Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən
2013-cü il ərzində görülmüş işlər haqqında
ARAYIŞ
GƏNCLƏR SİYASƏTİ
Hesabat dövründə “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramının uğurla
həyata keçirilməsi Nazirliyin əsas vəzifələrindən olmuşdur.
Dövlət Proqramının icrasını effektli və şəffaf təmin etmək üçün aidiyyatı dövlət və ictimai
qurumların nümayəndələrindən ibarət Əlaqələndirmə Şurası formalaşdırılmış, bütün
fəaliyyətləri əks etdirən Proqramın veb səhifəsi hazırlanmışdır.
Gənclərin, xüsusilə regionlarda yaşayanların inkişafını dəstəkləmək məqsədi ilə “Gənclər
evləri/Mərkəzləri” şəbəkəsi genişləndirilir. Hazırda 20 belə müəssisə mövcuddur, növbəti 2
ildə daha 14-nün istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Masallı, Tərtər, Mingəçevir və Lənkəranda Gənclər Mərkəzlərinin açılışı zamanı ölkə
başçısı cənab İlham Əliyevin gənclərlə keçirdiyi görüşlər, gənclərlə apardığı səmimi fikir
mübadiləsi və səsləndirdiyi dəyərli tövsiyələr bölgə gənclərinin hər birində gələcəyə inamı daha
da artırmış, dovlət gənclər siyasətinin prioritetlərini müəyyənləşdirmişdir.
Gənc nəsil tərəfindən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin tarixi rolunun
öyrənilməsi məqsədilə onun 90 illik yubileyinə həsr edilmiş bir sıra tədbirlər həyata
keçirilmişdir. 21-25 may tarixlərində Avropanın 37 ölkəsindən 170-dək gənc alimin iştirakı ilə
"Avropa məkanında yeni çağırışlar: Gənc alimlərin Beynəlxalq Bakı Forumu", 13-16 iyun
tarixlərində Bakıda 15 ölkədən olan nüfuzlu tədqiqatçı, dövlət xadimi, diplomatların iştirakı ilə
“Gənc liderlərin formalaşmasında şəxsiyyətlərin rolu” mövzusunda Beynəlxalq Gənclər
Forumu, əlilliyi olan gənclərin “Şərq nağılı” adlı beynəlxalq yaradıcılıq Festivalı keçirilmişdir.
Ölkənin 10-dan çox rayonunda “Ümummilli Lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin
gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində rolu” mövzusunda konfranslar və “Azərbaycançılıq
məfkurəsi və gənclik” adlı mədəni-kütləvi tədbirlər, “Heydər Əliyev mənim üçün kimdir?”
mövzusunda esse yazı müsabiqəsi təşkil edilmişdir.
Vətəndaşların, xüsusilə uşaq və gənclərin yollarda təhlükəsizliyini qorumaq məqsədilə
Avropanın bir neçə ölkəsində tətbiq edilən xüsusi işıq qaytarıcılarının gənclər tərəfindən
istifadə edilməsi üçün “İşıqlı həyat” adlı geniş kampaniyaya başlanmışdır.
Gənclərin
beynəlxalq əməkdaşlığının daha geniş mövzular spektrində inkişafı sahəsində də yeni
addımlar atılmışdır. Belə ki, Bakı şəhərində “İdeya var“ MDB-yə üzv dövlətlərin tələbələrinin ll
Elmi-Yaradıcılıq Festivalı, Mobil texnologiyaları üzrə dünya gənclər Forumu, “Univiziya”
Tələbələrin I Beynəlxalq Mahnı Müsabiqəsi, türkdilli dövlətlərin gənclərinin Bakı Beynəlxalq
Yaradıcılıq Festivalı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti kuboku uğrunda ŞHK komandaları
arasında yarış, BMT Təhlükəsizlik Şurasının beynəlxalq simulyasiya oyunu, "Xəmsə" Milli
İntellektual Oyunu üzrə I Dünya Çempionatı, “Bir birimizdən öyrənirik!” Müstəqil Dövlətlər Birliyi
üzv dövlətlərinin gənclərinin beynəlxalq ekoloji Forumu, Qırğız Respublikasının Bişkek
şəhərində “Azərbaycan - Qırğız gənclərinin İkinci Forumu” və Rusiya Federasiyası Çeçenistan
Respublikasının Qroznı şəhərində “Yeni nəsil: sərhədsiz məsuliyyət” adlı lll Beynəlxalq Gənclər
Forumu keçirilmişdir.
“Mən Azərbaycan haqqında nə bilirəm?” və “Azərbaycanın gənc dostları” mübadilə
proqramları çərçivəsində Albaniya, Niderland, Cənubi Afrika Respublikası, Misir, Mərakeş,
Xorvatiya, Litva, ABŞ və Braziliyadan olan gənclər esse müsabiqəsində iştirak etmiş və
qaliblərin Azərbaycana tanışlıq səfərləri təşkil edilmişdir.
Xaricdə təhsil alan gənclərin ölkənin ictimai həyatında iştirakını və vahid təşkilatda
birləşməsini təmin etmək məqsədilə bu il də Xarici Ölkələrdə Təhsil Alan və Məzun Olmuş
Azərbaycanlı Gənclərin
“Azərbaycan 2020. Gənclərin baxışı” mövzusunda İtaliya
Respublikasında Roma Forumu və avqust ayında ənənəvi Bakı toplantısı keçirilmişdir. Roma
Forumunda 500-ə yaxın tələbə və məzun, İtaliyanın və Azərbaycanın müxtəlif dövlət
orqanlarının və gənclər təşkilatlarının rəhbərləri, millət vəkilləri iştirak etmişlər.

Gənclərin vətənpərvərlik və vətəndaşlıq ruhunda tərbiyə olunmasını, onlar arasında
Azərbaycanın hərb tarixinin daha geniş təbliğ edilməsini, intellektual və yaradıcılıq inkişafını,
asudə vaxtının mənalı təşkilini təmin etmək üçün “Mən Azərbaycanlıyam”, “Müasir Azərbaycan
Gənci”, “Xəmsə”, “Çağırarsa Vətən məni”, “Savaş-2”, “Böyük səhnə”, “Fort Boyard” adlı
telelayihələr hazırlanıb yayımlanmışdır. İlk dəfə olaraq Azərbaycan tarixini yeni texnologiyalar
vasitəsilə təbliğ etmək üçün “İşğal altında: Agdam” adlı kompüter oyunu hazırlanmışdır. Halhazırda “İşğal altında-2” və “Odlar yurdu” adlı kompüter oyunları hazırlanmaqdadır.
Bütövlükdə il ərzində gənclərlə iş sahəsində Nazirlik tərəfindən 183 tədbir keçirilmiş,
onlardan 145-i ölkədaxili, 38-i isə beynəlxalq səviyyəli tədbirlər olmuşdur. Azərbaycanda böyük
həcmli beynəlxalq tədbirlərin, sosial layihələrin keçirilməsini nəzərə alaraq nazirlik könüllülük
institutunun formalaşdırılması istiqamətində iş aparır.
Gənclərin ictimai fəallığını artırmaq məqsədi ilə nazirlik tərəfindən 2013-cü ildə gənclər
siyasətinin müxtəlif istiqamətləri üzrə ümumi həcmi 6.754.991,40 manat olan 147 layihə
dəstəklənmişdir.
Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi
18 yanvar 2013-cü il tarixdə “20 Yanvar-xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsidir”
mövzusunda toplantı keçirilmişdir.
31 yanvar 2013-cü il tarixdə “2 fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü” münasibəti ilə “N”
saylı hərbi hissələrində xidmət edən əsgər və zabit heyəti üçün “Silahlı Qüvvələrimiz –qürur
mənbəyimizdir” adlı mədəni-kütləvi tədbir keçirilmişdir.
29 -30 mart 2013-cü il tarixdə “Hünər” VIII Vətənpərvərlik mahnıları festivalı keçirilmişdir.
Gənclərin hərbi xidmətə həvəsləndirilməsi məqsədilə 09-12 aprel 2013-cü il tarixlərdə
Salyan, Biləsuvar, Şəmkir və Hacıqabul rayonlarında mədəni-kütləvi və təbliğat xarakterli
tədbirlər keçirilmişdir.
26-27 aprel 2013-cü il tarixdə “Cəsurlar” hərbi-idman və turizm və 09-10 may 2013-cü il
tarixdə “Şahin” hərbi-idman oyunlarının final yarışları keçirilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclər arasında təbliğ
edilməsi məqsədi ilə 20-22 may 2013-cü il tarixlərdə Lənkəran şəhərində, Masallı və Biləsuvar
rayonlarında,17-19 iyun 2013-cü il tarixlərdə isə Zərdab, Ağdaş və İsmayıllı rayonlarında
“Ümummilli Lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclərin vətənpərvərlik
tərbiyəsində rolu” mövzusunda konfranslar və “Azərbaycançılıq məfkurəsi və gənclik” adlı
mədəni-kütləvi tədbirlər keçirilmişdir.
27 may 2013-cü il tarixdə “28 may – Respublika Günü” münasibəti ilə N.Nərimanov
rayonu ərazisində yerləşən Parkda “Azərbaycan gəncliyi və dövlət müstəqilliyimiz” adlı
mədəni-kütləvi tədbir keçirilmişdir.
12 iyun - 09 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə Lənkəran şəhərində, Quba, Göygöl, Qax və
Xaçmaz rayonlarında “Azərbaycan doğma diyarımdır” adlı vətənpərvərlik yay-istirahət
düşərgələrinin təşkil edilmişdir. Ümumilikdə düşərgələrdə 2690 nəfər gəncin iştirakı təmin
edilmişdir.
24 iyun 2013-cü il tarixdə Biləsuvar rayonunda Azərbaycan Respublikasının Milli
Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun xatirəsinə həsr olunmuş “Gənclərin intellektual yaradıcılıq
festivalı” keçirilmişdir.
“26 iyun - Silahlı Qüvvələr Günü” münasibəti ilə 25 iyun 2013-cü il tarixdə “Əsgər
bayramı” adlı tədbir keçirilmişdir.
27-30 avqust 2013-cü il tarixdə Zaqatala rayonunda "Şəki-Zaqatala zonası üzrə Gənclərin
Folklor Festivalı" keçirilmişdir.
5 noyabr 2013-cü il tarixdə "9 noyabr - Dövlət Bayragı günü"nə həsr olunmuş 6000
tələbənin iştirakı ilə "Yallı gedək - Bayrağımızı təbliğ edək" adlı layihə həyata keçirilmişdir.
"İlham Əliyev və Azərbaycan Gəncliyi" adlı kitab çap etdirilmişdir.
Yaradıcı gənclərlə iş və asudə vaxtın təşkili
2 fevral - Azərbaycan gəncləri günü ilə əlaqədar istedadlı və yaradıcı gənclərin iştirakı ilə
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konsert proqramı və yaradıcı gənclərin mükafatlandırma mərasimi, gənc rəssamların
əsərlərindən ibarət sərgi təşkil edilmişdir. 2012-ci il ərzində respublikamızda dövlət gənclər
siyasətinin əsas istiqamətləri üzrə həyata keçirilmiş müxtəlif tədbirlərdə – müsabiqə, konsert,
sərgi, festival, olimpiada, yarış və oyunlarda iştirak edərək fərqlənmiş, eləcə də beynəlxalq
miqyaslı tədbirlərdə yüksək nəticə göstərmiş 21 yaradıcı və istedadlı gəncə “Gənclər mükafatı”
təqdim edilmişdir.
20-25 fevral 2013-cü il tarixlərdə "Breyn-rinq" intellektual oyunu üzrə Azərbaycan
Çempionatının televiziya layihəsi həyata keçirilmişdir. Çempionatda 23 komanda iştirak
etmişdir.
15-18 mart 2013-cü il tarixlərdə intellektual oyunlar üzrə "Xəzər kuboku" II Bakı
Beynəlxalq turniri layihəsi həyata keçirilmişdir. Turnirdə 10 ölkədən 60 komanda (Azərbaycan,
Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Latviya, Estoniya, Almaniya, Qazaxıstan, Özbəkistan, İsrail)
kubok uğrunda mübarizə aparmışdır.
2013-cü ilin mart-aprel aylarında "Xəmsə" Milli İntellektual oyunu üzrə VI Azərbaycan
Çempionatının rayon (şəhər) zona mərhələləri, 03-06 iyun 2013-cü il tarixlərdə isə final
mərhələsi həyata keçirilmişdir. Çempionatda 32 komanda mübarizə aparmış, ümumilikdə
5000-ə yaxın gənc yarışda iştirak etmişdir.
2013-cü ilin mart-iyun aylarında "Art təhsil 2013" adlı layihə həyata keçirilmişdir.
23-27 aprel 2013-cü il tarixdə "İslam Dünyası Gənclərinin (20 yaşadək) klassik musiqi
ifaçılarının 2-ci Beynəlxalq festival-müsabiqəsi" layihəsinin həyata keçirilməsində Nazirlik payçı
kimi iştirak etmişdir.Festival-müsabiqəyə Azərbaycan daxil olmaqla 9 ölkədən (MƏR, Türkiyə,
Rusiya (Dağıstan), Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Küveyt, Mərakeş) 100-ə yaxın gənc
istedad qatılmışdır.
19 may 2013-cü il tarixdə "Nə? Harada? Nə zaman?" intellektual oyunu üzrə rus dilində
IX Azərbaycan çempionatı keçirilmişdir. Çempionatda 36 komanda iştirak etmişdir.
20-25 may 2013-cü il tarixlərdə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90
illik yubileyinə həsr olunmuş "Avropa məkanında yeni çağırışlar: Gənc alimlərin Beynəlxalq
Bakı Forumu" keçirilmişdir. Foruma 32 Avropa ölkəsindən 175 iştirakçı və 190-a yaxın
azərbaycanlı gənc alim qatılmışdır.
2013-cü ilin may ayında İsveç Krallığının Malmo şəhərində keçirilmiş "Eurovision 2013"
Beynəlxalq Mahnı müsabiqəsində Azərbaycan Respublikasının iştirakı ilə bağlı təşkilati və
təbliğat işləri aparılmışdır.
"İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Modeli" layihəsi Nazirlik tərəfindən qismən
maliyyələşdirilmişdir.
ATV kanalında yayımlanan "Fort Boyard" televiziya layihəsi hazırlanmışdır.
05-19 iyul 2013-cü il tarixlərdə Respublika Uşaq İstirahət və Sağlamlıq Mərkəzində 100
nəfər yeniyetmə və gənc üçün təlim düşərgəsi təşkil edilmişdir.
19–26 iyul 2013-cü il tarixlərdə VIII Bakı Beynəlxalq Müəllif Mahnıları Festivalı
keçirilmişdir. Festivala 9 ölkədən (Almaniya, Belarus, Fransa, Gürcüstan, İsrail, Qazaxıstan,
Litva, Rusiya, Ukrayna) olan iştirakçılar qatılmışlar.
22-26 iyul 2013-cü il tarixlərdə Bakıda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş türkdilli dövlətlərin gənclərinin Bakı Beynəlxalq
Yaradıcılıq Festivalı keçirilmişdir. Festivalda 4 ölkədən (Türkmənistan, Türkiyə, Qırğızıstan,
Qazaxıstan) olan 74 nəfər iştirak etmişdir.
2013-cü ilin iyul-sentyabr aylarında Kompyuter Oyunları üzrə VIII Azərbaycan Milli
Çempionatı keçirilmişdir. Çempionatda 2500 nəfər gənc iştirak etmişdir.
02 avqust 2013-cü il tarixdə Milli kino günü münasibətilə Gənc kinematoqrafçıların
mükafatlandırma mərasimi keçirilmişdir. 10 nəfər mükafata layiq görülmüşdür.
20-23 avqust 2013-cü il tarixlərdə gənclər arasında "Xəmsə" Milli İntellektual Oyunu üzrə
rus dilində Azərbaycan Çempionatı keçirilmişdir. Çempionatda 90 nəfər iştirak etmişdir.
25-30 avqust 2013-cü il tarixdə "Breyn-rinq" intellektual oyunu üzrə Azərbaycan
Çempionatının televiziya layihəsi həyata keçirilmişdir. Çempionatda 30-dək komanda iştirak
etmişdir.
"Gənc Alimlərin III Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası" layihəsi həyata keçirilmişdir.
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2013-cü ilin sentyabr-dekabr aylarında yeniyetmələr arasında "Xəmsə" Milli İntellektual
oyunu üzrə III Azərbaycan Çempionatı həyata keçirilmişdir. Çempionatda 4060 nəfər iştirak
etmişdir.
01-04 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində Beynəlxalq münasibətlər üzrə Gənc
alimlərin II Forumu keçirilmişdir.
07 oktyabr 2013-cü il tarixdə "İşğal altında - Ağdam" kompyuter oyununun təqdimat
mərasimi keçirilmişdir.
19-22 oktyabr 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində "V Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalı"
layihəsi həyata keçirilmişdir. Festivala 10 ölkədən (Azərbaycan, Türkiyə, Əfqanıstan, Misir,
İran, İraq, Özbəkistan, Tacikistan, Qazaxıstan və Türkmənistan) 30 iştirakçı qatılmışdır.
21-24 oktyabr 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası Prezidenti
kuboku uğrunda ŞHK komandaları arasında beynəlxalq yarış keçirilmişdir.
21-25 oktyabr 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində BMT Təhlükəsizlik Şurasının
beynəlxalq simulyasiya oyunu keçirilmişdir. Simulyasiya oyununda BMT Təhlükəsizlik Şurasına
üzv olan 15 ölkəni təmsil edən 45 gənc iştirak etmişdir.
02-05 dekabr 2013-cü il tarixlərdə Bakutel 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq
Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları sərgi və konfransı çərçivəsində
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin fəaliyyətini əks etdirən sərgi təşkil
edilmişdir.
04 dekabr 2013-cü il tarixdə Bakutel 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya
və İnformasiya Texnologiyaları sərgi və konfransı çərçivəsində Azərbaycanın "Online fikir
bankı" layihəsinin təqdimatı keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində www.fikirbanki.az veb portalı
hazırlanmış və layihələr müsabiqəsi keçirilmişdir.
05-09 dekabr 2013-cü il tarixlərdə "Xəmsə" Milli İntellektual Oyunu üzrə I Dünya
Çempionatı keçirilmişdir. Çempionatda 13 ölkədən 16 komanda iştirak etmişdir.
"Gənc alimlərin əsərləri" adlı jurnalın 7-ci və 8-ci sayı çap olunmuşdur.
Multimedia təsvirli DVD və kitab ("Explore Azerbaijan". "Azərbaycanı kəşf et", "Откройте
для себя Азербайджан") hazırlanmışdır.
Sağlam həyat tərzinin təbliği və sosial proqramlar
2 fevral Azərbaycan gəncləri günü ilə əlaqədar Sumqayıt Paralimpiya Kompleksində
“Dəstək ol!” devizi altında inteqrasiyalı və əyləncəli idman, musiqili bədii proqramdan ibarət
festival keçirilmişdir. Festival çərçivəsində sağlamlıq imkanları məhdud gənclər müxtəlif idman
nömrələri nümayiş etdirmiş, tanınmış estrada müğənnilərinin çıxışları, rəqslər və sərgi təşkil
edilmişdir.
20-28 fevral, 20 may-5 iyun 2013-cü il tarixlərdə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində
“Həyatla oyun” adlı maarifləndirici teatr tamaşası nümayiş olunmuşdur.
Fevral-mart aylarında Şəki, Zaqatala, Baləkən, İsmayıllı, Göyçay, Ağsu, İmişli, Saatlı,
Hacıqabul, Kürdəmir, Ucar, Zərdab, Şabran və Siyəzən, oktyabr-noyabr aylarında isə
Lənkəran, Xaçmaz, Xızı, Göygöl, Samux, Tovuz, Şəmkir, Ağcabədi, Goranboy şəhər və
rayonlarında “Gənclərin dövlət qulluğuna hazırlığının əsasları” mövzusunda treninq-kurslar
keçirilmişdir.
Cari ilin mart ayında “Oriqami” Reabilitasiya Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud olan
şəxslərin valideynləri üçün “Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq və gənclərin sosial
adaptasiyası” mövzusunda 3 günlük treninq-seminar keçirilmişdir.
06-15 mart və 05-20 avqust 2013-cü il tarixlərdə respublikanın rayon və şəhərlərində
“İnsan alveri və zorakılığa yox deyək!“ devizi altında mədəni-kütləvi aksiyalar keçirilmişdir.
13-14 mart 2013-cü il tarixlərdə Bakıda sosial müdafiəyə ehtiyacı olan uşaqlar üçün
Novruz şənliyi keçirilmişdir. Novruz şənliyində 600 nəfər xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
yeniyetmə və gənclər iştirak etmişlər.
Mart-aprel aylarında Gəncə, Mingəçevir, Yevlax, Tovuz, Ağstafa, Daşkəsən, Göygöl,
Gədəbəy, Qazax, Samux, Şəmkir şəhər və rayonlarında, avqust ayında isə Lənkəran-Astara
zonasına daxil olan şəhər və rayonlarda “Dövlət qulluğunda etik qaydaların həyata
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keçirilməsi” mövzusunda treninqlər, eyni zamanda oktyabr-noyabr aylarında Aran zonasına
daxil olan şəhər və rayonlar, həmçinin Ağcabədi, Samux və Göygöl rayonları üzrə “Korrupsiya
hüqüqpozmaları” mövzusunda seminarlar keçirilmişdir. Bundan əlavə may-iyun aylarında
Qobustan, Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Zaqatala, Qax, Balakən rayonlarında
“Dövlət qulluğu və intizam: vətəndaş-məmur münasibətlərinin qurulması” mövzusunda
seminar keçirilmişdir.
06 aprel 2013-cü il tarixdə gənclərin sağlam ətraf mühit, sağlam həyat tərzinin təbliği,
insan alveri və zorakılıq, erkən nikahların qarşısının alınması məqsədilə maarifləndirmə
aylığının elan edilməsi ilə bağlı “Fəal ol! Sağlam ol! Həyat boyu qalib ol!” şüarı altında
Sağlamlıq festivalı keçirilmişdir.
15 aprel tarixdə Mingəçevir şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin iştirakı ilə “Gənclər evi”nin açılışı keçirilmiş və bununla əlaqədar olaraq konsert
proqramı və sərgi təşkil edilmişdir.
28 aprel – 01 may 2013-cü il tarixlərdə “Mobil texnologiyaları üzrə dünya gənclər forumu”
Bakı şəhərində keçirilmişdir. Forumun keçirilməsində məqsəd – mobil texnologiyalarının son
nailiyyətləri ilə tanış olmaq, mobil aplikasiyaların hazırlanması və istifadə olunması sahəsində
beynəlxalq təcrübəni öyrənmək, həmçinin gənclərin yeni texnologiyalara marağını artırmaq
olmuşdur. Forumda 19 ölkədən 30 nəfərə yaxın xarici qonaq iştirak etmişdir.
03 may 2013-cü il tarixdə Azərbaycan Hökuməti və UNİCEF-in Azərbaycandakı
Nümayəndəliyi arasında əməkdaşlığın 20 illik yubileyi münasibətilə gənclər arasında keçirilmiş
“Gənclərin təşəbbüsləri” qısametrajlı sosial filmlər festival-müsabiqəsinin qaliblərinin
mükafatlandırma mərasimi keçirilmişdir.
Cari ilin may ayında Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən “SOS Uşaq Kəndləri –
Azərbaycan” Assosiasiyasının “Dövlət uşağa qayğı müəssisələrini tərk etməkdə olan və tərk
etmiş gənclərin sonrakı həyatını tənzimləyən mexanizmlərinin yaradılması” layihəsi
maliyyələşdirilmişdir.
17 may 2013-cü il tarixdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində VIII “Məzun 2013”
əmək yarmarkası keçirilmişdir.
30-31 may 2013-cü il tarixdə “Bizim sahibkarlıq fəaliyyətimiz (Enactus)” beynəlxalq
proqram üzrə milli yarış “Gənclər azad sahibkarlıq fəaliyyətində” İctimai Birliyi ilə birgə
keçirilmişdir. Tədbirdə ali təhsil müəssisələrindən 12 komanda, 300-dən çox tələbə iştirak
etmişdir.
10-30 iyun 2013-cü il tarixdə İsmayıllı, Oğuz, Sabirabad, Biləsuvar, Qəbələ, İmişli, Ağdaş,
Şəmkir, Balakən və Kürdəmir rayon Olimpiya İdman Komplekslərində “Gənclərin Sağlamlıq
Festivalları” keçirilmişdir.
25 iyun 2013-cü il tarixdə “Karyera günü” tədbiri keçirilmişdir.
07-14 iyul 2013-cü il tarixlərdə “Gənclərin beynəlxalq ekoloji düşərgəsi” keçirilmişdir.
Düşərgədə MDB ölkələrindən 90 nəfər iştirak etmişdir.
15 iyul -15 noyabr 2013-cü il tarixdə respublikanın 60 rayon və şəhərində sferik mobil
kinoteatrların qurulması və maarifləndirici filmlərin nümayiş olunması təmin edilmişdir.
10-24 iyul, 26 iyul-09 avqust və 12-26 avqust 2013-cü il tarixlərdə 150 nəfər xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan uşaq və gənclər üçün reabilitasiya məqsədli yay düşərgəsi təşkil
olunmuşdur.
12-16 avqust 2013-cü il tarixlərdə Salyan, Şirvan, Neftçala, Biləsuvar, Cəlilabad, 26-30
avqsut 2013-cü il tarixlərdə Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Qobustan, Ağdaş rayonlarında “Həyatla
oyun” adlı maarifləndirici teatr tamaşası nümayiş olunmuşdur.
10-14 sentyabr 2013-cü il tarixdə Bakı şəhərində “Şərq nağılı” adlı əlilliyi olan gənclərin
beynəlxalq yaradıcılıq Festivalı keçirilmişdir. Festivalda 140 nəfər iştirak etmişdir.
03 dekabr 2013-cü il tarixdə “Art garden”də Beynəlxalq Əlillər Günü ilə bağlı sərgi təşkil
edilmişdir.
05 dekabr - Beynəlxalq Könüllülər Günü ilə əlaqədar mədəni tədbir təşkil edilmişdir.
16-19 dekabr 2013-cü il tarixlərdə “Bir birimizdən öyrənirik!” Müstəqil Dövlətlər Birliyi üzv
dövlətlərinin gənclərinin beynəlxalq ekoloji forumu keçirilmişdir. Forumda MDB ölkələrindən 70
nəfər iştirak etmişdir.
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20 dekabr tarixdə 350 nəfər yeniyetmə və gənc üçün “Yeni il” şənliyi keçirilmişdir.
Gənclər təşkilatları ilə iş
Dövlət gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olan gənclərin ictimai-siyasi həyatda
və beynəlxalq tədbirlərdə iştirakının təmin olunması və gənclər təşkilatları ilə iş sahəsində bir
sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Belə ki, Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatı tərəfindən “Gənclərin
Avrointeqrasiya Modeli” Forumunun, “Avropa Tələbələr Forumu-Bakı” İctimai Birliyi tərəfindən
“Beynəlxalq Novruz Festivalı Azərbaycanda”, Gənc Hüquqşünaslar Birliyi tərəfindən “Həyat
gözəldir”, Azərbaycan Demokartik Tələbə Gənclər Təşkilatının “Şərq Tərəfdaşlığı Gənclər
Şəbəkəsi” Regional Platforma Modelinin, “Birlikdə daha yaxşı yaşayış üçün”, “Azərbaycan
Könüllülər” İctimai Birliyinin “Qarabağ 99 sualda”, “Gələcək və İnkişaf” Gənclər İctimai
Birliyinin “Gələcəyimiz tarixdən keçir”, “Bakı Gənclər Klubu” İctimai Birliyinin ”Tariximizi
öyrənək irsimizi qoruyaq”, “Gənclərin Dostluq Şəbəkəsi” İctimai Birliyinin “Azərbaycanın
təqdimat portalı”, “Pərakəndə Ticarətin İnkişafı üzrə Gənclər Assosiasiyası” İctimai Birliyinin
“Gənc Sahibkarlar Düşərgəsi”, “Azəri Gənclər Alyansı” İctimai Birliyinin “Kimsəsiz deyilsən”,
“Sağlam Gəncliyə Doğru” İctimai Birliyinin “Sosial dəyişiklik üçün gənc avropalı liderlər”,
“Azərbaycan Gənc Tərcüməçilər Assosiasiyası” İctimai Birliyi tərəfindən “Azərbaycanda
tərcümə - dünən, bu gün və sabah: çağrışlar və perspektivlər” mövzusunda I Milli Tərcümə
Forumunun, “Sağlam Düşüncə” Gənclər Təşkilatının “Açıq hava şəraitində öz hüquqlarımızı
öyrənək” adlı layihələrinin həyata keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak
etmişdir.
“Böyük İpək Yolu” Beynəlxalq Gənclər İttifaqı tərəfindən Üzvlər İclasının, “Gənc şairələrin
Beynəlxalq Forumu”nun, ‘Böyük İpək Yolu Foto və Rəsm Sərgisi’nin və Türkiyənin İstanbul
şəhərində “Böyük İpək Yolu” Beynəlxalq Gənclər İttifaqına üzv olan ölkələrin gəncləri arasında
“İpək yolu ölkələrinin gənc sahibkarlar şəbəkəsi” formunun həyata keçirilməsində Gənclər və
İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir.
Gənclər təşkilatlarının layihələrinin qismən maliyyələşdirilməsi üçün 2013-cü ilin fevral
ayının 25-dən mart ayının 19-dək növbəti müsabiqə elan olunmuş və layihələr qəbul edilmişdir.
Müsabiqəyə əsasən 71 gənclər təşkilatının layihəsi dəstəklənmişdir.
27-30 mart 2013-cü il tarixlərdə “Azərbaycan 2020. Gənclərin baxışı” mövzusunda İtaliya
Respublikasında Xarici Ölkələrdə Təhsil Alan və Məzun Olmuş Azərbaycanlı Gənclərin Roma
Forumu keçirilmişdir. Forumda 500-ə yaxın tələbə və məzun, İtaliyanın və Azərbaycanın
gənclər təşkilatlarının rəhbərləri, İtaliyanın və Azərbaycanın müxtəlif dövlət orqanlarının
rəhbərləri, millət vəkilləri iştirak etmişlər.
06-08 aprel 2013-cü il tarixlərdə Azərbaycanda Davos Forumu çərçivəsində gənc
liderlərlə görüş təşkil edilmiş, tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti xanım Leyla
Əliyeva iştirak etmişdir.
10-30 aprel 2013-cü il tarixlərdə gənclər arasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev mənim üçün kimdir?”
mövzusunda esse yazı müsabiqəsi keçirilmişdir.
13 may 2013-cü il tarixdə Gənclər və İdman Nazirliyinin yanında fəaliyyət göstərən
Gənclərlə iş üzrə İctimai Şuranın iclası keçirilmişdir.
14 may 2013-cü il tarixdə “Avropa Şurasının Avropa Gənclər Fondu və Fondun yeni
fəaliyyət sistemi haqqında gənclər təşkilatlarının məlumatlandırılması” mövzusunda seminar
keçirilmişdir.
II Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində Gənclər və İdman
Nazirliyi, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə 31 may 2013cü il tarixlərdə Bakı şəhərində Yeni Liderlər Sammiti keçirilmişdir.
Almaniyanın gəncləri arasında “Mən Azərbaycan haqqında nə bilirəm?” mövzusunda
keçirilmiş esse yazı müsabiqəsinin qaliblərinin 26 may – 02 iyun 2013-cü il tarixlərdə, Cənubi
Afrika Respublikası, Misir, Mərakeş, Xorvatiya, Litva, ABŞ və Braziliyadan olan qaliblərin isə
25 iyun – 05 iyul 2013-cü il tarixlərdə Azərbaycana səfərləri təşkil edilmişdir.
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13-16 iyun 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Gənc liderlərin formalaşmasında
şəxsiyyətlərin rolu” mövzusunda Beynəlxalq Gənclər Forumu keçirilmişdir. Forumda Meksika,
ABŞ, Qvatemala, Braziliya, Kolumbiya, Rusiya, Rumıniya, Qazaxıstan, Belarus, Ukrayna,
Moldova, Tacikistan, Litva, Estoniya, Misir, Yunanıstan, Pakistan, Argentina, Xorvatiya,
Albaniya, Bəhreyn, İsrail, İraq, Polşa, Hindistan, Türkiyə, Latviya və Gürcüstandan 44 ekspert
və gənclər təşkilatlarının nümayəndləri,
Azərbaycandan isə 200 gənclər təşkilatının
nümayəndələri və tələbələr iştirak etmişlər.
“İRƏLİ” İctimai Birliyi tərəfindən “Yaşıl iqtisadiyyat düşərgəsi”, “Turizm Məktəbi”, “Milli
Debatlar-2013”, “Gənc könüllülər”, “Gənclər üçün yay universiteti 2013”, “Yeni Media
Akademiya - 2013”, “Arxeoloji düşərgə 2013”, “Seçki hüququ”, “Almanax-4” və “Azərbaycan
Gənc Bloqçular Forumu” adlı layihələrinin həyata keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi
payçı kimi iştirak etmişdir.
10-19 iyul 2013-cü il tarixlərdə “Həyat” Beynəlxalq Humanitar Təşkilatı ilə birgə Lənkəran
şəhərində “Palıdlı Sahil” İstirahət Mərkəzində “Gənc Liderlər” proqramı çərçivəsində “Gənclər
təşkilatlarının rəhbərləri üçün”, 22 - 31 iyul 2013-cü il tarixlərdə “Gənc təlimçilər üçün” və 20 29 avqust 2013-cü il tarixlərdə “Gənc menecerlər üçün yay məktəbi” mövzuları üzrə yay
istirahət və təlim düşərgələri keçirilmişdir. Ümumilikdə layihədə 150 nəfər gənc iştirak etmişdir.
20 - 26 iyul 2013-cü il tarixlərdə “Xarici Ölkələrdə Təhsil Alan və Məzun Olmuş
Azərbaycanlı Gənclərin Beynəlxalq Forumu” İctimai Birliyinin “Xaricdə təhsil alan gənclərin
elmi konfransı” adlı layihəsinin həyata keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi
iştirak etmişdir.
12-17 iyul 2013-cü il tarixlərdə “Gələcəyə Körpü” Gənclər İctimai Birliyinin “Şərqi Avropa
ölkələrinin Gənclər Təşkilatlarının Milli Şuralarının əməkdaşlıq görüşü”, 12 - 22 iyul 2013-cü il
tarixlərdə “Gənclərin iştirakçılığı və əməkdaşlığı üçün teatr bacarıqları” adlı layihələrinin həyata
keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir.
01-11 avqust 2013-cü il tarixlərdə Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının “Gənc Jurnalistlər”
şəbəkəsi (110 nəfər), 09-19 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə “Yerli gənclər təşkilatları ilə
beynəlxalq təşkilatlar arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi” (150 nəfər), 25 sentyabr - 05
oktyabr 2013-cü il tarixlərdə “Üzv Təşkilatlar üçün Təcrübə Məktəbi - 2013” (150 nəfər), 12-22
dekabr 2013-cü il tarixlərdə “Gənclər Hökuməti Düşərgəsi”, 05-15 dekabr 2013-cü il tarixlərdə
“Korporativ Sosial Məsuliyyət üzrə Gənclər Təşkilatlarının Biliklərinin Artırılması” adlı
layihələrinin həyata keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir.
23 avqust – 01 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə Niderlanddan olan 4, 04-13 sentyabr 2013cü il tarixlərdə Albaniyadan olan 10 müsabiqə qalibinin Azərbaycana tanışlıq səfərləri təşkil
edilmişdir.
30 avqust - 01 sentyabr 2013- cü il tarixlərdə Xarici ölkələrdə təhsil alan və məzun olmuş
azərbaycanlı gənclərin XI Beynəlxalq Yay Forumunun keçirilməsində Gənclər və İdman
Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir. Forumda 600 nəfər gənc iştirak etmişdir.
“Siyasi Maarifçilik” İctimai Birliyinin “Erməni terrorçuları və quldur birləşmələrinin insanlıq
əleyhinə cinayətləri” (XIX-XXI əsrlər) adlı xronoloji ensiklopediyanın tərcümə olunaraq 10000
nüsxədə çap edilməsi üçün Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən köməklik göstərilmişdir.
Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 müsabiqəsinin final mərhələsində Gəncə şəhərinin iştirakı
məqsədi ilə təbliğat və təşviqat kompaniyasının aparılması ilə bağlı olaraq 07-12 dekabr 2013cü il tarixlərdə Almaniya, Bolqarıstan, İtaliya, İspaniya, Rumıniya, Niderland, Polşa, Türkiyə,
Gürcüstan və Ukraynadan olan 32 əcnəbi gəncin Gəncə şəhərinə tanışlıq səfəri təşkil
olunmuşdur.
Tələbə və tələbə-gənclər təşkilatları ilə iş
“2 fevral - Gənclər günü” münasibəti ilə yanvar ayının 29-da Goranboy rayonunda
yerləşən hərbi hissələrdən birində ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri və
yaradıcı gənclərinin iştirakı ilə görüş keçirilmişdir.
08-09 fevral 2013-cü il tarixlərdə “Sabahın alimləri” II Respublika müsabiqəsi keçirilmişdir.
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26 fevral- Xocalı soyqırımının 21-ci ildönümü ilə əlaqədar ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrinin tələbələri arasında "Mahir nişançı" güllə atıcılığı üzrə turnir keçirilmişdir.
01 mart-18 may 2013-cü il tarixlərdə “Gənclər üçün yazı qabiliyyətlərinin inkişaf
etdirilməsi” və “Gənclərə natiqlik sənətinin aşılanması” mövzusunda təlim kursları keçirilmişdir.
Kurslarda müxtəlif ali təhsil müəssisələrindən 30 gənc iştirak etmişdir.
07-13 mart 2013-cü il tarixlərdə Xaçmaz rayonunda ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrinin fəal tələbələrinin iştirakı ilə “Qış Parlamenti” adlı layihənin həyata
keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir.
16 mart- 19 may 2013-cü il tarixlərdə ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün “Ritorika
akademiyası” peşəkar təlim proqramı həyata keçirilmişdir. Təlimlərdə müxtəlif ali təhsil
müəssisələrindən 50 nəfər gənc iştirak etmişdir.
31 mart -02 aprel 2013-cü il tarixlərdə “İdeya var“ MDB-yə üzv dövlətlərin tələbələrinin ll
elmi-yaradıcılıq Festivalının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Təqdimat mərasimində MDB-yə
üzv dövlətlərdən 39 nəfər iştirak etmişdir.
02-05 may 2013- cü il tarixlərdə “Univiziya” tələbələrin II mahnı müsabiqəsi keçirilmişdir.
04 may 2013-cü il tarixdə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik
yubileyinə həsr olunmuş ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri arasında “Nə?”,
“Harada?”, “Nə zaman?” intellektual turniri keçirilmişdir.
23-25 may 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində "Tələbə baharı" tələbələrin Vll
Ümumrespublika yaradıcılıq festivalının seçim turları, 05-07 iyun 2013-cü il tarixlərdə isə Şəki
şəhərində Qala konsert keçirilmişdir. Festivalda 20-yə yaxın ali təhsil müəssisəsindən 250
nəfərədək tələbə iştirak etmişdir. 2007-2012-ci illər ərzində keçirilmiş “Tələbə baharı”
Ümumrespublika tələbə yaradıcılığı Festivallarının xüsusi kataloqu hazırlanmışdır.
24 may 2013-cü il tarixdə “İşıqlı həyat” sosial yönümlü layihə çərçivəsində “Hər kəs
qaranlıqda görünməlidir!” şüarı altında maarifləndirici teatr tamaşası və mədəni-kütləvi tədbir
keçirilmişdir. Layihə ilə bağlı “Azad Azərbaycan” radiosunda və “Xəzər” televiziyasında “İşıqlı
həyat” rubrikası yaradılmışıdr.
Hesabat dövrü ərzində Bakı şəhərinin virtual tur olaraq 360 dərəcəlik panoramik
görüntüsünün hazırlanması üzərində işlər davam etdirilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının
(AMOР) sədri xanım Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Rusiyanın Gənclərlə iş üzrə Federal
Agentliyi, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı (AMOР) və Azərbaycan Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə 6 may 2013-cü il tarixdən başlayaraq “Bizim ümumi
qələbəmiz” adlı layihə çərçivəsində Sankt-Peterburq-Bakı-Moskva marşrutu üzrə keçirilən
“Qələbə yolları ilə” adlı beynəlxalq avtoyürüş iştirakçıları 5-11 iyun 2013-cü il tarixlərdə
Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmişlər.
10 – 25 iyun 2013-cü il tarixlərdə Qəbələ rayonunda ali təhsil müəssisələrinin tələbələri
üçün arxeoloji düşərgə təşkil edilmişdir.
15-23 iyun 2013-cü il tarixlərdə Heydər Əliyev adına Sarayda “Univiziya” tələbələrin I
Beynəlxalq mahnı müsabiqəsi keçirilmişdir.
“26 iyun-Silahlı Qüvvələr Günü” münasibəti ilə iyun ayının 20-də Beyləqan rayonunda
yerləşən hərbi hissələrdən birində ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri və
yaradıcı gənclərinin iştirakı ilə görüş keçirilmişdir.
03-16 iyul 2013-cü il tarixlərdə “İşıqlı həyat” sosial yönümlü layihə çərçivəsində
respublikanın rayon və şəhərlərində təbliğat yönümlü maarifləndirici mədəni-kütləvitədbirlər
keçirilmiş və “İşıqlı həyat” adlı film hazırlanmışdır.
11-18 avqust 2013-cü il tarixlərdə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı
tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhərində Bakı və Naxçıvan
şəhərlərinin ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələrinin iştirakı ilə “VI və VII Liderlik
məktəbi”, 27 iyul - 5 avqust 2013-cü il tarixlərdə Quba rayonunda “Dünənimiz, bu günümüz,
sabahımız”, 29 iyul - 5 avqust 2013-cü il tarixlərdə Lənkəran şəhərində “Sosial şəbəkələr və
ölkəm”, 09-24 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə “Səsin gələcəyindir”, 30 sentyabr - 06 oktyabr
2013-cü il tarixlərdə Bakı, Gəncə və Mingəçevir şəhərlərində “Səs ver, səsin gəlsin!”, “İlk dəfə
səs verən gənclik” və “İlin tələbə - gənclər təşkilatları” adlı layihələr həyata keçirilmişdir.
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19 avqust-03 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə ali təhsil müəssisələririnin tələbələri üçün Lerik
rayonunda arxeoloji düşərgə keçirilmişdir. Düşərgədə 20-yə yaxın ali təhsil müəssisəsindən 80
nəfər gənc iştirak etmişdir.
2013-cü ilin oktyabr ayının 7-dən başlayaraq dekabr ayının 27-dək “İşıqlı həyat” sosial
yönümlü layihənin təbliğatının aparılması məqsədi ilə “Azad Azərbaycan” radiosunda və
“Xəzər” televiziyasında yayımlanan “Avtostop” verilişində “İşıqlı həyat” rubrikası yaradılmışdır.
05-07 dekabr 2013-cü il tarixlərdə "İstedadların hazırlığı laboratoriyası” Respublika
Olimpiadasının final mərhələsi və mükafatlandırma mərasimi keçirilmişdir.
İ D M A N
2013-cü il ərzində bir sıra respublika və beynəlxalq səviyyəli tədbirlər təşkil olunmuş və
yüksək səviyyədə keçirilmişdir. İdmançılarımız idman növləri üzrə Avropa, Dünya çempionat
və birinciliklərində, kubok yarışlarında, eləcə də müxtəlif beynəlxalq turnirlərdə, respublika
çempionat və birinciliklərində iştirak edərək müxtəlif medallar qazanmışlar.
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin 2013-cü il üçün təsdiq etdiyi
tədbirlər planına əsasən respublikada fəaliyyət göstərən federasiyalar ilə birlikdə ölkəmizdə
298 respublika yarışları təşkil edilmiş, 57 beynəlxalq yarış keçirilmiş, 281 beynəlxalq yarışlarda
ölkə yığma komandalarının iştirakı təmin olunmuşdur.
2013-cü ildə Dünya, Avropa çempionat və birinciliklərində, kubok yarışlarında olimpiya
idman növləri üzrə 101 qızıl, 74 gümüş və 121 bürünc medal (cəmi 296 medal), qeyri-olimpiya
idman növləri üzrə 179 qızıl, 159 gümüş və 148 bürünc medal (cəmi 486) əldə edilmişdir. Cəmi
782 medal qazanılmışdır.
İdman növləri üzrə yığma komandalar hər biri 12 gündən az olmayaraq 154 təlim-məşq
toplanışlarında iştirak etmişdir. Bu təlim-məşq toplanışlarından 103-ü Azərbaycanda, 51-si isə
xarıcı ölkələrdə keçirilmişdir. Təlim-məşq toplanışlarında ümumilikdə 6000 nəfərədək idmançı
iştirak etmişdir.
“2005-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında futbolun inkişafına dair Dövlət
Proqramı”nın icrası ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər haqqında arayış
yığılmış və
araşdırılmışdır.
İdman növləri üzrə ali, I və II ixtisas kateqoriyasının verilməsi ilə əlaqədar təqdim olunmuş
sənədlərə Azərbaycan Respublikasının Vahid İdman Təsnifatına uyğun olaraq baxılmış,
əmrləşdirilmiş və müvafiq vəsiqələrin hazırlanması işləri yerinə yetirilmişdir. İl ərzində ayrı-ayrı
idman növləri üzrə - 139 məşqçi-müəllimə müvafiq ixtisas kateqoriyası verilmişdir. Bunlardan
– 22 nəfər ali, - 113 nəfər I, 4 nəfər isə II ixtisas kateqoriyası almışdır. 58 nəfər “Azərbaycan
Respublikasının Fəxri Bədən tərbiyəsi və idman işçisi”, 95 nəfər “Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar məşqçisi”, 11 nəfər “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar idman ustası” , 20 nəfər
“Respublika dərəcəli hakim” fəxri adları almışlar. 100 nəfər isə idman ustası normasını yerinə
yetirmişdir.
İlin idman yekunları ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində
fəaliyyət göstərən “Fəxri adlar, təqaüdlərin verilməsi, sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması”
komissiyası 04 dekabr 2012-ci il tarixdə növbəti iclasını keçirmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, milli yığma komandanın üzvlərinə daim tibbi nəzarət və yüksək
xidmət göstərilir. Komandalara təhkim olunmuş Respublika İdman Tibb Mərkəzinin həkimləri
idmançıların vaxtında tibbi müayinədən keçmələrini, onların tibbi bioloji, vitaminlər və
bərpaedici tibbi vasitələr qəbul etmələrini plan üzrə həyata keçirirlər.
Dünya Antidopinq Agentliyi tərəfindən qadağan olunmuş üsul, vasitə və dərman
preparatlarının 2013-cü il üçün yeniləşmiş siyahıları idman federasiyalarına paylanılmışdır.
Respublika və beynəlxalq yarışlara hazırlıq məqsədilə idman növləri üzrə yığma komandanın
üzvləri bərpaedici vasitələrlə təmin olunmuşlar.
İdmançılar, həkimlər, məşqçilər və ümumiyyətlə, gənclər arasında dopinq haqqında sosial
sorğular aparılmış və sorğuların nəticələri təhlil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Ordusuna yaz çağırışı ilə əlaqədar yığma komanda üzvlərinin
hərbi xidmət məsələləri ilə əlaqədar müvafiq təkliflərlə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə,
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Daxili İşlər Nazirliklərinə və Dövlət Sərhəd Xidmətinə müraciətlər olunmuşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibəti ilə təsdiq
edilmiş xüsusi tədbirlər planına uyğun olaraq il ərzində respublikamızın bütün şəhər və
rayonlarında müxtəlif idman növləri üzrə bir sıra yerli və beynəlxalq səviyyəli tədbirlər təşkil
edilmişdir. İl ərzində 24 ölkə nümayəndələrinin iştirakı ilə “Tour de Azerbaijan” veloyürüşü,
cüdo üzrə Böyük Dəbilqə seriyasının mərhələ yarışı, Naxçıvan şəhərində “Naxçıvan Open2013” beynəlxalq şahmat festivalı və güləş üzrə beynəlxalq turnir, Mingəçevir şəhərində su
polosu, üzgüçülük və basketbol üzrə beynəlxalq turnirlər və avarçəkmə üzrə “Prezident
Reqatası”, Qusar şəhərində universal döyüş üzrə “Heydər Əliyev Kuboku”, Masallı şəhərində
hapki do üzrə “Heydər Əliyev Kuboku”, boks üzrə yeniyetmələr arasında beynəlxalq turnir,
Cənubi Afrika Respublikası və Avstriyada Azərbaycan səfirliklərinin vasitəçiliyi ilə kikboksinq
üzrə Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş beynəlxalq turnirlər və digər tədbirlər yüksək
səviyyədə təşkil edilərək keçirilmişdir.
İlin əsas idman nailiyyətləri
Tələbələrin XXVII Ümumdünya Yay Universiadası
2013-cü ilin 06-17 iyul tarixlərdə Beynəlxalq Universitet İdmanı Federasiyası tərəfindən
Rusiya Federasiyasının Tatarıstan Respublikasının Kazan şəhərində keçirilmiş Tələbələrin
XXVII Ümumdünya Yay Universiadasında ölkəmiz tarixi uğura imza atmışdır.
Universiadada ölkəmiz 78 idmançı ilə təmsil olunmuşdur. Yarışlar 27 idman növündə
keçirilmiş və respublikamızın tələbə-idmançıları 12 idman növündə, o cümlədən, şahmat,
atletika, ağır atletika, cüdo, boks, sambo, kəmər güləşi, idman gimnastikası, qılıncoynatma,
sərbəst güləş (kişilər), sərbəst güləş (qadınlar) və yunan-roma güləşi üzrə iştirak etmişlər.
Komandamız 8 idman növündə 16 medal (4 qızıl, 5 gümüş, 7 bürünc) qazanmaqla
ümumkomanda hesabında 162 ölkə arasında 15-ci yerə layiq görülmüşdür.
Eyni zamanda əhalisinin sayına görə bizdən dəfələrlə böyük olan islam dövlətləri
arasında Azərbaycan 1-ci, MDB ölkələri arasında 4-cü, Avropa ölkələri arasında isə 9-cu yeri
tutmuşdur.
Türkiyə 2 qızıl medalla 29-cu yerdə, İran 1 qızıl medalla 33-cü yerdə, Ermənistan 1 qızıl
medalla 32-ci yerdə, Gürcüstan 1 gümüş və 2 bürünc medalla 48-ci yerdə qərarlaşmışlar.
Ümumiyyətlə isə, Universiada yarışlarında cəmi 62 ölkə medal qazana bilmişdir.
III İslam Həmrəyliyi Oyunları
III İslam Həmrəyliyi Oyunları 22 sentyabr-01 oktyabr 2013-cü il tarixlərində İndoneziyanın
Palembanq şəhərində 13 idman növü üzrə keçirilmişdir. Oyunlarda 3 qitənin 46 ölkəsi 1586
idmançı ilə təmsil olunmuşdur. Azərbaycan komandası 9 idman növü üzrə 53 idmançı ilə
təmsil olunmuş və 7 idman növündə (karate, üzgüçülük, atletika, kamandan oxatma,
ağırlıqqaldırma, taekvondo və uşu) 24 medalla (6 qızıl, 9 gümüş, 9 bürünc) komanda
hesabında 7-ci yer tutmuşdur.
Komanda yarışlarında karate növündə qızıl, kamandan oxatmada isə gümüş medal
qazanılmışdır. Eyni zamanda, ilk dəfə olaraq üzgüçülük idman növündə əldə olunmuş qızıl
medal (200 m), kamandan oxatma üzrə komanda hesabında gümüş medal müstəqillik
dövrünün bu idman növləri üzrə ilk nailiyyətidir.
İl ərzində 4 idmançımız Dünya çempionu adına layiq görülmüşdür.
26-31 avqust tarixlərində Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilmiş cüdo üzrə
Dünya çempionatında Elxan Məmmədov (100 kq) dünya çempionu adını qazanmışdır.
30 avqust-03 sentyabr tarixlərdə Almaniyanın Duysburq şəhərində keçirilmiş avarçəkmə
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üzrə dünya çempionatında 200 metr məsafəyə yürüşdə Azərbaycan kanoeçisi Valentin
Demyanenko 38,462 saniyə nəticə göstərərək 4-cü dəfə dünya çempionu adını qazanmışdır.
11-27 oktyabr tarixlərdə boks üzrə Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilmiş kişilər
arasında dünya çempionatında Məhəmmədrəsul Məcidov (+91kq) və Cavid Çələbiyev (56 kq)
isə Dünya çempionu adını qazanmışlar.
08-17 noyabr tarixlərdə şahmat üzrə Polşanın paytaxtı Varşava şəhərində keçirilmiş
Avropa çempionatında Azərbaycanın kişilərdən ibarət yığma komandası 2-ci dəfə Avropa
çempionu adını qazanmışdır.
06-07 iyul tarixlərdə Bakıdakı Dənizkənarı Milli Parkda motorlu qayıqsürmə üzrə
(Formula-2) Grand Prix - 2013 yarışları keçirilmişdir. Yarışda Azərbaycanla yanaşı, İsveç,
Avstriya, Böyük Britaniya, Norveç, Latviya, Almaniya, Cənubi Afrika Respublikası, İtaliya,
Rusiya və Macarıstan idmançıları mübarizə aparmışlar. Yarışın qalibi İsveçin“Getel Racing”
komandasının pilotu Erik Stark olmuşdur. “Azərbaycan” komandasının üzvü Yonas Andersson
2-ci, Latviyanın“Riga powerboat” kollektivinin pilotu Ulvis Slakteris isə 3-cü nəticə göstərmişdir.
Ölkəmizdə keçiriləcək nüfuzlu beynəlxalq tədbirlər
2014-cü ilin 26 aprel-01 may tarixlərində Bakıda Beynəlxalq İdman Mətbuatı
Assosiasiyasının (AİPS) 77-ci konqresi keçiriləcək. 2013-cü ilin aprel ayında Rusiya
Federasiyasının Soçi şəhərində təşkil edilmiş 76-cı konqresdə AİPS-in bayrağı Azərbaycan
tərəfinə təqdim edilmişdir. Bakıda keçiriləcək konqresə yüksək səviyyədə hazırlıq işləri ilə
əlaqədar AİPS prezidenti Canni Merlo cari ildə 2 dəfə ölkəmizə səfər etmiş, gənclər və idman
naziri Azad Rəhimov və Təşkilat Komitəsi üzvləri ilə görüşlər keçirmişdir.
2014-cü ildə Bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatı (15-17 iyun 2014-cü il),
Yeniyetmələrin II Olimpiya Oyunlarına (Çin Xalq Respublikası, 16-28 avqust 2014-cü il) Avropa
üzrə seçim turniri, 2015-ci ildə ilk dəfə I Avropa Oyunları və şahmat üzrə Dünya kuboku, 2016cü ildə Ümumdünya şahmat Olimpiadası, 2017-cü ildə IV İslam Həmrəyliyi Oyunalrı və s.
möhtəşəm tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Təqvim planına əsasən keçirilmiş yerli və beynəlxalq yarışlarda iştirak
09-11 yanvar 2013-cü il tarixlərdə sərbəst güləş idman növü üzrə 20 yanvar şəhidi
M.İsayevin xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq turnir (yeniyetmələr) keçirilmişdir. Yarışda
idmançılarımız 5 qızıl, 6 gümüş və 7 bürünc medal qazanmışdır.
15-27 yanvar 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilən kişilər arasında Azərbaycan
çempionatında 3 nəfəri beynəlxalq qrossmeyster olmaqla 9 şahmatçı mübarizə aparmışdır. Bir
dövrədən ibarət yarışda 7 oyundan 6 xal toplamış gənc beynəlxalq usta Zaur Məmmədov ilk
dəfə olaraq Azərbaycan çempionu adını qazanmışdır.
02-03 fevral 2013-cü il tarixlərdə cüdo idman növü üzrə Gürcüstanın Tbilisi şəhərində
böyüklər arasında keçirilmiş Dünya kubokunda yığma komandanın üzvləri 2 qızıl, 1 gümüş 2
bürünc medal qazanmışlar.
06-11 fevral 2013-cü il tarixlərdə Estoniyanın Tartu şəhərində bədii gimnastika üzrə “Miss
Valentina” beynəlxalq turnirində, eyni vaxtda Dünya kuboku yarışlarında Lalə Yusifova halqa
ilə hərəkətdə gümüş medal, Marina Durunda isə bürünc medal qazanmışdır.
07-11 fevral 2013-cü il tarixlərdə sərbəst güləş üzrə kişilərdən ibarət yığma komanda 16
nəfər tərkibdə Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilən Yaşar Doğunun xatirəsinə həsr olunmuş
beynəlxalq turnirə ezam olunmuşdur. Turnirdə 2 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc medal
qazanılmışdır.
09-10 fevral 2013-cü il tarixlərdə taekvondo idman növü üzrə İsveçrənin Trelleborq
şəhərində keçirilmiş gənclər arasında “Trelleborg Open” beynəlxalq yarışda yığma
komandamız iştirak etmişdir. Komandanın üzvləri 3 qızıl və 2 bürünc medal qazanmışdır.
06-16 mart 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində qadınlar arasında Azərbaycan çempionatı
keçirilmişdir. Yarışda 3-ü beynəlxalq qrossmeyster olmaqla 10 şahmatçı dairəvi sistem üzrə
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mübarizə aparmışdır. Nəticədə 8 oyundan 5.5 xal toplamış beynəlxalq usta Xəyalə Abdulla ilk
dəfə olaraq Azərbaycan çempionu adını qazanmışdır.
09-10 mart 2013-cü il tarixlərdə Almaniyanın Hamburq şəhərində taekvando üzrə
keçirilmiş “German Open” beynəlxalq yarışda yığma komandanın üzvləri 1 qızıl, 1 gümüş və 3
bürünc medal qazanmışdır.
14-16 mart 2013-cü il tarixlərdə İsrailin Holon şəhərində keçirilmiş Qran-Pri mərhələləri
çərçivəsində beynəlxalq turnirdə Bakının 13 yaşlı gimnastı Jalə Piriyeva 4 medal qazanmışdır.
15-17 mart 2013-cü il tarixlərdə Hollandiyanın Eyndhoven şəhərində taekvando üzrə
keçirilmiş beynəlxalq yarışda yığma komandanın 19 üzvü iştirak etmişdir. Turnirdə
idmançılarımız 2 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal əldə etmişdir.
16-17 mart 2013-cü il tarixlərdə Türkiyənin Antalya şəhərində yeniyetmələr arasında cüdo
üzrə keçirilmiş Avropa kubokunda idmançılarımız 2 qızıl, 1 gümüş medal əldə etmişdir.
17-19 mart 2013-cü il tarixlərdə Belarusun Minsk şəhərində bədii gimnastika üzrə Dünya
kuboku yarışlarında iştirak edən Azərbaycanın qrup hərəkətləri üzrə gimnastları Səbinə
Abbasova, İradə Əhədzadə, Mənsurə Bağıyeva, Səbinə Qaratova, Siyana Vasilyeva və Aliyə
Paşayeva 32,45 bal toplayaraq IV yeri tutmuşlar.
21-25 mart 2013-cü il tarixlərdə həndbol üzrə 17 yaşlı qızlardan ibarət Azərbaycanın
yığma komandası Çexiyanın Hodonin şəhərində Avropa çempionatının təsnifat turnirində
iştirak etmişdir.
30-31 mart 2013-cü il tarixlərdə Ukraynanın Kiyev şəhərində yeniyetmələr arasında cüdo
üzrə keçirilmiş Avropa kubokunda yığma komanda 1 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medala layiq
görülmüşdür.
05-15 aprel 2013-cü il tarixlərdə ağır atletika idman növü üzrə Albaniyanın Tirana
şəhərində keçirilmiş kişilər və qadınlar arasında Avropa çempionatında yığma komanda üzvləri
iştirak etmişdir. Yarışda yığma komandanın üzvləri 2 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc medal
qazanmışdır.
06-07 aprel 2013-cü il tarixlərdə Yunanıstanın Saloniki şəhərində gənclər arasında cüdo
üzrə keçirilmiş Avropa kubokunda idmançılarımız 1 qızıl, 2 gümüş və 5 bürünc medal
qazanmışdır.
07-14 aprel 2013-cü il tarixlərdə həndbol üzrə Azərbaycanın kişilərdən ibarət yığma
komandası Gürcüstan çempionatının III turunda iştirak etmişdir. Yığma komandamız 6
komanda arasında IV yeri tutmuşdur.
09-15 aprel 2013-cü il tarixlərdə uşu idman növü üzrə yığma komanda (4 nəfər) Avropa
çempionatında iştirak etmək üçün Rumıniyanın Buxarest şəhərinə ezam olunmuşdur. Bu
yarışda iştirak edən 2 idmançımız- 56 kq-da Elçin Eminov və 65 kq –da Rafael Tarverdiyev
Avropa çempionu adını qazanmışlar.
09-18 aprel 2013-cü il tarixlərdə həndbol üzrə qadınlardan ibarət yığma komanda
Rusiyanın Maykop şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Yığma komandamız
6 komanda arasında II yeri tutmuşdur.
17-23 aprel 2013-cü il tarixlərdə sumo idman növü üzrə Polşanın Varşava şəhərində
gənclər və kişilər arasında keçirilmiş Avropa çempionatında yığma komandanın üzvləri 4 qızıl,
1 gümüş və 4 bürünc medal qazanmışdır.
18-21 aprel 2013-cü il tarixlərdə Moldovanın Kişinyov şəhərində gənclər və böyüklər
arasında taekvando üzrə keçirilmiş Avropa çempionatında yığma komandamızın 2 üzvü qızıl
medala layiq görülmüşdür.
20-21 aprel 2013-cü il tarixlərdə Çexiyanın Teplisa şəhərində yeniyetmələr arasında
cüdo üzrə keçirilmiş Avropa kubokunda idmançılarımız 4 qızıl, 1 gümüş medala layiq
görülmüşdür.
20-21 aprel 2013-cü il tarixlərdə Rumıniyanın Buxarest şəhərində bədii gimnastika üzrə
Dünya kuboku yarışlarında Azərbaycan gimnastı Lalə Yusifova bürünc medal qazanıb.
22 aprel-01 may 2013- cü il tarixlərdə Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyevin 90-illik
yubileyinə həsr olunmuş “Naxçıvan Open-2013” beynəlxalq şahmat festivalı keçirilmişdir.
Festival hər il olduğu kimi “A” , “B” və “C” turnirlərindən ibarət olmuşdur. “A” turnirində
dünyanın 16 ölkəsindən reytinqi 2250-dən yüksək olan 59 şahmatçı iştirak etmişdir. Əmsalı
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2600-dən yüksək olan 16 şahmatçının iştirak etdiyi bu turnirdə 3 şahmatçı – rusiyalı İqor
Kurnosov və Aleksandr Şimanov və həmyerlimiz Qədir Hüseynov 9 oyundan 6.5 xalla 1-3-cü
yerləri bölüşdürmüşlər.
01-05 may 2013-cü il tarixlərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi
münasibəti ilə “Tour d Azerbaidjan” beynəlxalq velosiped yarışı keçirilmişdir. 5 mərhələdən
ibarət turnirdə 23 ölkədən 24 komanda iştirak etmişdir. Bu yarışda yığma komandamız ümumi
hesabda 4-cü yerə layiq görülmüşdür.
02-11 may 2013-cü il tarixlərdə Perunun Lima şəhərində gənclər arasında ağır atletika
üzrə keçirilmiş Dünya birinciliyində yığma komanda üzvləri iştirak etmişdir. Yarışda
idmançılarımız 1 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc medal qazanmışdır.
04-05 may 2013-cü il tarixlərdə Almaniyanın Berlin şəhərində yeniyetmələr arasında cüdo
üzrə keçirilmiş Avropa kubokunda yığma komanda 2 qızıl, 1 gümüş 1 bürünc medal
qazanmışdır.
05-09 may 2013-cü il tarixlərdə üzgüçülük üzrə Mingəçevir şəhəri “Kür” Olimpiya tədris
mərkəzinin üzgüçülük hovuzunda ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr
olunmuş beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Turnirdə 4 ölkədən 80 nəfər idmançı iştirak etmişdir.
Azərbaycan idmançıları bu yarışda 8 qızıl, 6 gümüş və 12 bürünc medal qazanmışlar.
07-12 may 2013-cü il tarixlərdə Mingəçevir şəhərində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 13-14 yaşlı futbolçular arasında “Sevinc”
kuboku uğrunda respublika birinciliyinin final mərhələsi keçirilmişdir. Final mərhələ ölkənin 10
şəhər və rayon komandasının 180 futbolçusu iştirak etmişdir. Final yarışında I yeri Sumqayıt ,
II yeri Astara və III yeri Mingəçevir şəhər komandaları tutmuşlar.
10-12 may 2013-cü il tarixlərdə Xaçmaz rayonunun Yalama meşə zolağında yerləşən
“Xəzər” turist bazasında səmti müəyyən etmə idman növü üzrə ümummilli lider Heydər
Əliyevin 90 illik yubileynə həsr olunmuş Beynəlxalq Açıq Kuboku keçirilmişdir.
10-13 may 2013-cü il tarixlərdə Moldovanın Kişinyov şəhərində kişilər arasında
bodibildinq üzrə keçirilən Avropa çempionatında 3 nəfərdən ibarət komandamız iştirak
etmişdir. Teymur Aslanov (168 sm) və Reza Zinatlu (100 kq) I yer və Yalçın Məmmədov (70
kq) II yeri tutmuşdur.
15-19 may 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik
yubileyinə həsr olunmuş əlil arabalarında idman rəqsləri üzrə beynəlxalq festival keçirilmişdir.
Festivalda 8 ölkənin 28 idmançısı iştirak etmişdir.
25-29 may 2013-cü il tarixlərdə üzgüçülük üzrə respublika yığma komandası Gürcüstanın
Tbilisi şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak etmiş və idmançılarımız 3 qızıl və 1
bürünc medal qazanmışlar.
31 may-02 iyun 2013-cü il tarixlərdə Türkiyənin Ankara şəhərində atletika idman növü
üzrə keçirilmiş beynəlxalq turnirdə yığma komandanın üzvləri 1 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc
medal əldə etmişlər.
01-02 iyun 2013-cü il tarixlərdə Avstriyanın İnnsbruq şəhərində yeniyetmələr arasında
taekvando üzrə beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Turnirdə 14 nəfər yığma komandanın üzvü
iştirak etmişdir. Yarışda idmançılarımız 2 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal əldə etmişdir.
07-08 iyun 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhəri ”Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində idman
gimnastikası və akrobatika gimnastikası üzrə 20-ci Azərbaycan birinciliyi və tamblinq üzrə 20-ci
Azərbaycan çempionatı keçirilmişdir.
28 iyun - 03 iyul 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində Şağan Olimpiya İdman
kompleksində uşu idman növü üzrə kişilər və gənclər arasında III Avrasiya çempionatı
keçirilmişdir.
04-08 iyul 2013-cü il tarixlərdə sərbəst və qadın güləşi üzrə gənclərdən ibarət yığma
komandanın üzvləri Makedoniyanın Skopye şəhərində keçirilmiş Avropa birinciliyində 3 qızıl, 3
gümüş və 2 bürünc medal qazanmışlar.
19-28 iyul 2013-cü il tarixlərdə otüstü hokkey üzrə qadınlardan ibarət yığma komandanın
Fransanın Kambrai şəhərində keçirilən Avropa çempionatında iştirak etmişdir.
26-29 iyul 2013-cü il tarixlərdə 3x3 basketbol üzrə kişilərdən ibarət yığma komanda
Türkiyənin Antalya şəhərində beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir.
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10-18 avqust 2013-cü il tarixlərdə boks idman növü üzrə Hollandiyanın Rotterdam
şəhərində gənclər arasında Avropa çempionatı keçirilmişdir. Yarışda tam heyətlə (10 nəfər)
iştirak edən yığmamız 3 medal qazanmışdır. İdmançılarımız 2 qızıl (56 kq -Məmmədov
Nəsrəddin və 64 kq- Quliyev Cavid) və 1 gümüş (52 kq- Yusifzadə Məsud) medal qazanaraq
ümumi komanda hesabında Avropanın üçüncü komandası olmuşdur.
12-19 avqust 2013-cü il tarixlərdə ənənəvi karate üzrə Yaponiyanın Tokio şəhərində
keçirilmiş Dünya çempionatında yığma komanda üzvləri 1 qızıl, 4 gümüş və 1 bürünc medal
əldə etmişlər.
13-18 avqust 2013-cü il tarixlərdə sərbəst və qadın güləşi üzrə Bolqarıstanın Sofiya
şəhərində keçirilmiş Dünya birinciliyində gənclərdən ibarət yığma komandanın üzvləri 1 qızıl, 6
bürünc medala layiq görülmüşlər.
18-27 avqust 2013-cü il tarixlərdə həndbol üzrə Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığma
komandası Rusiyanın Maykop şəhərində beynəlxalq turnirdə iştirak etmiş və 6 komanda
arasında II yeri tutmuşdur.
20-25 avqust 2013-cü il tarixlərdə sərbəst və qadın güləşi üzrə Serbiyanın Zrenjanin
şəhərində keçirilmiş Dünya birinciliyində yeniyetmələrdən ibarət yığma komandanın üzvləri 1
qızıl, 2 gümüş və 5 bürünc medal əldə etmişlər.
24 avqust-02 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə Ukraynanın Kiyev şəhərində bədii gimnastika
üzrə Dünya çempionatında Azərbaycan gimnastları Lalə Yusifova çoxnövçülükdə 97 iştirakçı
arasında 13-cü yeri tutmuşdur.
01-08 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə Polşanın Qdınya şəhərində keçirilmiş qol güləşi üzrə
Avropa çempionatında Minəbəddin Qurbanov, Qismət Vəkilov, Rüstəm Qurbanov və Vilayət
Namazzadə I yerə layiq görülmüşlər.
04-16 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə boks idman növü üzrə Ukraynanın Kiyev şəhərində
yeniyetmələr arasında Dünya birinciliyi keçirilmişdir. Yarışda tam heyətlə (13 nəfər) iştirak
edən yığmamız 4 medal qazanmışdır. İdmançılarımız 2 gümüş ( 63 kq- Hüseynov İsmayıl və
66 kq- Musayev Rövşən) və 2 bürünc (70 kq -Tarverdili Hüseyn və 80 kq- Mehdiyev Şükran)
medal qazanmışlar.
13-16 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə Ukraynanın Kiyev şəhərində keçirilmiş bodibildinq
üzrə qadınlar
arasında
Dünya çempionatında Yelena Kirşına bürünc medala layiq
görülmüşdür.
16-22 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə sərbəst və qadın güləşi üzrə Macarıstanın Budapeşt
şəhərində keçirilmiş Dünya çempionatında Xetaq Qazyumov gümüş, Yuliya Ratkeviç isə
bürünc medal qazanmışlar.
18-23 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə Kabardin-Balkar Respublikası hökumətinin və
Parlamentinin 30 illiyinə həsr olunmuş veteranlar arasında mini-futbol üzrə beynəlxalq turnirdə
Azərbaycan Respublikasının veteranlardan ibarət komandası iştirak etmişdir.
25-28 sentyabr 2013-cü il tarixlərdə gənclər arasında taekvondo idman növü üzrə
Portuqaliyanın Porto şəhərində keçirilmiş Avropa çempionatında ölkəmizi 13 idmançı təmsil
etmişdir. Çempionatda Məhəmməd Məmmədov-55 kq (qızıl), Ayxan Tağızadə-63 kq (gümüş),
Yusif Hüseynli-59 kq (bürünc), Elnur Məhərrəmov-78 kq (bürünc), Tapdıq Ələkbərov-68 kq
(bürünc) nəticələr göstərmişlər.
16-25 oktyabr 2013-cü il tarixlərdə həndbol üzrə qadınlardan Rusiyanın Nevinomısk
şəhərində keçirilən beynəlxalq yarışda iştirak edən 6 komanda arasında II yeri tutmuşdur.
16-27 oktyabr 2013-cü il tarixlərdə ağır atletika idman növü üzrə Polşanın Vrotslav
şəhərində keçirilmiş Dünya çempionatında yığma komandanın üzvlərindən İovi Kristina gümüş,
Firudin Quliyev isə bürünc medala layiq görülmüşdür.
10-18 noyabr 2013-cü il tarixlərdə universal döyüş idman növü üzrə Rusiyanın Medın
şəhərində keçirilmiş Dünya çempionatında idmançılarımız 2 qızıl, 2 bürünc medal qazanmışlar.
15-18 noyabr 2013-cü il tarixlərdə Avstriyada bodibildinq üzrə kişilər arasında keçirilən
Dünya çempionatında Teymur Aslanov bürünc medala layiq görülmüşdür.
20-24 noyabr 2013-cü il tarixlərdə Kosiki karate-do idman növü üzrə Litvanın Panevezys
şəhərində keçirilmiş Avropa çempionatında yığma komandanın üzvləri iştirak etmişlər.
21-25 noyabr 2013-cü il tarixlərdə voleybol üzrə 1995-96-cı il təvəllüdlü yeniyetmə
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oğlanlardan ibarət milli yığma komanda Şərq Avropa Voleybol Zona Assosiasiyasının
(EEVZA) çempionatında iştirak etmək üçün Latviyanın Kuldiqa şəhərinə ezam olunmuşdur.
2013-2016-cı illər üçün Azərbaycan Respublikasının Vahid İdman Təsnifatı
hazırlanmışdır.
Əsas idman tədbirləri və nəticələr haqqında müvafiq məlumatlar “Olimpiya dünyası”,
“İdman” qəzetlərində, nazirliyin rəsmi saytında və xüsusi bülletenlərində və digər KİV-lərdə
işıqlandırılmışdır.
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