dünya Kuboku yarışları
keçirilmişdir. Yarışda 100-ə yaxın ölkədən 2000-ə yaxın idmançı 2016-cı ildə Braziliyanın Rio-de-Janeyro
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şəhərində keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarına 34 lisenziya uğrunda mübarizə aparmışlar.
10 sentyabr-04 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Bakıda 45 ölkədən 128 idmançının iştirakı ilə şahmat üzrə Dünya
Kuboku yarışları keçirilmişdir.

Bundan başqa ulu öndər Heydər Əliyevin 92-ci ildönümü münasibətilə müxtəlif idman növləri üzrə bir sıra
beynəlxalq turnirlər, o cümlədən Naxçıvan şəhərində “Naxçıvan Open-2015” beynəlxalq şahmat festivalı və
güləş üzrə beynəlxalq turnir, Bakı şəhərində su polosu və basketbol üzrə beynəlxalq turnirlər, güləş üzrə
“Qızıl Qran-Pri” beynəlxalq turnirinin final mərhələsi, ali təhsil müəssisələri işçiləri arasında Respublika
Spartakiadası, Mingəçevir şəhərində avarçəkmə üzrə “Prezident Reqatası”, Xaçmaz rayonunda üzğüçülük
üzrə beynəlxalq turnir, boks üzrə yeniyetmələr arasında beynəlxalq turnir və digər tədbirlər keçirilmişdir.

Təqvim planına əsasən keçirilmiş yerli və beynəlxalq yarışlarda iştirak

2015-ci ilin yanvar ayında atletika üzrə yığma komandanın üzvü Rahib Məmmədov Latviyanın Riqa
şəhərində keçirilmiş beynəlxalq turnirdə 60 m. məsafəyə sədlərlə qaçışda 7.95 san. nəticə ilə III yeri
tutmuşdur.
2015-ci ilin yanvar ayında Rusiyanın Volqoqrad şəhərində keçirilən atletika üzrə beynəlxalq turnirdə yığma
komandanın 7 üzvü iştirak etmişdir. Nazim Babayev üç təkanla tullanmada 16.23 m. nəticə ilə qızıl medal və
Orxan Aslanov üç təkanla tullanmada 15.03 m. nəticə ilə bürünc medal əldə etmişdir.
07-21 yanvar 2015-ci il tarixlərdə sərbəst güləş üzrə gənclər və böyüklərdən ibarət yığma komanda I Avropa
Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar Rusiyanın Kislovodsk şəhərində keçirilən təlim-məşq toplanışında iştirak
etmişdir.
14-19 yanvar 2015-ci il tarixlərdə 20 yanvar şəhidi Müşviq İsayevin xatirəsinə həsr olunmuş yunan-roma
güləşi üzrə beynəlxalq turnir keçirilmişdir.
24 yanvar-09 fevral 2015-ci il tarixlərdə idmançımız Camal Rəhimov İspaniyada atçılığın konkur növü üzrə
keçirilən beynəlxalq turnirinin qalibi olmuşdur.
27 yanvar-01 fevral 2015-ci il tarixlərdə güllə atıcılığı üzrə yığma komanda 4 nəfər tərkibdə Almaniyanın
Münhen şəhərində keçirilmiş beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir.
28 yanvar – 02 fevral 2015-ci il tarixlərdə qılıncoynatma idman növü üzrə yığma komanda (sablya qadınlar)
Yunanıstanın Afina şəhərində keçirilmiş dünya kubokunda iştirak etmişdir.
31 yanvar-01 fevral 2015-ci il tarixlərdə sərbəst, yunan-roma və qadın güləşi üzrə yığma komandalar QranPri beynəlxalq turnirində iştirak etmək üçün Fransanın Paris şəhərinə ezam olunmuşlar. Nəticədə sərbəst
güləş üzrə 2 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medal, qadın güləşi üzrə isə 2 gümüş və 1 bürünc medal
qazanmışlar.
04-20 fevral 2015-ci il tarixlərdə stend atıcılığı üzrə Qatarın Doha şəhərində keçirilmiş beynəlxalq yarışda
idmançılarımız 1 gümüş, 1 bürünc medal əldə etmişlər.
06-08 fevral 2015-ci il tarixlərdə gimnastika idman növü üzrə Milli Gimnastika Arenasında stolüstü tennis
üzrə Avropa Top-16 turniri keçirilmişdir. Turnirdə 19 ölkədən 32 idmançı iştirak etmişdir.
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12-16 fevral 2015-ci il tarixlərdə qadın güləşi üzrə yığma komanda 12 nəfər tərkibdə İsveç Krallığının Klippan
şəhərində beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Nəticədə Mariya Stadnik I yerə layiq görülmüşdür.
14-28 fevral 2015-ci il tarixlərdə güllə atıcılığı üzrə Almaniyanın Dortmund şəhərində keçirilmiş beynəlxalq
turnirdə İradə Aşumova 578 xal qazanaraq I yerə çıxmışdır.
17-24 fevral 2015-ci il tarixlərdə həndbol idman növü üzrə kişilərdən ibarət yığma komanda 25-ci Gürcüstan
açıq çempionatının II turunda iştirak etmişdir.
19-20 fevral 2015-ci il tarixlərdə İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində yunan-roma güləşi üzrə yığma
komandamız dünya kuboku yarışlarında I yerə layiq görülmüşdür.
23 fevral-01 mart 2015-ci il tarixlərdə kamandan oxatma üzrə yığma komandamız 2 nəfər tərkibdə
Sloveniyanın Koper şəhərində keçirilmiş Avropa çempionatında iştirak etmişdir.
2015-ci ilin mart ayında “Bədən tərbiyəsi və idman günü”nə həsr olunmuş futbol turniri təşkil olunmuşdur.
Turnirdə media veteranları, nazirliyin və həvəskarlardan ibarət komandalar iştirak etmişlər. Turnirdə iştirak
edən bütün futbolçulara xatirə hədiyyələri paylanmışdır.
2015-ci ilin mart ayında Çexiyanın Praqa şəhərində keçirilmiş atletika üzrə Avropa çempionatında Nazim
Babayev üç təkanla tullanmada 15.92 m. nəticə göstərmiş və 10-cu yeri tutmuşdur.
04-06 mart 2015-ci il tarixlərdə Milli Gimnastika Arenasında ölkəmizdə keçiriləcək ilk Avropa Oyunlarına
hazırlıqla əlaqədar gimnastika idman növləri üzrə beynəlxalq test turniri keçirilmişdir. Turnirdə 20 ölkədən
133 idmançı iştirak etmişdir.
05-08 mart 2015-ci il tarixlərdə sərbəst güləş üzrə kişilərdən ibarət yığmamız Aleksandr Medvedin mükafatı
uğrunda beynəlxalq turnirdə iştirak etmək üçün Belarusun Minsk şəhərinə ezam olunmuşdur. Nəticədə:
Qazyumov Xetaq - I yer, Şərifov Şərif isə II yerə layiq görülmüşlər.
05-09 mart 2015-ci il tarixlərdə qadın güləşi üzrə yığma komanda 12 nəfər tərkibdə dünya kuboku yarışında
iştirak etmək üçün Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə ezam olunmuşdur. Bu yarışda yığmamız 8 komanda
arasında IV yerə layiq görülmüşdür.
07-08 mart 2015-ci il tarixlərdə cüdo üzrə Türkiyənin Antaliya şəhərində yeniyetmələr arasında Avropa
kuboku keçirilmişdir. Bu yarışda yığma komandamızın üzvləri 2 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal
qazanmışlar.
11-14 mart 2015-ci il tarixlərdə kikboksinq idman növü üzrə Sankt-Peterburqda Heydər Əliyev adına turnir
keçirilmişdir.
12-16 mart 2015-ci il tarixlərdə qılıncoynatma idman növü üzrə yığma komanda (şpaqa kişilər və qadınlar)
Bolqarıstanın Sofiya şəhərində beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir.
19-22 mart 2015-ci il tarixlərdə karate idman növü üzrə İstanbulda keçirilmiş Avropa çempionatında
idmançılarımız 2 qızıl, 1 gümüş medal qazanmışdır.
20 mart 2015-ci il tarixdə qılıncoynatma idman növü üzrə (şpaqa kişilər) yığma komanda Macarıstanın
Budapeşt şəhərində dünya kubokunda iştirak etmək üçün ezam olunmuşdur.
20-21 mart 2015-ci il tarixlərdə Gürcüstanın Tbilisi şəhərində cüdo üzrə yığma komandanın üzvləri Qran-Pri
turnirlərində 2 qızıl, 1 bürünc medala layiq görülmüşlər.
25-30 mart 2015-ci il tarixlərdə 5 (beş) nəfər tərkibdə qılıncoynatma idman növü üzrə yığma komanda
sablya növü üzrə qadınlar arasında keçirilən Cənubi Koreyanın Seul şəhərində Qran-Pri dünya kuboku
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yarışında iştirak etmişdir.
26-30 mart 2015-ci tarixlərdə sambo idman növü üzrə milli yığma komanda Moskva şəhərində keçirilmiş
dünya kuboku yarışlarında iştirak etmiş,1 qızıl, 1 gümüş, 4 bürünc medal qazanmışdır.
27-29 mart 2015-ci il tarixlərdə Türkiyənin Samsun şəhərində keçirilmiş cüdo üzrə turnirdə idmançılarımız
2 qızıl, 1 gümüş medala sahib cıxmışlar.
27-30 mart 2015-ci il tarixlərdə sərbəst güləş üzrə yığmamız 12 nəfər tərkibdə Yaşar Döğunun xatirəsinə
həsr olunmuş beynəlxalq turnirdə iştirak etmək üçün Türkiyənin İstanbul şəhərinə ezam olunmuşdur. Bu
yarışda idmançılarımız 1 qızıl, 2 bürünc medal qazanmışlar.
28-29 mart 2015-ci il tarixlərdə İtaliyanın Liqnano şəhərində gənclər arasında cüdo üzrə Avropa kuboku
keçirilmişdir. Kubok yarışında yığma komandanın üzvləri 5 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medal əldə etmişlər.
04-15 aprel 2015-ci il tarixlərdə sərbəst güləş üzrə kişilərdən ibarət yığma komanda 12 nəfər tərkibdə dünya
kuboku yarışında iştirak etmək üçün ABŞ-nın Los-Anceles şəhərinə ezam olunmuşdur. Bu yarışda yığmamız 8
komanda arasında III yerə layiq görülmüşdür.
05-08 aprel 2015-ci il tarixlərdə Qəbələ, Astara və Tovuz Olimpiya İdman Komplekslərində sərbəst güləş
üzrə yarışların zona mərhələləri keçirilmişdir.
06-09 aprel 2015-ci il tarixlərdə Gəncə şəhərində ağır atletika üzrə 2001-2002-ci il təvəllüdlü yeniyetmələr
arasında Azərbaycan birinciliyi keçirilmişdir.
06-27 aprel 2015-ci il tarixlərdə qadın güləşi üzrə yığma komanda 12 nəfər tərkibdə I Avropa Oyunlarına
hazırlıqla əlaqədar təlim-məşq toplanışında və “Dan Kolov və Nikola Petrov” adına beynəlxalq turnirdə
iştirak etmək üçün Bolqarıstanın Sofiya şəhərinə ezam olunmuşdur. Turnirdə idmançılarımız 1 qızıl, 2 gümüş
və 1 bürünc medal qazanmışlar.
09-18 aprel 2015-ci il tarixlərdə Gürcüstanın Tbilisi şəhərində kişilər və qadınlar arasında ağır atletika üzrə
Avropa çempionatı keçirilmişdir. Yarışda idmançılarımız 3 qızıl, 1 bürünc medala layiq görülmüşlər.
11-12 aprel 2015-ci il tarixlərdə yeniyetmələrdən ibarət yığma komanda Çexiyanın Tepliça şəhərində
keçirilmiş cüdo üzrə Avropa kubokunda iştirak etmişdir. Bu tədbirdə idmançılarımız 4 bürünc medal
qazanmışlar.
11-20 aprel 2015-ci il tarixlərdə kişi və qadın idman gimnastikası üzrə yığma komanda Fransanın Monpelye
şəhərində 6-cı Avropa çempionatında iştirak etmişdir.
13-18 aprel 2015-ci il tarixlərdə qarışıq döyüş növləri üzrə yığma komandamız Ukraynanın Lvov şəhərində
keçirilmiş WCFF üzrə Avropa çempionatı və MMA üzrə dünya kubokunda iştirak etmişdir. Komandanın
üzvləri 4 qızıl medal qazanmışdır.
16-20 aprel 2015-ci il tarixlərdə sambo idman növü üzrə yeniyetmələr və gənclərdən ibarət yığma
komandamız Serbiyanın Novi-Sad şəhərində keçirilmiş gənclərin Avropa birinciliyində iştirak etmiş,
idmançılarımız 2 qızıl, 1 gümüş 2 bürünc medal əldə etmişlər.
18-19 aprel 2015-ci il tarixlərdə Sank-Peterburq şəhərində keçirilmiş cüdo üzrə gənclər arasında Avropa
kubokunda yığma komandanın üzvləri 2 qızıl, 1 bürünc medala sahib çıxmışlar.
23-26 aprel 2015-ci il tarixlərdə Ağdam rayon İdman Olimpiya Kompleksində ümummilli lider Heydər
Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş universal döyüş üzrə beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Yığma komandanın
üzvləri 7 qızıl medal qazanmış və komanda hesabında I yerə çıxmışlar.
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24-27 aprel 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhəri “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzinin açıq meydançasında 3x3
basketbol üzrə kişilər arasında beynəlxalq turnir keçirilmişdir.
25 aprel-05 may 2015-ci il tarixlərdə kempo karate üzrə yığma komanda Türkiyənin Antaliya şəhərində
keçirilən 12-ci İKF - dünya çempionatında iştirak etmişdir. Nəticədə yığma komandamızın üzvləri 4 qızıl, 3
gümüş və 4 bürünc medal qazanmışdır.
28 aprel-04 may 2015-ci il tarixlərdə bədii gimnastika üzrə Azərbaycan yığma komandası Belarusun Minsk
şəhərində keçirilən 31-ci Avropa çempionatında iştirak etmişdir.
28 aprel-05 may 2015-ci il tarixlərdə sportinq üzrə yığma komanda 2 nəfər tərkibdə İtaliyanın Folinyo
şəhərində keçirilmiş Avropa çempionatında iştirak etmişdir.
2015-ci ilin aprel ayında Bakıda kişilər arasında boks üzrə “Böyuk İpək Yolu” beynəlxalq turniri və
yeniyetmələr arasında “Heydər Əliyev kuboku” beynəlxalq turniri keçirilmişdir. Kişilər arasında keçirilən
“Böyük İpək Yolu” beynəlxalq turniri I Avropa Oyunlarına hazırlıq xarakterı daşıyırdı. Bu yarışda komandamız
7 qızıl medalla ümumi hesabda I yerə layiq görüldü.
02-07 may 2015-ci il tarixlərdə su idman növləri üzrə Xaçmaz Olimpiya İdman Kompleksində ümummilli
lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş üzgüçülük üzrə beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Turnirdə 5
ölkə-Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Gürcüstan və Azərbaycan idmançıları iştirak etmişdir.
05-07 may 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhəri Su İdmanı Sarayında ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə
həsr olunmuş su polosu üzrə beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Turnirdə 8 komanda İtaliya, Yunanıstan, Rusiya,
Türkiyə, Qazaxıstan, Macarıstan, Gürcüstan və Azərbaycan komandaları iştirak etmişdir.
06-10 may 2015-ci il tarixlərdə velosiped idmanı üzrə “Tour de Azerbaijan” beynəlxalq turniri keçirilmişdir.
Beynəlxalq turnirdə 24 ölkədən 120-yə yaxın idmançı iştirak etmişdir.
08-09 may 2015-ci il tarixlərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyi ilə əlaqədar
Şahdağ Milli Parkı ərazisində Qızılqaya massivində yerləşən "Heydər zirvəsi"nə yürüş edilmişdir.
Yürüşdə Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşları ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyası, ASAN xidmət, Azərbaycan Peyntbol Federasiyası, Azərbaycan Hava və Ekstremal
İdman Növləri Federasiyası, UNİBANK əməkdaşları, Ali Neft Məktəbi və Azərbaycan Tibb Universitetinin
tələbələri iştirak etmişlər.
08-10 may 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində cüdo üzrə Qrand-Şlam beynəlxalq turniri keçirilmişdir.
Turnirdə idmançılarımız 2 qızıl və 1 gümüş medal qazanmışlar.
09-10 may 2015-ci il tarixlərdə I Avropa Oyunlarına hazırlıq məqsədilə qılıncoynatma idman növü üzrə Bakı
Kristal Hollda test turniri keçirilmişdir. Bu turnirdə Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan idmancılarından ibarət
54 idmançı iştirak etmişdir.
13-18 may 2015-ci il tarixlərdə İspaniyanın Santa-Sussana şəhərində qadınlar və kişilər arasında bodibildinq
üzrə keçirilmiş Avropa çempionatında 7 nəfərdən ibarət komandamız iştirak etmişdir. Şəhriyar Neymətmizai
II yeri və Yelena Kirşına isə I yeri tutmuşdur.
13-18 may 2015-ci il tarixlərdə sambo idman növü üzrə yığma komandamız Xorvatiyanın Zaqreb şəhərində
keçirilmiş Avropa çempionatında iştirak etmiş, 2 bürünc medal qazanmışdır.
21-24 may 2015-ci il tarixlərdə Mərakeşin Rabat şəhərində cüdo üzrə dünya ustalarının yarışında
idmançılarımız 1 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal əldə etmişlər.
28-31 may 2015-ci il tarixlərdə veteran cüdoçular arasında Macarıstanın Balatonfüret şəhərində Avropa
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çempionatı keçirilmişdir. Çempionatda veteran idmançılar 4 qızıl medal qazanmışlar.
2015-ci ilin may ayında yeniyetmələrdən ibarət yığma komanda Ukraynanın Lvov şəhərində keçirilən boks
üzrə Avropa birinciliyində uğurla iştirak edərək 2 qızıl, 2 gümüş və 2 bürunc medal qazanmış, ümumilikdə isə
6 medalla komanda hesabında II yerə layiq görülmüşlər.
02-05 iyun 2015-ci il tarixlərdə Balakən Olimpiya İdman Kompleksində sərbəst güləş üzrə, 06-09 iyun 2015ci il tarixlərdə isə yunan-roma güləşi üzrə final yarışları keçirilmişdir.
03-04 iyul 2015-ci il tarixlərdə Bolqarıstanın Sofiya şəhərində yeniyetmələr arasında cüdo idman növü üzrə
Avropa birinciliyi keçirilmişdir. Yarışda yığma komandanın üzvləri 2 qızıl, 1 bürünc medal qazanmışdır.
03–07 iyul 2015-ci il tarixlərdə yığma komanda Ukraynanın İliçevsk şəhərində universal döyüş üzrə
keçirilmiş Avropa birinciliyində iştirak etmişdir. İdmançılarımız klassik versiya üzrə 1 qızıl, 2 gümüş medal,
layt versiyası üzrə isə 2 qızıl, 1 gümüş medal qazanmışdır.
03-14 iyul 2015-ci il tarixlərdə Cənubi Koreyanın Kvanju şəhərində kütləvi bədən tərbiyəsi və texniki idman
növləri üzrə Tələbələrin XXVIII Ümumdünya Yay Universiadası keçirilmişdir. Azərbaycan yığma komandası
bu mötəbər yarışda 3 idman növü üzrə iştirak etmiş, 2 qızıl və 1 bürünc medal qazanmışdır.
05-16 iyul 2015-ci il tarixlərdə Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksində 16 yaşadək oğlan və qızlar arasında
şahmat üzrə Respublika Olimpiadası keçirilmişdir. Azərbaycanın 47 şəhər və rayonundan 444 şahmatçının
iştirak etdiyi bu yarışda mübarizə şəxsi-komanda hesabında aparılırdı. Yarışlar 2 yaş qrupu üzrə - 12 və 16
yaş qruplarında və İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarət olub. 332 şahmatçının iştirak etdiyi 12 yaş
qrupunda qalib adını 11 oyundan 9 xalla Bakı şahmatçısı qazanmışdır. Onunla eyni sayda xal toplamış digər
Bakı şahmatçıları da 2-ci və 3-cü yerləri bölüşdürmüşlər.
16-19 iyul 2015-ci il tarixlərdə İsveçin Eskilstuna şəhərində keçiirlmiş U-20 Avropa çempionatında yığma
komandanın üzvü təkanla tullanmada 17.04m. nəticə göstərərək qızıl medal qazanmış, yeni rekorduna imza
atmış və RİO-2016-ya lizenziya əldə etmişdir.
25 iyul-2 avqust 2015-ci il tarixlərdə ABŞ-ın Kaliforniya Ştatının Los -Anjeles şəhərində Ümumdünya
Xüsusi Olimpiya Oyunları (Special Olympics World Games) keçirilmişdir. Azərbaycan yığma komandası bu
mötəbər yarışda 10 idman növü üzrə (atletika, basketbol, badminton, cüdo, futbol, həndbol, poverliftinq,
stolüstü tennis, üzgüçülük və voleybol) iştirak etmiş, 8 qızıl medal qazanmışdır.
28 iyul-01 avqust 2015-ci il tarixlərdə Gürcüstanın Tiflis şəhərində Yeniyetmələrin Avropa Olimpiya Festivalı
keçirilmişdir. Tədbirdə yığma komandanın üzvləri 2 qızıl,1 gümüş və 2 bürünc medal əldə etmişdir.
04-09 avqust 2015-ci il tarixlərdə Serbiyanın Subbotiça şəhərində keçirilmiş yeniyetmələrdən ibarət yığma
komanda Avropa birinciliyində iştirak etmiş, yunan-roma güləşi üzrə yarşda bir qızıl, iki bürünc, sərbəst
güləş üzrə iki qızıl, üç bürünc , qadın güləşi üzrə bir gümüş, bir bürünc medal əldə etmişdir.
05-08 avqust 2015-ci il tarixlərdə Bosniya-Hersoqovinanın Sarayevo şəhərində cüdo idman növü üzrə
keçirilmiş yeniyetmələr arasında dünya birinciliyində yığma komandanın üzvləri 2 gümüş medal
qazanmışdır.
13-14 avqust 2015-ci il tarixlərdə Braziliyanın Salvador Da Bahiya şəhərində keçirilmiş gənclərin dünya
birinciliyində yığma komandamız yunan-roma güləşi üzrə bir qızıl, iki gümüş, bir bürünc, sərbəst güləş üzrə
dörd qızıl, bir bürünc, qadın güləşi üzrə iki qızıl, iki gümüş, bir bürünc medal əldə etmişdir.
23-30 avqust 2015-ci il tarixlərdə İspaniyanın San Sebastian şəhərində kikboksinq idman növü üzrə
keçirilmiş WAKO versiyası üzrə Avropa çempionatında idmançılarımız 2 qızıl, 2 gümüş, 5 bürünc medal
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qazanmışdır.
24-31 avqust 2015-ci il tarixlərdə Bosniya Hersoqovinanın Sarayevo şəhərində yeniyetmələrdən ibarət
yığma komandamız dünya birinciliyində yunan-roma güləşi üzrə üç bürünc, sərbəst güləş üzrə bir gümüş,
dörd bürünc, qadın güləşi üzrə bir qızıl, iki bürünc medal əldə etmişlər.
30 avqust 2015-ci il tarixdə triatlon idman növü üzrə Rumıniyada keçirilmiş Avropa kubokunda
Azərbaycanın gənclərdən ibarət yığma komandasının üzvü bürünc medal qazanmışdır.
02-13 sentyabr 2015-ci il tarixlərdə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yeniyetmə boksçular arasında
dünya çempionatı keçirilmişdir. Bu yarışda yeniyetmələrdən ibarət yığma boks komandası 12 idmançı ilə
təmsil olunaraq vətənə 2 medalla – qızıl və bürünc medalla qayıtmışlar.
04-12 sentyabr 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində Polo üzrə Avropa çempionatı keçirilmişdir. Azərbaycan
komandası ilə yanaşı Almaniya, İrlandiya, İspaniya, İsveçrə və İtaliya komandaları mübarizə aparmışlar.
Finalda Azərbaycan komandası ilə Almaniya komandası görüşmüş 6-5 hesabı ilə Azərbaycan komandası
qalib gələrək Avropa çempionu olmuşdur.
07-12 sentyabr 2015-ci il tarixlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Las-Veqas şəhərində böyüklərdən ibarət
yığma komandamız dünya çempionatında yunan-roma güləşi üzrə bir qızıl, bir gümüş, bir bürünc, sərbəst
güləş üzrə bir qızıl, bir gümüş, bir bürünc, qadın güləşi üzrə bir gümüş, bir bürünc medal əldə etmişlər.
10 sentyabr – 05 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhəri “Fairmont Baku” otelində şahmat üzrə Dünya
Kuboku keçirilmişdir. Dünyanın 45 ölkəsindən 128 ən güclü şahmatçının iştirak etdiyi bu yarış Olimpiya
sistemi üzrə keçirilmişdir. Yarışda Azərbaycanı 6 şahmatçı, beynəlxalq qrossmeysterlər təmsil etmişlər.
15 sentyabr 2015-ci il tarixində atçılığın konkur növü üzrə Danimarkada CSİ-1* kateqoriyalı “Riders Cup”
Beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Bu turnirdə 140 sm maneələrə qarşı yarışda “Carvin” ləqəbli atla Andre
Şroder I-yerə çıxmışdır.
19-30 sentyabr 2015-ci il tarixlərdə Gürcüstanın Batumi şəhərində gözdən əlillər arasında şahmat və dama
üzrə Cənubi Qafqaz ölkələrinin şəxsi-komanda birinciliyi keçirilmişdir. Yarışda Azərbaycan gözdən əlil
şahmat və damaçıları həm şəxsi, həm də komanda hesabında 1-ci yerə layiq görülmüşdür.
22-27 sentyabr 2015-ci il tarixlərdə Rusiyanın Anapa şəhərində kikboksinq idman növü üzrə keçirilmiş dünya
kubokunda idmançılarımız 3 qızıl, 5 gümüş və 1 bürünc medala sahib olmuşdur.
01-11 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Litvanın Klaypeda şəhərində ağır atletika idman növü üzrə 20-23 yaşlı
idmançılar arasında Avropa çempionatı keçirilmişdir. Yarışda idmançılarımız 3 qızıl və 3 bürünc medal əldə
etmişdir.
02-16 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Qətər Əmirliyinin paytaxtı Doha şəhərində kişilər arasında lisenziya
xarakterli dünya çempionatı keçirilmişdir. Bu yarışda komandamız 9 boksçu ilə təmsil olunaraq vətənə bir
qızıl, bir gümüş, 2 bürünc medalla qayıtmışlar.
03-06 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Koreyanın Mingyonq şəhərində keçirilmiş cüdo idman növü üzrə
Hərbiçilərin VI Dünya Oyunlarında komandamızın üzvləri 1 gümüş, 8 bürünc medala sahib çıxmışdır.
05–08 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə universal döyüş üzrə yığma komanda Rusiyanın Medin şəhərində
keçirilmiş 18-20 yaşlıların dünya birinciliyində iştirak etmişdir. Yığma komandanın üzvləri 2 qızıl, 4 gümüş
medal əldə etmişdir.
06-10 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Koreyanın Mungyonq şəhərində keçirilmiş güləş üzrə böyüklərdən ibarət
yığma komandamız Hərbçilərin VI Dünya Oyunları yarışlarında yunan-roma güləşi üzrə bir qızıl, sərbəst güləş
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üzrə bir gümüş, bir bürünc medal əldə etmişlər.
08-12 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Latviyanın Riqa şəhərində keçirilmiş yeniyetmələr və gənclərdən ibarət
yığma komandalar sambo üzrə dünya birinciliyində iştirak etmişdir. İdmançılar bu yarışda yeniyetmələr
arasında 1 qızıl, 1 gümüş, 2 bürünc medal və gənclər arasında isə 1 qızıl, 1 gümüş medal əldə etmişlər.
16-24 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Çövkən Milli Atüstü Oyunu üzrə IV Azərbaycan çempionatı keçirilmişdir.
Çempionatda ölkənin müxtəlif regionlarından 24 komanda iştirak etmişdir. Sərhədçi I-yerə, Polad
komandası II-yerə, Ağstafa komandası isə III-yerə çıxmışdır.
17-25 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Makedoniyanın Skopye şəhərində klub komandaları arasında növbəti
Avropa çempionatı keçirilmişdir.“SOCAR”(Azərbaycan) komandası çempionatı 2-ci dəfə 2-ci yerdə başa
vuraraq, gümüş medal qazandı.
17 oktyabr-02 noyabr 2015-ci il tarixlərdə idman gimnastika üzrə Azərbaycanın yığma komandası Böyük
Britaniyanın Qlazqo şəhərində 46-cı dünya çempionatında iştirak etmişdir. Azərbaycan təmsilçisi Oleq
Stepko Rio-2016 Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya əldə etmiş, paralel qollarda final hərəkətlərində bürünc
medal qazanmışdır.
24 oktyabr-01 noyabr 2015-ci il tarixlərdə Serbiyanın Belqrad şəhərində kikboksinq üzrə WAKO-nun dünya
çempionatında iştirak etmiş yığma komandanın üzvləri 1 qızıl, 3 gümüş, 3 bürünc medal qazanmışdır.
28 oktyabr - 03 noyabr 2015-ci il tarixlərdə yığma komanda Fransanın Orlean şəhərində keçirilmiş
qılıncoynatma üzrə (sablya qadınlar) lisenziya xarakterli Qran-Pri dünya kubokunda iştirak etmişdir.
03-09 noyabr 2015-ci il tarixlərdə kikboksinq idman növü üzrə İspaniyanın Benidorm şəhərində WKA
WTKA LAKSA versiyaları üzrə keçirilmiş dünya çempionatında idmançılarımız 6 qızıl, 3 gümüş medal əldə
etmişlər.
05-09 noyabr 2015-ci il tarixlərdə İspaniyanın Benidorm şəhərində kişilər arasında bodibildinq üzrə
keçirilmiş dünya çempionatında 7 nəfərdən ibarət komandamız bir qızıl və gümüş mükafata layiq
görülmüşlər.
12-16 noyabr 2015-ci il tarixlərdə Mərakeşin Kasablanka şəhərində keçirilmiş sambo üzrə yığma komanda
dünya çempionatında 3 gümüş medal qazanmışdır.
13-14 noyabr 2015-ci il tarixlərdə Avstraliyanın Volonqoq şəhərində cüdo üzrə Açıq Okeaniya yarışları
keçirilmişdir. Bu yarışlarda idmançılarımız 1 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc medal qazanmışlar.
13-15 noyabr 2015-ci il tarixlərdə Slovakiyanın Bratislava şəhərində cüdo üzrə Avropa çempionatı
keçirilmişdir. Yarışda idmançılarımız 1 gümüş, 2 bürünc medal qazanmışlar.
16-29 noyabr 2015-ci il tarixlərdə ABŞ-nın Hyuston şəhərində ağır atletika üzrə dünya çempionatı
keçirilmişdir. Yığma komandanın üzvləri 3 qızıl, 2 gümüş və 3 bürünc medal qazanmış və 4 lisenziya əldə
etmişdir.
19-29 noyabr 2015-ci il tarixlərdə Polşanın Kolobrzek şəhərində gənclər arasında Avropa çempionatı
keçirilmişdir. Bu yarışda gənclərdən ibarət yığmamız 9 boksçu ilə təmsil olunaraq vətənə qızıl, gümüş,
bürünc medalla dönmüşlər.
20-22 noyabr 2015-ci il tarixlərdə Çinin Qinqdao şəhərində cüdo idman növü üzrə keçirilmiş Qran-Pri
beynəlxalq yarışda idmançılarımız 2 qızıl, 1 gümüş, 3 bürünc medal əldə etmişdir.
10-15 dekabr 2015-ci il tarixlərdə qılıncoynatma idman növü üzrə qadınlar arasında yığma komanda ABŞ-ın
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Boston şəhərində Qran-Pri dünya kuboku yarışında iştirak etmişdir.
Bundan başqa ölkəmizdə 2016-cı il Ümumdünya Şahmat Olimpiadası və Formula-1 üzrə Bakı Avropa QranPri yarışlarına, futbol üzrə 17 yaşadək oğlanlardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatına,
2017-ci ildə keçiriləcək IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına, 2020-ci ildə futbol üzrə Avropa çempionatının
dörddə bir mərhələ yarışlarına hazırlıq işləri davam etdirilir.
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