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I Avropa Oyunlarının keçirilməsi ilə
əlaqədar bəzi tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı
Azərbaycan
Respublikası
Konstitusiyasının 109cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. Azərbaycan
Respublikasının
Nazirlər Kabineti iki ay
müddətində:
1.1. I Avropa Oyunlarının təşkilində və keçirilməsində
iştirak edən şəxslərin, habelə Oyunların iştirakçılarının
akkreditasiya sisteminin təşkili üçün müvafiq tədbirlər
görsün;
1.2. akkreditasiya olunacaq şəxslərin dairəsini müəyyən
etsin, akkreditasiyadan keçmə qaydasını və
akkreditasiya kartının formasını təsdiq etsin;
1.3. akkreditasiya sisteminin fəaliyyətinin təmin edilməsi
üçün zəruri tədbirlər görsün.
2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. müvafiq qaydada akkreditasiyadan keçmiş əcnəbilər
və xarici dövlətlərdə daimi yaşayan
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vətəndaşlığı olmayan şəxslər I Avropa Oyunlarının
açılışına 60 gün qalmışdan başlayaraq Oyunların
bitməsindən 30 gün keçənədək olan dövrdə pasport və
ya digər sərhədkeçmə sənədləri və akkreditasiya kartı
əsasında Azərbaycan Respublikasına gələ və
Azərbaycan Respublikasından gedə bilərlər;
2.2. I Avropa Oyunlarına bilet əldə etmiş əcnəbilər və
xarici dövlətlərdə daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan
şəxslər:
2.2.1. Oyunların açılışına 10 gün qalmışdan etibarən
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin
Konsulluq İdarəsinin Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq hava limanlarında yerləşən struktur
bölmələrində viza ala bilərlər;
2.2.2. viza üçün müraciət etdikdə I Avropa Oyunlarına
bileti və ya biletin əldə olunmasını təsdiq edən sənədi
təqdim etməlidirlər;
2.3. I Avropa Oyunlarının təşkili və keçirilməsi ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının ərazisində əmək
fəaliyyətinə cəlb olunan və müvafiq qaydada
akkreditasiyadan keçmiş əcnəbilər və xarici dövlətlərdə
daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün iş
icazəsinin alınması tələb olunmur.
3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi I
Avropa Oyunları ilə bağlı Azərbaycan Respublikasına
gələn şəxslərə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
hava limanlarında viza verilməsi işinin təşkili ilə bağlı
maddi-texniki təminat məsələlərini həll etsinlər.
4.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi:
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masalar,söhbətlər,yerli idmançılarla oxucuların görüşləri
təşkil edilməlidir.
www.facebook.com/baku2015official
www.youtube.com/baku2015
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hazırlaşırıq. Simvollar illüstrasiya olaraq yaradılıb, amma
tezliklə animasiyalı və real görünüşə sahib olaraq
Avropa Oyunları merçendayzinqinin bir hissəsi
olacaqlar”.
Bakıda Avropa oyunları ilə əlaqədar bütün
mədəni-maarif müəssəsələri kimi
kitabxanaların qarşısında da
mühüm vəzifələr durur. Bu
məqsədlə kitabxanalarda “I
Avropa oyunları tarıxə
qızılhərflərlə yazılacaq”,
”Azərbaycan dünyada idman
dövləti kimi tanınır”,”İdman
Azərbaycan cəmiyyətinin
ayrılmaz hissəsidir”, “Azərbaycan
dünya idman aləmində seçilən
mərkəzlərdən
biridir”,”Azərbaycanda idmanın uğurları”,” Azərbaycanda
idmanın sürətli inkişaf dövrü”,”Azərbaycan idmanı yeniyeni zirvələr fəth edir”,”İdman və bədən tərbiyəsi sosial
siyasətin mühüm istiqamətidir”,” İdmançılarımız
Azərbaycan bayrağını daim ucaldacaqlar”,” Ölkəmizin
idman şöhrəti ildən ilə artır”, “Avropa oyunları” başlıqlı
sərgilər təşkil edilməli,məruzə, mühazirə dəyirmi
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4.1. I Avropa Oyunları ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasına gələn şəxslər üçün viza prosedurlarının
sadələşdirilməsi barədə Avropa Olimpiya Komitəsinə və
xarici ölkələrin müvafiq orqanlarına məlumat versin;
4.2. I Avropa Oyunları ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasına gələn şəxslər üçün viza prosedurlarının
sadələşdirilməsi barədə məlumatın Nazirliyin, habelə
Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki
səfirliklərinin və konsulluqlarının internet informasiya
ehtiyatlarında yerləşdirilməsini təmin etsin.
5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti
Azərbaycan Respublikasına uçuşlar həyata keçirən
aviasiya şirkətlərinə I Avropa Oyunları ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasına gələn şəxslər üçün viza
prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə məlumat versin.
6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
7. Bu Sərəncamın 2.1-ci bəndi 2015-ci il yanvarın 1-dən
qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 avqust 2014-cü il.
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Bildiyiniz kimi, keçən
ilin sonunda – dekabr ayında
Avropa Olimpiya Komitəsinin
Baş Məclisində 2015-ci ildə
birinci Avropa Oyunlarının
Azərbaycanda keçirilməsi
haqqında qərar qəbul
edilmişdir. Avropanın idmanolimpiya ailəsi Bakının namizədliyini böyük səs çoxluğu
ilə dəstəkləmişdir. Bu, böyük tarixi hadisədir. Çünki ilk
dəfədir ki, Avropa Oyunları keçirilir. Baxmayaraq ki,
Olimpiya Oyunları Avropa qitəsində yaranmışdır və
ondan sonra Avropa qitəsində də bərpa edilmişdir.
Ancaq bu günə qədər Avropa Oyunları keçirilməmişdir.
İlk oyunların Bakıda keçirilməsi əlbəttə ki, böyük
nailiyyətdir, bizim böyük uğurumuzdur. Yanvarın 17-də
Avropa Oyunlarını yüksək səviyyədə keçirmək üçün
Təşkilat Komitəsi yaradılmışdır. Bu tarixi qərarın qəbul
edilməsində əlbəttə ki, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu
həlledici rol oynamışdır. Son illər ərzində Azərbaycan
dünya miqyasında özünü dinamik

qonaqlara Azərbaycanın zəngin irsinə nəzər salmağı
təklif etməklə Oyunların mədəniyyət elçisi olacaq.
Qafqaz dağlarından tutmuş Xəzər dənizinin
sahillərinədək Ceyran qonaqlara ölkə boyu bələdçilik
edəcək və onlara Azərbaycanın gözəlliklərini nümayiş
etdirəcək. Ceyran ölkədə təbii gözəlliyin, zərifliyin və
saflığın simvolu və Azərbaycanda qorunan heyvan
növlərindən biridir. Nar günəşi sevən, Göyçay şəhərində
bitən meyvədir. Həyat eşqi və enerji ilə aşıb-daşan Nar
yeni idman növlərində iştirak etməyi sevir və Avropa
Oyunları tədbirinə qoşulacaq. Nar Azərbaycan
folklorunda birliyi tərənnüm edir və rəngarəng Bakı 2015
brendində əks olunaraq artıq şəhərimizdə geniş şəkildə
nümayiş etdirilib. Bakı 2015-in əməliyyatlar üzrə baş
direktoru Saymon Kleq deyib: “Bizim simvollar ilk Avropa
Oyunları üçün çox əhəmiyyətlidir və onları Bakı 2015
ailəsində salamlamağa çox şadıq. Ceyran Oyunların və
Azərbaycanın zəngin irsinin zərif mədəniyyət elçisi
olacaq. Nar Oyunların enerjisini, həyəcanını və
əyləncəsini təmsil edir və idman sahələrində keçirilən
yarışlarda iştirak edəcək”. Bakı 2015-in kommersiya
direktoru Çarli Viceratna söyləyib: “Biz Avropa
Oyunlarının əyləncəli və rəngarəng olmasını istəyirik və
ümid edirik ki, Ceyran və Nar bütün Azərbaycanda
məşhurlaşacaq. Belə ki, biz Bakı 2015-də Avropanın
məşhur idmançılarına ev sahibliyi etməyə
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2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək birinci
Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin
ilk iclasında İlham Əliyevin giriş nitqi.

Oyunların burada yandırılan çırağını şəhər gənci
idmançı Novruz Rəhimov Göygöl rayon Heydər Əliyev
Mərkəzinin direktoru ağırlıq qaldırma üzrə idmançı Araz
Mehdiyevə təqdim etdi. Çıraq yarışların sonuna qədər
“Bakı 2015”-in rəmzi kimi Göygöl rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində qorunub saxlanılacaq. Mərasimdə aprelin
26-da birinci Avropa Oyunlarının məşəlinin Bakıda
Atəşgah məbədində alovlandırılması mərasiminin əks
olunduğu videoçarx nümayiş etdirildi.
Məşəlin qarşılanma mərasimi rayon ictimaiyyəti
tərəfindən böyük coşğu ilə başa çatdı.
2015 Avropa Oyunlarının rəsmi simvolları: Ceyran və
Nar
Bakı 2015 Avropa Oyunları Azərbaycanın
təbiətindən və irsindən
ruhlanaraq Ceyran və Narı
Oyunların rəsmi simvolları elan
edir. Bu cütlük Bakı 2015-in
təbliğatında brend rolunda çıxış
edərək bütün dünyada birinci
Avropa Oyunlarının simvoluna
çevriləcək. Ceyran

inkişaf edən müasir güclü ölkə kimi təqdim edə bilmişdir.
Baxmayaraq ki, biz cəmi 21 ildir müstəqil dövlət kimi
yaşayırıq, bu gün Azərbaycan dünya miqyasında çox
etibarlı tərəfdaş və etibarlı dost kimi tanınır. Bizim
beynəlxalq nüfuzumuzun yüksək səviyyədə olmasını,
eyni zamanda, BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv
seçilməyimiz də təsdiqləyir. Bu da tarixi bir qərar idi.
Müstəqilliyimizin 20-ci ildönümünə təsadüf edən bu tarixi
qərar əslində 20 il ərzində görülən işlərin təzahürü idi.
Bu gün Azərbaycan dünya birliyinin bir nömrəli
qurumunun üzvüdür və keçən ilin may ayında BMT
Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etmişdir. Əlbəttə ki,
beynəlxalq mövqelərimizin möhkəmlənməsi və təsir
imkanlarımızın genişləndirilməsi sayəsində ölkəmizin
gələcək maraqları daha dolğun şəkildə təmin
ediləcəkdir. Şübhəsiz ki, Avropa Oyunlarının
Azərbaycanda keçirilməsi haqqında verilmiş qərarın
əsasında məhz bu amil dayanmışdır. Bununla bərabər,
ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişafı əlbəttə ki, öz rolunu
oynamışdır. Yəni, bu amillər də əlbəttə ki, oyunların
Bakıda keçirilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsində
öz rolunu oynamışdır.İqtisadiyyatımız son doqquz il
ərzində üç dəfə artmış və bu gün iqtisadiyyat
şaxələndirilmiş, dayanıqlı iqtisadiyyatdır. İqtisadi
inkişafın genişləndirilməsi üçün çox gözəl imkanlar
vardır.
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Bu oyunların Bakıda keçirilməsi əhali tərəfindən
çox yüksək səviyyədə dəstəklənir. Biz bu dəstəyi əvvəlki
dövrdə də hiss etmişik. Çünki bildiyiniz kimi, Azərbaycan
iki dəfə öz namizədliyini Yay Olimpiya Oyunlarının
keçirilməsi üçün vermişdir. O zaman rəy sorğuları
keçirilmiş və müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycan əhalisi
Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsini arzulayır,
dəstəkləyir və bu amil də çox mühüm rol oynayır. Şəhər
infrastrukturu müasirləşir. Bu gün Bakı dünyanın ən
gözəl şəhərlərindən biridir. Həm gözəlliyi, həm tarixi
siması, həm də müasirliyi ilə fərqlənir. Şəhər
infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər
görüləcək və biz Bakını bundan sonra da inkişaf
etdirəcəyik, daha gözəlləşdirəcəyik.
Bizim artıq mötəbər beynəlxalq tədbirlərin
keçirilməsində gözəl təcrübəmiz vardır. Azərbaycanda
mütəmadi qaydada dünya, Avropa çempionatları
keçirilmişdir. Keçən il ilk dəfə olaraq futbol üzrə qızlar
arasında dünya çempionatı yüksək səviyyədə
keçirilmişdir. İki həftədən çox bir müddətdə bütün
idmançılar və şəhərimizin qonaqları Azərbaycan xalqının
qonaqpərvərliyini hiss etmiş və ölkəmizdə gedən sürətli
inkişaf prosesini izləmişlər. FİFA və UEFA rəhbərliyi
tərəfindən bu çempionatın keçirilməsinə və bizim
təşkilatçılıq qabiliyyətimizə çox yüksək qiymət
verilmişdir. Yəni, biz bu tədbirləri keçirməklə və öz
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yarısında Bayraq Meydanında sürəkli alqışlarla
qarşılandı. Göygöl Peşə məktəbinin fiziki tərbiyə
müəllimi Təhminə Əliyeva birinci Avropa Oyunlarının
rəmzi qapısında məşəli qəbul etdikdən sonra estafet
rayon mərkəzinə doğru istiqamət götürdü. 10 məşəlçi
3,5 kilometr məsafədə
yürüşə başladı. Onlar
məşəli növbə ilə birbirinə ötürərək,
Heydər Əliyev
prospekti ilə hərəkət
edib, Heydər Əliyev
parkına gəldilər.
Sonuncu yürüşçü – idman ustalığına namizəd şəhər 1
saylı tam orta məktəbin fiziki tərbiyə müəllimi Vüqar
İbrahimov səhnəyə qalxaraq məşəli alovlandırdı. Parka
toplaşanların alqış sədaları göyə ucaldı. Səmaya sülh
göyərçinləri və rəngbərəng şarlar buraxıldı.
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Bu gün məşəl Göygöl rayonuna aparılıb.
Bakı - 2015” Birinci Avropa Oyunları məşəlinin
respublikanın bölgələrə gəzintisini davam edir. 2015-ci
ilin may ayının 15 Göygöl şəhər sakinləri, həmçinin
rayonun kəndlərindən gəlmiş minlərlə göygöllü Birinci
Avropa Oyunlarının məşəlini qarşılamaq üçün küçələrə
axışırdı. Göygöl
bayram libasını
geyinmişdi. Əllərində
gül-çiçək, üçrəngli,
ay-ulduzlu bayraqlar
və plakatlar tutmuş
sakinlər Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevin müqəddəs “Atəşgah”
məbədində alovlandırdığı birinci Avropa Oyunlarının
məşəlinin gəlişini gözləyirdilər.
Birinci Avropa Oyunlarının məşəli günün ikinci
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təşkilatçılıq qabiliyyətimizi göstərməklə bir növ yeni
standartlar tətbiq edirik. Bu, artıq Azərbaycan
standartlarıdır. Çünki istənilən beynəlxalq tədbir
Azərbaycanda, Bakıda yüksək səviyyədə keçirilir və
hesab edirəm ki, Avropa Oyunları da yüksək səviyyədə
keçiriləcəkdir. Hesab edirəm ki, Avropa idman ailəsinin
bizə göstərdiyi etimadın təməlində, eyni zamanda,
idmançılarımızın uğurları da böyük rol oynamışdır. Çünki
Azərbaycan bu gün dünyada və Avropada idman dövləti
kimi tanınır. İdmançılarımızın uğurları həm Avropa, həm
dünya çempionatlarında, həm də Olimpiya Oyunlarında
özünü göstərir. London Yay Olimpiya Oyunlarında
Azərbaycan tarixi qələbə - 10 medal qazanmışdır və
Avropa ölkələri arasında 15-ci yerə layiq görülmüşdür.
Əlbəttə ki, idmançıların uğurlu çıxışları bu oyunların
Bakıda keçirilməsinə müsbət təsir göstərmişdir. Əlbəttə
ki, digər amillər də öz rolunu oynamışdır. Ancaq əsas
amillər bunlardan ibarətdir. İndi isə hazırlıq dövrü
başlayır. Bu, çox məsuliyyətli bir dövr olacaqdır. Çünki
Yay Olimpiya Oyunlarından fərqli olaraq bizim hazırlıq
üçün cəmi iki il vaxtımız vardır. Çünki bildiyiniz kimi, Yay
Olimpiya Oyunlarının hazırlığı üçün 6-7 il vaxt verilir.
Yəni, bu ilin sentyabr ayında 2020-ci ildə keçiriləcək
Olimpiya Oyunlarının şəhəri müəyyən ediləcəkdir. Yəni,
o oyunları keçirəcək ölkə təqribən 6-7 il ərzində hazırlıq
işləri görəcəkdir. Bizim
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isə hazırlıq işlərinin görülməsi üçün cəmi 2 il vaxtımız
vardır. Bu, çox böyük məsuliyyətdir. Eyni zamanda,
böyük inamdır, böyük şərəfdir. Mən əminəm ki, bütün
müvafiq qurumlar bu oyunların yüksək səviyyədə
keçirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəklər və həmişə
olduğu kimi, biz bu dəfə də ölkəmizin qüdrətini,
xalqımızın qonaqpərvərliyini, Azərbaycanın dinamik
inkişafını Avropaya və beləliklə, bütün dünyaya nümayiş
etdirəcəyik. Bayaq qeyd etdiyim kimi, oyunları yüksək
səviyyədə keçirmək üçün Təşkilat Komitəsi
yaradılmışdır. Təşkilat Komitəsində həm dövlət
qurumlarının nümayəndələri, Milli Olimpiya Komitəsinin
üzvləri, idmançılar, ictimai sahədə fəaliyyət göstərən
insanlar cəmləşib. Təşkilat Komitəsinə isə Mehriban
Əliyeva sədrlik edir. Deyə bilərəm ki, Mehriban Əliyeva,
eyni zamanda, keçən il “Eurovision” mahnı
müsabiqəsinin Təşkilat Komitəsinə rəhbərlik etmişdir.
Ümumi rəyə görə, “Eurovision” mahnı müsabiqəsi
Bakıda ən yüksək səviyyədə keçirilmişdir və bəlkə də
“Eurovision” müsabiqəsinin tarixində belə gözəl
müsabiqə keçirilməmişdir. Bütün təşkilati məsələlər öz
həllini tapmışdır, qonaqlar həm şəhərimizin gözəlliyi ilə
tanış olmuşlar, eyni zamanda, özlərini çox rahat hiss
etmişlər. Çünki həm insanların qonaqpərvərliyi, eyni
zamanda, şəhərimizdə hökm sürən asayiş, sabitlik öz
rolunu oynamışdır. Əminəm ki, Avropa Olimpiya
8

Beynəlxalq İdman Teleyayımı Şirkəti (International
Broadcasting, ISB) tərəfindən yayımlayacaq. Avropa
Oyunları zamanı Beynəlxalq İdman Teleyayımı yüksək
dəqiqliklə gözlənilən 1,200 saatlıq yüksək keyfiyyətli
teleyayımı təmin edəcək, bura bütün yarımfinal və
finalların canlı yayımı və gündəlik əsas göstəricilər
barədə məlumatın verilməsi daxildir. ISB açılış və
bağlanış mərasimlərini və Azadlıq Meydanında təşkil
ediləcək axşam əyləncə tədbirlərini də yayımlayacaq. Bu
günlərdə isə "Bakı-2015" Avropa Oyunları Əməliyyat
Komitəsi yarışların Hindistanda yayımlanması üçün
"NEO Sports" şəbəkəsi ilə saziş imzalayıb. Sazişə
əsasən "Bakı-2015" Avropa Oyunları "NEO Sports" və
"NEO Prime" kanalları vasitəsilə Hindistanın bütün
ərazisində yayımlanacaq. Bu sazişin bağlanması ilə
Avropa Oyunları ABŞ, Çin və ərəb dünyası da daxil
olmaqla dünyanın 55 ölkəsində yayımlanacaq. “
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yarışlarında Latviyanı təqribən 70 idmançı təmsil
edəcək. Avropa oyunlarında iştirak etmək üçün idmanın
bir çox növləri üzrə təsnifat yarışları artıq başa çatsa da,
idmançıların seçimi aprel ayına qədər davam edəcək.
Latviya Olimpiya Komitəsinin (LOK) prezidenti Aldons
Vrublevskis bildirib ki, Latviya komandasının
büdcəsi təqribən 210 000 avroya bərabərdir. O deyib ki,
Milli İdman Şurası Latviyanın komandasına əlavə
vəsaitin ayrılması barədə razılığa gəlib. Bu isə o
deməkdir ki, mövcud 50 min avroya 158 400 avro əlavə
edilə bilər. Vəsait komandanın dolanışığı üçün nəzərdə
tutulub. LOK-nin prezidenti bildirib ki, Avropa oyunları
iştirakçılarının dəqiq siyahısı idmanın bütün növləri üzrə
seçim yarışları başa çatandan sonra - yazın sonunda və
ya yayın əvvəlində təqdim olunacaq.
"Bakı-2015" ilk Avropa Oyunları dünyanın 55
ölkəsində nümayiş olunacaq

Komitəsinin bizə göstərdiyi etimadı Mehriban Əliyevanın
rəhbərliyi altında Təşkilat Komitəsi yüksək səviyyədə
doğruldacaq və bu oyunlar Olimpiya Oyunlarının
tarixində sadəcə, birinci Avropa Oyunları kimi deyil, eyni
zamanda, ən gözəl oyunlar kimi qalacaqdır.
Avropa Olimpiya Komitəsinin 2015-ci ildə birinci
Avropa Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsi
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Birinci Avropa Oyunları
bir çox innovativ idman
növünü özündə cəmləşdirən
ilk Avropa oyunlarıdır. Oyunlar
Avropanın 49 Milli Olimpiya
Komitəsini birləşdirən
Beynəlxalq Olimpiya Təşkilatı
tərəfindən keçirilir. Oyunlarda
49 ölkədən 6000-dən çox
idmançının yarışacağı gözlənilir. I Avropa Oyunlarına
hazırlığın ilkin mərhələsində yarışların keçirilmə yerləri
müəyyənləşdirilib. Yarışların Heydər Əliyev adına
İdman-Konsert Kompleksi, Tofiq Bəhramov adına
Respublika Stadionu, "Baku Crystal Hall", "Sərhədçi"
İdman Olimpiya Kompleksi, Əl Oyunları Sarayı, 8-ci
kilometr stadionu, Güllə Atıcılığı

Onu da qeyd edək ki, İlk Avropa Oyunları
9
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Stendi və Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilməsi nəzərdə
tutulur. Artıq Bakı Olimpiya Stadionunun inşası başa
çatıb və açılış mərasimi keçirilib. Su İdman Növləri
Mərkəzinin və Gimnastika Kompleksinin inşasının yaxın
vaxtlarda bitməsi planlaşdırılır və bu yeni qurulan idman
sarayları da oyunlar zamanı istifadə olunacaq. I Avropa
Oyunlarının rəsmi açılış və bağlanış mərasimlərinin
Bakıda, Böyükşor gölünün yaxınlığında inşa olunan 65
min yerlik Olimpiya Stadionunda keçirilməsi nəzərdə
tutulub.

idmançıların yarışlara böyük həyəcanla hazırlaşdıqlarını

Məşəl apreldə yandırılacaq

davam edəcək. Sərgidə İtaliyanın idman aləmi, mədəni

bildirib: "Təmsilçilərimiz atletika, aerobika gimnastikası
və sambodan başqa bütün idman növləri üzrə mübarizə
aparacaqlar İMOK-un mətbuat idarəsinin rəhbəri onu da
əlavə edib ki, "Bakı-2015" ilk Avropa Oyunları
çərçivəsində "Casa İtalia" adlı sərgi təşkil olunacaq.
İtaliyanın əsasən Olimpiya oyunlarında təşkil etdiyi və
"Milli qonaqpərvərlik evi" adlanan bu sərgi yarışlar boyu
dəyərləri, mətbəxi və bu ölkəyə xas olan digər maraqlı

Gənclər və idman

məqamlar nümayiş olunacaq. D.Tommaso belə bir

naziri Azad Rəhimov

sərginin təşkilinin İtaliyanın "Bakı-2015" yarışlarına

Türkiyədə keçirilən

Olimpiya Oyunları səviyyəsində yanaşmasından irəli

karate üzrə Avropa

gəldiyini xüsusi qeyd edib.

çempionatında iştirakı
zamanı İlk Avropa

Latviyadan 70 idmançı gələcək

Oyunlarının məşəlinin
aprelin 26-da yandırılacağını
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Avropa qitəsinin ən maraqlı idman
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atıcılıqda 4, atletikada 1, bədii gimnastikada 4, basketbol

deyib. Nazir qeyd edib ki, məşəl yandırıldıqdan sonra

3X3 üzrə 8 (bir kişi və bir qadın komandası), velosiped

onun Azərbaycanın bütün regionlarına, şəhərlərinə

idmanında 6, boksda 13 (4 qadın və 9 kişi),

məşhur insanlar, idmançılar ilə birgə səfəri başlayacaq.

qılıncoynatmada 3, güləşdə 24, cüdoda 2, kanoedə 6,

A.Rəhimov bildirib ki, oyunların keçirilməsinə bir gün

karatedə 11 (5 kişi və 6 qadın), stolüstü tennisdə 2,

qalmış məşəlin Bakı şəhərində Olimpiya stadionunda

kamandan oxatmada 2, çimərlik voleybolunda 4 (2 kişi

yandırılması nəzərdə tutulur. A.Rəhimov həmçinin aprel

komandası), samboda 1, sinxron üzgüçülükdə 10, su

ayı ərzində Bakıda bütün idman qurğularının istifadə

polosunda 13 (kişi komandası), triatlonda 3, voleybolda

veriləcəyini söyləyib: "Biz aprelin 10-a qədər Su İdman

24 (1 kişi və 1 qadın komandası), üzgüçülükdə 12

Mərkəzinin təhvil veriləcəyini gözləyirik. Ondan sonra

idmançı ilə mübarizə aparacaq.

Avropa Parkı, Heydər Əliyev adına İdman və Konsert
Kompleksi, Bakı Əl Oyunları Sarayı, Bakı Bulvar

İtaliyanı "Bakı-2015"də 300 idmançı təmsil edəcək

Arenasının açılışları növbəti ay ərzində olmalıdır.
Bundan sonra biz deyə bilərik ki, Bakı şəhəri böyük və

İtaliyanı isə "Bakı-2015" ilk Avropa Oyunlarında
təxminən 300 idmançı təmsil edəcək. Bu barədə İtaliya

möhtəşəm yarışları qəbul etməyə tam şəkildə hazır
olacaq".

Milli Olimpiya Komitəsinin (İMOK) mətbuat idarəsinin
rəhbəri Danilo di Tommaso bildirib. D.Tommaso İtaliyanı

30 mindən artıq könüllü qeydiyyatdan keçib

ilk Avropa Oyunlarında təmsil edəcək
"Bakı-2015" ilk Avropa Oyunları Əməliyyat
14
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Komitəsi "Alovqoruyanlar" könüllülər proqramının

naziri Azad Rəhimov bu barədə deyib ki, Avropa

iştirakçısı olmaq istəyənlər üçün son müraciət tarixinin

Oyunlarının könüllü proqramı gənclərin "Bakı-2015"ə

aprelin 3-ü olduğunu elan edib. Minlərlə gənc, eyni

qoşulması və beynəlxalq arenada ölkəmizi dəstəkləməsi

zamanda, yerli və xarici namizədlər bu fürsətdən istifadə

üçün gözəl imkan yaradır. Bütün "Alovqoruyanlar"ımız

edərək "Bakı-2015"də müxtəlif sahələrdə

Azərbaycanda çoxnövlü idman

könüllü kimi fəaliyyət göstərə biləcəklər. "Bakı-2015"

yarışı çərçivəsində daimi irs qoyan proqram sayəsində

"Alovqoruyanlar" könüllülər proqramına rəsmi olaraq

ölkəmizin tarixindəki bu möhtəşəm anı paylaşacaq və

ötən il iyunun 12-də start verilib. Bu müddətdə iştirak

şəxsi karyeraları üçün çox mühüm təcrübə

üçün 30 mindən çox müraciət daxil olub. Hər həftə işə

qazanacaqlar.

qəbul mərkəzində müraciət edən yüzlərlə namizədlə
müsahibələr aparılır. Könüllü olmaq istəyənlərlə

Türkiyə Bakıya 153 idmançı göndərir

müsahibələr aprelin sonunadək davam etdiriləcək. Lakin
namizəd olmaq istəyənlər aprelin 3-dək müraciət

Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsi (TMOK) "Bakı-

formalarını göndərməlidirlər. Oyunlar ərzində

2015" birinci Avropa Oyunlarının proqramına daxil olan

"Alovqoruyanlar" əsas rolları icra edəcək, idmançılara və

bütün - idmanın 20 növü üzrə təmsil ediləcək. TMOK-un

yüksək vəzifəli şəxslərə köməklik göstərəcək, idman

saytında yerləşdirilən xəbərə görə, Türkiyə Bakıda

yarışlarında çalışacaq, tamaşaçılara və yaxud media

keçiriləcək yarışa 153 idmançı göndərəcək. Onlardan

nümayəndələrinə yardım edəcəklər. Gənclər və idman

90-ı kişi, 63-ü isə qadındır. Türkiyə "Bakı-2015"də
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