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Azərbaycan Respublikasının Vahid İdman Təsnifatının 

 
Ə S A S N A M Ə S İ 

 
Azərbaycan Respublikasının Vahid İdman Təsnifatı (ARVİT) ölkədə fiziki tərbiyə 

sisteminin mühüm proqram normativ sənədlərindən biridir.  
 

I. Təsnifatın vəzifələri 
 
1. Ölkə əhalisinin bədən tərbiyəsi və idmanla müntəzəm və fəal məşğul olmağa cəlb 

olunmasına, gənclərin idmana olan marağının genişlənməsinə, idmanla məşğul olanların 
fiziki hazırlığının artırılmasına yardım göstərir. 

2. İdman dərəcələrinin norma və tələblərini, onların ödənilmə şərtlərini və qaydalarını 
müəyyən edir. 

3. Məşğul olanların idman ustalığının artırılmasına və idmançıların beynəlxalq yarışlara 
hazırlanmasına yardım göstərir. 

4. Yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına köməklik edir. 
 

II. Adlar və dərəcələr verilən idman növləri 
 

 

Olimpiya Oyunları proqramına daxil olan idman növləri  

1. Ağır atletika 17. Triatlon  

2. Akademik Avarçəkmə 18. Otüstü xokkey 

3. Atçılıq idmanı 19. Sərbəst güləş 

4. Atletika 20. Stolüstü tennis 

5. Badminton 21. Stend atıcılığı 

6. Kayak və kanoe qayıqlarında 
avarçəkmə 

22. Suya tullanma 

7. Batut gimnastikası 23. Su polosu 

8. Bədii gimnastika 24. Basketbol 

9. Boks 25. Tennis 

10. Cüdo 26. Üzgüçülük 

11. Futbol 27. Voleybol 

12. Güllə atıcılığı 28. Velosiped idmanı 

13. Həndbol 29. Yunan-Roma güləşi 

14. İdman gimnastikası 30. Yelkən idmanı 

15. Kamandan oxatma 31. Karate WKF 

16. Qılıncoynatma 32. Qayaya dırmanma 

  33. Taekvondo 
 

Olimpiya Oyunları proqramına daxil olmayan idman növləri  

1.  Alpinizm, qayaya və buza dırmanma 18. Zorxana 

2.  Aykido 19. Nərd 

3.  Qol güləşi 20. Sportinq 

4.  Bodibildinq 21. Boulinq 

5.  Bilyard 22. Paraşütlə tullanmaq 

6.  Avtomobil 23. Akrobatika gimnastikası 

7.  Dama 24. Aerobika gimnastikası 

8.  Şərq idman növləri 25. Kapoeyra 
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9.  İdman rəqsləri 26. Motosiklet idmanı 

10.  Qalaqapı  27. Poverlifinq 

11.  Futzal 28. Reqbi 

12.  İdman turizmi 29. Sambo 

13.  Vətənin müdafiəsinə hazıram 
çoxnövçülüyü 
Poliatlon 

30. Səmti müəyyənetmə 

14.  Pankration 31. Şahmat və şahmat kompozisiyası 

15.  Milli güləş 32. Tamblinq 

16.  Avtomobil idmanı 33. Universal döyüş 

17.  Pəhlivan güləşi    
 

Paralimpiya Oyunları proqramına daxil olan idman növləri 
 

1. Atletika 7. Güllə atıcılığı 

2. Cüdo 8. Poverliftinq 

3. Qolbol  9. Voleybol  

4. Kamandan oxatma 10. Qılıncoynatma 

5. Üzgüçülük  11. Stolüstü tennis 

6. Velosiped idmanı   

 
III. İdman adları və dərəcələri, tələblər və normalar 

 
1. İdmançılara Azərbaycan Respublikasında inkişaf etdirilən idman növləri üzrə aşağıdakı 

adlar  və idman dərəcələri verilir: 
Adlar – Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İdman ustası (ARƏİU), Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar Məşqçisi (ARƏM) Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən 
Tərbiyəsi və İdman işçisi (ARFBTİİ) 
İdman dərəcələri – İdman ustası (İU) İdman ustalığına namizəd (İUN), I dərəcə, II dərəcə, III 
dərəcə, IV dərəcə 
Müxtəlif çətinlik səviyyəsi olan idman nailiyyətlərinin göstəriciləri müəyyən olunmuş şərtlərlə 
yerinə yetirilən tələb və normalardan ibarətdir. Dərəcə normaları metr, vaxt, çəki və digər 
göstəricilər ilə müəyyən olunur.  
 

IV. İdman adları və dərəcələrinə yaş tələbləri 
 

1. İdman  adları və dərəcələri idmançılara təsnifatın müəyyən etdiyi yaşlarda, dərəcə 
tələblərini və normalarını yerinə yetirdikdə verilir. Yarış iştirakçıları aşağıdakı yaş 
qruplarına bölünürlər: kiçik yaşlı yeniyetmələr, yeniyetmələr, gənclər və böyüklər. Yaş 
həddi hər idman növündə, onun xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müəyyən olunur. 

2. Gənc idmançıların yarışlarda iştirak etməsi hüququ yarışların əsasnaməsi ilə tənzimlənir. 
 

V. Adların və dərəcələrin verilmə şərtləri 
 
1. İdman adları və dərəcələri tələb olunan normaları yerinə yetirmiş şəxslərə verilir. 
2. Azərbaycan Respublikasının idman ustası dərəcəsi idman növləri üzrə ölkə çempionatı,  

birincilik və beynəlxalq yarışlarda qazanılmış nəticələrə əsasən verilir;  
     İdman ustalığına namizəd və I idman dərəcəsi idmançılara idman növləri üzrə  çempionat 

və birinciliklərdə göstərilmiş nəticələrə görə verilir.  
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 Kütləvi idman dərəcələri idman cəmiyyətlərinin, idman-sağlamlıq mərkəzlərinin, klubların, 

tədris ocaqlarının, rayon və şəhərlərin kütləvi təsnifat yarışlarında iştirak etməklə normaları 
yerinə yetirdikdə verilir. 

3. Azərbaycan Respublikasının idman ustası və idman ustalığına namizəd dərəcəsini 
idmançının təmsil etdiyi təşkilatın və nazirliyin idman şöbəsinin müəyyən olunmuş 
qaydada təqdimatı əsasında  Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi; Bakı 
şəhəri ərazisində İdman ustalığına namizəd dərəcəsini Bakı şəhər Gənclər və İdman Baş 
idarəsi; idman növləri üzrə birinci idman dərəcəsini bədən tərbiyəsi və idmanın yerli 
idarəetmə orqanları, idman cəmiyyətlərinin Respublika Şurası, idman mərkəzləri;  kütləvi 
dərəcələri idman məktəbləri, bədən tərbiyəsi kollektivləri, idman cəmiyyətləri, idman 
klubları verirlər. 

4. Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyi idman ustalığına namizəd idman dərəcəsini, 
strukturuna daxil olan rayon (şəhər) gənclər və idman idarələri, I, II, III, IV idman 
dərəcələrini Naxçıvan Muxtar Respublika çempionatı, birincilik və turnirlərdə qazanılmış 
nəticələrə əsasən verir. 

5. İdman ustası dərəcəsi daimi verilir. İdman ustalığına namizəd idman dərəcəsi verildiyi 
gündən başlayaraq iki il müddətində etibarlıdır. Bu müddət ərzində idmançı ondan yuxarı 
dərəcə norma və tələblərini yerinə yetirmədikdə malik olduğu idman dərəcəsinin tələb və 
normalarını yenidən təsdiq etməlidir. Digər idman dərəcələri bir il müddətinə verilir. 

6. İdman növləri üzrə dərəcə tələbləri - keçirilən yarışlarda dərəcəli idmançı (komanda) 
üzərində qələbə qazandıqda yerinə yetirilmiş sayılır. İdmançılara idman  dərəcələri onların 
yarışlarda göstərdikləri nəticələrə uyğun müvafiq tələb normalarını yerinə yetirdikdə verilir. 
Bu nəticələr müvafiq təşkilatların tədbirlər planına uyğun olaraq, müvafiq idman növünün 
təsdiq olunmuş qaydalarına əsasən keçirilmiş yarışlarda ödənilir. Həmkarlar İttifaqları 
İdman Təşkilatları Assosiasiyasının (AHİTA), mərkəzlərin keçirdiyi birinciliklər 
(spartakiadalar), Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şirvan, Yevlax, Lənkəran 
şəhərlərinin azı 10 gəlmə komandasının iştirak etdiyi reqlament, Gənclər və İdman 
Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş açıq birinciliklər  idman dərəcələrinin norma və 
tələblərinin ödənilməsində ölkə birinciliyinə bərabər tutulur, bu şərtlə ki, həmin yarışların 
Hakimlər Kollegiyasının tərkibində azı 5 Respublika dərəcəli hakim olsun. 

7. İdman oyunlarında tələblər o zaman yerinə yetirilmiş sayılır ki, oyunçu yarışın təqvimi üzrə 
oyunların 50 %-də iştirak etmiş olsun. Komandalar ustalardan ibarət komandalara, 
ustalığa namizəd komandalara, I, II, III dərəcəli komandalara və oynamağa təzə 
başlayanlara bölünürlər. 

 
VI. İdman adları və dərəcələrinin verilməsi qaydaları 

 
1. İdman dərəcələri təqdim olunmuş sənədlər əsasında müvafiq təşkilatlar  tərəfindən verilir. 
2. Azərbaycan Respublikasının idman ustası dərəcəsi Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 

verilir. 
3. İdman dərəcələrinin növlər üzrə  norma və tələblərini ödəyənlərə - İdman ustalarına  

müvafiq döş nişanı və vəsiqə, digərlərinə isə dərəcə kitabçası verilir. 
 

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının idman ustası, idman ustalığına namizəd dərəcələrinin 
verilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təqdim olunan 
sənədlər: 
 

1. 3x4 sm. ölçüdə 2 fotoşəkil; 
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2. İlk idman təşkilatının şəhər (rayon) Gənclər və İdman (Baş) idarəsinin və müvafiq 

idman növü üzrə respublika federasiyasının razılığı və qərarları qeyd edilmiş 
təqdimatı və müraciəti; 

3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 
4. Təhsil haqqında sənədin surəti; 
5. Yarışların tam tərkibdə protokolu. 

Sənədlər Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsinin (www.mys.gov.az) 
“elektron xidmətlər” bölməsinə daxil olmaqla elektron şəkildə təqdim oluna bilər. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mys.gov.az/
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ 

 
 
                           
 
                    İdman dərəcələrinin verilməsi  üçün        
                                     TƏQDİMAT 
                     
                    ______________________________ 
                                        (idman dərəcəsi)    
 
1.Soyadı______________Adı____________Atasının adı_____________ 
2.Şəhər(rayon)_______________________________________________ 
3.Doğulduğu il, ay,gün_________________________________________ 
4.Milliyyəti___________________________________________________ 
5.İdman növü________________________________________________ 
6.Təhsili____________________________________________________ 
7.Tutduğu  vəzifə və işlədiyi  yer (idman təşkilatı)____________________ 
____________________________________________________________ 
8.Ünvan___________________________________________________________________ 
                                    (təşkilatın, tədris ocağının şəhər (rayon) adı)   
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
  
 
                                                

R Ə Y L Ə R 
 

 
Gənclər və İdman (Baş) idarəsinin rəyi___________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
M.Y.  «___»__________20___il        Gənclər və İdman (Baş) 
                                                               İdarəsinin rəisi________________ 
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İDMAN DƏRƏCƏSİNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN ƏSASLAR 
 

 
№ 

İdmançının soyadı,   
adı, atasının  adı 

   
Təvəllüdü 

 
İdman növü 

Yarışların adı, yeri   
 və keçirildiyi vaxt          
 

   Tutduğu yer,  
 İdman   nəticəsi 
  

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
     Azərbaycan Respublikası Gənclər                     İdman növü üzrə 
     və İdman Nazirliyinin                                Məsul işçi (mütəxəssis) 
     İdman şöbəsi________________________      __________________________ 
 
 
 
 
 
M.Y.                                                    «_____»______________________20___il 
 
 
  
Qeyd:  Təqdimat  çap  edilmiş  şəkildə  qəbul  olunur. Əmək  kitabçasından   çıxarış,   

diplom,   fəxri    ad   və    idman    adları    haqda   sənədlərin  əksi  əlavə  
olunmalıdır.  Respublika   dərəcəli   hakim    adı   ilə   bağlı   təqdim  olunan   
hakimlik   fəaliyyəti   barədə   sənədlər    təqdim    olunmalıdır.  
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VII. İdman  dərəcələri almış idmançıların 
vəzifə borcları və hüquqları  

 

1. İdmançıların vəzifə borcları: 
- Üzvü olduqları idman yönümlü təşkilatın adından müxtəlif miqyaslı və  yarışlarda iştirak 

etmək; 
- Daim özünün  mədəni, əxlaqi səviyyəsini, fiziki hazırlığını və idman ustalığını artırmaq; 
- Təhsil aldığı və işlədiyi yerdə, ictimai yerlərdə, yarışlarda özünü  əxlaq normalarına, 

idman etikasına, Azərbaycan xalqının milli əxlaq normalarına uyğun aparmaq; 
- İdman rejiminə və gigiyena qaydalarına riayət etmək, öz sağlamlığını möhkəmləndirmək; 
- Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağına və himninə hörmət etmək və onların 

toxunulmazlığını qorumaq; 
- Beynəlxalq yarışlarda ölkəsinin idman şərəfini yüksəklərə qaldırmaq; 
-   Daima vətənin müdafiəsinə hazır olmaq. 
2. İdman dərəcəsi almış idmançının hüquqları: 
- Seçdiyi idman növü ilə məşğul olmaq, üzvü olduğu idman təşkilatı, oxuduğu məktəb və 

yaxud işlədiyi idarə, müəssisə və təşkilat adından yarışlarda iştirak etmək; 
- Dərəcə nişanını gəzdirmək; 
- Gənclər və İdman Nazirliyinin, idman növü üzrə respublika federasiyasının qərarı və 

təmsil etdiyi idman yönümlü təşkilatın razılığı ilə başqa təşkilata keçmək, müqavilə 
bağlamaq yolu ilə xarici klublara keçmək. 

 
Qeyd: İdmançı idman rejimi və idman etikasını pozduqda, əxlaqa zidd hərəkət etdikdə idman 
dərəcəsindən məhrum edilə bilər. 

 

VIII.Təsnifat kitabçası, idmançıların təsnifatı 
üzrə qeydiyyat və hesabat işləri 

 

1. Nazirlik, idman yönümlü təşkilatlar, təhsil müəssisələri, idarə, müəssisə, təşkilatlar, təqdim 
edilmiş sənədlər əsasında müvafiq dərəcə verilməsi haqqında əmr verir. 

2. İlk bədən tərbiyəsi təşkilatları əmr əsasında idmançılara dərəcə kitabçaları verir. Dərəcə 
verilmiş idmançıların ayrıca kitabda qeydiyyatı aparılır. 

3. Dərəcə kitabçaları  ustalığa namizədlər, birinci və kütləvi dərəcəli idmançılar üçün bir 
forma və məzmunda hazırlanır və doldurulur. Hər dəfə yarışda iştirak etdikdən sonra 
idmançının nəticəsi haqqında kitabçada qeydlər aparılır. 

4. Dərəcə kitabçası başqa sənədlərlə birlikdə yarışdan qabaq Hakimlər Kollegiyasına təqdim 
edilir. 

5. Yarışların sənədləri, dərəcə verilməsinin cədvəli, dərəcə verilməsi haqqında əmr  bədən 
tərbiyəsi və idman təşkilatlarında 4 il saxlanılır. 

6. Dərəcə kitabçalarının alınma xərcini bədən tərbiyəsi və idman təşkilatları çəkirlər. 
 

IX.Təsnifata əlavə qeydlər 
 

1. Azərbaycan Respublikasının vahid idman təsnifatı qüvvədə olduğu müddətdə ölkə 
ərazisində yayılan idman növlərinin və fənlərinin tanındığı və dövlət reyestrinin aparıldığı 
andan Gənclər və İdman Nazirliyi həmin idman növü üzrə idman dərəcələrinin verilməsi 
üçün tələb və normaları təsdiq edir. 
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2. Təsnifatın qüvvədə olduğu müddətdə beynəlxalq aləmdə hər hansı idman növündə, 

qaydalarda, normalarda dəyişiklik edilərsə, o zaman respublika təsnifatında da müvafiq 
əlavələr və dəyişikliklər edilir. 

3. Bu təsnifat respublikada fəaliyyət göstərən bütün idman təşkilatları və federasiyalar üçün 
normativ sənəddir. 

 
“Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən Tərbiyəsi  

və İdman İşçisi” adı haqqında 
 

Ə S A S N A M Ə 
 
 
1. “Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman İşçisi” adı ilə aşağıda 

göstərilən tələbləri yerinə yetirən şəxslər təltif olunur: 
- Cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edən, insanların tərbiyəsinə yönəldilmiş 

təşkilatçılıq, elmi-metodiki və digər sahələrdə əmək sərf etmiş, öz peşəkar  ustalıqlarını 
daim artıran, bədən tərbiyəsi və idman sahəsində ən azı 25 illik fasiləsiz iş stajı olan,  
bədən tərbiyəsi və idman təhsilli mütəxəssisləri; 

- Bədən tərbiyəsinin, uşaq-gənclər idmanının və idman növlərinin inkişafında böyük 
xidmətləri olmuş idarə, müəssisə və təşkilatlardakı bədən tərbiyəsi və idman 
mütəxəssisləri; 

- Yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan insanların tərbiyəsinə yönəldilmiş təşkilatçılıq, 
elmi-metodiki və digər sahələrdə əmək sərf etmiş bədən tərbiyəsi və idman 
mütəxəssisləri; 

 
2. Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman İşçisi adı Azərbaycan 

Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiyasının qərarına əsasən verilir. 
Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman İşçisi adı üzrə təqdimatlarla 
Gənclər və İdman idarələri,  idman yönümlü təşkilatlar, idman növləri üzrə federasiyalar 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə müraciət edə bilərlər. 
 

3. Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman İşçisi adının təltif edilməsi 
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etmək lazımdır: 

- Təqdimat; 
- Təhsil haqqıında sənədin surəti (diplom); 
- Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 
- 3x4 sm. ölçüdə iki fotoşəkil; 
- Müraciət edən təşkilatın qərarı; 
- Əmək kitabçasının surəti.   
 

4. Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman İşçisi adına layiq görülən 
şəxslərə döş nişanı və vəsiqə təqdim edilir. 

 
5. Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman İşçisi adı ilə təltif edilmə 

haqqında qərar “KİV”də dərc edilir. 
 
6. Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman İşçisi adı Azərbaycan 

Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin kollegiyası tərəfindən ləğv edilə bilər. 
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Azərbaycan Respublikasının fəxri bədən tərbiyəsi 
və idman işçisi adının verilməsi üçün 

 Təqdimat 
 

__________________________________ 
(fəxri ad)  

 
 

Soyadı_________     Adı_______        Atasının adı   __________________   ____ 
Şəhər,(rayon) ________________      ________________ __________   ______ 
Doğulduğu il,ay,gün  ______________  4. Milliyyəti  ______________     _ _____ 
İdman növü   ________________________ _                                       _________  
Təhsili   ___ __   _________     ___________________________ ____________ 
Tutduğu vəzifə,işlədiyi yer (idman təşkilatı)      ____________________________     

_____________________________                                                             ___                                        
Ünvan,telefon _________________________________________   __________  

(təşkilatın, tədris ocağının şəhər (rayon) adı) 
 

8.   Təqdim olunanın ictimai – idman fəaliyyəti haqqında məlumat 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
_______M.Y.   “____”__________201-cü il Təşkilatın rəhbəri________________ 
 

RƏYLƏR 
 

Federasiyanın rəyi  _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
____M.Y.    “_____”_______201-  il  Federasiyanın prezidenti__________________ 
 
 
Gənclər və İdman (Baş) İdarəsinin rəyi      
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__ 
 
 
М.Y.     ''____'' _______ 201-  il           Gənclər və İdman (Baş)  

  İdarəsinin rəisi _________________________ 
 

FƏXRİ ADIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN ƏSASLAR 

 

№  İdmançının soyadı, 

adı, atasının adı  

 Təvəllüdü  İdman 

növü 

 Yarışların adı, yeri və keçirildiyi vaxt  Tutduğu yer, 

idman nəticəsi 

 1.               

            

      

      

      

      

 

 

 Azərbaycan Respublikası Gənclər 

və İdman Nazirliyinin  

İdman şöbəsi________________________   

İdman növü üzrə  

Məsul işçi (mütəxəssis) 

______________________________________ 

 

 

Komissiyasının sədri__________________________________________ 

 

 

 

           Məsul katib__________________________________________________________ 

 

 

 

 

М.Y.        ''______''_____________________201-  il 
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Qeyd: Təqdimat çap edilmiş şəkildə qəbul olunur. Əmək kitabçasından çıxarış, diplom, fəxri 
ad və idman adları haqda sənədlərin əksi əlavə olunmalıdır. Respublika dərəcəli hakim adı ilə 
bağlı təqdim olunan hakimlik fəaliyyəti barədə sənədlər təqdim olunmalıdır. 

 
 

“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İdman Ustası”  
fəxri adı haqqında 

 
Ə S A S N A M Ə 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İdman Ustası fəxri adı ilə – Azərbaycan 
Respublikasında idmanda yüksək nəticələr qazanan, idmanın və bədən tərbiyəsinin  
inkişafında fəal iştirak edən idmançılar təltif edilirlər. 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İdman Ustası fəxri adı ilə təltif olunmaq üçün 
təqdim olunan idmançılar fəal ictimai iş aparmalı, öz təcrübələrini gənc idmançılara öyrətməli, 
idman sahəsində göstərdikləri nəticələri və nöqsansız davranışları ilə fərqlənməlidirlər. 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İdman Ustası fəxri adı – Olimpiya Oyunları 
proqramına daxil olan idman növləri üzrə aşağıdakı nəticələrə görə: 

- Olimpiya Oyunlarında şəxsi yarışlarda 1-3-cü yerləri tutan idmançılara; 
- Olimpiya Oyunlarında komanda oyun növləri yarışlarında 1-8-ci yerləri tutan 

idmançılara; 
- Dünya çempionatında şəxsi yarışlarda 1-ci yer, komanda oyun növləri 

yarışlarında 1-3-cü yerləri tutmuş idmançılara; 
- Avropa oyunlarında şəxsi yarışlarda 1-ci yer, komanda oyun idman növlərində 

1-3-cü yerləri tutmuş idmançılara; 
- Avropa çempionatında şəxsi yarışlarda 2 dəfə 1-ci yeri, komanda oyun növləri 

yarışlarında 1-2-ci yerləri tutmuş idmançılara; 
Olimpiya Oyunları proqramına daxil olmayan idman növləri üzrə aşağıdakı 

nəticələrə görə verilir: 
- Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında komanda tərkibində 1-2-ci yeri tutmuş 

idmançılara; 
- 2 dəfə Dünya çempionu adını və 3 dəfə Avropa çempionu adını qazanmış 

idmançılara. 
 “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İdman Ustası” fəxri adı Gənclər və İdman 

Nazirliyinin kollegiyası tərəfindən İdman şöbəsinin təqdimatı əsasında verilir. 
“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İdman Ustası” adı layiq görülən şəxslərə 

vəsiqə və döş nişanı verilir. 
“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İdman Ustası” adı Azərbaycan Respublikasının 

Gənclər və İdman Nazirliyinin kollegiyası tərəfindən ləğv edilə bilər. 
 

Qeyd: Bu yarışlarda azı 20 dövlətin komandasının iştirakı və hər proqramda  
           (kq, metr, bal) 12 dövlətin idmançısının iştirakı vacibdir. 
 
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İdman Ustası fəxri adı Paralimpiya oyunlarında     

I – III yerləri tutmuş idmançılara görə verilir: 
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Azərbaycan Respublikasının əməkdar idman ustası 
 adının  verilməsi üçün 

 Təqdimat 
 

__________________________________ 
(fəxri ad)  

 
 

Soyadı_____________ Adı_______        Atasının adı   __________________   ____ 
Şəhər,(rayon) ________________      ________________ __________   ________ 
Doğulduğu il,ay,gün  ______________  4. Milliyyəti  ______________     _ _______ 
İdman növü   ________________________ _                                       ___________  
Təhsili   ___ __   _________     ___________________________ ______________ 
Tutduğu vəzifə,işlədiyi yer (idman təşkilatı)      ______________________________   
_____________________________                                                             _______                                        
Ünvan,telefon _______________________________________________________    

(təşkilatın, tədris ocağının şəhər (rayon) adı) 
 

8.   Təqdim olunanın ictimai – idman fəaliyyəti haqqında məlumat 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
_______M.Y.   “____”__________201-cü il Təşkilatın 

rəhbəri_______________________ 
 

RƏYLƏR 
 

Federasiyanın rəyi  ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
____M.Y.    “_____”_______201-  il  Federasiyanın prezidenti______________ 
 
 
Gənclər və İdman (Baş) İdarəsinin rəyi      
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
М.Y.     ''____'' _______ 201-  il           Gənclər və İdman (Baş)  

  İdarəsinin rəisi_______________________ 
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FƏXRİ ADIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN ƏSASLAR 

 

№  İdmançının soyadı, 

adı, atasının adı  

 Təvəllüdü  İdman 

növü 

 Yarışların adı, yeri və keçirildiyi vaxt  Tutduğu yer, 

idman nəticəsi 

 1.               

            

      

      

      

      

 

 

 Azərbaycan Respublikası Gənclər 

və İdman Nazirliyinin  

İdman şöbəsi________________________   

İdman növü üzrə  

Məsul işçi (mütəxəssis) 

______________________________________ 

 

 

Komissiyasının sədri___________________________________________ 

 

 

 

           Məsul katib___________________________________________________________ 

 

 

 

 

М.Y.        ''______''_____________________201-ci il 

 
 
 
 
Qeyd: Təqdimat çap edilmiş şəkildə qəbul olunur. Əmək kitabçasından çıxarış, diplom, fəxri 
ad və idman adları haqda sənədlərin əksi əlavə olunmalıdır. Respublika dərəcəli hakim adı ilə 
bağlı təqdim olunan hakimlik fəaliyyəti barədə sənədlər təqdim olunmalıdır. 
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Məşqçi-müəllimlərə kateqoriyaların  
verilməsi qaydaları haqqında 

 
ƏSASNAMƏ 

 

1. Mövcud əsasnamə məşqçi-müəllimlərə  kateqoriyaların verilməsi haqqında vahid 
normativ sənəd olub, ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən idman məktəbləri proqramı 
əsasında işləyən bədən tərbiyəsi təhsilli məşqçi-müəllimlərə şamil edilir. 

 

2. Kateqoriyaların alınmasına dair tələb normalarını yerinə yetirmiş məşqçi-müəllimlərə 4 il 
müddətinə müvafiq  kateqoriyalar verilir. 

 

3. Məşqçi-müəllim müvafiq kateqoriya almaq üçün o, həmin idmançılarla azı 2  il işləməlidir. 
 

4. Məşqçi-müəllimlərin  kateqoriyasının təsnifatı: 
- Ali kateqoriya  
- I kateqoriya 
- II kateqoriya 
 

5.  Kateqoriya almaq tələblərini yerinə yetirdikdə məşqçi-müəllimin müvafiq sənədləri 
toplanaraq, Azərbaycan Respublikası  Gənclər və İdman Nazirliyinin Fəxri adların 
verilməsi üzrə komissiyasına təqdim olunur. 

 

6. Məşqçi-müəllim müvafiq kateqoriya aldıqdan sonra, kateqoriyanın sona bitmə müddətinə 
qədər əldə etdiyi nailiyyəti təkrar yerinə yetirərsə, bu halda qazanılmış kateqoriyanın 
müddətini uzatmaq üçün müvafiq qaydada sənədləri yenidən Azərbaycan Respublikası  
Gənclər və İdman Nazirliyinin müvafiq komissiyasına təqdim etmək hüququna malikdir. 
Bu kateqoriya məşqçi-müəllimin aldığı tarixdən 4 il müddətində qüvvədə qalır. 

 

7. Məşqçi-müəllimin əldə etdiyi nailiyyətə görə ona müvafiq kateqoriyanın verilməsi üçün 
sənədlər 1 il ərzində komissiyaya təqdim olunmazsa, bu nəticə qüvvədən düşmüş hesab 
olunur. 

 

8. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının məzunları idman 
məktəbləri proqramı əsasında fəaliyyət göstərən idman yönümlü təşkilatlarda əmək 
fəaliyyətinə başlayarsa onların əmək haqları ilk 2 il ərzində II məşqçi-müəllim  
kateqoriyasına uyğun hesablanır. Sonrakı illərdə isə  kateqoriyaların verilməsi ümumi 
əsaslarla tənzimlənir. 

 

9. Məşqçi-müəllimlərə kateqoriyaların verilməsi Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyinin əmri əsasında həyata keçirilir.  

 
Qeyd:  1. Təqdimat sənədləri məşqçi-müəllimin təmsil etdiyi idman təşkilatı tərəfindən 

hazırlanır və şəhər (rayon) Gənclər və İdman (Baş) İdarəsi tərəfindən Gənclər və 
İdman Nazirliyinə təqdim olunur. 

 

2. Təkrar kateqoriyanın verilməsi üçün təqdim olunan sənədlər: 
- Şəhər (rayon) Gənclər və İdman İdarəsinin müraciəti; 

     - Məşqçi-müəllimin  kateqoriya kitabçası;  
     - Yarışın Baş hakimi və katibinin imzası ilə təsdiq olunmuş protokoldan çıxarış, 
       arayış 
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 Kateqoriyaların verilməsi üçün komissiyaya  

təqdim olunan sənədlər: 

 
- Məşqçi-müəllimin təmsil etdiyi təşkilatın şəhər (rayon) Gənclər və İdman (Baş) 

İdarəsinə müraciəti; 
 
- Şəhər (rayon) Gənclər və İdman  (Baş) İdarəsinin Azərbaycan Respublikası  Gənclər 

və İdman  Nazirliyinə müraciəti; 
 

- Məşqçi-müəllimin iş yerində təsdiq olumuş attestasiya materialları blankı;  
 

- Məşqçinin göstəricilərini təsdiq edən sənədlər - beynəlxalq yarışların protokolunun 
surəti və ya respublika ərazisində keçirilən yarışların Baş hakimi və katibinin imzası ilə 
təsdiq olunmuş protokoldan çıxarış, arayış və sairə; 

 
- Əmək kitabçasının surəti; 

  
- Təhsil haqqında sənədin surəti; 

 
- məşqçi-müəllimin kateqoriya kitabçası, kitabça olmadığı təqdirdə 2 ədəd 3x4 sm. 

ölçüdə fotoşəkil. 
 
 

Olimpiya  Oyunları proqramına daxil olan idman növləri üzrə 
 kateqoriyaların verilməsi üçün tələb normaları 

 
      Ali kateqoriya aşağıdakı normaları yerinə yetirən məşqçi-müəllimlərə verilir: 

- Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanmış idmançılara görə (idmançı ilə azı 4 il işləmiş 
məşqçi-müəllimlərə şamil olunur) 
 
Fərdi idman növləri üzrə: 
 

- Dünya çempionatında 1-3-cü yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Dünya çempionatında komanda yarışında 1–2-ci yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Dünya kubokunun final mərhələsinin şəxsi yarışlarında 1-3-cü yerləri tutmuş idmançılara 

görə; 
- Qitə çempionatında şəxsi və ya komanda yarışında 1-3-cü yerləri tutmuş idmançılara 

görə; 
- Hərbiçilərin Dünya çempionatında 1-3-cü yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Tələbələrin Ümumdünya Universiadasında 1-3-cü yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- İslam Oyunlarında I yeri tutmuş idmançıya görə; 
- Yeniyetmələrin Olimpiya Oyunlarında 1- 3-cü yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Avropa Oyunlarında 1- 3-cü yerləri tutmuş idmançılara görə. 

 
Gənclər arasında: 
 

- Dünya birinciliyində 1-3-cü yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Qitə birinciliyində 1-ci yeri tutmuş idmançıya görə. 
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Komanda oyun idman növləri üzrə: 
 

- Dünya çempionatı və ya kubok yarışlarının, qitə çempionatı və ya kubok yarışlarının final 
mərhələsinə vəsiqə qazanmış komandanın tərkibində çıxış edən idmançılara görə; 

- Dünya və ya qitə birinciliyinin final mərhələsində 1-3-cü yerləri tutmuş gənclərdən və ya 
yeniyetmələrdən ibarət yığma komandaların heyətinə daxil olmuş idmançılara görə; 

- Klub komandaları arasında keçirilən qitə çempionatı və kubok yarışlarının yarımfinal 
mərhələsində iştirak edən komandanın tərkibində çıxış edən idmançılara görə. 

 
Qeyd: Keçirilən yarışlarda təqvim oyunlarının azı 50%-də əsas heyətə daxil olmaq 
 

 
Birinci kateqoriya aşağıdakı normaları yerinə yetirmiş məşqçi-müəllimlərə verilir 

 

Fərdi idman növləri üzrə: 
 

- Yeniyetmələrin Olimpiya Oyunlarında 4- 6-cı yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Avropa Oyunlarında 4- 6-cı yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- İslam Oyunlarında 2-3-cü yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Ölkə çempionatı və ya kubokunda 1-2-ci yerləri tutmuş idmançıya görə. 

 
Gənclər arasında: 
 

- Ölkə birinciliyində 1-2-ci yeri tutmuş idmançılara görə. 
 
Yeniyetmələr arasında: 
 

- Ölkə birinciliyində bir yetirməsi 1-ci yeri tutmuş, digər idmançısı isə eyni yarışda və ya 
digər yarışlarda mükafatçılar sırasında yer tutduğuna görə. 
 

Komanda oyun idman növləri üzrə: 
 

- Dünya və ya qitə birinciliyinin final mərhələsinə vəsiqə qazanmış gənclərdən və ya 
yeniyetmələrdən ibarət yığma komandaların heyətinə daxil olmuş idmançılara görə; 

- Yeniyetmələrin Ümumdünya Oyunlarında 1-4-cü yerləri tutmuş yığma komandanın 
heyətinə daxil olmuş idmançılara görə; 

- Yüksək dəstə komandaları heyətində ölkə çempionatında 1-3-cü yerləri tutmuş 
komandanın heyətinə daxil olmuş idmançılara görə; 

- Ölkə çempionatı və ya kubokunda 1-2-ci yerləri tutmuş komandalara görə; 
- Gənclər və ya yeniyetmələr arasında ölkə birinciliyində 1-ci yeri tutmuş idmançılara görə. 
 
Qeyd: Komanda ilə azı 2  il işləmiş hər iki məşqçi-müəllimə şamil olunur. 
 

 
İkinci kateqoriya aşağıdakı normaları yerinə yetirmiş məşqçi-müəllimlərə verilir 

 
     Fərdi idman növləri üzrə: 
 

- Ölkə çempionatı və ya kubokunda 3-5-ci yerləri tutmuş idmançılara görə;  
- Gənclər arasında keçirilən ölkə birinciliyində 3-5-ci yeri tutmuş idmançılara görə; 
- Yeniyetmələr arasında keçirilən ölkə birinciliyində 2-5-ci yeri tutmuş idmançılara görə; 
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     Komanda oyun idman növləri üzrə: 
 

- Yüksək dəstə komandaları heyətində ölkə çempionatında 4-6-cı yerləri tutmuş 
komandanın heyətinə daxil olmuş idmançılara görə; 

- Ölkə çempionatında 3-6-cı yerləri tutmuş komandanın heyətinə daxil olmuş idmançılara 
görə; 

- Ölkə kubokunun yarımfinalçısı olmuş komandanın heyətinə daxil olmuş idmançılara görə; 
- Gənclər və ya yeniyetmələr arasında ölkə birinciliyində 2-5-ci yerləri tutmuş komandaya 

görə; 
 
Qeyd: Komanda ilə azı 2 il işləmiş hər iki məşqçi-müəllimə şamil olunur. 
 

Olimpiya Oyunları proqramına daxil olmayan idman növləri üzrə  
(şahmat, dama,  sambo, tamblinq, akrobatika gimnastikası) 

 

Ali kateqoriya aşağıdakı normaları yerinə yetirən məşqçi müəllimlərə verilir. 

- Dünya çempionatı və ya kubokunda 1-2-ci yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Qitə çempionatı və ya kubokunun final mərhələsində 1-2-ci yerləri tutmuş idmançılara 

görə; 
- Avropa Oyunlarında 1- 2-ci yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Şahmat üzrə   dünya birinciliyinin mükafatçısı və ya qitə birinciliyinin qalibini və ya bir 

beynəlxalq usta hazırlamış məşqçi-müəllimlərə. 
 

     Gənclər arasında: 
 

- Dünya və ya Qitə birinciliyində 2 il ardıcıl olaraq 1-ci yeri tutmuş idmançılara görə. 
 

Birinci kateqoriya aşağıdakı normaları yerinə yetirmiş məşqçi-müəllimlərə verilir. 
 

- Dünya çempionatında 3-6-cı yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Qitə çempionatı və ya kubokunun final mərhələsində 3-5-ci yerləri tutmuş idmançılara 

görə; 
- Avropa Oyunlarında 3-6-cı yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Şahmat üzrə  Dünya birinciliyində 4-8-ci yerləri tutmuş və ya qitə birinciliyinin mükafatçısı 

olmuş idmançılara görə; 
- Ölkə çempionatı və ya kubokunda 1-ci yeri tutmuş idmançılara görə. 
 

     Gənclər arasında: 
 

- Dünya birinciliyində 2-5-ci yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Qitə birinciliyində 2-3-cü yerləri tutmuş idmançılara görə; 
- Ölkə birinciliyində 1-ci yeri tutmuş, əlavə olaraq növbəti ildə mükafatçılar arasında yer 

tutmuş idmançıya görə. 
 

İkinci kateqoriya aşağıdakı normaları yerinə yetirmiş məşqçi-müəllimlərə verilir. 
 

- Ölkə çempionatında və ya kubokunda 2-ci yeri tutmuş idmançılara görə; 
 

Gənclər arasında: 
 

- Ölkə birinciliyində 2-ci yeri tutmuş idmançıya görə. 
 
Qeyd: Əgər idmançı başqa məşqçinin yanına keçərsə, o zaman idmançının qazandığı 

nəticələr 2 il müddətinə keçmiş məşqçinin hesabına sayılır. Yeni məşqçi azı 2 il 
müddətində idmançı ilə işlədikdən sonra nəticələr ona da şamil edilə bilər. 
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    AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ 

 
Məşqçi-müəllimin attestasiya materialları 

 
1.Soyadı______________Adı_________________Atasının adı ___________________ 
2. Şəhər (rayon)_________________________________________________________ 
3. Doğulduğu il, ay, gün___________________________________________________ 
4. İdman növü__________________________________________________________ 
5. İdman dərəcəsi, fəxri adı________________________________________________ 
                                                                (əmrin №-si) 
6.Təhsili_______________________________________________________________                                                
                                   (təhsil aldığı müəssisənin adı, qurtardığı il) 
______________________________________________________________________                                                    
                                              (ixtisası, diplomun verilmə tarixi və nömrəsi) 
7. Tutduğu vəzifə və işlədiyi yer (idman təşkilatı)________________________________ 
 

 
8. Məşqçi-müəllimin  kateqoriyası_____________________________ 
9. Məşqçi-müəllimin iş stajı___________________________________ 
10. İxtisasartırma kursu_______________________________________ 
11. Ev ünvanı və telefonu______________________________________ 
____________________________________________________________ 
12. Təqdim olunan peşə və ictimai fəaliyyəti haqqında qısa məlumat 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________kateqoriyası 
verilməsi üçün vəsadət qaldırılır. 
 
M.Y.   «___»__________20___il              Təşkilatın rəhbəri__________                     
                       
 
Gənclər və İdman (Baş) idarəsinin rəyi 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
kateqoriyası verilməsi üçün vəsadət qaldırılır. 
 
 
M.Y.  «___»__________20___il       Gənclər və İdman (Baş) 
                                                              idarəsinin rəisi_________________ 
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 KATEQORİYANIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN ƏSASLAR 
          ( idmançıların hazırlanması üzrə məşqçi-müəllim işinin göstəriciləri) 
 

 
№ 

  İdmançıların soyadı,  
    adı, atasının adı 

  
Təvəllüdü 

 
İdman növü 

 Yarışların adı, yeri   
   və keçirildiyi tarix          

     Tutduğu yer,  
  İdman nəticəsi 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
     Azərbaycan Respublikası Gənclər                     İdman növü üzrə 
     və İdman Nazirliyinin                             Məsul işçi (mütəxəssis) 
     İdman şöbəsi________________________      ____________________________ 
 
  
                            Komissiyasının qərarına əsasına    
          
 «_____»_________20___il tarixli, _______saylı əmrlə ________dərəcə verilir.  
 
             Komissiyasının sədri_________________________________ 
               
              Məsul katib__________________________________________________ 
 
 
  M.Y.                                                       «____»_____________________20___il 
 
 
 Qeyd:  Təqdimat  çap  edilmiş  şəkildə  qəbul  olunur.  Əmək  kitabçasından  çıxarış,   

diplom,   fəxri   ad   və    idman    adları    haqda  sənədlərin  əksi  əlavə  olunmalıdır.  
Respublika   dərəcəli   hakim    adı   ilə   bağlı   təqdim  olunan   hakimlik   fəaliyyəti   
barədə   sənədlər  təqdim    olunmalıdır.  

 
 
 
 
 
 
 



 22 
 
 
 

İdman Hakimləri haqqında 
 

Ə S A S N A M Ə 
 

Ümumi qaydalar 
 

Müvafiq hazırlığa malik olan, yarışların hakimliyində könüllü olaraq iştirak etmək 
həvəsində olan Azərbaycan vətəndaşları idman hakimi ola bilərlər. İdman hakiminə etibar 
edilən yarışın miqyası onun hazırlıq səviyyəsindən və təcrübəsindən asılıdır. 

İdman hakimi yarışları idarə edən zaman obyektiv olmalı, yarış qaydalarını gözləməli, 
yarış zamanı idmançıların əxlaqi və etika qaydalarına riayət etmələrinə nəzarət etməli, hər 
cür intizamsızlıq hallarına, kobudluğa, qeyri-etik idman hərəkətlərinə qarşı barışmaz 
mövqedə durmalıdır. 

 
 

İdman hakimlərinin təsnifatı 
 

İdman hakimləri üçün aşağıdakı dərəcələr müəyyən edilir: 
- İdman hakimi; 
- I dərəcəli hakim; 
- Respublika dərəcəli hakim. 

 
 

Hakimlik dərəcəsinin verilməsi qaydaları 
 
Hakimlik dərəcəsinin verilməsi aşağıdakı təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir: 
İdman hakimi –UGİM-lər, idman yönümlü təşkilatlar və tədris müəssisələri tərəfindən; 
I dərəcəli hakim – Naxçıvan MR-nın Gənclər və İdman Nazirliyi, şəhər və rayon 

Gənclər və İdman (Baş) idarələri, respublika miqyaslı idman cəmiyyətləri tərəfindən; 
Respublika dərəcəli hakim adı – Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 

Nazirliyinin Kollegiyasının qərarına əsasən verilir. 
Hakimlik dərəcəsinə təqdim olunmuş şəxsin namizədliyinə idman növləri üzrə 

federasiyaların hakimlərin kollegiyaları tərəfindən baxılır və onların təqdimatı əsasında bədən 
tərbiyəsi və idman təşkilatları tərəfindən təsdiq edilir. İdman hakimi və I hakimlik dərəcəsinin 
verilməsi aşağıdakı qaydada sənədləşdirilir. 

Hakimlik dərəcələrinin verilməsi üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır: 
İdman hakimi və I dərəcəli idman hakimi dərəcələrinin verilməsi üçün müvafiq növ 

üzrə idman hakimləri kollegiyası yığıncağının protokolu, 3x4 sm. ölçüdə iki fotoşəkil, hakimlik 
etdiyi yarışların arayışı; 

Respublika dərəcəli hakim adının verilməsi üçün müəyyən olunmuş qaydada 
təqdimat, idman hakiminin qeydiyyat kitabçası, 3x4 sm ölçüdə iki fotoşəkil və sənədləri 
təqdim edən təşkilatın müraciəti; 
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Hakimlik dərəcələrinin verilməsi tələbləri 
 
Hakimlik dərəcələri aşağıdakı tələbləri yerinə yetirdikdə verilir: 
 
İdman hakimi – hakimlik seminarlarında iştirak etmiş və imtahan vermiş, ən azı üç il 

hakimlik stajı olan və müvafiq idman növü üzrə bədən tərbiyəsi kollektivlərində, idman 
klublarında, rayon, şəhər birinciliklərində hakim simasında ən azı 5 yarışda hakimlik etmiş 
şəxslərə verilir; 

 
I dərəcəli idman hakimi – idman hakimi dərəcəsi olan və həmin dərəcəni aldıqdan 

sonra ən azı iki il hakimlik stajı qazanan, rayon və ya şəhər miqyaslı ən azı 5 yarışda Baş 
hakim və ya Baş katib vəzifəsində olmuş, eləcə də idman hakimlərinin hazırlanması 
seminarlarının keçirilməsində iştirak etmiş şəxslərə verilir; 

 
Respublika dərəcəli idman hakimi – birinci dərəcəsi olan və həmin dərəcəni 

aldıqdan sonra ən azı 2 il hakimlik stajına yiyələnən, respublika miqyaslı 4 yarışda Baş hakim 
və ya Baş katib kimi, kompleks yarışlarda Baş hakimlər kollegiyasına daxil edilmiş 
mütəxəssislərin idman oyunlarında isə  ən azı il ərzində 15 görüşdə hakimlik etmiş şəxslərə 
verilir. 

 
Qeyd: 1. Hakimlik dərəcələri verilərkən müvafiq idman təşkilatları tərəfindən hakimlərə 

adlarına yazılmış vəsiqə təqdim olunur. 
 

 2. Hakimlərin idman geyimi müvafiq idman növünün yarış qaydalarına əsasən 
müəyyən edilir. 

 
 3. Respublika dərəcəli hakim adını almış şəxslərə vəsiqə və döş nişanı verilir. 
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                Respublika dərəcəli hakim  adının  verilməsi üçün 

 Təqdimat 
 

__________________________________ 
(fəxri ad)  

 
 

Soyadı________________ Adı_______        Atasının adı   ______________________    
Şəhər,(rayon) ________________      ________________ _____________________    
Doğulduğu il,ay,gün  ______________ 4. Milliyyəti  ______________     __________  
İdman növü   ________________________ _                                ________________        
Təhsili   ___ __   _________     ___________________________________________  
Tutduğu vəzifə,işlədiyi yer (idman təşkilatı)      ___________________________     
_____________________________                                                         ___________                                            
Ünvan,telefon _________________________________________________________    

(təşkilatın, tədris ocağının şəhər (rayon) adı) 
 

8.   Təqdim olunanın ictimai – idman fəaliyyəti haqqında məlumat 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
_______M.Y.   “____”__________201-  il Təşkilatın rəhbəri______________________ 
 

 
RƏYLƏR 

 
Federasiyanın rəyi  ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
____M.Y.    “_____”_______201-  il  Federasiyanın prezidenti__________________ 
 
Gənclər və İdman (Baş) İdarəsinin rəyi      
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
М.Y.     ''____'' _______ 201-  il           Gənclər və İdman (Baş)  

  İdarəsinin rəisi_______________________ 
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FƏXRİ ADIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN ƏSASLAR 

 

№  İdmançının soyadı, 

adı, atasının adı  

 Təvəllüdü  İdman 

növü 

 Yarışların adı, yeri və keçirildiyi vaxt  Tutduğu yer, 

idman nəticəsi 

 1.               

            

      

      

      

      

 

 

 Azərbaycan Respublikası Gənclər 

və İdman Nazirliyinin  

İdman şöbəsi________________________   

İdman növü üzrə  

Məsul işçi (mütəxəssis) 

______________________________________ 

 

 

Komissiyasının sədri__________________________________________ 

 

 

 

           Məsul katib__________________________________________________________ 

 

 

 

 

М.Y.        ''______''_____________________201-  il 

 
 
 
 
Qeyd: Təqdimat çap edilmiş şəkildə qəbul olunur. Əmək kitabçasından çıxarış, diplom, fəxri 
ad və idman adları haqda sənədlərin əksi əlavə olunmalıdır. Respublika dərəcəli hakim adı ilə 
bağlı təqdim olunan hakimlik fəaliyyəti barədə sənədlər təqdim olunmalıdır. 
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“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi” 

 fəxri adının verilməsi haqqında 
 

Ə S A S N A M Ə 
 

I.Ümumi müddəalar 
  
1.1    “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi” fəxri adı əsasnamədə qeyd olunmuş 

tələb normalarını yerinə yetirmiş məşqçi-müəllimlərə verilir. 
 
1.2 “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi” fəxri adı yetirməsi bu                                    

Əsasnamənin tələblərinə uyğun nəticələr əldə etrmiş və azı 5 il fasiləsiz əmək stajına 
malik olan məşqçilərə verilir. 

 
1.3   “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi” fəxri adı tələb normalarına uyğun, 

yüksək nəticə göstərmiş komanda və idmançılarla işləyən məşqçi və müəllimlərə 
verilir. 

 
1.4    Fərdi idman növlərində tələb normalarına uyğun nəticə göstərmiş idmançıya görə yalnız 

iki məşqçi: 
-ilk məşqçisi və idmançının nəticə göstərdiyi zaman onunla işləyən yığma 
komandanın bir məşqçisi “Əməkdar məşqçi” fəxri adına təqdim oluna bilər. 

 
1.5. Komandalı oyun idman növlərində “Əməkdar məşqçi” fəxri adı aşağıdakı göstərici və 

nəticələrə görə verilir: 
- Tələb normalarına uyğun nəticə göstərmiş ən azı iki idmançını yığma, yaxud digər klub 

komandasına vermiş məşqçilər; 
- Həmən komandalarla nəticə göstərilən zaman işləyən Baş (köməkçi) məşqçilər. 

  
Qeyd: İdmançı digər klub komandasına verildikdən sonra o, 2 il ərzində müvafiq nəticəni 

göstərərsə, bu zaman onun əvvəlki məşqçisinə fəxri ad təqdim olunur: 
 

- Sonrakı məşqçilər nəticə göstərmiş idmançılarla ən azı 1 il işlədiyi halda fəxri ada 
təqdim olunur. 
 

1.6. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi fəxri adına təqdimat aşağıdakı 
qaydada həyata keçirilir: 

- Məşqçinin təmsil etdiyi idman yönümlü təşkilatın bədən tərbiyəsi və idmanın yerli 
idarəetmə dövlət orqanı və müvafiq idman növləri üzrə respublika federasiyaları ilə 
razılaşdırılmış təqdimatı əsasında; 

- Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin kollegiyasının qərarı 
əsasında. 
 

Qeyd:Təqdimat sənədləri Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş formalara 
uyğun olaraq, məşqçinin təmsil etdiyi idman təşkilatı tərəfindən hazırlanır. Məşqçinin 
əldə etdiyi göstəricilərin düzgünlüyünə idman təşkilatı və müvafiq respublika 
federasiyası məsuliyyət daşıyırlar. 
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1.7. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi fəxri adının verilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman  Nazirliyinə təqdim olunan sənədlər: 
 
1. 3x4 sm. ölçüdə 2 fotoşəkil; 
2. şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 
3. İlk idman təşkilatının şəhər (rayon) Gənclər və İdman (Baş) idarəsinin və müvafiq  
idman növü üzrə respublika federasiyasının razılığı və qərarları qeyd edilmiş təqdimatı 
və müraciəti; 
4. Məşqçi-müəllimin əmək kitabçasının surəti; 
5. Məşqçi-müəllimin şəxsi vərəqəsi; 
6. Təhsil haqqında sənədin surəti; 
7. Yarışların tam tərkibdə protokolu. 
 

1.8. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi fəxri adı verilən məşqçi-müəllimlərə 
vəsiqə  və döş nişanı təqdim edilir. 

 
1.9. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman  Nazirliyinin Kollegiyasının qərarına 

əsasən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi fəxri adına layiq görülmüş 
məşqçi-müəllimlərin siyahısı KİV -də dərc olunur. 
 

1.10. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi fəxri adının geri alınması Azərbaycan 
Respublikasının Gənclər  və  İdman Nazirliyinin Kollegiyasının qərarı ilə  həyata 
keçirilir. 
 

II.Olimpiya Oyunları proqramına daxil olan idman növləri üzrə: 
 

2.1. Fərdi idman növləri üzrə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi fəxri adı 
aşağıdakı nəticələri əldə etmiş idmançıların məşqçi-müəllimlərinə verilir: 

- Olimpiya Oyunlarında iştirak etmək hüququ qazanan idmançıların məşqçi-
müəllimlərinə;  

- Dünya və qitə çempionatları və kubok yarışlarının final mərhələsində 1-3-cü yerləri 
tutmuş idmançıların məşqçi-müəllimlərinə;,  

- Gənclər arasında dünya birinciliyi yarışlarında 1-2-ci yerləri tutmuş idmançıların 
məşqçi-müəllimlərinə; 

- Gənclər arasında qitə birinciliyi yarışlarında 1-ci yeri tutmuş idmançıların məşqçi-
müəllimlərinə; 

- Yeniyetmələr arasında dünya birinciliyində 2 nəfər mükafata layiq yer tutmuş 
idmançıların məşqçi- müəllimlərinə. 
 

2.2. Komanda idman növləri  üzrə yarışlarda Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
məşqçisi fəxri adı aşağıdakı nəticələri əldə etmiş idmançıların məşqçi-müəllimlərinə 
verilir: 

- Olimpiya Oyunlarında iştirak etmək hüququ qazanmış komandanın tərkibində çıxış 
edən idmançının məşqçi-müəllimlərinə; 

- Dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanmış komandanın tərkibində çıxış 
edən idmançının məşqçi-müəllimlərinə; 

- Qitə çempionatlarının final mərhələsinə vəsiqə qazanmış komandanın tərkibində çıxış 
edən idmançının məşqçi-müəllimlərinə; 

- Gənclər arasında dünya birinciliyində 1-8-ci yerləri və qitə birinciliyində isə 1-6-cı 
yerləri tutmuş komandanın tərkibində çıxış edən idmançının məşqçi-müəllimlərinə; 
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- Dünya kuboku yarışlarına vəsiqə və Avropa kubokunun final mərhələsinə vəsiqə 

qazanmış komandanın tərkibində çıxış edən idmançının məşqçi-müəllimlərinə. 
 

Qeyd: Keçirilən yarışlarda təqvim oyunlarının 50%-də iştirak etmək. 
 

III. Olimpiya Oyunları proqramına daxil olmayan  
idman növləri üzrə 

 
3.1. Dünya çempionatında 1-ci yeri tutmuş 2 idmançını; qitə çempionatında 1-ci yeri tutmuş 

3 idmançını; şahmat üzrə isə 8, 10, 12 yaş qruplarında 3 dəfə dünya və yaxud qitə 
birinciliklərinin mükafatçılarını, 16 və 18 yaş qruplarında 1 dəfə dünya və yaxud qitə 
birinciliyinin qalibi və yaxud 2 dəfə dünya və yaxud qitə birinciliklərinin mükafatçılarını, 
20 yaş qruplarında 1 dəfə dünya və yaxud qitə birinciliyinin qalibini hazırlamış məşqçi-
müəllimlərə; idmançının ilk məşqçi-müəlliminə isə bu normativlər 2 dəfə yerinə 
yetirilməsi təqdirdə şamil olunur. 

3.2. Şahmat və ya dama üzrə beynəlxalq qrossmeyster və ya iki  beynəlxalq  usta  
hazırlamış məşqçi-müəllimlərə. 
 

Qeyd: Məşqçinin fəxri ada layiq görülməsi üçün Olimpiya Oyunları proqramına daxil olmayan  
idman növləri üzrə yarışlarda azı 20 ölkənin iştirakı və idmançının azı 12 ölkəni təmsil 
edən rəqibinin iştirakı vacibdir. 

 
3.3. Hərbi-tətbiqi və əlillər arasında keçirilən idman növləri üzrə məşqçi-müəllimlərin fəxri 

ada layiq görülməsi, Olimpiya Oyunlarının proqramına daxil olmayan idman növlərinə 
aid olan normalarla müəyyənləşdirilir.  

3.4. İdmançının keçiddən sonrakı 2 il ərzindəki nailiyyətləri birinci məşqçiyə şamil edilir. Bu 
zaman birinci məşqçinin Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi fəxri adını 
alması üçün onun idmançı ilə məşğulluq dövrü ən azı 3 il olmalıdır. 

3.5. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi fəxri adı Olimpiya Oyunları 
proqramına daxil olan idman növləri üzrə 1 idmançıya görə 2 məşqçi-müəllimə, 
Olimpiya Oyunları proqramına daxil olmayan idman növləri üzrə isə 1 idmançıya görə 
1 məşqçi-müəllimə təqdim edilir.  
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Azərbaycan Respublikasının əməkdar məşqçisi 
 adının verilməsi üçün 

 Təqdimat 
 

__________________________________ 
(fəxri ad)  

 
Soyadı________________ Adı_______        Atasının adı   ______________________            
Şəhər,(rayon) ________________      ________________ __________   _________            
Doğulduğu il,ay,gün  ______________  4. Milliyyəti  ______________     _ ________           
İdman növü   ________________________ _                                       ____________            
Təhsili   ___ __   _________     ___________________________ _______________           
Tutduğu vəzifə,işlədiyi yer (idman təşkilatı)      _______________________________    
_____________________________                                                                        ___                                        
Ünvan,telefon _________________________________________________________                

(təşkilatın, tədris ocağının şəhər (rayon) adı) 
 

8.   Təqdim olunanın ictimai – idman fəaliyyəti haqqında məlumat 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   
 

_______M.Y.   “____”__________201-  il Təşkilatın 
rəhbəri_______________________ 

 
 

RƏYLƏR 
 

Federasiyanın rəyi  
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
____M.Y.    “_____”_______201-  il  Federasiyanın prezidenti__________________ 
 
Gənclər və İdman (Baş) İdarəsinin rəyi      
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
М.Y.     ''____'' _______ 201-  il           Gənclər və İdman (Baş)  

İdarəsinin rəisi______________________ 
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FƏXRİ ADIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN ƏSASLAR 

 

№  İdmançının soyadı, 

adı, atasının adı  

 Təvəllüdü  İdman 

növü 

 Yarışların adı, yeri və keçirildiyi vaxt  Tutduğu yer, 

idman nəticəsi 

 1.               

            

      

      

      

      

 

 

 Azərbaycan Respublikası Gənclər 

və İdman Nazirliyinin  

İdman şöbəsi________________________   

İdman növü üzrə  

Məsul işçi (mütəxəssis) 

______________________________________ 

 

 

Komissiyasının sədri__________________________________________ 

 

 

 

           Məsul katib__________________________________________________________ 

 

 

 

 

М.Y.        ''______''_____________________201-  il 

 
 
 
 
Qeyd: Təqdimat çap edilmiş şəkildə qəbul olunur. Əmək kitabçasından çıxarış, diplom, fəxri 
ad və idman adları haqda sənədlərin əksi əlavə olunmalıdır. Respublika dərəcəli hakim adı ilə 
bağlı təqdim olunan hakimlik fəaliyyəti barədə sənədlər təqdim olunmalıdır. 
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OLİMPİYA OYUNLARI PROQRAMINA DAXİL OLAN İDMAN NÖVLƏRİ  

 
AĞIR ATLETİKA   
Dərəcə tələbləri 

Kişilər 
 

Çəki dərəcələri İU İUN I dər. II dər. III dər. 

42 kq   105 100 95 

46 kq  130 120 110 100 

50 kq 180 155 135 120 110 

56 kq 205 180 165 140 120 

62 kq 230 200 180 160 130 

69 kq 255 215 190 170 150 

77 kq 275 230 205 185 165 

85 kq 295 255 225 200 180 

94 kq 310 265 235 210 190 

    +94 kq 320 275 240 220 195 

105 kq 330 285 250 240 220 

    +105 kq 340 310 270 250 240 

 
Qeyd: Dərəcə tələbləri yalnız iki hərəkətin cəminə görə verilir. Dopinq nəzarətindən 

keçməyən idmançıya idman ustası verilmir. 
 
İU - Ölkə çempionatında göstərilən nəticə Beynəlxalq yarışda  təsdiq edilməlidir. 

Yarışları azı 3 respublika dərəcəli hakim idarə etməlidir. 
İUN – Ölkə çempionatında, yeniyetmələr və gənclər arasında keçirilən Ölkə 

birinciliklərində, Bakı şəhər çempionatında normativləri ödədikdə, qalan dərəcələr isə şəhər, 
rayon, idman cəmiyyətləri və klublar tərəfindən keçirilmiş yarışlarda normativ tələbləri 
ödədikdə verilir. 

İU dərəcəsi 15 yaşında verilir. 
İUN dərəcəsi və 1,2,3-cü idman dərəcələri 12 yaşından verilir. 
 
Qadınlar 

Çəki dərəcələri İU İUN I dər. II dər. III dər. 

34 kq      

36 kq      

40 kq  95 85 75 65 

44 kq 120 105 95 85 75 

48 kq 130 110 100 90 80 

53 kq 140 120 110 100 90 

58kq 150 130 115 105 95 

63kq 160 140 125 115 105 

69kq 170 150 130 120 110 

75kq 175 155 135 125 115 

    +75 kq 180 160 140 130 120 

     90 kq 190 165 145 135 125 

    +90 kq 205 180 160 150 140 
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Qeyd: Dərəcə tələbləri yalnız iki hərəkətin cəminə görə verilir. Dopinq nəzarətindən 
keçməyən idmançıya idman ustası verilmir. 
 
İU- Respublika yarışlarında (böyüklər və gənclər) yarışı ən azı 3 respublika dərəcəli hakim 
idarə etdikdə verilir. 
 
İUN və I,II,III idman dərəcələri – Ölkə çempionatında, yeniyetmələr və gənclər arasında 
keçirilən Respublika birinciliklərində, Bakı şəhər çempionatında, normativləri ödədikdə, qalan 
digər dərəcələr isə şəhər, rayon, könüllü idman cəmiyyətləri, idman-sağlamlıq mərkəzləri və 
idman klubları tərəfindən keçirilən yarışlarda normativ tələbləri ödədikdə verilir. 

İU dərəcəsi 15 yaşında verilir. 
İUN dərəcəsi və 1,2,3-cü idman dərəcələri 12 yaşından verilir. 
 

 
 

AKADEMİK AVARÇƏKMƏ  
Dərəcə tələbləri 

 

S/n Yarışların adı Qayıqların növləri 

Tək və qoşa avarlı  
qayıqlarda  

İdman ustası: 

1 Dünya çempionatı 1-10-cu yer 

2 Avropa çempionatı 1-8-cı yer 

3 Gənclərin dünya və Avropa birinciliyi 1-6-ci yer 

4 Ən azı 8 xarici ölkə komandasının iştirakı ilə beynəlxalq 
turnir 

1-6-ci yer 

Ölkə çempionatında ardıcıl olaraq iki il bir nəfərli qayıqlarda 1-ci yer tutmaq və əlavə olaraq 
ən azı 5 ölkənin iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq turnirdə 1-3-cü yerləri tutmaq; 
İdman ustası dərəcəsi 15 yaş tamam olandan sonra verilir. 

İdman ustalığına namizəd: 

1. Beynəlxalq turnir 1-6-cı yer 

2. Ölkə çempionatı 1-2-ci yer 

 
I idman dərəcəsi – gənclər arasında Ölkə birinciliyi (azı 8 qayığın iştirakı ilə) – 1-ci 

yer; 
II idman dərəcəsi – Gənclər və yeniyetmələr arasında keçirilən istənilən miqyaslı 

yarışın azı 4 ikinci dərəcəli komanda iştirak edən finalında – 1-ci yeri tutmaq; 
 
Qeyd: Dərəcə tələbləri ötüşmədə aşağıdakı saylarda qayıq iştirak etdikdə yerinə 

yetirilmiş sayılır: 
- İU, İUN, I idman dərəcəsi – azı 12 qayıq; 
- II və III idman dərəcələri azı 8 qayıq. 
 
 
 
 
 



 33 
   ATÇILIQ İDMANI 

Dərəcə tələbləri 
 

Sxem üzrə hərəkət 

 
İU - Beynəlxalq yarışlarda “Böyük mükafat” komanda və şəxsi proqramı üzrə şəxsi 

çıxışlarda 1–5-ci yerləri tutmaq; Ölkə çempionatında “Orta və yaxud kiçik mükafat” proqramı 
üzrə şəxsi çıxışlarda 58 %-dən az bal yığmamaq şərti ilə 1-ci yeri tutmaq;  

İUN - “Böyük mükafat” komanda və yaxud şəxsi proqramda 55 %-dən çox bal 
yığmaq, kiçik yaşlıların və yeniyetmələrini yarışlarında 60 %-dən çox müsbət bal yığmaq; 

I idman dərəcəsi – “Böyük mükafat” uğrunda komanda və şəxsi proqramda çıxış 
edən 52 %-dən az bal yığmamaq şərti ilə bal toplayan, orta yaşlıların, kiçik yaşlıların və 
yeniyetmələrin yarışlarında 55 %-dən az bal yığmamaq şərti ilə  bal toplayan idmançılar layiq 
görülür. 

II idman dərəcəsi - Kiçik yaşlılar və yeniyetmələr arasında keçirilən yarışlarda 52%-
dən az bal yığmamaq şərti ilə nəticə göstərən idmançılar layiq görülür. 

 
Üçnövçülük 

 
 İU - Beynəlxalq yarışlarda 1-5-ci yerləri; Ölkə çempionatında şəxsi yarışlarda 1-ci yeri 

tutan;  üçnövçülüyün tam proqramı üzrə 130 cərimə xalından az xal toplayan idmançılar; 
üçnövçülük üzrə cavan atlarda 100 cərimə xalından az xal toplayan idmançılar; üçnövçülüyün 
qısaldılmış proqramı üzrə (A,B,V,Q bölgülərində sahə yoxlamaları) 100 cərimə xalından az 
xal toplayan idmançılar; üçnövçülüyün qısaldılmış proqramı üzrə (A,Q bölgülərində sahə 
yoxlamaları) 95 cərimə xalından az xal toplayan idmançılar layiq görülür. 

İUN - Ünövçülüyün qısaldılmış proqramı üzrə (A,B,V,Q bölgülərində sahə 
yoxlamaları) 140 cərimə xalından az xal toplayan idmançılar; üçnövçülüyün qısaldılmış 
proqramı üzrə (A,Q bölgülərində sahə yoxlamaları) 130 cərimə xalından az xal toplayan 
idmançılar; cavan atlarda üçnövçülük proqramı üzrə 120 cərimə xalından az xal toplayan 
idmançılar;  yeniyetmələrin üçnövçülük proqramı üzrə 120 cərimə xalından az xal toplayan 
idmançılar layiq görülür. 

I idman dərəcəsi - üçnövçülüyün qısaldılmış proqramı üzrə (A,B,V,Q) 150 cərimə 
xalından az xal toplayan idmançılara; üçnövçülükdə yeniyetmələrin proqramı üzrə 140 cərimə 
xalından az xal toplayan idmançılara verilir. 

II idman dərəcəsi - çoxyaşlı atlarda üçnövçülüyün tələbləri ilə ikinövçülük üzrə 
yarışlarda 110 cərimə xalından az xal toplayan idmançılara verilir. 

 
Maneələri dəf etmə (konkur) 

 
İU - beynəlxalq yarışların şəxsi çıxışlarında 1-5-ci yerləri tutan idmançılar; Ölkə 

çempionatında 15 sm-lik və ondan yüksək maneələr olan marşrutda şəxsi çıxışda 1-ci yeri 
tutan və yaxud 145 sm-ə qədər maneələr olan marşrutda 1-ci yeri tutan idmançılar; 
hündürlüyü 160 sm-ə qədər maneələri olan marşrutun 1-ci qitində 12 cərimə xalından az xal 
və yaxud 2-ci qitdə 20 cərimə xalından az xal toplayan idmançılar; hündürlüyü 150 sm-ə 
qədər maneələri olan marşrutun 1-ci qitində 4 cərimə xalından az xal və yaxud 2-ci qitdə 12 
cərimə xalından az xal toplayan idmançılar; “Hündürlüyə tullanmaq” üzrə yarışlarda 160 sm-ə 
qədər maneələrin üzərindən tullananda cərimə xalları yığmayan idmançılar layiq görülür; 
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İUN -hündürlüyü 150 sm qədər maneələri olan marşrutun 1-ci qitində 8 cərimə  

xalından az xal və yaxud 2-ci qitdə 12 cərimə xalından az xal toplayan idmançılar; 
hündürlüyü 140 sm-ə qədər maneələri olan marşrutda 4 cərimə xalından az xal yığan 
idmançılar layiq görülür; 

I idman dərəcəsi - hündürlüyü 150 sm-ə qədər maneələri olan marşrutun 1-ci gitində 
12 cərimə  xalından az xal və yaxud 2-ci qitdə 16 cərimə xalından az xal toplayan idmançılar; 
hündürlüyü 140 sm-ə qədər maneələri olan marşrutda 8 cərimə xalından az xal yığan 
idmançılar; hündürlüyü 130 sm-ə qədər maneələri olan marşrutda 4 cərimə xalından az xal 
yığan idmançılar layiq görülür. 

II idman dərəcəsi – “Çətin sinif” marşrutunda 4 cərimə xalından az xal toplayan və 
yaxud “Orta sinif” marşrutunda cərimə xalı almayan idmançılar layiq görülür; 

III idman dərəcəsi -təsnifat yarışlarında “Yüngül sinif” marşrutunda cərimə xalı 
almayan idmançılar layiq görülür.    

 
 
 

ATLETİKA   
Dərəcə tələbləri 

 
İU – Normativ tələbləri yerinə yetirdikdə və ya Olimpiya oyunlarına lisenziya 

qazandıqda. 
Dərəcə tələblərini yerinə yetirməsi şərtləri 

 
1. İU dərəcəsi Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən İAAF 

(Atletika Federasiyasının Beynəlxalq Assosiasiyası), Avropa Atletika Assosiasiyasının, 
İAAF-ın üzvü olan ölkələrin təqvim planına daxil edilmiş yarışlarda, Azərbaycan 
Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Atletika Federasiyasının təsdiq etdiyi  
təqvim planında nəzərdə tutulmuş yarışlarda yarış şərtlərinə riayət etməklə göstərilmiş 
nəticələri yerinə yetirən idmançılara verilir.  

2. İU aşağıdakı növlərdə  avtoxronometraj vasitəsilə nəticə göstərildikdə verilə bilər: 
100m, 200m, 400m, 4x100m, 100m s/q, 100m s/q, 400m s/q – stadionda; 60m, 200m, 
400m, və 60 m s/q-örtülü yerdə. 

3. Elektron saniyəölçəndən istifadəsi nəzərdə tutulmayan məsafələrdə dərəcə 
normativləri adi saniyəölçənin (xronometr) göstəricisinə 0,24 san. əlavə etməklə 
müəyyən olunur. 

4. 60m, 100m. 200m qaçış, həmçinin 100m və 110m məsafələrə sədlərlə qaçışda adi 
saniyəölçəndən istifadə etməklə nəticə müəyyənləşibsə, belə halda idmançıya İU 
dərəcəsi həmin nəticə iki dəfə yerinə yetirildikdə verilir. 

5. Atletikanın küləyin sürəti nəzərə alınan növlərində rekord nəticələr, İU dərəcəsi küləyin 
sürətinin 2m/san (çoxnövçülükdə 4m/san) artıq olmadığı halda qeyd edilir. 

6. İU, İUN dərəcəsinin verilməsi üçün baş hakimin və yarış katibinin imzaları və 
federasiya tərəfindən təsdiq olunmuş yarış protokolu Azərbaycan Respublikası 
Gənclər və İdman Nazirliyinə təqdim olunur. 

 
Kişilər: 

 
Onnövçülük – 100 m, uzunluq, yadro, hündürlük, 400 m, 110 m s/q, lövhə atmaq, 

şüvüllə tullanmaq, nizə atmaq, 1500 m qaçış; 
Doqquznövçülük – 60 m, uzunluq, yadro, hündürlük,  110 m s/q, lövhə atmaq, şüvüllə 

tullanmaq, nizə atmaq, 1500 m qaçış; 
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Yeddinövçülük  – 60 m, uzunluq, yadro, hündürlük, 60 m s/q,  şüvüllə 

tullanmaq,100 m; 
Altınövçülük – 60 m, uzunluq, yadro, hündürlük  60 m s/q, şüvüllə tullanmaq; 
Beşnövçülük – uzunluq, nizə, 200 m, lövhə, 1500 m; 
Dördnövçülük – 60 m, hündürlük (və ya uzunluq), top, 800 m, çoxnövçülüyə daxil olan 

növlərdən sərbəst seçilə bilər. 
Üçnövçülük – qaçış, tullanmaq, atmaq; 

 
Qadınlar: 

 
Yeddinövçülük – 100 m s/q, hündürlük, yadro, 200 m, uzunluq, nizə, 800 m; 
Beşnövçülük – 60 m s/q, hündürlük, yadro, uzunluq, 1000 m; 
Dördnövçülük – 60 m, hündürlük (və ya uzunluq), top, 500 m; 
Üçnövçülük – qaçış, atmalar, tullanma, çoxnövçülüyə daxil olan növlərdən seçilir. 
 

7. Nəticənin qiymətləndirilməsi İAAF-ın ballar cədvəlinə əsasən həyata keçirilir. 
 

S
№ 

 
      Adı, ölçülər 

Yaş qrupları 

14-15 
yaşa 
qədər 

16-17 18-19 20 və böyük 

Kişilər 

1.  60m s/q sədlərin hündürlüyü 91,4sm 91,4sm 0,99m 1,067m 

2.  Sədlər arası məsafə sm 8,80m 9,14m 9,14m 9,14m 

3.  110m s/q səd. hündürlüyü 91,4sm 91,4sm 0,99m 1,067m 

4.  1-ci sədə qədər məsafə              1372 
10-dan finişə qədər                     1402 
Sədlər arası məsafə m 

 
 

8,80m 

 
 

9,14m 

 
 

9,14m 

 
 

9,14m 

5.  400m s/q səd. hündürlüyü  84,0sm 91,4sm 91,4sm 

6.  1-ci sədə qədər məsafə              45.0 
10-dan finişə qədər                    40.0 

 35.0 35.0 35.0 

7.  3000 s/ç – 2000 s/ç sədlərin 
hündürlüyü 

 9,14m 9,14m 5-ci su çuxuru-
18 

Baryer – 2000s/ç 

 Atma alətlərin çəkisi (kq)     

1. Yadro, çəkic 5.0 5.0 6.0 7.260 

2. Lövhə-disk 1,5 1,5 1.750 2 

3. Nizə 600 700 800 800 

Qadınlar 

1. 60m s/q sədlərin hündürlüyü 76,2 76,2 84,0 84,0 

2. Sədlər arası məsafə sm 825 850 850 850 

3. 100m s/q səd. hündürlüyü  76,2 84,0 84,0 

4. 1-ci sədə qədər məsafə              13.0 
10-dan finişə qədər                    10.50 
Sədlər arası məsafə m 

 850 850 850 

5. 400m s/q səd. hündürlüyü  76,2 76,2 76,2 

6. 1-ci sədə qədər məsafə              45.0 
10-dan finişə qədər                     40.0 

 35.0 35.0 35.0 

7. 3000 s/ç – 2000 s/ç sədlərin  76.2 76.2 76.2 
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hündürlüyü 

 Atma alətlərin çəkisi (kq)     

1. Yadro, çəkic 3.0 4.0 4.0 4.0 

2. Lövhə-disk 1.0 1.0 1.0 1.0 

3. Nizə 600 600 600 600 

 
Kişilər (stadionda) 

S/№ Növlər İU İUN I II III 

1. 100m 10.65 10.94 11.34 11.94 12.81 

2. 200m 21.50 22.34 23.30 24.74 26.84 

3. 300m  35.34 37.04 39.54 43.20 

4. 400m 47.65 49.84 52.04 55.44 1:00.44 

5. 800m 1:51.30 1:55.00 1:59.94 2:07.24 2:17.84 

6. 1000m 2:23.44 2:28.91 2:35.27 2:44.94 2:59.27 

7. 1500m 3:47.00 3:56.96 4:08.29 4:23.42 4:46.31 

8. 2000m 5:13.76 5:25.87 5:40.00 6:01.99 6:33.25 

9. 3000m 8:09.71 8:30.80 8:58.00 9:35.54 10:19.00 

10. 5000m 14:15.00 14:38.00 15:20.15 16:30.10 17:42.44 

11. 10000m 29:30.00 30:46.74 32:25.78 34:39.04 38:00.67 

12. 110 s/q 14.15 15.20 16.00 17.30 18.67 

13. 400 s/q 51.85 55.44 59.00 1.02.60 1.08.94 

14. 2000 m/q 5:47.80 6:05.47 6:26.04 6:57.00 7:43.00 

15. 3000 m/q 8:55.50 9:26.63 9:58.30 10:46.20 11:56.82 

16. 4x100m 41.00 42.64 44.64 47.57 51.74 

17. 4x400m 3:11.00 3:18.94 3:28.24 3:42.00 4:01.96 

18. Yarımmarafon 21km 97,5 m 1:06.30 1:09.57 1:13.48 1:19.46 1:28.10 

19. Marafon 42km 195 m 2:25.00 2:32.18 2:41.55 2:56.51 MBV 

20. 20 km id.yerişi 1:28:30 1:36:29 1:43:46 1:55:03 MBV 

21. 50 km id.yerişi 4:18:30 4:45:50 5:12:39 5:39:52 MBV 

22. Onnövçülük  7650 6200 5500 4600 3800 

23. Uzun.tullanma 7.60 7.10 6.65 6.00 5.20 

24. Üç tək.tullanma 16.00 15.00 14.15 13.00 11.50 

25. Hünd.tullanma 2.18 2.00 1.90 1.70 1.55 

26. Şüvüllə tullanma 5.20 4.60 4.20 3.60 3.00 

27. Nizə (800qr) 75.00 64.00 58.00 49.00 39.00 

28. Nizə (700qr)  68.00 62.00 53.00 42.00 

29. Çəkic (7.26kq) 73.00 59.00 53.00 44.75 35.70 

30. Çəkic (6kq)  65.00 58.00 48.50 40.00 

31. Lövhə (2 kq) 56.00 49.00 43.50 37.00 30.00 

32. Lövhə (1.750)  52.00 45.00 37.00 31.00 

33. Lövhə (1.5)   49.00 41.00 34.00 

34. Lövhə (1.0)   54.00 46.00 38.00 

35. Yadro (7.260) 18.00 15.60 14.00 11.75 9.50 

36. Yadro (6)  16.80 15.20 12.80 10.50 

37. Yadro (5)   16.00 14.00 12.00 

38. Yadro (4)   17.50 15.50 13.50 

Kross qaçışı 

1. 1 km   2:50:0 3:00:0 3:10:0 
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2. 2 km   6:00:0 6:20:0 6:45:0 

3. 3 km  8:50:0 9:30:0 10:00:0 10:40:0 

4. 4 km  12:10:0 12:45:0 13:45:0 14:40:0 

5. 5 km  15:15:0 16:15:0 17:35:0 19:00:0 

6. 6 km  18:35:0 20:20:0 21:40:0 23:30:0 

7. 8 km  25:20:0 27:30:0 29:30:0 32:00:0 

8. 10 km  32:50:0 34:30:0 38:00:0 40:30:0 

9. 12 km  40:00:0 42:30:0 46:30:0 50:00:0 

Kişilər (örtülü zalda) 

1. 60 m 6.90 7.06 7.30 7.64 8.04 

2. 200 m 21.90 22.78 23.64 25.04 26.76 

3. 300 m  35.97 37.31 39.88 42.75 

4. 400 m 49.00 50.94 52.74 56.17 1:00.22 

5. 600 m  1:23.49 1:26.42 1:31.77 1:38.97 

6. 800 m 1:52.00 1:57.23 2:01.54 2:08.86 2:18.98 

7. 1000 m 2:26.30 2:32.10 2:37.77 2:47.42 3:00.73 

8. 1500 m 3:50.50 4:02.00 4:11.00 4:26.98 4:48.84 

9. 3000 m 8:20.00 8:36.11 8:57.00 9:33.73 10:23.54 

10. 60 s/q 8.05 8.57 9.04 9.70 10.43 

11. 4 x 200 m 1:27.38 1:30.89 1:34.28 1:39.96 1:47.04 

12. 4 x 400 m 3:15.66 3:24.20 3:31.79 3:45.40 4:01.52 

13. 7 növçülük 5295 4675 4080 3330 2390 

Qadınlar (stadionda) 

S/№ Növlər İU İUN I II III 

1. 100m 11.90 12.50 13.24 14.04 15.04 

2. 200m 24.35 25.74 27.04 29.04 31.44 

3. 300m  41.35 43.24 46.64 50.74 

4. 400m 54.80 58.15 1:02.15 1:06.14 1:11.04 

5. 800m 2:07.50 2:14.24 2:24.14 2:34.04 2:45.60 

6. 1000m  2:53.55 3:01.00 3:12.15 3:30.00 

7. 1500m 4:19.50 4:35.50 4:55.00 5:15.00 5:40.00 

8. 2000m  6:18.00 6:38.00 7:05.00 7:45.00 

9. 3000m 9:20.00 9:56.00 10:40.00 11:30.00 12:30.00 

10. 5000m 16:10.20 17:20.00 18:15.00 19:40.00 21:30.00 

11. 10000m 33:55.00 36:40.00 38:35.00 41:30.00 45:35.00 

12. 100 s/q 13.85 15.24 16.24 17.44 18.64 

13. 400 s/q 59.00 1:04.14 1:09.15 1:14.15 1:20.14 

14. 2000 m/q 6:45.60 7:05.00 7:30.00 8:06.00 8:50.00 

15. 3000 m/q 10:14.25 11:20.00 11:50.00 13:00.00 14:00.00 

16. 4 x 100 m 46.50 49.04 51.44 55.04 59.64 

17. 4 x 400 m 3.41.50 
 

3.50.8 
 

4.04.0 
 

4.23.0 
 

4.43.8 
 

18. Yarımmarafon 21 km 97,5 m  1:17.30 1:22.30 1:27.30 1:35.00 1:45.00 

19. Marafon           42 km 195m  2:53.25 3:00.00 3:15.00 3:40.00 MBV 

20. 20 km id.yerişi 1:42.00 1:55.00 2:04.00 2:20.00 MBV 

21. 7 növçülük 5850 4600 4000 3200 2400 

22. Uzun. tul 6.20 5.80 5.50 4.85 4.20 

23. Üç. tək tul 13.40 12.60 11.85 11.00 10.00 
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24. Hünd. tul 1.83 1.70 1.60 1.50 1.40 

25. Şüvüllə tul. 3.80 3.40 3.00 2.70 2.20 

26. Nizə (600 qr) 56.00 46.00 39.00 32.00 25.00 

27. Nizə (400 qr)   44.00 36.00 30.00 

28. Çəkic (4 kq) 65.00 48.00 42.50 37.50 30.00 

29. Çəkic (3 kq)   49.00 41.00 34.00 

30. Lövhə (1 kq) 55.00 46.00 39.00 32.50 28.00 

31. Yadro (4 kq) 16.80 14.00 12.00 10.00 8.50 

32. Yadro (3 kq)   14.00 12.00 10.00 

Kross qaçışı 

1. 1 km   3:10.0 3:25.0 3:45.0 

2. 2 km   7:00.0 7:30.0 8:10.0 

3. 3 km  10:00.0 10:45.0 11:35.0 12:35.0 

4. 4 km  13:35.0 14:40.0 15:25.0 17:00.0 

5. 5 km  17:30.0 18:40.0 19:50.0 22:00.0 

6. 6 km  21:00.0 22:40.0 24:10.0 26:40.0 

7. 8 km  28:30.0 30:40.0 33:20.0 35:00.0 

Qadınlar (örtülü zalda) 

1. 60 m 7.67 8.04 8.34 8.84 9.44 

2. 200 m 24.95 26.15 27.56 29.40 32.33 

3. 300 m  41.90 44.14 47.14 51.84 

4. 400 m 55.80 58.66 1:02.15 1:06.14 1:12.78 

5. 600 m  1:36.04 1:40.98 1:47.70 1:58.41 

6. 800 m 2:08.60 2:16.01 2:26.13 2:36.66 2:46.85 

7. 1000 m 2:49.00 2:56.40 3:04.41 3:16.41 3:36.28 

8. 1500 m 4:25.65 4:38.97 4:57.93 5:17.93 5:42.02 

9. 3000 m 9:27.00 9:57.5 10:43.0 11:33.0 12:35.0 

10. 60 s/q 8.55 9.24 9.64 10.94 11.30 

11. 4 x 200 m 1:40.74 1:45.98 1:51.61 1:59.24 2:09.66 

12. 4 x 400 m 3:40.71 3:55.08 4:08.92 4:24.84 4:45.32 

13. 5 növçülük 3850 3400 3000 2440 2000 

 
 

BADMİNTON  
Dərəcə tələbləri 

 
İU – beynəlxalq turnirdə 1-16-cı (şəxsi), 1-8 yerləri (qoşa və qarışıq qoşa görüşlərdə) 

tutmaq; ölkə çempionatında mütləq çempion olmaq; respublika çempionatında 3 il ərzində  2 
dəfə şəxsi yarışlarda 1-ci yeri tutmaq. 

İUN – Ölkə kubokunda və çempionatında (komandanın tərkibində) 1-2-ci yeri; ölkə 
çempionatında şəxsi yarışlarda 1-8-ci yerləri; ölkə çempionatında 1-3-cü yerləri (qoşa və 
qarışıq  qoşa yarışlarda); ölkə birinciliyində şəxsi yarışlarda 1-4-cü yerləri, qoşa və  qarışıq 
qoşa yarışlarinda 1-3-cü yerləri tutmaq (13-18 yaş); 

 I  idman dərəcəsi – İl ərzində I dərəcəli idmançılar üzərində 4 qələbə qazanmaq 
(şəxsi, qoşa və qarışıq qoşa yarışlar); il ərzində II dərəcəli idmançılar üzərində 8 qələbə 
qazanmaq (şəxsi, qoşa və ya qarışıq görüşlər);  
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II idman dərəcəsi – İl ərzində II dərəcəli idmançılar üzərində 4 qələbə və III 

dərəcəli idmançılar üzərində 4 qələbə qazanmaq (şəxsi, qoşa və qarışıq qoşa yarışlar); il 
ərzində II dərəcəli idmançılar üzərində 6 qələbə qazanmaq (şəxsi, qoşa və qarışıq qoşa 
yarışlar). 

III idman dərəcəsi - İl ərzində 6 qələbə qazanmaq (şəxsi, qoşa və qarışıq qoşa 
yarışlar). 

Qeyd: 1. Bütün dərəcələr üçün qazanılmış qələbələrin vaxtı 1 il müddətində qüvvədə 
qalır (ilk qələbənin vaxtından hesablanır). 
2. Yüksək dərəcəli idmançı üzərində qazanılmış qələbə öz dərəcəsindən olan 2 idmançı 

üzərində qazanılmış qələbəyə bərabər tutulur. 
3. İdman dərəcəsi yalnız pillə-pillə qazanılır. 
 

BASKETBOL  
Dərəcə tələbləri 

 
İU – beynəlxalq rəsmi yarışlarda I–III yerləri tutmuş komandanın tərkibinə daxil olmaq; azı 6 
komandanın iştirakı ilə 3 dövrəyə keçirilən ölkə çempionatının yüksək dəstəsində keçirilən 
yarışların 3 dəfə qalibi olmaq.    
İUN – azı 6 komandanın iştirakı ilə 3 dövrəyə keçirilən ölkə çempionatının yüksək dəstəsində 
I yeri tutmuş komandanın tərkibinə daxil olmaq. 
I idman dərəcəsi – azı 6 komandanın iştirakı ilə 3 dövrəyə keçirilən ölkə çempionatının 
yüksək dəstəsində II–III yerləri tutmuş komandanın tərkibinə daxil olmaq; azı 6 komandanın 
iştirakı ilə keçirilən ölkə çempionatının birinci dəstəsində I yeri tutmuş komandanın tərkibinə 
daxil olmaq; ölkə Kubokunun qalibi olmuş komandanın tərkibinə daxil olmaq. 
I yeniyetmə idman dərəcəsi – 15-16 və 17-18 yaşlılar arasında ölkə və ya şəhər (rayon azı 
6 komanda) birinciliyində I yeri tutmuş komandanın tərkibinə daxil olmaq; Uşaq-Yeniyetmə 
Basketbol Liqasının yarışlarında I yeri tutmuş komandanın tərkibinə daxil olmaq. 
II idman dərəcəsi – 13-14 yaşlılar arasında ölkə və ya şəhər (rayon azı 6 komanda) 
birinciliyində I–III yerləri tutmuş komandanın tərkibinə daxil olmaq; il ərzində azı 10 oyunda 
iştirak etmək və III dərəcəli komanda üzərində 4 qələbə qazanmış komandanın tərkibinə daxil 
olmaq. 
III idman dərəcəsi – şəhər və rayon miqyaslı yarışlarda azı 10 oyunda iştirak etmək. 
 
Qeyd: Keçirilən yarışların azı 50% oyunlarında iştirak etmək;  

İU adı 18 yaşından yuxarı verilir. 

 

Bədii gimnastika 

 
İdman Ustası – Fərdi proqram 

Yarışlar Yaş Tələb olunan 
nəticə 

Şərtlər 

1-ci kateqoriyalı yarışlar: 
Dünya və yaxud Avropa 
Çempionatları və yaxud Dünya 
Kuboku 

16 yaşdan yuxarı 1-8-ci yerlər  
- 

2-ci kateqoriyalı yarışlar: 
Ölkə və yaxud beynəlxalq 
yarışlar 

16 yaşdan yuxarı  64 xal 
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İdman Ustası – Qrup hərəkətləri 

Yarışlar Yaş Tələb olunan 
nəticə 

Şərtlər 

1-ci kateqoriyalı yarışlar: 
Dünya və yaxud Avropa 
Çempionatları və yaxud Dünya 
Kuboku 

Yaş  məhdudiyyəti 
olmadan 

1-8-ci yerlər 
Olimpiya 

lisenziyanın əldə 
olunması 

 
- 

2-ci kateqoriyalı yarışlar: 
Ölkə və yaxud beynəlxalq 
yarışlar 

Yaş  məhdudiyyəti 
olmadan  

Mükafatçılar 
sırasına daxil olmaq 

Həmin 
yarışlarda 
ümumi 
komandaların 
sayı 6-dan az 
olmamalıdır 

 

İdman Ustalığına namizəd – Fərdi proqram 

Yarışlar Yaş Tələb olunan 
nəticə 

Şərtlər 

Ölkə, şəhər və yaxud 
beynəlxalq yarışlar 

 
- 

56 xal  
- 

İdman Ustalığına namizəd – Qrup hərəkətləri 

Yarışlar Yaş Tələb olunan 
nəticə 

Şərtlər 

Ölkə, şəhər və yaxud 
beynəlxalq yarışlar 

 
- 

 
28 xal 

 

Komandaların sayı 
6-dan az 
olmamalıdır 

 

Kateqoriya Yaş Tələb olunan nəticə 
(maksimal xaldan) 

 
 

Beynəlxalq, 
respublika və 
şəhər yarışları 

1-ci dərəcə 13-15 yaş 43.20  xal 

2-ci dərəcə 11-12 yaş 40.80  xal 

3-cü dərəcə       8-10 yaş 25.20  xal 

 
Qeyd: “İdman Ustası” (qrup hərəkətləri ildə 1 dəfə) və “İdman Ustalığına Namizəd” 

dərəcəsini  almaq istəyən idmançılar cədvəldə qeyd olunan müvafiq yarışlarda, tələb 
olunan nəticəni il ərzində 2 dəfə təsdiqləməlidirlər. Dərəcə kateqoriyalarını almaq 
istəyən idmançılar isə müvafiq yarışlarda, tələb olunan nəticəni ildə 1 dəfə əldə 
etməlidirlər.  

 

Kişi İdman Gimnastikası 

 

İdman Ustası  

Yarışlar Yaş Tələb olunan nəticə 
(çoxnövçülük 6 hərəkətin cəmi) 

1.Ölkə çempionatı və 
beynəlxalq yarışlar 

Yaş  məhdudiyyəti 
olmadan 

 
72.0 
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İdman Ustalığına namizəd  

Yarışlar Yaş Tələb olunan nəticə 
(çoxnövçülük) 

Ölkə çempionatı və 
birinciliklərində və şəhər 
yarışlarında  

 
15-17 yaş 

 
70.0 

 
 

Dərəcə tələbləri 

Kateqoriya Yaş Tələb olunan nəticə Yarışlar 

1-ci dərəcə 13-15 68.0  
 

Beynəlxalq, 
respublika və şəhər 

yarışları 

2-ci dərəcə 12-13 66.0 

3-cü dərəcə 10-11 48.0 

4-cü dərəcə 9-10 48.0 

5-ci dərəcə 7-8 46.5 

6-cı dərəcə 5-6 45.0 

 
Qeyd: “İdman Ustası” və “İdman Ustalığına Namizəd” dərəcəsini  almaq istəyən idmançılar 
cədvəldə qeyd olunan müvafiq yarışlarda, tələb olunan nəticəni il ərzində 2 dəfə 
təsdiqləməlidirlər. Dərəcə kateqoriyalarını almaq istəyən idmançılar isə müvafiq yarışlarda, 
tələb olunan nəticəni ildə 1 dəfə əldə etməlidirlər.  
 

Qadın İdman Gimnastikası 

 

İdman Ustası  

Yarışlar Yaş Tələb olunan nəticə (4 hərəkətin 
cəmi) 

Ölkə çempionatı və beynəlxalq 
yarışlarda  

15 yaşdan yuxarı 48.0 
 

İdman Ustalığına namizəd  

Yarışlar Yaş Tələb olunan nəticə 

Ölkə çempionatı və birinciliyi 
və şəhər yarışlarında 

          13-14 yaş                                46.0 
 

 
 

Dərəcə tələbləri 

Kateqoriya Yaş Tələb olunan 
nəticə 

Şərtlər 

1-ci dərəcə 12-13 yaş 34.0  
Beynəlxalq, 

respublika və 
şəhər yarışları 

2-ci dərəcə 11-12 yaş 32.0 

3-cü dərəcə 10-11 yaş 32.0 

4-cü dərəcə 8-9 yaş 32.0 

5-ci dərəcə 7-8 yaş 32.0 

 
Qeyd: “İdman Ustası” və “İdman Ustalığına Namizəd” dərəcəsini  almaq istəyən idmançılar 
cədvəldə qeyd olunan müvafiq yarışlarda, tələb olunan nəticəni il ərzində 2 dəfə 
təsdiqləməlidirlər. Dərəcə kateqoriyalarını almaq istəyən idmançılar isə müvafiq yarışlarda, 
tələb olunan nəticəni ildə 1 dəfə əldə etməlidirlər.  
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Batut Gimnastikası 

 

İdman Ustası 

Yarışlar Yaş Kişilər  Qadınlar 

Avropa və yaxud Dünya 
Çempionatları, 
Beynəlxalq yarış və  
Respublika yarışları 

 
15 yaşdan 

yuxarı 
 

 
Şəxsi tullanma – 90.0 
Sinxron tullanma – 78.5 

 
Şəxsi tullanma – 84.0 

Sinxron tullanma – 77.0 

 

İdman Ustalığına Namizəd 

Yarışlar Yaş Tələb olunan nəticə 

Ölkə və şəhər çempionatları, 
beynəlxalq yarışlar 

 
11 yaşdan yuxarı 

 
Kişi/qadın 

56.0 

 

Dərəcə tələbləri 

Proqramın 
növləri 

       1-ci  
(10 yaşdan 

yuxarı) 

2-ci  
(9 yaşdan 

yuxarı) 

3-cü  
(9 yaşdan 

yuxarı) 

4-cü 
(8 yaşdan 

yuxarı) 

5-ci 
(7 yaşdan 

yuxarı) 

6-cı 
(7 yaşdan 

yuxarı) 

 
Beynəlxalq, 
respublika 
və şəhər 
yarışları 

Şəxsi 
tullanma 

54.0 
50.5 51.0 50.0 49.0 48.0 

Sinxron 
tullanma 

71.0 
- 68.0 67.0 - - 

 
Qeyd: “İdman Ustası” və “İdman Ustalığına Namizəd” dərəcəsini  almaq istəyən idmançılar 
cədvəldə qeyd olunan müvafiq yarışlarda, birinci və ikinci hərəkətin cəminə görə tələb olunan 
nəticəni il ərzində 2 dəfə təsdiqləməlidirlər. Dərəcə kateqoriyalarını almaq istəyən idmançılar 
isə müvafiq yarışlarda, tələb olunan nəticəni ildə bir dəfə əldə etməlidirlər.  

 

 
BOKS 

Dərəcə tələbləri 
 

İU – dünya çempionatında 1-5-ci yerləri; Avropa çempionatında 1-3-cü yerləri; 
gənclərin dünya birinciliyində 1-3-cü yerləri; gənclərin Avropa birinciliyində 1-2-ci yerləri; 
yeniyetmələrin dünya birinciliyində 1-2-ci yerləri; yeniyetmələrin Avropa birinciliyində 1-ci yeri; 
ölkə çempionatında 1-ci yeri və beynəlxalq turnirlərin birində 1-3-cü yerləri tutmaq; 

İUN – beynəlxalq turnirlərdə 1-3-cü yerləri; ölkə çempionatında 2-3-cü yerləri; 
gənclərin ölkə birinciliyində 1-2-ci yerləri; yeniyetmələrin ölkə birinciliyində 1-ci yeri tutmaq;  

I idman dərəcəsi – şəhər çempionatı və birinciliklərində 1-ci yeri tutmaq; İl ərzində 10 
II dərəcəli idmançılar üzərində qələbə qazanmaq; 

II idman dərəcəsi – İl ərzində 8 III dərəcəli idmançılar üzərində qələbə qazanmaq; 
III idman dərəcəsi – İl ərzində idman dərəcəsi olmayan 4 boksçu üzərində qələbə 

qazanmaq; 
Qeyd: yüksək dərəcəli idmançı üzərində 1 qələbə 2 aşağı dərəcəli idmançı üzərində 

qələbəyə bərabər tutulur. (1 – I dərəcə = 2 – II dərəcəyə) 
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CÜDO  

Dərəcə tələbləri 
 
İU - Yeniyetmələrin Ümumdünya Oyunlarında I-III yerləri; Yeniyetmələrin Avropa 

çempionatında və ya Avropa Olimpiya Festivalında I-III yerləri; Yeniyetmələrin Yay Olimpiya 
Oyunlarında I-III yerləri; U-21 gənclərin Avropa çempionatında I-III yerləri; 21 yaşadək 
gənclərin dünya çempionatında I-III yerləri; U-23 Avropa çempionatında I-III yerləri; 
Hərbçilərin Ümumdünya Oyunlarında və ya Dünya Çempionatında I-III yerləri; Tələbələrin 
Dünya çempionatında və ya Universiadasında I-III yerləri; hər çəki dərəcəsində kişilər 
arasında 16 iştirakçı və qadınlar arasında 10 iştirakçıdan az olmamaq şərtilə keçirilən 
Azərbaycan çempionatında I-III yerləri; U-23 Azərbaycan birinciliyində I-II yerləri; gənclərin 
Azərbaycan birinciliyində I yeri; “Qran-Pri” və “Qran Şlem” beynəlxalq yarışlarında I-III yerləri 
tutmaq. 

İUN – ölkə çempionatında III-V yerləri; gənclərin ölkə birinciliyində II-III yerləri tutmaq 
və 10 ölkənin iştirakı ilə Beynəlxalq Federasiyanın təqvimində olan turnirlərdə I-III yerləri 
tutmaq; Yeniyetmələrin ölkə birinciliyində I yeri tutmaq və 10 ölkənin iştirakı ilə Beynəlxalq 
Federasiyanın təqvimində olan turnirlərdə I-III yerləri tutmaq; 

I idman dərəcəsi - İl ərzində şəhər və rayon miqyasından aşağı olmayan yarışlarda 
İUN dərəcəli idmançılar üzərində 2 qələbə və ya I dərəcəli idmançılar üzərində 8 qələbə 
qazanmaq;  

II idman dərəcəsi - İl ərzində şəhər və rayon miqyasından aşağı olmayan yarışlarda I 
dərəcəli idmançılar üzərində 2 qələbə və ya II dərəcəli idmançılar üzərində 8 qələbə 
qazanmaq;  

III idman dərəcəsi - İl ərzində idman cəmiyyəti, klub və ya rayon birinciliyində II 
dərəcəli idmançılar üzərində 2 qələbə və ya 6 dərəcəsiz idmançılar üzərində qələbə 
qazanmaq;  

Qeyd: Beynəlxalq Federasiyanın təqvimində olan turnirlər nəzərdə tutulur. 
 

Dərəcəni təsdiqetmə. 
 

İdman ustalığına  namizəd il ərzində öz dərəcəsindən olan müxtəlif idmançılar 
üzərində 5 qələbə qazanmalı və ya müəyyən olunmuş dərəcə tələblərini təkrar yerinə 
yetirməlidir. I, II, III dərəcəli idmançılar il ərzində öz dərəcələrindən olan idmançılar üzərində 
5 qələbə qazanmalıdırlar. 

 

Futbol (kişilər və qadınlar), futzal və çimərlik futbolu 
Dərəcə tələbləri 

 
İU -  gənclər arasında (18 yaşa qədər) dünya və Avropa  birinciliklərində I-III yerləri tutmuş 

Azərbaycan yığma komandasının tərkibinə daxil olmaq; yeniyetmələr arasında (16 yaşa 
qədər) Avropa birinciliyində I-II yerləri tutmuş Azərbaycan yığma komandasının tərkibinə 
daxil olmaq; böyüklər arasında dünya və Avropa çempinatının final mərhələsinə vəsiqə 
qazanmış yığma komandanın tərkibinə daxil olmaq; 2 il ardıcıl yüksək dəstədə ölkə 
çempionu və ya ölkə kubokunun qalibi olmuş komandanın tərkibinə daxil olmaq, əlavə 
olaraq 6 komandanın iştirakı ilə beynəlxalq turnirlərdə I-II yerləri tutmuş ölkə yığma 
komandasının tərkibinə daxil olmaq; 

İUN -  yüksək dəstədə ölkə çempionatında II-III yerləri tutmuş komandaların tərkibinə daxil 
olmaq və əlavə olaraq azı 6 komandanın iştirakı ilə mötəbər turnirlərdə I-II yerləri tutmuş 
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komandaların tərkibinə daxil olmaq; yeniyetmələr və gənclər arasında Avropa 
birinciliklərində I-V yerləri tutmuş ölkə yığma komandalarının tərkibinə daxil olmaq. 

 
Qeyd: Yuxarıda qeyd olunmuş yarışlarda azı 50%-də iştirak etmək. 

 

 
S/n 

 
Yarışların miqyası 

Komandaların və 
oyunların sayı 

Dərəcələr 

Yaşlılar dərəcəsi 

I II III 

1 2 3 4 5 6 

1. Bədən tərbiyəsi kollektivinin yaxud müəssisə və 
təşkilatın idman klubunun çempionatı və 
birinciliyi 

14 oyun - - 1-3 

2. Rayon, şəhər çempionatları və birincilikləri, 
rayon kuboku – 12 komanda 

14 oyun - 1-2 3-4 

3. Şəhər kuboku yarışları, şəhər çempionatı və 
birinciliyi 

12 komandadan  az 
olmamaqla 

1-2 3-4 - 

4. Ölkə, vilayət çempionatı və birinciliyi (I dəstə)  8 komanda (final) 1-3 4-6 - 

5. Vilayət birinciliyi 16 komandadan az 
olmamaqla 

- 1-4 5-8 

6. Vilayət kuboku 16 komandadan az 
olmamaqla 

1-2 - - 

7. Naxçıvan MR-nın çempionatı və birinciliyi 8 komanda (final) 1-3 4-6 - 

8. “Sünbül” mükafatı uğrunda respublika yarışları Final 1-4 5-8 - 

9. Respublika birinciliyi 17-18 yaş  
8-12 komanda (final) 

 
1-2 

 
3-4 

 
- 

10. Kar idmançılar arasında Ölkə birinciliyi Final 1-4 5-8 - 

11. Yeniyetmələrin Respublika Oyunları 17-18 yaş final 
15-16 yaş final 

1-2 
- 

3-4 
1-2 

- 
3-4 

12. İxtisaslaşdırılmış futbol məktəblərinin respublika 
yarışları 

17-18 yaş 
(12 komanda) 

1-2 
 

3-4 
 

5-6 
 

13. İC, SİM, İK-nın respublika çempionatları və 
birincilikləri 

8 komanda (final) 1-3 4-6 - 

    
GÜLLƏ ATICILIĞI  
Dərəcə tələbləri 

Kişilər və qadınlar 
 
İU – dünya və Avropa miqyaslı yarışlarda normativləri ödəmək; respublika miqyaslı 

yarışlarda (ölkə çempionatı, ölkə kuboku, ölkə birinciliyi, respublika Güc strukturlarının 
kuboku) dərəcə normativlərini ödədikdən sonra beynəlxalq yarışlarda İU normativini təkrar 
etmək; 

İUN və I idman dərəcəsi – beynəlxalq, respublika və şəhər miqyaslı  yarışlarda, 
idman məktəblərinin yarışlarında il ərzində 2 dəfə dərəcə normativlərini ödəmək; 

II və III idman dərəcələri - hər hansı miqyaslı yarışlarda yerinə yetirilə bilər. 
Qeyd: 1. Yarışlarda müsabiqədən kənar iştirakçılara İU adı və İUN dərəcəsi verilmir. 
2. İU adı Baş hakimin, Baş katibin, nəticələri müəyyən edən komissiya sədrinin, atəş 

xəttindəki böyük hakimin, hədəf xəttinin böyük hakiminin imzası olan protokol əsasında verilir. 
3. İU adı və İUN dərəcəsi 14 yaşından, I idman dərəcəsi 11 yaşdan verilir. 
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Dərəcə normativləri 

 
Hərəkətin 
indeksi 

Hərəkətlər  Məsəfə  
M 

Adlar və dərəcələr, xallar 

İU İUN I II III 

Kişilər 

PT – Pnevmatik tüfəng İJ-38, İJ-22 

PT-1 Masaya arxalanaraq dayaqlı vəziyyətdən 
atəş – 20 güllə 

10 - - - 160 140 

PT-2 Ayaq üstündə atəş – 20 güllə 10 - - - 140 120 

PT – Pnevmatik tüfəng 

PT-3 Ayaq üstündə atəş – 40 güllə 10 384 372 360 345 325 

PT-4 Ayaq üstündə atəş – 60 güllə 10 618 609 592 577 560 

PT-5 Hərəkət edən “qaban” hədəfə atəş  
(yavaş və tez qaçış) – 40 güllə 

10 372 356 340 320 300 

KÇT – Kiçik çaplı tüfəng  

KÇT-1 Uzanaraq atəş – 10 güllə 25 - - - 87 80 

KÇT-2 Uzanaraq atəş – 10 güllə 50 - - - 85 78 

KÇT-3 Üç vəziyyətdən atəş – 30 güllə (3x10) 25 - - 275 260 240 

KÇT-4 Üç vəziyyətdən atəş – 30 güllə (3x10) 50 - - 270 260 250 

KÇT-5 Üç vəziyyətdən atəş – 60 güllə (3x20) 50 570 560 545 530 510 

KÇT-6 Üç vəziyyətdən atəş – 120 güllə (3x40) 50 1140 1120 1090 1060 1020 

KÇT-7 Uzanaraq atəş – 30 güllə 50 - - 280 273 263 

KÇT-8 Uzanaraq atəş – 60 güllə 50 585 575 560 545 525 

KÇT-9 Hərəkət edən “qaban” hədəfə atəş  
(yavaş və tez qaçış) – 40 güllə (20+20) 

50 378 368 358 340  325 

KÇT-10 Hərəkət edən “qaban” hədəfə atəş (yavaş 
və tez qaçış qarışıq ardıcıllıqla) – 40 güllə 
(20+20) 

50 376 366 355 335 320 

KÇT-11 Hərəkət edən “qaban” hədəfə atəş  
(yavaş və tez qaçış) – 60 güllə (30+30) 

50 570 557 545 530 510 

İST – iriçaplı standart tüfəng 

İST-1 Uzanaraq atəş – 10 güllə 100 - - 94 91 87 

İST-2 Uzanaraq atəş – 20 güllə 300 - - 180 174 165 

İST-3 Üç vəziyyətdən atəş – 30 güllə (3x10) 300 - - 258 245 230 

İST-4 Üç vəziyyətdən atəş – 60 güllə (3x20) 300 560 540 520 500 475 

İSBT – iriçaplı sərbəst tüfəng 

İSBT –1 Üç vəziyyətdən atəş – 30 güllə (3x10) 100 - - 270 258 238 

İSBT –2 Üç vəziyyətdən atəş – 60 güllə (3x20) 300 565 555 540 520 500 

İSBT –3 Üç vəziyyətdən atəş – 120 güllə (3x40) 300 1130 1110 1080 1040 1000 

İSBT –4 Uzanaraq atəş – 60 güllə 300 586 576 565 555 540 

PTÇa – Pnevmatik tapança İJ-40 

PTÇ-1a Qara dairəli hədəfə atəş – 20 güllə 10 - - 160 151 136 

PTÇ-2a Qara dairəli hədəfə atəş – 40 güllə 10 - 330 320 310 270 

PTÇ – Pnevmatik tapança 

PTÇ-1 Qara dairəli hədəfə atəş – 20 güllə 10 - - 175 165 150 

PTÇ-2 Qara dairəli hədəfə atəş – 40 güllə 10 385 377 365 340 320 

PTÇ-3 Qara dairəli hədəfə atəş – 60 güllə 10 575 563 545 530 510 

KÇTÇ – kiçikçaplı tapança 

KÇTÇ-1 Qara dairəli hədəfə atəş – 10 güllə 25 - - - 90 87 

KÇTÇ-2 Qara dairəli hədəfə atəş – 30 güllə 25 - - 282 272 262 

KÇTÇ-3 Qara dairəli hədəfə atəş – 60 güllə (30+30) 25 580 570 560 545 530 

KÇTÇ–4 Qara dairəli hədəfə atəş– 60 güllə  50 552 545 532 520 500 
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KÇTÇ-5 5 qara dairəli hədəfə sürətli atəş – 60 güllə 

(2x30) 
25 578 568 558 548 - 

KÇTÇ-6 Qara dairəli hədəfə sürətli atəş – 60 güllə 
(20+20+20) 

25 579 570 561 545 - 

RTÇ – Mərkəzi döyüşlü iriçaplı tapança (revolver) 

RTÇ-1 Qara dairəli hədəfə atəş – 10 güllə 25 - - - 85 75 

RTÇ-2 Peyda olmuş hədəfə atəş – 30 güllə 25 - 273 265 255 225 

RTÇ-3 Qara dairəli hədəfə atəş – 30 güllə 25 - 276 270 260 230 

RTÇ-3 Qara dairəli hədəfə atəş – 60 güllə (30+30) 25 565 550 530 510 485 

ST – Snayper tüfəngi 

ST-1 Atıcılığın 3-cü kursunun hərəkətləri 
dəymələrin sayı – 10 güllədən 

300 - - - 8 6 

ST-2 4 nömrəli sinə hədəfə uzanaraq atəş  
20 güllə 

300 - 170 150 130 110 

ST-2 4 nömrəli sinə hədəfə 3 vəziyyətdən 
(uzanaraq,diz üstə, ayaq üstə)  
atəş - 30 güllə (3x10) 

300 260 250 240 225 210 

KA – Kalaşnikov tipli avtomat 

KA-1 4 nömrəli sinə hədəfi – 10 güllə uzanaraq 100 - - 90 85 80 

KA-2 4 nömrəli sinə hədəfə üç vəziyyətdən atəş – 
30 güllə (3x10)  

100 280 270 260 245 230 

MTÇ – Makarov tipli tapança 

MTÇ-2 4 nömrəli sinə hədəfi atəş açmaq – 10 güllə 
(5+5) 

25 - - 85 80 75 

MTÇ-1 4 nömrəli qara dairəli hədəfə atəş – 30 güllə 
(6x5) 

25 270 264 254 240 225 

Qadınlar 

PT– pnevmatik tüfəng- İJ-38, İJ-22  

PT-1 Masaya dayaqlı vəziyyətdən atəş – 20 güllə 10 - - - 155 135 

PT-2 Ayaq üstə atəş – 20 güllə 10 - - - 135 115 

PT – Pnevmatik tüfəng 

PT-3 Ayaq üstə atəş – 40 güllə 10 411 405 395 382 357 

KÇT- kiçik çaplı tüfəng 

KÇT-1 Uzanaraq atəş – 10 güllə 25 - - - 87 80 

KÇT-2 Uzanaraq atəş – 10 güllə 50 - - - 85 78 

KÇT-3 Üç vəziyyətdən atəş – 30 güllə (3x10) 25 - - 270 255 235 

KÇT-4 Üç vəziyyətdən atəş – 30 güllə (3x10) 50 - - 265 255 235 

KÇT-5 Üç vəziyyətdən atəş – 60 güllə (3x20) 50 565 555 540 520 500 

KÇT-6 Uzanaraq atəş – 30 güllə 50 - 285 278 270 260 

KÇT-7 Uzanaraq atəş – 60 güllə 50 580 570 555 540 520 

 

PTÇa – Pnevmatik tapança İJ-40 

PTÇ-1a Qara dairəli hədəfə atəş – 20 güllə 10 - - 155 145 130 

PTÇ-2a Qara dairəli hədəfə atəş – 40 güllə 10 - 320 310 290 260 

PTÇ – Pnevmatik tapança 

PTÇ-1 Qara dairəli hədəfə atəş – 20 güllə 10 - - 170 160 145 

PTÇ-2 Qara dairəli hədəfə atəş – 40 güllə 10 378 367 355 342 325 

KÇTÇ – kiçik çaplı tapança 

KÇTÇ-1 Qara dairəli hədəfə atəş – 10 güllə 25 - - - 85 80 

KÇTÇ-2 Qara dairəli hədəfə atəş – 30 güllə 25 - 282 275 265 250 

KÇTÇ-3 Qara dairəli hədəfə atəş – 60 güllə (30+30) 25 575 562 548 530 510 
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SPORTİNG 

Dərəcə  tələbləri 
 

Hədəflərin sayı İU İUN 1 DƏRƏCƏ 2 DƏRƏCƏ 3 DƏRƏCƏ 

 
 
Kp -1 (25 hədəf) 

kişi qadın kişi qadın kişi qadın kişi qadın kişi qadın 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
19 

 
17 

 
17 

 
14 

 
Kp -2 (50 hədəf) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
41 

 
38 

 
37 

 
34 

 
33 

 
28 

 
Kp -3 (75 hədəf) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
61 

 
56 

 
55 

 
51 

 
49 

 
42 

 
Kp -4 (100hədəf) 

 
- 

 
- 

 
86 

 
80 

 
80 

 
74 

 
73 

 
67 

 
65 

 
56 

 
Kp -5 (150 hədəf) 

 
134 

 
128 

 
128 

 
116 

 
120 

 
110 

 
109 

 
99 

 
97 

 
83 

 
Kp -6 (200 hədəf) 

 
175 

 
170 

 
165 

 
160 

 
160 

 
146 

 
145 

 
131 

 
128 

 
109 

 
İU – Normativi  beynəlxalq,  respublika  və  şəhər  miqyaslı  yarışlarda yerinə  yetirə bilər.  İU 
normativi şəhər miqyaslı  yarışlarda  Gənclər və İdman  Nazirliyinin  və ya  Respublika  
Sporting  rəsmi  təmsilçisi  olan zaman  yerinə  yetirilmiş  hesab  olunur. 
 
İUN və  I  idman  dərəcəsi – Normativləri  beynəlxalq, respublika  və şəhər  miqyaslı  idman  
məktəblərinin  çempionat  və kubok  yarışlarında  yerinə  yetirə  bilər. 
 
II və III  idman  dərəcələri –bütün miqyaslı yarışlarda yerinə yetirə bilər. Yarışlarda 
müsabiqədən kənar iştirak edən  idmançılara idman dərəcələri  verilmir. 

 
 

HƏNDBOL  
 

İU – azı 6 kişi və yaxud 6 qadın komandalarının iştirakı ilə iki dövrdən ibarət ölkə 
çempionatı və ya Kubokunun iki dəfə qalibi olan komandanın tərkibində 50% oyunlarda çıxış 
etmək, əlavə olaraq 6 kişi və 6 qadın komandalarının iştirakı ilə Beynəlxalq turnirlərdə 1-2-ci 
yerlərdən tutmuş milli yığma komandanın tərkibində 50% oyunlarda çıxış etmək. 

- Dünya və ya Avropa çempionatlarının təsnifat turnirlərində milli yığma komandanın 

tərkibində iştirak edərkən final mərhələsində çıxış etmək üçün vəsiqə qazanmaq: 

- 6 gənclər və 6 qızlar komandalrının iştirakı ilə gənclər arasında rəsmi beynəlxalq 

turnirlərdə 1-2 ci yerlərdən tutmuş yığma komandanın tərkibində çıxış etmək; 

- gənclər arasında dünya və ya Avropa çempionatının final mərhələsində milli yığma 

komandanın tərkibində çıxış etmək hüququ qazanmaq. 

İUN – azı 6 kişi və yaxud 6 qadın komandalarının iştirakı ilə iki dövrdən ibarət ölkə 
çempionatı və ya kuboku uğrunda yarışlarda 2-ci yeri tutan komandanın tərkibində çıxış 
etmək; 

- 6 kişi və 6 qadından komandalarının iştirakı ilə beynəlxalq turnirdə 2-ci yeri tutan 

yığma komandanın tərkibində 50% oyunlarda çıxış etmək; 

- azı 6 gənclər və ya 6 qızlar (15-16 yaşlı) komandalarının iştirakı ilə ölkə 

birinciliyində qalib olan komandanın tərkibində 50% oyunlarda çıxış etmək 
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I İdman dərəcəsi – azı 6 kişi və 6 qadın komandasının iştirakı ilə iki dövrdən ibarət ölkə 
çempionatında 3-cü yeri tutan komandanın tərkibində 20% oyunlarda çıxış etmək;  

- ölkə kuboku uğrunda azı 4 kişi və ya 4 qadın komandasının iştirakı ilə 1-2-ci yerləri 

tutmuş komandanın tərkibində yarımfinalda 50% çıxış etmək; 

- Yeniyetmələrin Respublika Oyunlarinda və ya İdman məktəblərinin Respublika 

oyunlarinda azı 8 gənclər və ya 8 qızlar komandalarının iştirakı ilə 1-3-cü yürləri 

tutan komandanın tərkibində 20% final oyunlarında çıxış etmək; 

- azı 6 gənclər və ya 6 qızlar komandalarının iştirakı ilə böyük yaşlı yeniyetmələr 

arasında ölkə birinciliyində 1-2-ci yeri tutan komandanın tərkibində 50% oyunlarda 

iştirak etmək və ya “orta yaşlı” gənclər arasında ölkə birinciliyində 1-ci yeri tutan 

komandanın tərkibində 50% oyunlarda çıxış etmək. 

II İdman dərəcəsi– azı 6 komandanın iştirakı ilə “böyük yaşlı” oğlanlar və qızlar arasında 
şəhər və ya rayon birinciliklərində 2-ci yeri tutan komandanın tərkibində çıxış etmək; 

- İl ərzində ikinci dərəcəli müxtəlif komandalara 6 dəfə qalib gəlmək və yaxud 6 

müxtəlif üçüncü dərəcəli komandalara qalib gəlmək; 

III İdman dərəcəsi - azı 6 komandanın iştirakı ilə “orta yaşlı” oğlanlar və qızlar arasında 
şəhər və ya rayon birinciliyində 1-ci yeri tutan komandanın tərkibində çıxış etmək; 

- Il ərzində üçüncü dərəcəli müxtəlif komandalara 6 dəfə qalib gəlmək və yaxud 10 

dəfə dərəcəsiz komandalara qalib gəlmək; 

Qeyd: İU – 16 yaşından verilir; 
 İUN – 15 yaşından verilir; 
 I, II, III dərəcələr – 13 yaşından verilir. 
 
Ölkə çempionatı və kuboku uğrunda yarışlarda iştirak etmək üçün 16 yaşı tamam olmuş 
idmançılara icazə verilir və ya 15 yaşından həkimin razılığı ilə icazə verilir. 

 

KAMANDAN OXATMA   
Dərəcə tələbləri 

Kişilər və qadınlar;gənclər və qızlar 
 
 

Hərə-
kətlərin 
indeksi 

Hərəkətlərin yerinə 
yetirilmə məsafələri 

Oxların 
ümumi 

sayı 

Hədəfin 
diametri, 

sm 

Adlar və dərəcələr, xallar 

İU İUN I II III gənclər 

I II III 

KM -1 30 m məsafədən 36 80 - - 315 
310 

296 280 260 244 228 

292 276 256 240 224 

KM -2 50+30 m məsafədən 72 80 - 620 580 540 500 480 - - 

610 570 530 490 470 

OD -1 Aşağıdakı 
məsafələrdən 
70+50+30 kişilər 
60+50+30 qadınlar 

108 122, 80 - 880 
880 

810 
810 

740 
730 

650 
640 

- - - 
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M -1  

90+70+50+30 kişilər 
70+60+50+30 
qadınlar 

144 122, 80 1230 
1230 

1150 
1150 

1050 
1050 

940
940 

840 
840 

- - - 

M-1 70+60+50+30m 
gənclər 

144 122,80 1250 1180 1110 103
0 

960 
 

920   

M-1 60+50+40+30 qızlar 144 122,80 1260 1190 1120 104
0 

970 930   

OK FİTA 70 m məsafədən  72 122 630 600 570 550 
540 

- - - - 

620 590 560 

M-3 (1 
dərəcə) 

18 m məsafədən 30 40 - - 260 248 228 206 188 173 

258 246 226 203 186 171 

M-3 (2 
dərəcə) 

18 m məsafədən 60 40 563 
  563 

535 
535 

520 
516 

495 
490 

455 
450 

410 
405 

375 
370 

345 
340 

 
Qeyd:  OK FİTA, M-3 (1 dərəcəsi),  M-3 (2 dərəcəsi), M-4 (1 dərəcəsi), M-4 (2 dərəcəsi), 

QM-1, QM-2 atma qrafasında surətdəki normativlər kişilərə, məxrəcdəkilər qadınlara 
aiddir.  

            Olimpiya dairəsində 70 m masafədən (indeks OK FİTA)  
 

 
Dərəcə normativlərinin və tələblərinin yerinə yetirilməsi şərtləri: 

 
Dərəcə tələbləri və normativləri aşağıdakı miqyaslı yarışlarda yerinə yetirilir: 
İU – ölkə çempionatı və yaxud Kubok yarışlarında, beynəlxalq yarışda nəticəni təsdiq 

etmək 
İUN, I idman dərəcəsi -şəhər miqyaslı yarışlarda; 
II, III idman dərəcələri – təsnifat yarışlarında 

 
 

KAYAK VƏ KANOE QAYIQLARINDA AVARÇƏKMƏ üzrə 
 

Dərəcə tələbləri 
 

 İdman Ustası 
 
Dünya Kuboku   - 7 – 9 yerləri tutmaq 
MDB ölkələrin çempionatında - 1 – 3 bir nəfərlik qayığlarda, 1 – 2 – iki nəfərlik 

qayığlarda 
Dünya birinciliyi (Yeniyetmələr) -  3 – 5 yerləri tutmaq 
  

Açıq ölkə çempionatında 2-3 başqa ölkənin iştirakı ilə K1, C1 tip qayıqlarda 1-ci yerləri; K2, 
C2 tip qayıqlarda 1-2-ci yerləri tutmaq; açıq ölkə kuboku və ya reqatası çempionatında 1-3-
cü, digər ölkələrin iştirakı ilə K1, C1 tip qayıqlarda 1-2-ci yerləri; K2, C2 tip qayıqlarda 1-ci 
yerləri tutmaq; final məsafədə xarici ölkələrin də iştirakı olmalıdır; 
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 İUN- şəxsi yarışlarda ölkə çempionu adını qazanmaq; 
- ölkə və şəhər miqyaslı yarışlarda iki dəfə ardıcıl olaraq mükafatçı olmaq; 
- Dərəcə almaq üçün ölkə kuboku uğrunda yarışların finalçısı olmaq; 
- Bir və ya bir neçə beynəlxalq yarışlarda iştirak etmək. 
 
Ölkə birinciliyində  İUN, I-ci dərəcəli komandanın yaxud 6 II-ci dərəcəli komandanın iştirak 
etdiyi final ötüşməsində 3-cü yeri tutmaq; Ölkə birinciliyində  və çempionatında hərəkət 
etməyən startdan vaxt normalarını yerinə yetirmək; 
I İdman dərəcəsi- Ölkə  çempionatında, final yarışlarında  5-6 ci yeri tutmaq, şəhər və idman 
klublarının çempionatlarında  1-2 ci yeri tutmaq, bu şərtlə ki, ötüşmədə 6 III-cü dərəcəli 
komanda iştirak etmiş olsun. 
II İdman dərəcəsi –şəhər idman klubları, bədən tərbiyəsi kollektivləri, uşaq gənclər idman 
məktəblərinin III-cü dərəcəli komandasının iştirak etdiyi çempionatlarının final yarışlarında 3-
cü yeri tutmaq. 
 

Dərəcə normaları (dəqiqə, saniyə ilə) 
 

Qayığın 
növü 

Məsafə m İdman Dərəcəsi  

I II III 

K Q K Q K Q 

K1 200 0:43 0:48 0:46 0:51 0:50 0:55 

K1 500 1:57 2:08 2:01 2:15 2:11 2:32 

K1 1000 4:00 4:24 4:14 4:40 4:30 4:56 

K2 200 0:39 0:46 0:42 0:48 0:46 0:51 

K2 500 1:47 1:56 1:54 2:04 2:01 2:13 

K2 1000 3:40 4:02 3:54 4:16 4:10 4:32 

K4 200 0:36 0:43 0:38 0:45 0:41 0:47 

K4 500 1:34 1:45 1:41 1:52 1:51 2:02 

K4 1000 3:20 3:41 3:38 3:59 3:56 4:16 

C1 200 0:47 0:54 0:50 0:59 0:54 1:02 

C1 500 2:08 - 2:15 - 2:22 - 

C1 1000 4:23 - 4:38 - 4:54 - 

C2 200 0:44 - 0:47 - 0:51 - 

C2 500 1:57 - 2:04 - 2:12 - 

C2 1000 4:02 - 4:16 - 4:32 - 

C4 200 0:42 - 0:43 - 0:46 - 

C4 500 1:44 - 1:51 - 2:01 - 

C4 1000 3:40 - 3:58 - 4:16 - 

 
İdman Ustası və İdman ustalığına nəmizəd 

Dərəcə normaları 
 

 

№ Qayığın 
növü 

Məsafə m İU İUN 

kişi qadın kişi qadın 

1 K1 200 0:38 0:42 0:40 0:45 

2 K1 500 1:45 1:57 1:51 2:02 
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3 K1 1000 3:38 4:01 3:47 4:10 

4 K2 200 0:34 0:39 0:36 0:44 

5 K2 500 1:32 1:44 1:37 1:49 

6 K2 1000 3:18 3:46 3:27 3:52 

7 K4 200 0:32 0:38 0:34 0:41 

8 K4 500 1:23 1:35 1:28 1:40 

9 K4 1000 2:59 3:22 3:09 3:31 

10 C1 200 0:42 0:47 0:44 0:50 

11 C1 500 1:57 - 2:01 - 

12 C1 1000 4:01 - 4:10 - 

13 C2 200 0:39 - 0:41 - 

14 C2 500 1:43 - 1:48 - 

15 C2 1000 3:43 - 3:51 - 

16 C4 200 0:37 - 0:40 - 

17 C4 500 1:38 - 1:43 - 

18 C4 1000 3:29 - 3:36 - 

 
 
Qeyd:   

1. İU adını həm tələbləri, həm də müvafiq normativləri yerinə yetirməklə almaq olar. 
2. İU adı normativləri yerinə yetirməklə verilirsə, onda həmin normalar il ərzində iki 
dəfə ayrı-ayrı yarışlarda yerinə yetirilməlidir. Bu şərtlə ki, respublika yarışlarında 
məsafələr yarış qaydalarının tələblərinə uyğun qurulmalı, hərəkət etməyən startlarda 
və yarışlarda federasiyanın və respublika hakimlər kollegiyasının azı bir üzvü iştirak 
etməlidir 
3. İUN, I, II, III  idman dərəcələri məsafələr yarış qaydalarına uyğun qurulmaq şərtilə 
istənilən miqyaslı yarışda doldurula bilər. 
 

Qeyd: 
 

1. 200m, 500m, 1000m, 10000m məsafədə təsdiq olunmuş təsnifat yarışlarından başqa 

yubiley və ənənəvi yarışların 1000m-dən 5000m qədər məsafələrdə keçirilməsinə 

icazə verilir. 

2. 18-20 yaşına qədər oğlan və qızlar həkimin icazəsilə yaşlı idmançıların yarışlarında, 

ancaq bir yaş qrupunda iştirak edə bilərlər. 

3. Təsnifat yarışlarında, idman dərəcəsinin yerinə yetirilməsində icazə verilən suyun 

axarı 0,06 m/san-dən artıq olmamalıdır. 

4. 200m, 500m və 1000m məsafədə dərəcə normativinin yerinə yetirilməsinə o vaxt icazə 

verilir ki, küləyin sürəti 2 m-dən artıq olmasın, külək finişdə hesab olunur. 

5. I (bir) və ondan yuxarı idman dərəcələrinin yerinə yetirilməsi yalnız geodeziya təşkilatı 

tərəfindən tərtib olunmuş məsafədə, həmçinin yarışın gedişində ilkin yarışlarda, 

yarımfinalda, finalda ötüşmə zamanı küləyin sürətinin, suyun axarının ölçülməsi 

haqqında məlumatlar olduqda hesaba alınır. Suyun və küləyin sürətinin ölçülməsi 

hakimlər kollegiyası tərəfindən həyata keçirilir. 

6. Yarışlarda yer tutmağa görə dərəcə geometroloji vəziyyət (suyun axma sürəti, küləyin 
sürəti yaxud məsafənin mürəkkəb avadanlıqlarla təchiz olunması) təsnifat məsafəsi 
yaratmağa imkan vermədikdə verilir.  
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7. Yer tutmaqla dərəcə verilməsində aşağıdakı şərtlərə əməl olunmalıdır: 

500m və 1000m məsafələrdə qayıqların sayı 8-dən, 1000m-dən artıq məsafələrdə isə 
11-dən az olmamalıdır. Burada yarışların əsasnaməsinin iştirakçıların sayının minimal 
sayını müəyyən etməsi istisna edilir. 

8. Çox yerli qayıqların komandalarının dərəcələri avarçəkənlərin yüksək dərəcəsinin 50 
faizi ilə müəyyən olunur. 

9. K-1, C-1, K-2, C-2 tipli qayıqlarda idman dərəcələri göstərilən nəticələrə görə verilir. 
K4 tipli qayıqlarda dərəcə göstərilən nəticəyə görə verilir, amma bu zaman idmançının 
malik olduğu dərəcədən yalnız bir dərəcə yuxarı verilir. 

10. Yer tutmaqla ad və dərəcə almaq üçün aşağıdakı şərtlərə əməl olunmalıdır: 
a) İU adı almaq üçün ötüşmədə azı 3 İU heyətli komanda, yaxud 5 İUN tərkibli 

komanda iştirak etməlidir; 
b) İUN dərəcəsi almaq üçün ötüşmədə azı 3 İUN tərkibli komanda, yaxud 5 I-ci 

dərəcəli tərkibli komanda iştirak etməlidir 
v) I-ci dərəcə almaq üçün ötüşmədə  I dərəcəli idmançılardan ibarət azı 3 

komanda, yaxud 5 II-ci dərəcəli komanda iştirak etməlidir; 
 

Yarışların yaş xüsusiyyətlərinin bölünməsi: 
 

Kiçik yaşlı oğlan və qızlar 
Yeniyetmələr  
Böyük yaşlı oğlan və qızlar 
Gənclər 
Yaşlılar 

11-14 yaş 
15-16 yaş 
17-18 yaş 
19-20 yaş 
21 və yuxarı yaşlar 

 
QILINCOYNATMA  
Dərəcə tələbləri 

 
İU – dünya çempionatında 1-32-ci yerləri; Avropa çempionatında 1-16-cı yerləri 

tutmaq; gənclər arasında dünya birinciliyində 1-16-cı yerləri; gəncllər arasında Avropa 
birinciliyində 1-8-ci yerləri; dünya və Avropa çempionatlarında və ya gənclər arasında dünya 
və ya Avropa birinciliyində komanda yarışlarında 1-8-ci yerləri; “Qran-Pri” kateqoriyalı turnirdə 
1-16-cı yerləri; “A” kateqoriyalı turnirdə 1-16-cı yerləri; ölkə çempionatında 1-ci yeri tutmaq (2 
il ardıcıl olaraq); 

İUN – Ölkə çempionatında 2-3-cü yerləri; gənclər arasında ölkə birinciliyində 1-ci yeri 
tutmaq;  

I idman dərəcəsi – Ölkə çempionatında 4-6-cı yerləri; gənclər arasında ölkə 
birinciliyində 2-4-cü yerləri tutmaq; yeniyetmələr arasında ölkə birinciliyində 1-3-cü yerləri 
tutmaq;  

II idman dərəcəsi –İl ərzində 8 dəfə II dərəcəli idmançı üzərində qələbə qazanmaq; il 
ərzində 16 dəfə III dərəcəli idmançı üzərində qələbə qazanmaq; 

III idman dərəcəsi – İl ərzində 16 dəfə müxtəlif, dərəcəsi olmayan idmançılar 
üzərində qələbə qazanmaq;  

 
Qeyd : 
1. Hər dərəcə tələbnaməsinin yerinə yetirilmə vaxtı, birinci qələbədən axırıncı 

qələbəyə qədər hesab edilir. 
2. Dərəcə tələbnaməsi yalnız o şərtlə qəbul olunur ki, qılıncoynatma ancaq bir silah 

növündə yerinə yetirilsin. 
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3. Daha yüksək dərəcəli idmançı üzərində qələbə, daha aşağı dərəcəli idmançı 

üzərində 2 qələbəyə bərabər hesab edilir. 
4. Təyin edilmiş müddət ərzində, eyni idmançı üzərində 2 qələbə hesab edilmir. 
5. Texniki səbəblərə görə qeydə alınmış qələbələr (rəqib yarışı tərk etdi və ya vaxtsız 

olaraq döyüş meydanına çıxdığına görə məğlubiyyət aldı və s.) hesab edilmir. 
6. Aşağıdakı qələbələr hesab olunur: 
- Ölkə çempionatında və ölkə biriciliyində bütün yarış mərhələlərində qazanılmış 

qələbələr; 
- Bakı şəhər çempionatlarında və Bakı şəhər birinciliyində ancaq birbaşa çıxma 

turunda qazanılmış qələbələr; 
- Respublika turnirlərində və cəmiyyətlərin, klublar və təşkilatların açıq 

birinciliklərində birbaşa çıxış turunun 1/4 final mərhələsindən başlayaraq; 
7. Qələbə sayını təsdiq edən arayış  yarışın baş hakimlər kollegiyası tərəfindən 

şəxsən verilir və yarışı keçirən təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilir; 
8. İdman ustası dərəcəsi 17 yaşından verilir. 
 

 
OTÜSTÜ HOKKEY  

Dərəcə tələbləri 
 

 
İU -   Avropa çempionatında 1-4-cü yerləri tutmaq; 
- “Avropa III” çempionatında 1-ci yeri tutmaq; 
- “Avropa II” çempionatında 1-3-cü yerləri tutmaq; 
- Klub komandaları arasında Avropa çempionatının final mərhələsində iştirak 

etmək; 
- Ölkə çempionatının yüksək dəstəsində 3 il ərzində 2 dəfə qalib adına layiq 

görülmək; 
İUN –  Ölkə çempionatının yüksək dəstəsində 1-3-cü yerləri tutmaq; 
- Ölkə Kuboku yarışlarında 1-2-ci yerləri tutmaq; 
-  yeniyetmələr arasında respublika birinciliyində 1-ci yeri tutmaq;  
I idman dərəcəsi –  Ölkə çempionatının yüksək  dəstəsində 4-cü yeri tutmaq; 
-  Yeniyetmələrin respublika birinciliyində 2-3-cü yerləri tutmaq; 
II idman dərəcəsi – Ölkə çempionatında 5-ci yeri tutmuş komandanın tərkibində 

çıxış etmək; 
Qeyd: İdman dərəcələri təqvim oyunlarının azı 50%-də iştirak edən komanda 

üzvlərinə verilir. 
 

SƏRBƏST VƏ YUNAN- ROMA GÜLƏŞİ 
Dərəcə tələbləri 

 
İU – Lisenziya xarakterli turnirlərdə Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazanan; dünya 

çempionatında 1-5-ci yerləri; Avropa çempionatında 1-3-ci yerləri; gənclərin dünya 
birinciliyində 1-2-ci yerləri; gənclərin Avropa birinciliyində 1-ci yerləri; yeniyetmələrin dünya 
birinciliyində 1-2-ci yerləri; yeniyetmələrin Avropa birinciliyində 2 dəfə mükafata layiq yer 
tutmaq; hər çəki kateqoriyasında 16 idmançıdan az olmayaraq Azərbaycan çempionatında 1-
ci yer tutmaq - bütün çəkilərdə 4 idman ustasından (ağır çəkidə 12 idmançı və 2 idman 
ustasından) az olmayaraq;  ölkə çempionatında 2-ci yeri tutmaq və eyni zamanda ən azı 5 
ölkənin iştirakı ilə keçirilmiş beynəlxalq turnirdə qalib gəlmək; gənclərin ölkə birinciliyində 1-ci 
yeri tutmaq və bununla yanaşı rəsmi beynəlxalq turnirlərdə mükafatçı olmaq;  
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İUN –  ÜDGB-nin təqvim planına daxil olan gənclərin beynəlxalq turnirində 1-ci 

yeri; ölkə çempionatında 2-3-cü yerləri; gənclərin ölkə birinciliyində 1-ci yeri; yeniyetmələrin 
ölkə birinciliyində 2 dəfə 1-ci yeri tutmaq; 

I idman dərəcəsi – İl ərzində şəhər miqyasından aşağı olmayan yarışlarda birinci 
dərəcəli idmançılar üzərində 10, yaxud ikinci dərəcəli idmançılar üzərində 20 qələbə 
qazanmaq; 

II idman dərəcəsi – İl ərzində şəhər və klub miqyasından aşağı olmayan yarışlarda 
ikinci dərəcəli idmançılar üzərində 8, yaxud üçüncü dərəcəli idmançılar üzərində 16 qələbə 
qazanmaq; 

III idman dərəcəsi – İl ərzində istənilən miqyaslı yarışlarda üçüncü dərəcəli 
idmançılar üzərində 6 və ya dərəcəsiz idmançılar üzərində 12 qələbə qazanmaq; 

 
Dərəcə tələblərinin yerinə yetirilməsi şərtləri: 

 
- İU və İUN dərəcəsi almaq üçün təsnifat yarışlarında həmin çəki dərəcəsində ən 

azı 12 idmançının iştirak etməsi şərtilə ən azı 5 qələbə qazanmaq lazımdır; 
- Hər çəki dərəcəsində azı 12 idmançı olmalıdır, ən yüngül çəkidə və ən ağır çəkidə 

azı 8 nəfər (yunan-roma, sərbəst) iştirakçı olmalıdır; 
- Yuxarıda qeyd olunan çəkilər üzrə dərəcə verilərkən idmançı öz çəki dərəcəsində 

2 qələbə az qazana bilər; 
- Yarışların miqyasından asılı olmayaraq, öz təsnifat dərəcəsindən yuxarı dərəcəli 

güləşçi üzərində qazanılmış 1 qələbə 2 qələbəyə bərabərdir; 
 

Dərəcəni təsdiqetmə 
 

  İUN il ərzində öz dərəcəsindən olan müxtəlif idmançılar üzərində 5 qələbə 
qazanmalı və ya müəyyən olunmuş dərəcə tələblərini təkrar yerinə yetirməlidir. I, II, III 
dərəcəli  idmançılar il ərzində öz dərəcələrindən olan güləşçilər üzərində 5 qələbə 
qazanmalıdırlar.  

 
STOLÜSTÜ TENNİS  

Dərəcə tələbləri 
 

İU – dünya çempionatında 1-32-ci yerləri; Avropa çempionatında 1-16-cı yerləri tutmaq; 
gənclər arasında dünya birinciliyində 1-16-cı yerləri; gənclər arasında Avropa birinciliyində 1-
8-ci yerləri; dünya və Avropa çempionatlarında və ya gənclər arasında dünya və ya Avropa 
birinciliyində komanda yarışlarında 1-8-ci yerləri; “Pro-tur” kateqoriyalı turnirlərdə 1-16-cı 
yerləri; ölkə çempionatında və ya Kubokunda şəxsi yarışda 2 dəfə 1-ci yeri tutmaq (3 il 
ərzində); 
İUN – respublika komanda çempionatında və kuboklarında 1-ci yer; respublikanın şəxsi 
çempionatlarında və kubokunda fərdi, qoşa və qarışıq-qoşa yarışlarda 1-3-cü yerlər; 
respublika birinciliyində və gənclər arasında kubok yarışlarında şəxsi olaraq 1-ci yer; il 
ərzində İUN-lər üzərində 10 qələbə qazanmaq və yaxud İUN-lər və birinci dərəcəlilər 
üzərində 14 qələbə qazanmaq (İUN üzərində ən azı 7 qələbə olmalıdır); beynəlxalq 
yarışlarda fərdi və qoşa yarışlarda 1-3-cü yerləri tutmaq; 
I idman dərəcəsi – respublika birinciliyində və gənclər arasında kubok yarışlarında şəxsi 
olaraq 2-3-cü yerlər; İl ərzində birinci dərəcəli idmançılar üzərində 10 qələbə qazanmaq və 
yaxud birinci və ikinci dərəcəli idmançılar üzərində 14 qələbə qazanmaq (birinci dərəcəli 
idmançılar üzərində ən azı 6 qələbə olmalıdır); Bakı çempionatlarında və kubokunda 1-3-cü, 
birinciliyində 1-ci yerlər;  
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II idman dərəcəsi – il ərzində ikinci dərəcəli 4 idmançıya qalib gəlmək; ən azı 10 nəfər 
yeniyetmənin iştirakı ilə dairəvi sistem üzrə keçirilən fərdi yarışlarda 1-ci yeri tutmaq; 
III idman dərəcəsi – il ərzində ikinci və üçüncü dərəcəli və 6 dərəcəsiz idmançılara qalib 
gəlmək; 

 
STEND ATICILIĞI 
Dərəcə tələbləri 

Kişilər və qadınlar 
 

İU – Normativi beynəlxalq,respublika və şəhər miqyaslı yarışlarda yerinə yetirilə bilər. 
İU normativi şəhər miqyaslı yarışlarda Gənclər və İdman Nazirliyinin və ya Respublika Atıcılıq 
Federasiyasının rəsmi təmsilçisi olan zaman yerinə yetirilmiş hesab olunur. 

İUN və I idman dərəcəsi - normativləri beynəlxalq, respublika və şəhər miqyaslı 
idman məktəblərinin çempionat və kubok yarışlarında yerinə yetirilə bilər. 
II və III idman dərəcələri - bütün miqyaslı yarışlarda yerinə yetirilə bilər. 
Yarışlarda müsabiqədən kənar iştirak edən idmançılara idman dərəcələri verilmir. 

 
Dərəcə normativləri 

 
Hərəkətlərin 

indeksi 
Hədəflərin 

sayı 
İU İUN I dərəcə II dərəcə III dərəcə 

kişi qadın kişi qadın kişi qadın kişi qadın kişi qadın 

Dairəvi stend (SKEET) 

DS-1 15 - - - - - -   9 7 

DS-2 25 - - - - - - 17 14 14 12 

DS-3 50 - - - - 43 38 33 27 26 22 

DS-4 75 - 67 - 63 63 57 50 41 - - 

DS-5 100 - - - - - - 66 - - - 

DS-6 125 116 - 110 - 105 - 82 - - - 

 
Hərəkətlərin 

indekss 
Hədəflərin 

sayı 
İU İUN I dərəcə II dərəcə III dərəcə 

kişi qadın kişi qadın kişi qadın kişi qadın kişi qadın 

Səngər stend (TRAP) 

SS-1 15 - - - - - - - - 9 7 

SS-2 25 - - - - - - 17 14 14 12 

SS-3 50 - - - - 43 38 33 27 26 22 

SS-4 75 - 67 - 63 63 57 50 41 - - 

SS-5 100 - - - - - - 66 - - - 

SS-6 125 116 - 110 - 105 - 82 - - - 

  
                                           Qoşa səngər stendi (DOUBLE TRAP) 

       QS-1 30 - - - - - - 18 16 14 12 

       QS-2 60 - - - -- - - 36 32 27 23 

       QS-3 90 - -  - - - - 53 47 40 34 

       QS-4 120 - - - - - - - - - - 

       QS-5 150 135 127 125 117 117 110 - - - - 
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   SUYA TULLANMA 

Dərəcə tələbləri 
 

Vəzifə 
və 

dərəcə 

Tullanmanın 
ümumi sayı 

Məhdudlaşdırılmış çətinlik 
koefisiyentlə (çk) tullanma 

Məhdudlaşdırılmış çətin 
koefisiyentlə (çk) tullanma 

Balların sayı 

1 m 3 m 

Tramplin-kişilər 

İU 11 Hər növdə çk 9.4-dən çox 
olmamaqla 5 sərbəst tullanmalar 

6 tullanma I-V növlərin 
hərəsindən 1 və 6-cı tullanma hər 
hansı növ çəkinin kateqoriyasında 

500 540 

İUN 11 Hər növdə çk 9.4-dən çox 
olmamaqla 5 sərbəst tullanmalar 

6 tullanma I-V növlərin 
hərəsindən 1 və 6-cı tullanma hər 
hansı növ çəkinin kateqoriyasında 

420 450 

I 10 Hər növdə çk 9.4-dən çox 
olmamaqla 5 sərbəst tullanmalar 

I-V növlərin hərəsindən 1 və 5-ci 
tullanma hər hansı növ çəkinin 
kateqoriyasında 

370 400 

II 8 Hər növdə çk 9.4-dən çox 
olmamaqla 5 sərbəst tullanmalar 

3 tullanma: 2,3,5-ci növlərin 
hərəsindən birində 

280 300 

III 4 101, 201, 301, 401 nömrəli 
hərəkətlər 

4 tullanma: 1 və 4-cü növlərin 
hərəsindən birində 

130 145 

Tramplin-qadınlar 

İU 10 ÇK miqdarı 9,4 baldan çox 
olmayaraq hər növdən 5 sərbəst 
tullanma 

1-5-ci növlərin hərəsindən 1:5 
tullanma 

385 425 

İUN 10 ÇK miqdarı 9,4 baldan çox 
olmayaraq hər növdən 5 sərbəst 
tullanma 

1-5-ci növlərin hərəsindən 1:5 
tullanma 

330 360 

I 9 ÇK miqdarı 9,4 baldan çox 
olmayaraq hər növdən 5 sərbəst 
tullanma 

1-5-ci növlərin hərəsindən 1:4 
tullanma 

280 290 

II 8 ÇK miqdarı 9,4 baldan çox 
olmayaraq hər növdən 5 sərbəst 
tullanma 

2,3,5-ci növlərin hərəsindən 1:3 
tullanma 

240 270 

III 6 101, 201, 301, 401 1 və 4-cü növlərin hərəsindən 1:2 
tullanma 

130 145 

Qüllə-kişilər 

 Balların sayı 

5, 7,5,10 m 

İU 10 7,5 çox olmayan çk-lə müxtəlif 
növlərdən 4 tullanma 

6 sərbəst tullanmalar hər növdən 
bir  

490  

İUN 10 7,5 çox olmayan çk-lə müxtəlif 
növlərdən 4 tullanma 

6 sərbəst tullanmalar hər növdən 
bir  

450  

I 9 7,5 çox olmayan çk-lə müxtəlif 
növlərdən 4 tullanma 

Hər növdə 5 sərbəst tullanmalar 330  

II 7 103, 201, 301, 403 2, 3 və 5-ci növlərdə 3 sərbəst 
tullanma 

230  

III 6 101, 201, 301, 401 1 və 5-ci növlərdə 2 sərbəst 
tullanma 

170  

Qüllə-qadınlar 

İU 8 7,5 çox olmayan çk-lə müxtəlif 
növlərdən 4 tullanma 

Müxtəlif növlərdə 4 tullanma 350  

İUN 8 7,5 çox olmayan çk-lə müxtəlif Müxtəlif növlərdə 4 tullanma 320  
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növlərdən 4 tullanma 

I 7 7,5 çox olmayan çk-lə müxtəlif 
növlərdən 4 tullanma 

Müxtəlif növlərdə 3 tullanma 235  

II 6 103, 201, 301, 403 1, 3 , 5 və 6-cı növlərdə 2 
tullanma 

210  

III 6 101, 201, 301, 401 1 və 4-cü növlərdə 2 tullanma 170  

 
SU POLOSU  

Dərəcə tələbləri 
 
İU – 6 komandanın iştirakı ilə 2 il ərzində 2 dəfə ölkə çempionatının qalibi 16 yaşı 

tamam olan idmançılara və 5 ölkənin iştirak etdiyi rəsmi beynəlxalq yarışda 1-3-cü yerləri 
tutmaq; azı 7 ölkənin iştirak etdiyi rəsmi beynəlxalq yarışlarda 1-ci yeri tutmaq; gənclər 
arasında Avropa birinciliyində finala çıxan klub komandasının tərkibində iştirak etmək; 

İUN – Azərbaycan yığma komandasının tərkibinə daxil olmaq; azı 6 komandanın 
iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq yarışlarda 1-3-cü yerləri; ölkənin açıq çempionatında azı 6 
komandanın iştirakı ilə keçən yarışda 1-ci yeri tutmaq; 

I idman dərəcəsi – gənclər və yeniyetmələr arasında Azərbaycan yığma 
komandasının tərkibinə daxil olmaq; 4 rəsmi oyunda çıxış etmək; gənclər arasında ölkə 
birinciliyində azı 4 komandanın iştirakı ilə 1-ci yeri tutmaq; 2 il ərzində tərkibi birinci dərəcəli 
idmançılardan ibarət komandalar üzərində 4 qələbə qazanmaq; 

II idman dərəcəsi – gənclər arasında ölkə birinciliyində 2-3-cü yerləri tutmaq; 2 il 
ərzində ikinci dərəcəli idmançılardan ibarət komandalar üzərində azı 4 qələbə, yaxud 3-cü 
dərəcəli idmançılardan ibarət komandalar üzərində 8 qələbə qazanmaq; 

III idman dərəcəsi – 2 il ərzində 8 yarışda iştirak etmək; 
Qeyd: 1. Beynəlxalq Federasiyanın təqvim planında olan turnirlər nəzərdə tutulur. 

   2. Keçirilən oyunların 50%-də iştirak etmək. 
 

TAEKVONDO  
Dərəcə tələbləri 

 
İU  –  Dünya Çempionatında 1-5-ci yerləri tutmaq; 
 –  Avropa Çempionatında 1-3-cü yerləri tutmaq; 

–  Avropa Oyunlarında 1-3-cü yerləri tutmaq;  
–  İslam Həmrəylik Oyunlarında 1-2-ci yerləri tutmaq;  
–  Ölkə Çempionatında 1-ci yeri və rəsmi beynəlxalq reytinq turnirlərində (qran-pri 
turnirləri və qran-pri turnirlərinin final seriyası) 1-3-cü yerləri tutmaq;  
–  Tələbələrin Universiadasında və Hərbçilərin Dünya Çempionatında 1-ci yeri tutmaq; 
–  Gənclərin Dünya birinciliyində 1-3-cü yerləri və gənclərin Avropa birinciliyində   1-2-
ci yerləri tutmaq; 
–  Yeniyetmələrin Dünya birinciliyində 1-ci yeri və yeniyetmələrin Avropa birinciliyində 

1-ci yeri tutmaq. 
 

İUN 
 
Böyüklər:   Beynəlxalq turnirlərdə    II-VI yer 
   Ölkə Çempionatı     II-V yer  
   Kubok yarışları (ölkədaxili)    I-III yer 
 
Gənclər:  Beynəlxalq turnir     I-V yer  
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   Ölkə birinciliyi     I-III yer 
   Kubok yarışları     I-III yer  
 
Yeniyetmələr:  Beynəlxalq turnir     I-V yer 
   Ölkə birinciliyi     I-III yer 
   Yeniyetmələrin Respublika Oyunları   I-III yer 
   Kubok yarışları     I-II yer 
   Ölkədaxili turnir (Açıq şəhər birinciliyi)   I yer 
   Şəhər birinciliyi      I yer  
 
I İDMAN DƏRƏCƏSİ  
 
Gənclər:  Ölkə birinciliyi     V-VIII yer  
   Kubok yarışları     IV-VI yer 

Ölkədaxili turnir (Açıq şəhər birinciliyi)  III-V yer 
Şəhər birinciliyi      I-II yer 

 
Yeniyetmələr: Ölkə birinciliyi     IV-VI yer 
   Respublika Oyunları    IV-VI yer  
   Kubok yarışları     III-V yer 
   Ölkədaxili turnir (Açıq şəhər birinciliyi)  II-III yer 

Şəhər birinciliyi     II yer 
 

II İDMAN DƏRƏCƏSİ  
 
İl ərzində səviyyəsi şəhər və rayon miqyasından aşağı olmayan yarışlarda 10 qələbə.  
 
III İDMAN DƏRƏCƏSİ  
 
İl ərzində səviyyəsi şəhər və rayon miqyasından aşağı olmayan yarışlarda 6 qələbə. 
 

TENNİS  
Dərəcə tələbləri 

 
İU – Olimpiya Oyunlarının iştirakçısı olmaq; beynəlxalq rəsmi fərdi yarışlarda 1-8-ci 

yerləri və qoşa yarışlarda 1-4-cü yerləri; “Devis Cup” və Fed Cup” yarışlarda 1-3-cü yerləri 
tutmaq; ölkə çempionatında 2 dəfə fərdi yarışlarda 1-ci yeri tutmaq və 3 il ərzində 2 dəfə qoşa 
yarışlarda 1-ci yeri tutmaq; 

İUN – beynəlxalq turnirlərdə fərdi yarışlarda 1-16-cı yerləri, qoşa yarışda 1-8-ci yerləri 
tutmaq; ölkə çempionatında 1-4-cü yerləri tutmaq; ölkə birinciliyində İl ərzində 3 dəfə 1-2-ci 
yerləri tutmaq; beynəlxalq turnirlərdə 16 yaşına qədər oğlan və qızlar arasında fərdi 
yarışlarda 1-16-cı yerləri, qoşa yarışlarda 1-8-ci yerləri tutmaq; 

I idman dərəcəsi – İl ərzində şəhər miqyaslı və ondan yuxarı yarışlarda 2 dəfə birinci 
dərəcəli və 4 dəfə ikinci dərəcəli tennisçilərə qalib gəlmək; Bakı çempionatlarında 1-3-cü 
yerləri tutmaq; ölkə birinciliyində 1-4-cü yerləri tutmaq; ölkə çempionatında 1-8-ci yerləri 
tutmaq. 

II idman dərəcəsi – İl ərzində 2 və 4 üçüncü dərəcəli tennisçilərə qalib gəlmək; 8 
nəfər üçüncü dərəcəli idmançıların iştirakı ilə keçən yarışda 1-ci yeri tutmaq; 
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  III idman dərəcəsi – İl ərzində 2 üçüncü dərəcəli və 6 dərəcəsiz tennisçilərə qalib 

gəlmək; uduzan çıxır üsulu ilə 16 tennisçinin, yaxud dairəvi üsulla 8 tennisçinin iştirakı ilə 
keçirilən təkbətək yarışda 1-ci yerə çıxmaq. 
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Üzgüçülük İdman Növünün Təsnifatı (50 m hovuz üçün) 
İdman dərəcələrinin yanında qeyd olunan rəqəmlər FİNA point 

 

 
 İU. 630 xal İUN. 580 xal 480. xal 380. xal 280. xal İU. 630 xal İUN. 580 xal 480 xal 380 xal 280 xal 

50 s\üsul 24.39 25.07 26.70 28.86 31.96 27.68 28.45 30.30 32.76 36.27 

100m 

s\üsul 

54.72 56.25 59.91 01.04.76 01.11.70 01.00.73 01.02.43 01.06.50 01.11.88 01.19.59 

200m 

s\üsul 

01.58.98 02.02.30 02.10.27 02.20.82 02.35.91 02.11.79 02.15.47 02.24.29 02.35.98 02.52.69 

400m s\üsul 04.16.71 04.23.88 04.41.06 05.03.83 05.36.38 04.38.05 04.45.83 05.04.44 05.29.09 06.04.36 

800m s\süsul 08.47.40 09.02.13 09.37.43 10.24.20 11.31.08 09.28.54 09.44.43 10.22.48 11.12.89 12.25.00 

1500m s\üsul 16.56.04 17.24.44 18.32.45 20.02.54 22.11.40 17.59.57 18.29.74 19.42.00 21.17.73 23.34.64 

50m arxa üstə 28.04 28.82 30.70 33.18 36.74 31.56 32.44 34.56 37.35 41.36 

100m arxa üstə 01.00.58 01.02.28 01.06.33 01.11.70 01.19.39 01.07.79 01.09.69 01.14.22 01.20.24 01.28.83 

200m arxa üstə  02.10.55 02.14.20 02.22.94 02.34.51 02.51.07 02.24.71 02.28.76 02.38.44 02.51.27 03.09.63 

50m brass 30.81 31.68 33.74 36.47 40.38 34.38 35.34 37.65 40.70 45.06 

100m brass 01.07.56 01.09.45 01.13.97 01.19.96 01.28.53 01.15.06 01.17.16 01.22.18 01.28.84 01.38.36 

200m brass 02.28.15 02.32.29 02.42.21 02.55.35 03.14.14 02.42.27 02.46.80 02.57.66 03.12.05 03.32.63 

50m batterflyay 26.16 26.89 28.64 30.96 34.28 28.49 29.29 31.20 33.72 37.34 

100m batterflyay 58.11 59.73 01.03.62 01.08.78 01.16.15 01.04.90 01.06.71 01.11.06 01.16.81 01.25.04 

200m batterflyay 02.10.07 02.13.71 02.22.41 02.33.95 02.50.44 02.22.09 02.26.06 02.35.57 02.48.17 03.06.19 

200m kompleks 02.12.98 02.16.69 02.25.59 02.37.38 02.54.25 02.27.11 02.31.23 02.41.07 02.54.12 03.12.78 

400m kompleks 04.44.44 04.52.38 05.11.42 05.36.64 06.12,72 05.13,12 05.21,87 05.42.83 06.10.59 06.50.30 
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2017 cı il üçün Üzgüçülük İdman Növünün Təsnifatı (25 m. hovuz üçün) 
İdman dərəcələrinin yanında qeyd olunan rəqəmlər FİNA point 

 
 İU. 630 xal İUN. 580 xal 480. xal 380. xal 280. xal İU. 630 xal İUN. 580 xal  480.xal  380.xal 280 xal 

50 s\üsul 23.63 24.29 25.87 27.97 30.96 27.10 27.86 29.68 32.08 35.52 

100m 

s\üsul 

52.42 53.88 57.39 01.02.04 01.08.69 59.38 01.01.04 01.05,02 01.10,28 01.17,81 

200m 

s\üsul 

01.55.91 01.59,15 02.06.91 02.17,19 02.31.89 02.09,22 02.12,83 02.21,48 02.32,94 02.49,33 

400m s\üsul 04.07,59 04.14,51 04.31.08 04.53,03 05.24,43 04.33,56 04.41,21 04.59,52 05.23,78 05.58,47 

800m s\süsul 08.37.,25 08.51,70 09.26,32 10.12,19 11.17,79 09.19,15 09.34,77 10.12,20 11.01,78 12.12,69 

1500m s\üsul 16.29,26 16.56,91 18.03,12 19.30,84 21.36,30 17.52,84 18.22,82 19.34,63 21.09,76 23.25,82 

50m arxa üstə 25.91 26.64 28.37 30.67 33.96 29.94 30.78 32.78 35.44 39.23 

100m arxa üstə 57.06 58.66 01.02,47 01.07,53 01.14,77 01.04,19 01.05,98 01.10,28 01.15,97 01.24,11 

200m arxa üstə  02.03,21 02.06,66 02.14,90 02.25,83 02.41,46 02.19,08 02.22,96 02.32,27 02.44,61 03.02,24 

50m brass 29.45 30.27 32.24 34.86 38.59 33.59 34.53 36.78 39.76 44.02 

100m brass 01.04,86 01.06,68 01.11,02 01.16,77 01.25,00 01.12,74 01.14,77 01.19,64 01.26,09 01.35,32 

200m brass 02.20,54 02.24,46 02.33,87 02.46,33 03.04,16 02.36.97 02.41,36 02.51,87 03.05.78 03.25,69 

50m batterflyay 25.42 26.14 27.84 30.09 33.32 28.43 29.23 31.13 33.65 37.26 

100m batterflyay 56.50 58.08 01.01.86 01.06,87 01.14,04 01.03,70 01.05,48 01.09,74 01.15,39 01.23,47 

200m batterflyay 02.06,63 02.10,17 02.18,65 02.29,87 02.45,93 02.19,52 02.23,42 02.32,76 02.45,13 3.02.83 

100m kompleks 59.09 01.00,74 01.04,70 01.09,94 01.17,43 01.06,10 01.07,95 01.12,37 01.18,23 01.26,62 

200m kompleks 02.07,88 02.11,45 02.20,01 02.31,35 02.47,57 02.22,15 02.26,12 02.35,63 02.48,24 03.06,26 

400m kompleks 04.34,71 04.42,38 05.00.77 05.25,13 05.59,97 05.02,66 05.11,11 05.31,37 05.58,21 06.36,59 

 

 

İU – norması 12 yaşdan yuxarı verilə bilər. 
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VOLEYBOL  

Dərəcə tələbləri 
 
 

İU – Dünya, Avropa və “Qran-Pri” turnirlərinin final mərhələsində iştirak etmək, Milli 
yığma komandanın heyətində ən azı 5 il çıxış etmək və 3 il yığma komandanın 6 ən yaxşı 
oyunçusu sirasında olmaq; 

Avropa kubok yarışlarında 1-3-cü yerləri tutmaq; 
Gənclər arasında Dünya və Avropa birinciliyində 1-3-cü yerləri tutmuş Milli yığma 

komandanın heyyətində şıxış etmək; 
Ölkə çempionatının Super Liqasında 1-ci yeri tutmaq 
İUN -  ən azı 6 komandanın iştirak etdiyi ölkə çempionatının Super liqasında 2-3-cü 

yerləri; ölkə kuboku yarışlarında 1-2-ci yerləri və mötəbər beynəlxalq turnirlərdə 1-3-cü 
yerləri tutmuş komandanın heyətində çıxış etmək;  

I idman dərəcəsi – Ən azı 6 komandanın iştirak etdiyi ölkə çempionatının birinci 
liqasında 1-2-ci yerləri tutmuş komandanın heyətində çıxış etmək; 

II idman dərəcəsi – yeniyetmələr arasında ölkə birinciliyində 1-2-ci yerləri tutmuş 
komandanın heyətində çıxış etmək; 

 yeniyetmə (13-14) oğlan və qızlar arasında ölkə birinciliyində 1-2-ci yerləri tutmuş 
komandanın heyətində çıxış etmək; 

III idman dərəcəsi – şəhər və rayon miqyaslı yarışlarda azı 10 oyunda iştirak etmək. 
 
 
 

Çimərlik voleybolu 
Dərəcə tələbləri 

 
 
İU –  Beynəlxalq yarışlarda Milli yığma komandanın heyətində ən azı 3 dəfə iştirak 

etmək, dünya və avropa kuboku yarışlarında 1-2-ci yerləri tutmuş komandanın heyətində 
çıxış etmək; 

İUN -  ən azı 6 komandanın iştirak etdiyi Ölkə çempionatında və ölkə kuboku 
yarışlarında 1-ci yeri tutmuş komandanın heyətində çıxış etmək;  

 
 
 
 

VELOSİPED  İDMANI 
 
Beynəlxalq idman yarişlarına aiddir : Olimpiya və Paraolimpiya Oyunları , Dünya və 

Avropa çempionataları , Dünya Kuboku və onun mərhələri , Avropa birincilikləri və başqa 
beynalxalq yarışlar (Ümümdünya Universiada, Ümumdünya Oyunlari  , MDB ölkələrin 
oyunları və b ). 

“Olimpiya Oyunları “ statusunu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi təyin edir 
“Dünya və Avropa Çempionatların”-nın , Kuboklar və birincikliklər , “Qran-pri “ 

beynəlxalq yarışlarına statusların müvafiq beynəlxalq təşkilatları tərəfindən müəyyən edilir. 
Azərbaycan Respublikası ərazisində rəsmi veloyarışlar idman təqvimi planına uyğun 

olaraq keçirilir. 
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Velosiped idmanı. 
Şosse ötüşmələri. İdman dərəcələrinin tələbatları. 

Kişilər, Qadınlar. 
  
Azərbaycan Respublikasının İdman Ustası : 
-Dünya Kubokunun mərhələsinin və Ümumdünya Universiadasının proqramina daxil 

edilmiş fərdi ötüşmələrdə - 9-12 –ci yer və proqramın komandalı növlərində 6-8-ci yerləri 
tutmaq; 

- Dünya Çempionatlarında yeniyetmələr (17-18 yaş) yaxud gənclər (U-23) arasında 
fərdi ötüşmələrdə 9-12 ci yer və yaxud proqramın komandalı növlərində 6-8-ci yerləri 
tutmaq; 

- UCİ-nin (Beynəlxalq Velosipedçilərin İttifaqı ) təqvim planına daxil edilmiş reytinqli 
beynəlxalq yarışlarda fərdi ötüşmələrdə 9-12-ci yer və yaxud proqramın komandalı 
növlərində 6-8-ci  yerləri tutmaq; 

-Ölkə Çempionatında “Elit” kategoriyasında fərdi ötüşmələrdə 1-2-ci yer , proqramın 
qrup növlərində isə 1-2-ci yer tutmaq; 

-Azərbaycan Respublikasının Kuboku proqramına daxil olan fərdi yaxud komandalı 
növlərində 1-3 cü yeri tutmaq ( aşağıda göstərilən cədvələ uyğun normativlərin yerinə 
yetirmə şərtilə) ; 

 
Velosiped idmanı – ŞOSSE üzrə “ İdman Ustası” (İU) və “İdman Ustalığına Namizəd 

(İUN) dərəcəsinin verilməsi üçün tələblərin və yerinə yetirmə şərtlərinin 
 

                                                             CƏDVƏLİ 
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Ölkə Çempionatı (kişilər, qadınlar)  

 

 Fərdi Otüşmələr Qrup halında ötüşmələr Çoxgünlük yürüş 

iu iun I dərəcə iu iun I dərəcə Iu Iun I dərəcə 

Kişilər 3 il ərzində 1 dəfə  
1 yer və 1 dəfə 

mükafatçı 

2-3 4-5 1-2 3-6 - - 1-2 3-6 

Qadınlar 3 il ərzində 1 dəfə  
1 yer və 1 dəfə 

mükafatçı 

2-3 4-5 1-2 3-6 - - 1-2 3-6 

 
Ölkə kuboku (kişilər, qadınlar) 

 

 Fərdi Otüşmələr Qrup halında ötüşmələr Kriterium (mərhələrinin cəmi)  

iu iun I dərəcə iu iun I dərəcə Iu Iun I dərəcə 

Kişilər(25km) 34.30 36.00 38.00 - 1-2 3-4 - 1 2 

Qadınlar(20km) 32.00 33.30 35.00 - 1-2 3-4 - 1 2 

 
Ölkə Birincilikləri (gənclər – qızlar , oğlanlar) 17-18 yaş 

 

 Fərdi Otüşmələr Qrup halında ötüşmələr Çoxgünlük yürüş 

iu iun I dərəcə iu iun I dərəcə Iu Iun I dərəcə 

Oğlanlar(yuniorlar) - 1 2 - 1 2 - 1 2 

Qızlar(yuniorkalar) - 1 2 - 1 2 - 1 2 

 
Ölkə Birincilikləri (yeniyetmələr – qızlar , oğlanlar) 15-16yaş 

 

 Fərdi Otüşmələr Qrup halında ötüşmələr Komandalı ötüşmələr 

iu iun I dərəcə iu iun I dərəcə Iu Iun I dərəcə 

Oğlanlar(yuniorlar) - 1 2-6 - 1 2-6 - 1 2-3 

Qızlar(yuniorkalar) - 1 2-6 - 1 2-6 - 1 2-3 
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Beton örtüklü velotrek üçün dərəcə tələbləri 

 

Ötüşmənin adı, 
növü 

Vaxt İU İUN I dərəcə II dərəcə III dərəcə I gənclər, yeniy. 

Kişilər Qadınlar Kişilər Qadınlar Kişilər Qadınlar Kişilər Qadınlar Kişilər Qadınlar Oğlanlar Qızlar 

Git hərəkət 
zamanı 200 m 

Saniyə  12.40 13.40 12.50 13.90 12.80 14.00 13.40 14.90 14.10 15.50 15.80 16.50 

Dayanan 
yerindən git 500 

m 

Saniyə - 39.00 37.00 40.50 38.50 42.30 39.50 44.50 40.50 47.00 44,00 49,50 

Dayanan 
yerindən git 

1000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

1.11.00 - 1.15.00 - 1.17.00 - 1.19.00 - 1.23.00 -- 1.28.00 - 

Komandalı 
Sprint 333.3 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

1.08.00 1.03.00 1.12.00 1.07.00 1.14.00 1.10.00 1.16.0 1.13.00 1.20.00 1.16.00 1.25.00 1.20.0 

Təqib etməklə 
fərdi ötüşmə  

2000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

- 2.48.00 - 2.55.00 - 2.59.00 - 3.04.00 - 3.09.00 - 3.16.5
0 

Təqib etməklə 
fərdi ötüşmə  

3000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

3.55.00 4.05.00 4.00.00 4.10.00 4.07.00 4.15.00 4.12.00 4.20.00 4.18.00 4.25.00 4.22.00 - 

Təqib etməklə 
fərdi ötüşmə  

4000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

4.58.00 - 5.05.00 - 5.09.00 - 5.13.00 - 5.16.00 - - - 

Təqib etməklə  
Komandalı  

ötüşmə 2000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

- - - 2.46.50 2.36.50 2.52.50 2.42.00 2.58.50 2.48.00 3.04.00 2.54.00 3.10.5
0 

Təqib etməklə  
Komandalı 

ötüşmə 3000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

4.08.00 - 4.11.00 4.20.50 4.16.00 4.25.50 4.21.00 4.32.00 4.27.00 4.38.00 4.35.00 4.42.0
0 

Təqib etməklə 
Komandalı 

ötüşmə 4000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

4.45.00 - 4.51.00 - 4.56.00 - 5.01.00 - 5.05.00 - - - 
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Ötüşmələrin növləri , məsafələr (şosse) 

Dərəcələr Vaxtı nəzərə olmaqla ötüşmələr Qoşa ötüşmələr Komandalı 
ötüşmələr 

5 km 10km 15 km 20 km 25 km 30 km 40 km 50 km 20 km 25 km 50 km 25 km 50 km 

 
Kişilər , gənclər (oğlanlar) , oğlanlar 

 

İU - - - - 34.00 41.00 54.00 1.08.00 - 32.30 1.05.30 30.30 1.02.00 

İUN - 14.00 21.00 29.00 37.00 44.00 57.00 1.12.00 - 34.00 1.09.00 32.00 1.05.00 

I dərəcə - 14.30 22.00 30.00 39.00 46.00 - 1.16.00 - 35.30 1.13.00 33.00 1.05.30 

II dərəcə 7.45 15.30 23.30 - 39.30 49.00 - - - 38.00 1.16.00 35.00 1.11.00 

I Yeniyet. 8.30 16.30 25.00 - - - - - - 40.30 - - - 

 
Qadınlar , gənclər(qızlar) , qızlar 

 

 5 km  10 km  15 km 20 km  25 km 20 km 25 km 25 km 

İU - - - 30.00 37.30 29.00 36.30 34.30 

İUN - 15.30 24.00 32.00 40.30 30.30 38.30 35.30 

I dərəcə 8.00 16.30 25.30 35.00 44.00 32.00 41.00 38.30 

II dərəcə 8.30 17.30 26.30 36.30 45.00 34.30 43.30 40.30 

I Yeniyet. 9.00 19.00 28.30 - - 36.30 44.00 42.30 
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Taxta örtüklü velotrek üçün dərəcə tələbləri 

 

Ötüşmənin adı , 
növü 

Vaxt İU İUN I dərəcə II dərəcə III dərəcə I gəncər,yeniy. 

Kişilər Qadınlar Kişilər Qadınlar Kişilər Qadınlar Kişilər Qadınlar Kişilər Qadınlar Oğlanlar Qızlar 

Git hərəkət 
zamanı  
200 m 

Saniyə  11.90 12.70 12.40 13.20 12.70 13.80 13.10 14.20 13.60 14.50 14.50 16.60 

Dayanan 
yerindən git 

500 m 

Saniyə 37.00 41.00 38.00 41.50 39.50 43.50 41.50 45.50 42.50 47.00 44,00 48,00 

Dayanan 
yerindən git 

1000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

1.09.00 - 1.11.00 - 1.13.00 - 1.15.00 - 1.17.00 -- 1.21.00 - 

Komandalı 
Sprint 250 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

51.50 40.00 53.00 41.90 54.50 43.00 56.00 44.50 57.50 46.00 1.01.00 - 

Təqib etməklə 
fərdi ötüşmə  

2000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

- 2.45.00 - 2.50.00 2.30.00 2.55.00 2.34.00 3.01.00 2.39.00 3.07.00 2.50.00 3.15.50 

Təqib etməklə 
fərdi ötüşmə  

3000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

3.42.00 3.52.00 3.51.00 3.57.00 3.56.00 4.02.00 4.01.00 4.07.00 4.06.00 4.12.00 4.10.00 4.17.00 

Təqib etməklə 
fərdi ötüşmə  

4000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

4.50.00 - 4.58.00 - 5.06.00 - 5.11.00 - 5.12.00 - - - 

Təqib etməklə  
Komandalı 

ötüşmə 
2000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

- 2.45.50 2.39.00 2.48.00 2.42.00 2.51.00 2.47.00 2.54.00 2.50.00 2.58.00 2.54.00 3.08.50 

Təqib etməklə  
Komandalı 

ötüşmə 
3000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

3.46.00 4.00.00 3.50.00 4.06.00 3.55.50 4.10.00 4.02.00 4.15.00 4.09.00 4.15.00 4.12.00 4.18.00 

Təqib etməklə 
Komandalı 

ötüşmə 
4000 m 

Dəqiqə, 
saniyə 

4.30.00 - 4.35.00 - 4.40.00 - 4.45.00 - 4.50.00 - - - 
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İU dərəcəsinin verilməsi üçün mütləq şərt nəticə elektron saniyəölçənlə ölçülməli 

və yarışın hakimliyinə ən azı 3 respublika dərəcəli hakim, İUN dərəcəsinin verilməsi üçün 
isə  ən azı 2 respublika dərəcəli hakim cəlb olunmalıdır. 

 
 
 

YELKƏN  İDMANI  
 

Dərəcə tələbləri 
Kişilər və qadınlar 

 
 
Yelkən idmani – “İdman Ustası” (İU) və “İdman Ustalığına Namizəd” (İUN) dərəcəsinin 
verilməsi üçün tələblərin və yerinə yetirmə şərtlərinin 
 

CƏDVƏLİ 
 

Yarışların səviyyəsi Yelkən sinfi 
 

         Tutulan yer 

      
            İU 

 
             İUN 

Olimpiya Oyunları Optimist, Laser 1-30  

Dünya Çempionatı Optimist, Laser 1-25  

Avropa Çempionatı Optimist, Laser 1-20  

Hərbi Oyunlar Optimist, Laser 1-15  

Yelkənli  idman növü 
üzrə Beynəlxalq 
Təqvim planına daxil 
olmuş yarışlar 

Optimist, Laser  
1-10 

 
11-20 

Ölkə çempionatı Optimist, Laser               1-3 

Federasiya Kuboku Optimist, Laser               1-3 

 
 

I, II və III idman dərəcələrinin verilməsi üçün tələbləri və yerinə yetirmə şərtləri 
 

Yarışların səviyyəsi Yelkən sinfi 
 

           
I 

 
II 

 
III 

Ölkə çempionatı Optimist, Laser        
4-6 

 

 
6-10 

 

 
Federasiya kuboku 

Optimist, Laser   
4-5 

 

 
6-9 

 
10-12 

Bakı şəhər 
çempionatı 

Optimist, Laser   
1-5 

 

 
6-9 

 
10-12 
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Triatlon idman növü üzrə dərəcə tələbləri 

  
"Azərbaycan İdman Ustası" dərəcəsinin təyini 

İUN idman dərəcəsi 18 yaşdan verilir  
CƏDVƏL 

 
Yarış ranqları 

 
İntizam Cins, yaş Qazandığı 

yer 

1 2 3 4 

Olimpiya 
oyunları 

Triatlon kişilər, qadınlar 1-8 

Dünya 
Çempionatı 

Triatlon, triatlon- uzun məsafə kişilər, qadınlar 1-7 

Triatlon-qış, duatlon, duatlon-sprint kişilər, qadınlar 1-6 

Triatlon estafet 3 nəfər, Triatlon-qış-estafet 3 nəfər kişilər, qadınlar 1-3 

Dünya Kuboku 
mərhələ cəmi 

1-6 

Triatlon-qış kişilər, qadınlar 1-5 

Duatlon, duatlon-sprint kişilər, qadınlar 1-4 

Avropa 
Çempionatı 

Triatlon, triatlon-uzun məsafə kişilər, qadınlar 1-5 

Triatlon-qış kişilər, qadınlar 1-4 

Duatlon, duatlon-sprint kişilər, qadınlar 1-3 

Triatlon estafet 3 nəfər,  Triatlon-qış-estafet 3 nəfər kişilər, qadınlar 1-2 

Avropa 
Kuboku 
mərhələ cəmi 

1-5 

Triatlon-qış kişilər, qadınlar 1-4 

Triatlon-sprint, duatlon, duatlon-sprint kişilər, qadınlar 1-3 

 

Yarış ranqları 
 

İntizam Cins, yaş Qazandığı 
yer 

1 2 3 4 

Dünya 
Çempionatı 

Triatlon yeniyetmələr, gənclər  
(20-23yaş) 

1-4 

Triatlon-sprint yeniyetmələr, gənclər 
(18-19 yaş) 

1-3 

Triatlon estafet 3 nəfər yeniyetmələr, gənclər  
(20-23yaş) 

1-2 

yeniyetmələr, gənclər 
(18-19 yaş) 

1 

Triatlon-qış yeniyetmələr, gənclər  
(20-23yaş) 

1-4 

yeniyetmələr, gənclər 
(18-19 yaş) 

1-3 

Triatlon-qış-estafet 3 nəfər yeniyetmələr, gənclər  
(20-23yaş) 

 
 
1 yeniyetmələr, gənclər 

(18-19 yaş) 

Duatlon, Duatlon-sprint yeniyetmələr, gənclər  
(20-23yaş) 

1-3 

yeniyetmələr, gənclər 
(18-19 yaş) 

1-2 

Avropa 
Çempionatı 

Triatlon, Triatlon-qış yeniyetmələr, gənclər  
(20-23yaş) 

1-3 

Triatlon- estafet 3 nəfər, duatlon-
sprint 

yeniyetmələr, gənclər  
(18-19 yaş) 

1-2 

Triatlon,Triatlon estafet 3 nəfər yeniyetmələr, gənclər  
(18-19 yaş) 

1 
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Digər rəsmi 
beynəlxalq 
yarışlar AHİK 
Rassport daxil 

Triatlon, Triatlon-qış kişilər, qadınlar 1-2 

Duatlon, Duatlon-sprint kişilər, qadınlar 1 

Ümumi xüsusi 
şərtlər 

İU adı qazanmış idmançıları İUN təyin edir 

 
CƏDVƏL 

Triatlon idman növü uzrə "Azərbaycan idman ustası" dərəcəsi  və   "İdman ustası 
namizədi" idman dərəсəsi  üçün tələblər və şərtlər 

İU idman adı 15 yaşdan, İUN  idman dərəcəsi 14 yaşdan təyin edilir 
Yarış ranqları 

 
İntizam Cins, yaş Qazandığı yer 

İU İUN 

1 2 3 4 5 

Dünya 
Çempionati 

Triatlon gənclər k (20-23 yaş) 5-15  

gənclər q (20-23 yaş) 5-10  

Triatlon-sprint gənclər (18-19 yaş) 4-10  

yeniyetmələr (18-19 yaş) 4-8  

Triatlon-estafet 3 nəfər gənclər (18-19 yaş) 2-4  

yeniyetmələr (18-19 yaş) 2-3  

gənclər k (20-23 yaş) 3-6  

gənclər q (20-23 yaş) 3-5  

Triatlon-qış gənclər, yeniyetmələr (18-19 yaş) 4-8  

Triatlon-qış-estafet 3 nəfər gənclər, yeniyetmələr (18-19 yaş) 2-4  

Duatlon gənclər k, gənclər q (20-23yaş) 4-6  

Duatlon-sprint gənclər k, gənclər q (20-23 yaş) 4-6 7-10 

gənclər, yeniyetmələr (18-19yaş) 3-5 6-10 

Avropa 
Çempionatı 

Triatlon gənclər k (20-23 yaş) 4-12  

gənclər q (20-23 yaş) 4-8  

Triatlon-sprint gənclər (18-19 yaş) 1-7  

yeniyetmələr (18-19 yaş) 1-6  

Triatlon estafet 3 nəfər gənclər(15-17 yaş) 1-3 4-8 

qızlar(15-17 yaş) 1-2 3-6 

gənclər (18-19 yaş) 1-4  

yeniyetmələr (18-19yaş) 1-3  

Triatlon-qış gənclər k, gənclər q (20-23 yaş) 3-4  

gənclər, yeniyetmələr (18-19yaş) 1-6  

gənclər, yeniyetmələr (18-19 yaş) 1-3  

gənclər k, gənclər q (20-23yaş) 3-4  

Duatlon-sprint oğlanlar, qızlar (15-17 yaş) 1-2 3-6 

gənclər, yeniyetmələr (18-19yaş) 1-3 4-8 

 
 

Yarış ranqları 
 

İntizam Cins, yaş Qazandığı yer 

İU İUN 

1 2 3 4 5 

Azərbaycan 
Çempionatı 

Triatlon Kişi 1-8 9-15 

Qadın 1-3 4-8 

Triatlon uzun məsafə Kişi 1-6 7-12 

Qadın 1-3 4-8 

Triatlon sprint Kişi 1-4 5-8 

Qadın 1-2 3-6 

Triatlon estafet 3 nəfər, Triatlon-qış 3 Kişi 1-2 3-4 
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nəfər Qadın 1 2-3 

Triatlon-qış Kişi 1-8 9-12 

Qadın 1-3 4-8 

Duatlon Kişi 1-6 7-10 

Qadın 1-3 4-8 

Azərbaycan 
Birinciliyi 

Triatlon gənclər k (20-23 yaş) 1-4 5-10 

gənclər q (20-23 yaş) 1-2 3-6 

Triatlon-sprint yeniyetmələr k (18-19 yaş) 1-4 5-10 

yeniyetmələr q (18-19 yaş) 1-2 3-6 

Triatlon estafet 3 nəfər gənclər (15-17 yaş)  1-3 

yeniyetmələr (15-17 yaş)  1-2 

oğlanlar (18-19 yaş) 1-2 3-4 

yeniyetmələr (18-19 yaş) 1 2-3 

Triatlon-qış oğlanlar (15-17 yaş)  1-3 

qızlar (15-17 yaş)  1-2 

gənclər (18-19 yaş) 1-3 4-10 

yeniyetmələr (18-19 yaş) 1-2 3-6 

Triatlon-qış-estafet 3 nəfər gənclər (18-19 yaş) 1-2 3-4 

yeniyetmələr (18-19 yaş) 1 2-3 

Duatlon sprint gənclər (15-17 yaş)  1-6 

qızlar (15-17 yaş)  1-3 

gənclər (18-19 yaş) 1-3 4-6 

yeniyetmələr (18-19 yaş) 1 2-4 

Azərbaycan 
Kuboku 
mərhələ cəmi 

Triatlon, triatlon-sprint, triatlon-qış Kişi 1-6 7-12 

Qadın 1-3 4-8 

Duatlon,duatlon sprint Kişi 1-6  

Qadın 1-3  

Digər resmi 
ümumirusiya 
yarışlari EKP 
Rassporta 
daxil 

Triatlon, triatlon-sprint Kişi 1-3 4-8 

Qadın 1-2 3-6 

Triatlon-qış Kişi 1-4 5-8 

Qadın 1-2 3-6 

 
 

 
Triatlon idman standartlari və şərtlərin fəaliyyəti və onların kateqoriyalara təyin 

 
CƏDVƏLİ 

 
 
İdman ustası 
 

1 yer Olimpiya məsafəsində respublika çempionatı 

1-20 Avropa kuboku  
kişilərdə 5%, qadınlarda 7% olaraq qalibdən geri qalmamalıdırlar  

1-30 Dünya kuboku 
kişilərdə 5%, qadınlarda 7% olaraq qalibdən geri qalmamalıdırlar  
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N VRVS-ə uyğun olaraq 
intizam adı 

Ölçü vahidləri I dərəcə II dərəcə III dərəcə I gənc II gənc III gənc 

k q k q k q o q o q o q 

1 Triatlon - 
uzun 
məsafə 

məs. 
3+80+20 

saat:dəq:san 5:18:0 6:08:0 5:50:0 7:00:0 bit.məs. bit.məs.       

məs. 
4+120+30 

saat:dəq:san 8:15:0 9:45:0 9:30:0 bit.məs.         

2 Triatlon məs. 
1,5+40+10 

saat:dəq:san 2:25:0 2:45:0 2:40:0 3:00:0 3:00:0 3:30:0 3:25:0 3:50:0     

3 Triatlon-
sprint 

məs. 
0,3+8+2 

saat:dəq:san 27:00 31:00 29:00 34:00 31:00 37:00 33:00 40:00 35:00 43:00 37:00 46:00 

məs. 
0,75+20+5 

saat:dəq:san 1:10:0 1:20:0 1:17:0 1:27:0 1:25:0 1:35:0 1:33:0 1:43:0 1:42:0 1:52:0   

4 Triatlon - 
qış 

məs. 
2+4+3 

dəq:san       38:00 46:00 44:00 52:00   

məs. 
3+5+5 

saat:dəq:san 36:00 47:00 41:00 51:00 48:00 57:00 56:00 1:03:0 1:04:0 1:12:0   

məs. 
7+12+10 

saat:dəq:san 1:25:0 1:40:0 1:32:0 1:48:0 1:40:0 1:56:0 1:52:0 2:05:0     

məs. 
9+14+12 

saat:dəq:san 1:42:0 2:00:0 1:53:0 2:15:0 2:06:0 2:32:0       

5 Duatlon məs. 
7+30+3,5 

saat:dəq:san 1:32:0 1:45:0 1:37:0 1:52:0 1:45:0 2:03:0 2:55:0 2:12:0 2:05:0 2:27:0   

məs. 
10+40+5 

saat:dəq:san 2:25:0 2:45:0 2:40:0 3:00:0 3:00:0 3:20:0 3:33:0 3:43:0     

6 Duatlon 
- sprint 

məs. 
1+5+1 

dəq:san 15:40 18:00 16:30 19:00 17:30 20:00 18:30 21:00 19:30 22:00 21:00 24:00 

məs. 
2+10+2 

dəq:san 31:30 37:00 33:30 40:00 35:30 43:00 37:30 46:00 39:30 49:00 42:00 52:00 

Qaydalara 
uyğun 
ümumi 
şərtlər 

İdman dərəcəsi İUN rəqabət qaydalarının icrası üçün müsabiqədə nəticəsi Azərbaycan Respublikasının səviyyəsindən aşağı olmayaraq , 
bütün rəsmi yarışlarda İ və digər irimiqyaslı dərəcələrin təyini.   İU və İUN üçün yuxarıda qeyd olunanların tələblərinin birinin yetirilməsi üçün 
şərtlər 
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  Milli karate 

Dərəcə tələbləri 
 
 

İdman Ustası  
  
Dünya Çempionatında 1-5-ci yerləri; Avropa Çempionatında 1-3-cü yerləri;  Avropa 
Oyunlarında 1-3-cü yerləri;   Ölkə Çempionatında 1-ci yer və rəsmi beynəlxalq turnirdə  1-3-
cü yerləri;  Tələbələrin Universiadasında 1-ci yeri; Gənclərin Dünya birinciliyində və gənclərin 
Avropa birinciliyində 1-ci  yeri tutmaq. 
 
İdman Ustalığına Namizəd 
 
Böyüklər:   Ölkə Çempionatı     II-V yerlər  
    
 
Gənclər:  Ölkə birinciliyi     I yer və yaxud 

Beynəlxalq turnir (ən azı 8 ölkənin iştirakı vacibdir) I-III yerlər  
    
    
Yeniyetmələr:  Ölkə birinciliyi     I yer və yaxud 
   Beynəlxalq turnir (ən azı 8 ölkənin iştirakı vacibdir) I-III yerlər 
    
I İDMAN DƏRƏCƏSİ  
 
İl ərzində səviyyəsi şəhər miqyasından aşağı olmayan yarışlarda I dərəcəli idmançılar 
üzərində 8, yaxud II dərəcəli idmançılar üzərində 16 qələbə qazanmaq.  
 
II İDMAN DƏRƏCƏSİ  
 
İl ərzində səviyyəsi şəhər, rayon və klub miqyasından aşağı olmayan yarışlarda II dərəcəli 
idmançılar üzərində 6, yaxud III dərəcəli idmançılar üzərində 12 qələbə qazanmaq.  
 
III İDMAN DƏRƏCƏSİ  
 
İl ərzində miqyasından asılı olmayaraq keçirilən yarışlarda III dərəcəli idmançılar üzərində 4 
və ya dərəcəsiz idmançılar üzərində 8 qələbə qazanmaq. 

 
Dərəcə tələblərinin ödənilməsi şərtləri 

İdman Ustası dərəcəsini qazanmaq üçün aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilməlidir. 
1. Yarışlarda öz çəki dərəcəsində 16 nəfər və daha çox idmançının iştirak etməsi şərti ilə ən 
azı 5 qələbə qazanmaq. 
2. Yarım ağır və ən ağır çəki dərəcələrində iştirakçıların sayı 12 nəfərdən az olmamalıdır və 
hər idmançı öz çəki dərəcəsində ən azı 3 qələbə qazanmalıdır. 
Qeyd: Yarışların miqyasından asılı olmayaraq, təsnifat dərəcəsinin tələblərinə uyğun yüksək 
idman dərəcəli idmançılar üzərində qazanılan hər bir qələbə iki qələbəyə bərabər tutulur. 

 
İdman dərəcəsini təsdiqetmə 

İdman Ustalığına Namizəd olan idmançı müvafiq dərəcə tələblərini 2 il ərzində yenidən təsdiq 
etməlidir. 
I, II və III dərəcəli idmançılar isə il ərzində bu idman dərəcələrinə müvafiq olan idmançılar 
üzərində ən azı 5 qələbə qazanmalıdır. 
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 PARALİMPİYA OYUNLARI PROQRAMINA DAXİL OLAN  

İDMAN NÖVLƏRİ 
 

Güllə Atıcılığı 
Dərəcə tələbləri 

        
İU  – Avropa çempionatında I – II yerləri tutmuş idmançılara ; 
 - Dünya oyunlarında I – III yerləri tutmuş idmançılara   
 -  Dünya çempionatinda I – V yerləri tutmuş idmançılara 
 
İUN -  Mötəbər beynəlxalq turnirlər (A kateqoriyalı) I - III yerləri tutmuş idmançılara 
 

Qolbol 
Dərəcə tələbləri 

 
İU – Dünya və Avropa çempionatlarının təsnifat turnirlərində milli yığma komandanın   

tərkibində iştirak edərkən final mərhələsində çıxış etmək üçün vəsiqə qazanmaq; 
 
İUN   – mötəbər və A kateqoriyalı beynəlxalq turnirlərdə I – III yerləri tutmuş komandanın  
           heyətində çıxış etmək 
 

Voleybol 
Dərəcə tələbləri 

 
İU  –  Dünya, Avropa və “Qran-Pri” turnirlərinin final mərhələsində iştirak etmək, milli yığma 

komandanın heyətində ən azı 5 il çıxış etmək və 3 il yığma komandanın 6 ən yaxşı 
oyunçusu sırasında olmaq; 

            Avropa kubok yarışlarında I – III yerləri tutmaq; 
 
İUN - mötəbər beynəlxalq turnirlərdə I – III yerləri tutmuş komandanın heyətində çıxış etmək; 
 

Poverliftinq 
Dərəcə tələbləri 

 
İU - Avropa çempionatında I – II yerləri tutmuş idmançılara; 
 Dünya oyunlarında I – III yerləri tutmuş idmançılara 

Dünya çempionatında I – V yerləri tutmuş idmançılara  
 
İUN - mötəbər beynəlxalq turnirlər (A kateqoriyalı) I – III yerləri tutmuş idmançılara 
 

Kamandan Oxatma 
Dərəcə tələbləri 

 
İU - Avropa çempionatında I – II yerləri tutmuş idmançılara; 

Dünya Oyunlarında I – III yerləri tiutmuş idmançılara 
Dünya çempionatında I – V yerləri tutmuş idmançılara 

 
İUN - Mötəbər beynəlxalq turnirlər (A kateqoriyalı) I – III yerləri tutmuş idmançılara 
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  Qılıncoynatma 
Dərəcə tələbləri 

 
İU - Avropa çempionatında I – II yerləri tutmuş idmançılara; 

Dünya oyunlarında I – III yerləri tutmuş idmançılara  
Dünya çempionatında I – V yerləri tutmuş idmançılara 

 
İUN - Mötəbər beynəlxalq turnirlər (A kateqoriyalı) I – III yerləri tutmuş idmançılara 
                                  

Atletika 
Dərəcə tələbləri 

 
İU - Avropa çempionatında I – II yerləri tutmuş idmançılara; 

Dünya Oyunlarında I – III yerləri tutmuş idmançılara 
Dünya çempionatında I – V yerləri tutmuş idmançılara 

 
İUN - Mötəbər beynəlxalq turnirlər (A kateqoriyalı) I – III yerləri tutmuş idmançılara 
 

Cüdo 
Dərəcə tələbləri 

 
İU - Avropa çempionatında I – II yerləri tutmuş idmançılara; 
  Dünya Oyunlarında I – III yerləri tutmuş idmançılara  
  Dünya çempionatında I – V yerləri tutmuş idmançılara 
 
İUN - Mötəbər beynəlxalq turnirlər (A kateqoriyalı) I – III yerləri tutmuş idmançılara 
 

Üzgüçülük 
Dərəcə tələbləri 

 
İU - Avropa çempionatında I – II yerləri tutmuş idmançılara; 

Dünya Oyunlarında I – III yerləri tutmuş idmançılara  
Dünya çempionatında I – V yerləri tutmuş idmançılara 

 
İUN - Mötəbər beynəlxalq turnirlər (A kateqoriyalı) I – III yerləri tutmuş idmançılara 
 

Stolüstü tennis 
Dərəcə tələbləri 

 
İU - Avropa çempionatında I – II yerləri tutmuş idmançılara; 

Dünya Oyunlarında I – III yerləri tutmuş idmançılara  
Dünya çempionatında I – V yerləri tutmuş idmançılara 

 
İUN - Mötəbər beynəlxalq turnirlər (A kateqoriyalı) I – III yerləri tutmuş idmançılara 
 

Velosiped 
Dərəcə tələbləri 

 
İU - Avropa çempionatında I – II yerləri tutmuş idmançılara; 

Dünya Oyunlarında I – III yerləri tutmuş idmançılara  
Dünya çempionatında I – V yerləri tutmuş idmançılara 

 
İUN - Mötəbər beynəlxalq turnirlər (A kateqoriyalı) I – III yerləri tutmuş idmançılara 
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        OLİMPİYA OYUNLARI PROQRAMINA DAXİL OLMAYAN 

İDMAN NÖVLƏRİ 
 

Akrobatika gimnastikasi 

 

İdman Ustası  

Yarışlar Yaş Tələb olunan 
nəticə 

Şərtlər 

1-ci kateqoriyalı yarışlar: 
Dünya və yaxud Avropa 
Çempionatları və yaxud Dünya 
və Avropa Birincilikləri 

14 yaşdan yuxarı 
(Müstəsna hallarda 
Avropa və Dünya 
Çempionatlarında 

82.5 xal toplayan və 
1-6-cı yerləri tutan 

idmançılara 13 
yaşdan etibarən 

verilir) 

Çoxnövçülük 
finalında və ya ayrı-

ayrı növlər üzrə 
finallarda 1-6-cı 
yerləri tutmaq 

 
Cütlük və 

qrupların sayı  
6-dan az 

olmamalıdır 

2-ci kateqoriyalı yarışlar: 
Ölkə və beynəlxalq yarışlar 

 
14 yaşdan yuxarı 

Çoxnövçülükdə 82.5 
xal toplamaq 

Cütlük və 
qrupların sayı  

4-dən az 
olmamalıdır 

 

İdman Ustalığına namizəd  

Yarışlar Yaş Tələb olunan 
nəticə 

Şərtlər 

Ölkə, şəhər çempionatları, 
beynəlxalq yarışlar 

 
11 yaşdan yuxarı 

Çoxnövçülükdə 
79.5 xal toplamaq 

Cütlük və 
qrupların sayı 4-

dən az 
olmamalıdır 

 

Dərəcə tələbləri 

Kateqoriyalar Yaş Tələb olunan nəticə Şərtlər 

 
1-ci dərəcə 

11-16 yaş 
BGF-nın proqramına 

uyğun olaraq 

Çoxnövçülükdə 78.0 
xal toplamaq 

 
Beynəlxalq, 

respublika və şəhər 
yarışları. 

Cütlük və qrupların 
sayı 4-dən az 
olmamalıdır 

2-ci dərəcə     7-9 yaşdan yuxarı 33.6 

3-cü dərəcə     7-9 yaşdan yuxarı 32.8 

4-cü dərəcə 6 yaşdan yuxarı 32.8 

5-ci dərəcə 6 yaşdan yuxarı 30.0 

 

Qeyd: “İdman Ustası” və “İdman Ustalığına Namizəd” dərəcəsini  almaq istəyən idmançılar 
cədvəldə qeyd olunan müvafiq yarışlarda, tələb olunan nəticəni il ərzində 2 dəfə 
təsdiqləməlidirlər. Dərəcə kateqoriyalarını almaq istəyən idmançılar isə müvafiq yarışlarda, 
tələb olunan nəticəni ildə 1 dəfə əldə etməlidirlər.  
 

Aerobika gimnastikasi 

 

İdman Ustası  

Yarışlar Yaş Tələb olunan nəticə 

Ölkə çempionatı və  Birinciliyi 
və beynəlxalq yarışlar 

 
18 yaşdan yuxarı 

 
20.5              

 



 77 
İdman Ustalığına namizəd  

Yarışlar Yaş Tələb olunan nəticə 

Ölkə və beynəlxalq yarışlar 15-17 yaş 19.5 

 
 

Dərəcə tələbləri 

Kateqoriya 
(Ölkə, şəhər və 

klublarası 
yarışlarda) 

 
Yaş 

 
Tələb olunan nəticə 

 

 
 
 

Beynəlxalq, respublika 
və şəhər yarışları 1-ci dərəcə 12-14 yaş 18.5 

2-ci dərəcə 9-11 yaş 17.0 

3-cü dərəcə 7-8 yaş 16.5 

 
Qeyd: “İdman Ustası” və “İdman Ustalığına Namizəd” dərəcəsini  almaq istəyən idmançılar 
cədvəldə qeyd olunan müvafiq yarışlarda, tələb olunan nəticəni il ərzində 1 dəfə 
təsdiqləməlidirlər. Dərəcə kateqoriyalarını almaq istəyən idmançılar isə müvafiq yarışlarda, 
tələb olunan nəticəni ildə bir dəfə əldə etməlidirlər.  
 

 

Tamblinq 

 

İdman Ustası 

Yarışlar Yaş Tələb olunan nəticə 

Ölkə Çempionatı və birinciliyi 
və beynəxalq yarışlar 

  15 yaşdan yuxarı 
 

                       Qızlar – 58.6 
Oğlanlar – 60.1 

 

İdman Ustalığına namizəd 

Yarışlar Yaş Tələb olunan nəticə 

Ölkə, şəhər və beynəlxalq 
yarışlar 

  10-12 yaşdan 
yuxarı 

                      Qızlar – 55.9 
Oğlanlar – 56.4 

 
 

Dərəcə tələbləri 

Kateqoriyalar Yaş Tələb olunan nəticə  
 
 

Beynəlxalq, 
respublika və 
şəhər yarışları 

 

1-ci dərəcə 9 yaşdan yuxarı 52.0 

2-ci dərəcə 8 yaşdan yuxarı 51.9 

3-cü dərəcə 8 yaşdan yuxarı 52.2 

4-cü dərəcə 7 yaşdan yuxarı 51.1 

5-ci dərəcə 7 yaşdan yuxarı 49.2 

6-cı dərəcə 6 yaşdan yuxarı 48.0 

 
 
Qeyd: “İdman Ustası” və “İdman Ustalığına Namizəd” dərəcəsini  almaq istəyən idmançılar 
cədvəldə qeyd olunan müvafiq yarışlarda, tələb olunan nəticəni il ərzində 2 dəfə 
təsdiqləməlidirlər. Dərəcə kateqoriyalarını almaq istəyən idmançılar müvafiq yarışlarda, tələb 
olunan nəticəni ildə bir dəfə əldə etməlidirlər.  
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ALPİNİZM  

Dərəcə tələbləri. 
              
             Kişilər və qadınlar 

 
İU (kişilər) – Hər hansı bir 8000 yüksək zirvəni fəth etmək, 5 dənə 7000 yüksəkliyi 

fəth edən və dağ bəbiri adı aımış idmançı və ya 5B mürəkkəblik dərəcəsi (m.d.) olan zirvəni – 
5 dəfə və 5A m.d. ikilikdə bir dəfə fəth etmək; 

İU (qadınlar) – 2 dənə 7000 yüksəkliyi fəth edən və ya 5B mürəkkəblik dərəcəsi 
(m.d.) olan zirvəni – 2 dəfə və 5A m.d. ikilikdə bir dəfə fəth etmək; 
 

İdman dərəcələri üçün yüksəkliklərin fəth olunma sayı və çətinliyi: 
 
İUN  -        5B-3, 5A ik-1 (kişilər)  4B-1r 
                 5B-1, 5A ik-1 (qadınlar) 3B-r 
I dərəcə - 5A-2, 4B-2, 4A ik-2, 3B-r (kişilər) 
                 5A-2, 4B-2 (qadınlar) 
II dərəcə - 3B-2, üç-3, 2r-1 (kişilər) 
                  3B-2, üç-3, 2r-1 (qadınlar) 
III dərəcə -2B-1, iki-2 (kişilər,qadınlar) 
Azərbaycan Respublikasının alpinisti adı -  iki-1B, ya da bir 1B və iki dağ aşırımı. 

  Qeyd: i-ikilikdə, q-qış, r-rəhbərlik 
 

Dərəcə tələblərinin yerinə yetirilməsi şərtləri 
 

1. Dərəcələrin verilməsi və fəth edilən zirvələrin qeyd olunması  “Dağların fəth qaydaları 
əsasında” görülür. 

2. Dərəcələrin verilməsinə və fəth edilən zirvələrin qeydə alınması üçün yalnız təsnif edilmiş 
dağ zirvələrinin cədvəllərində göstərilən marşrutla almır. 

3. Dərəcələr üçün ikinci dəfə gedilmiş marşrut qeydə ancaq bir dəfə alınır. 
4. Dərəcələr 15 yaşından verilir. 
5. Növbəti idman dərəcəsi (adı) əvvəlki idman dərəcəsi normativinın yerinə yetirilməsindən 

sonra verilir.  
 

Qol güləşi 
Dərəcə tələbləri 

 
 

Yarışlar İU İUN I dərəcə II dərəcə III dərəcə 

Dünya 
çempionatı 

1-3-cü yerləri tutmaq 4-6-cı yerləri 
tutmaq 

- - - 

Avropa 
çempionatı 

1-ci yeri tutmaq 2-3-cü yerləri 
tutmaq 

- - - 

Dünya birinciliyi 
Avropa birinciliyi 

2 il ardıcıl olaraq 
Dünya birinciliyində 
1-3-cü yerləri tutmaq 
və yaxud 1 dəfə 
Avropa birinciliyində 
1-ci yeri və 1 dəfə 
Dünya birinciliyində 1- 
ci yeri tutmaq 

- - - - 

Avropa 
birinciliyində 
2-3-cü yerləri 

tutmaq 

- - - 

Beynəlxalq 
turnirlər 

20 ölkədən az 
olmamaq şərti ilə 2 
dəfə 1-ci yeri tutmaq 

20 ölkədən az 
olmamaq şərti 

ilə 1-ci yeri 
tutmaq 

2-3-cü 
yerləri 
tutmaq 

- - 
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Ölkə çempionatı   2 il ardıcıl olaraq 1-ci 

yeri tutmaq və yaxud 
Avropa 
çempionatında  
1-3-cü yerləri tutmaq 
 

2 dəfə 1-ci 
yeri tutmaq 

1-2-ci yeri 
tutmaq 

3-cü yeri 
tutmaq 

4-6-ci 
yerləri 
tutmaq 

Ölkə birinciliyi - - - 1-ci yeri 
tutmaq 

2-3-cü 
yerləri 
tutmaq 

 
 

BODİBİLDİNQ 
Dərəcə tələbləri 

 
 

İU – Ölkə çempionatının mütləq çəki dərəcəsinin qalib olmaq və yaxud Avropa 
çempionatında 1-3-cü; Dünya çempionatında 1-6-cı yerləri tutmaq. 

İUN - çəki dərəcələrinin birində respublika çempionu olmaq; ölkə birinciliyinin mütləq 
çəki dərəcəsinin qalibi olmaq (20 yaşadək gənclər) 

I idman dərəcəsi - Ölkə çempionatında 2-3-cü yerləri; 21 yaşadək gənclərin ölkə 
birinciliyində 1-ci yeri tutmaq; Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Naxçıvan MR, Mingəçevir 
şəhərlərinin çempionatlarının mütləq çəki dərəcəsinin qalibi olmaq; 

II idman dərəcəsi - Ölkə çempionatında 4-5-ci yerləri; Bakı, Sumqayıt, Gəncə və 
Naxçıvan MR, Mingəçevir şəhərlərinin çempionatında 2-3-cü yerləri; 21 yaşadək gənclərin 
ölkə birinciliyində 2-3-cü yerləri; 21 yaşadək gənclərin ölkə birinciliyində 1-ci yeri tutmaq; 

III idman dərəcəsi - Ölkə çempionatında 6-cı yeri; Bakı, Sumqayıt, Gəncə və 
Naxçıvan MR, Mingəçevir şəhərlərinin çempionatında 4-5-ci yerləri; 21 yaşadək gənclərin 
ölkə birinciliyində 4-5-ci yerləri; 21 yaşadək gənclərin ölkə birinciliyində 2-3-cü yerləri tutmaq; 

Qeyd: İdman dərəcələri 18 yaşdan etibarən verilir. 
 
 

BİLYARD  İDMANI  
Dərəcə tələbləri  

 
 

İU – Ümumdünya Bilyard İdmanı Konfederasiyası adından keçirilən dünya 
çempionatında, dünya kubokunda və yaxud Avropa çempionatında bilyardın rus növləri, 
“pul”, “snuker”, “karambol” və “italyan fişkaları” üzrə – 1-8-ci yerləri; bilyardın rus növləri üzrə 
ölkə çempionatında 2 il ardıcıl olaraq 1-ci yeri tutmaq və Piramidanın Beynəlxalq 
Konfederasiyasının xətti ilə keçirilən dünya kubokunda və yaxud Avropa çempionatında 
bilyardın rus növləri üzrə 1-10-cu yerləri tutmaq; 

İUN –bilyardın rus növləri üzrə ölkə çempionatında 2-3-cü yerləri tutmaq; 
18 yaşa qədər gənclər:  
I idman dərəcəsi - bilyardın rus növləri üzrə ölkə yaxud Bakı şəhər çempionatlarında 

1-2-ci yerləri tutmaq; 
II idman dərəcəsi - bilyardın rus növləri üzrə ölkə yaxud Bakı şəhər birinciliyində 3-4-

cü yerləri tutmaq; 
III idman dərəcəsi - Bilyardın rus növləri üzrə ölkə yaxud Bakı şəhər birinciliyində 5-

8-ci yerləri tutmaq; 
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DAMA  
Dərəcə tələbləri 

Kişilər və qadınlar 
 

Qrossmeyster- Dünya və Avropa çempionatlarında 1-6 yerləri tutmaq, ölkə 

çempionatında (kişilər) 2 il ərzində iki dəfə 1-ci yeri tutmaq - iştirakçıların sayı 12 nəfərdən az 

olmamalıdır; ölkə çempionatında (qadınlar) 2 il ərzində iki dəfə 1-ci yeri tutmaq-iştirakçılarm 

sayı 10 nəfərdən az olmamalıdır. 

İU - Dünya və Avropa birinciliyində (əsas yarışda, ancaq 16,19,23 yaşa qədər yarışda) 

1-3-cü yerləri tutmaq - iştirakçıların sayı 14 nəfərdən az olmamalıdır. Ölkə çempionatında 

(kişilər) 1-ci yeri tutmaq -iştirakçıların sayı 14 nəfərdən az olmamalıdır; ölkə çempionatında 

(qadınlar) 1-ci yeri tutmaq - iştirakçıların sayı 12 nəfərdən az olmamalıdır; ölkə 

çempionatında 2 il ərzində iki dəfə 2-ci yeri tutmaq; iştirakçıların sayı kişilərin yarışında - 14, 

qadınların yarışında - 12 nəfərdən az olmamalıdır. 

İUN - Ölkə birinciliyində (oğlanlar) 1-ci yeri tutmaq-iştirakçıların sayı 12 nəfərdən az 

olmamalıdır; ölkə birinciliyində (qızlar) 1-ci yeri tutmaq-iştirakçıların sayı 10 nəfərdən az 

olmamalıdır. 

Yarışda təsnift normativlərini yerinə yetirmək; təsnifat normativləri aşğıdakı qaydada 

hesablanır: 

İU - ilə görüşdə -30%, İUN-lə görüşdə -50%, 1-ci dərəcələrdə görüşdə -60% 

toplamalıdır: 

           I idman dərəcəsi -Yarışlarda təsnifat normativlərini yerinə yetirmək -təsnifat 

normativləri aşağıdakı qaydada hesablanır: 

 İU ilə görüşdə -15%, İUN-lə görüşdə -30%, 1-ci dərəcililərə görüşdə-50%, II dərəcəlilərlə 

görüşdə 67% xal toplamalıdır. 

 II və III idman dərəcələri qazanmaq üçün xalların 75%-ni toplamaq lazımdır. 

 
 
 

ŞƏRQ İDMAN NÖVLƏRİ 
 

Alpaqut döyüş sənəti, Aşihara Kaykan Karate,  Karate-do,  Ənənəvi Karate-do,  Hapki 
do , Kosiki Karate-do ,  Kyokuşinkaykan Kontakt karate, Kyokuşin Karate, Kunq-fu, 
Ciu-Citsu, Kontakt Karate , Qoçyu-ryu Okinava karate-do və Kabudo,  Professional 

Döyüş, Uşu, Muay-Tay, Sumo, 
Sindo-ryu və Pençak silat, Şotakan Karate-do,  Şito-ryu Karate-do,  Budo, 

    Kikboksinq,  Coriyo-Kunq-fu idman, Daydo-Djuki idman, Şaolin,  
Turan-do, Çoxmübarizəli İdman,  VKC növləri üzrə . 

 
Dərəcə tələbləri  

 
İU  – 2 il ardıcıl olaraq Dünya çempionatında 1-ci yeri və yaxud Dünya və Avropa 

çempionatında 1-ci yeri tutmaq ;   
Qeyd: Bu yarışlarda 20 ölkənin, hər çəki dərəcəsində isə 12 nəfər iştirakçıdan az olmamaq 
şərtilə . 

İUN – dünya  birinciliyində 1-3-cü yeri tutmaq;  Dünya və Avropa birinciliyinin  gümüş və 
bürünc mükafatçıları – 1-ci dan qara kəmərdən aşağı olmamaqla; ölkə çempionları – 1-ci dan 
qara kəmərdən aşağı olmamaqla; ölkə çempionu olmaqla bərabər ən azı 10 ölkənin iştirakı 
ilə keçirilən beynəlxalq turnirin mükafatçıları - 1-ci dan qara kəmərdən aşağı olmamaqla; 3 
dəfə ölkə çempionları – 1-ci dan qara kəmərdən aşağı olmamaqla;  
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I idman dərəcəsi – Dünya və Avropa birinciliyinin, respublika yarışlarının 

mükafatçıları olmaq və müvafiq idman normativlərini ödəməklə; 
II idman dərəcəsi - respublika yarışlarının mükafatçıları olmaq və müvafiq idman 

normativlərini ödəməklə; 
III idman dərəcəsi – respublika yarışlarının mükafatçıları olmaq və müvafiq idman 

normativlərini ödəməklə; 
 
Beynəlxalq normalara əsasən ustalıq dərəcəsinə uyğun hakimlik və təlimatçılıq 

kateqoriyaları bu kateqoriyalar ustalıq dərəcəsinə “Dan-a” uyğun olaraq hakimlik və 
təlimatçılıq imtahanı verməklə alınır. 
 
 

İDMAN TURİZMİ 
Dərəcə tələbləri 

 
Yürüşün çətinlik dərəcələri 

 

 1 iş 1 rəh 2 iş 2 rəh 3 iş 3 rəh 4 iş 4 rəh 5 iş 5 rəh 

Kişilər 

İU - - - - - - - - - 2 

İUN - - - - - - - 1 1 - 

I dərəcə - - - 1 1 1 1 - - - 

II dərəcə - 1 1 1 - - - - - - 

III dərəcə - - - - - - - - - - 

Qadınlar 

İU - - - - - - - 1 1 - 

İUN - - - - - - 1 - - - 

I dərəcə - - - 1 1 - - - - - 

II dərəcə - 1 1 - - - - - - - 

III dərəcə 1 - - - - - - - - - 

 
Gənclər və qızlar 

 
1k.dərəcəsi -  üçüncü çətinlik dərəcəsi üzrə bir yürüşü tamamlamaq; 
2k.dərəcəsi - üçüncü çətinlik dərəcəsi üzrə bir yürüşü tamamlamaq; 
3k.dərəcəsi - üçüncü çətinlik dərəcəsi üzrə bir yürüşü tamamlamaq; 
 

Qeyd: - İş. –yürüşdə iştirak etmək 
              Rəh. – yürüşə rəhbərlik 

Yürüşlər Azərbaycan İdman Turizmi Federasiyasının Marşrut Təsnifat Komissiyasının 
(MTK) arayışlarına əsasən hesablanır. 

Bir təqvim ilində üç yürüşə qədər hesablanır. 
 
 

İDMAN RƏQSLƏRİ  
Dərəcə tələbləri 

 
 

İU –  (“yaşlılar” və “gənclər” yaş dərəcələri) 
- dünya və ya Avropa çempionatında 1-24-cü yerləri tutmaq; 
- dünya və ya Avropa kubokunda 1-18-ci yerləri tutmaq; 
- beynəlxalq yarışlarda (İDSF dərəcəsi) finalda yer tutmaq və bununla yanaşı; 
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- Ölkə çempionatında 10 rəqsdən ibarət olan proqramda 1-3-cü yerləri, Avropa və 

ya Latın Amerika proqramlarında isə 1-2-ci yerləri tutmaq; 
 

İUN – (“yaşlılar”, “gənclər” və “yeniyetmələr II”yaş dərəcələri) 
- beynəlxalq yarışlarda (İDSF dərəcəsi) 7-12-ci yerləri tutmaq; 
- Ölkə çempionatında 3-4-cü yerləri tutmaq və bununla yanaşı Bakı şəhər 

çempionatında 1-2-ci yerləri tutmaq; 
 

I idman dərəcəsi –(“gənclər” və “yeniyetmələr II”yaş dərəcələri) 
-   açıq beynəlxalq yarışlarda 1-6 cı yerləri tutmaq; 
-   Ölkə çempionatında 1-2-ci yerləri tutmaq və bununla yanaşı Bakı çempionatında  
    1-ci yeri tutmaq; 

 
II idman dərəcəsi –(“yeniyetmələr II” və “yeniyetmələr I”yaş dərəcələri) 

- açıq beynəlxalq yarışlarda 7-8-ci yerləri tutmaq; 
- Ölkə çempionatında 3-4-cü yerləri tutmaq; 
- Bakı şəhər çempionatında 2-3-cü yerləri tutmaq; 

 
III idman dərəcəsi –(“yeniyetmələr I” və “uşaqlar II”yaş dərəcələri) 

- Ölkə birinciliyində 1-3-cü yerləri tutmaq; 
- Bakı şəhər birinciliyində 1-2-ci yerləri tutmaq; 
- Rəsmi açıq klub yarışlarında 1-ci yeri tutmaq; 

 
Yaş tələbləri: 

İU dərəcəsi 18 yaşdan verilir; 
İUN dərəcəsi 14 yaşdan verilir; 
I və II dərəcələr 12 yaşdan verilir; 
III dərəcə 10 yaşdan verilir. 

 
 
 

QAYAYA DIRMANMA  
                                                         Dərəcə tələbləri 

 
 

İU - Dünya çempionatı  yarışlarında 1-5-ci yerləri; qitə  çempionatında 1-3-cü yerləri 
tutmaq; 

 

Dərəcə 1-ci dərəcəli 
yarışlarda 

2-ci dərəcəli 
yarışlarda 

3-cü dərəcəli 
yarışlarda 

4-cü dərəcəli 
yarışlarda 

İdman ustası 1-ci yer    

İdman ustalığına namizəd 260-339 bal 1-yer   

1-ci idman dərəcəsi 220-259 bal 150-219 bal   

2-ci idman dərəcəsi 170-219 bal 110-149 bal 110-120 bal  

3-cü idman dərəcəsi  60-109 bal 60-109 bal 50-120 bal 

1-ci gənclər dərəcəsi Buraxılmır Buraxılmır Birinci 30% yer Birinci 30% yer 

2-ci gənclər dərəcəsi Buraxılmır Buraxılmır Birinci 30% yer Birinci 30% yer 

  
Qeyd:  1. Birinci dərəcəli yarışlara II idman dərəcəsindən aşağı olan iştirakçılar buraxılmır. 

2. İdman dərəcələri 14 yaşından verilir.  
3. İU adını almaq üçün Ölkə çempionatlarında birinci dərəcəli yarışlarda 2 dəfə ardıcıl 

olaraq ölkə çempionu olmaq və iştirakçıların sayı kişilər arasında 50-dən, qadınlar arasında 
isə 35-dən az olmamalıdır. 
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 MOTOSİKLET İDMANI  

Dərəcə tələbləri 
 
 

İU - şəxsi yarışlarda iki il ardıcıl ölkə çempionu olmaq;  
- I qrupa daxil olan yarışlarda sürücü kimi 180 təsnifat xalı, yedəkçi kimi 250 

təsnifat xalı toplamaq; 
- Spidrvey üzrə Azərbaycan Respublikasının  klub komandaları arasında çempion 

1-ci yeri tutan komandanın heyətində olmaq (bu şərtlə ki, yarışların 50%-dən 
çoxunda iştirak etməli) və Ölkə çempionu olmaq; 
 

İUN - şəxsi yarışlarda Ölkə çempionu adını qazanmaq; 
-    İki dəfə ardıcıl olaraq Ölkə çempionatının mükafatçısı olmaq;  
-   I qrupa aid yarışların 50%-dən çoxunda iştirak etməklə I-II qrup yarışlarda sürücü 

kimi 180, yedəkçi kimi 250 təsnifat xalları toplamaq; 
-  Spidrvey üzrə Azərbaycan Respublikasının  klub komandaları arasında keçirilən 

çempionatda mükafata layiq yer tutan komandanın heyətində olmaq (bu şərtlə ki, yarışların 
50%-dən çoxunda iştirak etsin); 
 

İU (Motobol üzrə) - Ölkə çempionatında 1-ci yeri tutmuş komandanın heyətində iştirak 
etmək;  

- İki il fasiləsiz Ölkə çempionatında 2-ci yeri tutmuş komandaların heyətində iştirak 
etmək;  

- Ölkə Kuboku almış komandanın heyətində iştirak etmək;  
- 1 il ərzində üç dəfədən az olmayaraq beynəlxalq yarışlarda iştirak edən 

Azərbaycan yığma komandasının heyətində iştirak etmək;  
 

İUN (Motobol üzrə) - Ölkə çempionatında II yeri tutmuş komandanın heyətində iştirak 
etmək;  

- Ölkə Kuboku uğrunda yarışların finalçısı olmuş komandanın heyətində iştirak 
etmək;  

- Bir və ya bir neçə beynəlxalq yarışlarda iştirak edən komandanın heyətində iştirak 
etmək; 
 

 Qeyd: yarışlarda aşağısı 6 komandanın iştirakı olmalıdır. 
 

PARAŞÜTLƏ TULLANMA  
Dərəcə tələbləri 

 

Dərəcə  Tullanmanın 
ümumi sayı 

Orta hədəfin 
diametri, sm 

Hədəfə düşmə 
sayı 

Məhdudla.dırılmış 
dairənin ölçüsü, metr 

İU 3 50 3 1 

İUN 3 100 3 2 

I 3 200 1 4 

II 3 400 1 8 

III 3 600 1 10 

 
Qeyd: 1. İU, İUN normaları respublika miqyaslı yarışlarda azı 3 idman təşkilatı iştirak 

etdikdə və hər komandada azı 3 idmançı çıxış etdikdə, yaxud yarışlarda 5 idman təşkilatı və 
onlarda azı 2 idmançı iştirak etdikdə yerinə yetirilmiş hesab olunur. 
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2. I idman dərəcəsi şəhər miqyaslı yarışlardan yerinə yetirilə bilər. 
    II və III idman dərəcələri hər hansı miqyaslı yarışlarda yerinə yetirilə bilər. 
3. İU adı İUN və I idman dərəcələri 16 yaşından verilir. 

     POVERLİFTİNQ  
Dərəcə tələbləri 

 
Kişilər 
 

Çəkilər Hərəkətlər İU İUN I II III 

52 kq O - -    

T - -    

D - -    

C 530 460 415 367.5 322.5 

56 kq O - -    

T - -    

D - -    

C 575 500 450 400 350 

60 kq O - -    

T - -    

D - -    

C 617.5 537.5 482.5 430 375 

67,5 kq O - -    

T - -    

D - -    

C 687.5 597.5 537.5 477.5 417.5 

75 kq O - -    

T - -    

D - -    

C 747.5 650 585 520 455 

82,5 kq O - -    

T - -    

D - -    

C 797.5 695 625 555 485 

90 kq O - -    

T - -    

D - -    

C 840 730 657.5 585 510 

100 kq O - -    

T - -    

D - -    

C 885 770 692.5 615 537.5 

110 kq O - -    

T - -    

D - -    

C 920 800 720 640 560 

125 kq O - -    

T - -    

D - -    

C 962.5 837.5 752.5 670 585 

140 kq O - -    

T - -    

D - -    

C 992.5 865 777.5 690 605 

140 kq 
yuxarı 

O - -    

T - -    

D - -    
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C 1017.5 880 797.5 707.5 620 

      
İU - 2 dəfə ölkə çempionatında göstərilən nəticə Beynəlxalq yarışda  təsdiq edilməlidir. 
                   Qeyd:  O – çiyinlərdə ştanq ilə oturub durma; 

   T – ştanqı sinədən tədricən qaldırma; 
   D – ştanqı döşəmədən dartma; 
   C – üç hərəkətin cəmi. 

Qadınlar 

Ç/d İU İUN I II III 

44 347.5 300 270 240 210 

48 387.5 332.5 300 265 232.5 

52 415 365 325 290 252.5 

56 445 387.5 350 310 272.5 

60 470 412.5 375 330 287.5 

67,5 520 452.5 405 360 315 

75 555 482.5 435 387.5 337.5 

82,5 585 510 457.5 407.5 357.5 

90 610 530 477.5 425 375.5 

+90 625 542.5 487.5 435 380 

 
Poverliftinq və benç-press idman növü üzerə dərəcə tələbləri  

Kişilər 

Ç/d İU İUN I II III 

52 142.5 125 107.5 87.5 75 

56 155 135 117.5 95 82.5 

60 170 147.5 127.5 102.5 87.5 

67,5 192.5 150 130 117.5 100 

75 215 162.5 140 130 112.5 

82,5 235 177.5 152.5 142.5 120 

90 252.5 190 165 152.5 125 

100 270 205 175 165 132.5 

110 287.5 220 180 175 137.5 

125 305 235 195 185 142.5 

140 320 242.5 200 195 150 

+140 330 250 205 200 155 

 
                                                                                                                                               

qadınlar 

Ç/d İU İUN I II III 

44 77.5 65 57.5 52.5 47.5 

48 85 77.5 65 57.5 52.5 

52 95 85 70 62.5 57.5 

56 102.5 87.5 77.5 70 62.5 

60 110 95 82.5 75 67.5 

67.5 122.5 107.5 87.5 82.5 75 

75 132.5 115 100 90 82.5 

82.5 142.5 125 107.5 97.5 87.5 

90 150 130 115 102.5 92.5 

90+ 155 135 117.5 105 95 
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İU - 2 dəfə Respublika yarışlarında təsnifata uyğun olaraq normativ yerinə 

yetirildikdə və beynəlxalq yarışda təsdiq edildikdə verilir. 
 

 
 

REQBİ   
Dərəcə tələbləri 

 
Reqbi-15. İdman ustası – Avropa çempionatının C divizionunda komandanın 

tərkibində çıxış edərək 3-cü yeri tutmaq; ölkə çempionatının qalibi olan komandanın 
tərkibində çıxış etmək; 

Reqbi-7. İdman ustası – Azı 4 komandanın iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq turnirdə 
və ya Avropa çempionatının seçmə yarışlarında ilk onluğa daxil olmuş yığma komandanın 
tərkibində çıxış etmək; ölkə çempionatının qalibi olan komandanın tərkibində çıxış etmək; 

İUN -  Azı 4 komandanın iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq turnirdə və ya Avropa 
çempionatının seçmə yarışlarında 1-3-cü yerləri tutmuş gənclərdən ibarət yığma komandanın 
tərkibində çıxış etmək; Gənclər arasında keçirilən ölkə birinciliyində qalib olmuş komandanın 
tərkibində çıxış etmək; 

I idman dərəcəsi – Azı 4 komandanın iştirakı ilə keçirilən ölkə çempionatında 3-cü 
yeri tutmuş komandanın tərkibində çıxış etmək; Gənclər arasında keçirilən ölkə birinciliyində 
2-ci yeri tutmuş komandanın tərkibində çıxış etmək; 

II idman dərəcəsi – Gənclər arasında keçirilən ölkə birinciliyində 3-cü yeri tutmuş 
komandanın tərkibində çıxış etmək; 

III idman dərəcəsi – Yeniyetmələr arasında keçirilən ölkə birinciliyində 3-cü yeri 
tutmuş komandanın tərkibində çıxış etmək. 

 
 

SAMBO   
Dərəcə tələbləri 

 
İU – Yeniyetmələrin Avropa və dünya birinciliyində 1-ci yeri; gənclərin Avropa 

çempionatında 1-ci yeri; gənclərin dünya çempionatında 1-2-ci yerləri; böyüklərin Avropa 
çempionatında 1-3-cü yerləri tutmaq; böyüklər arasında dünya çempionatında 1-3-cü yerləri 
tutmaq; Avropa Oyunlarında 1-3-cü yerləri tutmaq, böyüklərin ölkə çempinatında 1-ci yeri və 
16 ölkənin müvafiq çəki dərəcəsində 12 idmançının iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq turnirdə 1-
3-cü yerləri tutmaq; 

Qeyd: Ölkə çempionatlarında və birinciliklərində göstərilmiş yerlər hər çəki 
dərəcəsində 16 iştirakçıdan (yüngül və ağır çəkidə 12 nəfər) az olmamaq şərtilə tutulmalıdır. 

 
Döyüş Sambosu: İU – Böyüklərin Avropa çempionatında 1-2-ci yerləri; böyüklər 

arasında dünya çempionatında 1-3-cü yerləri tutmaq; 
 
İUN –yeniyetmələrin ölkə birinciliyində 1-ci yeri; gənclərin ölkə birinciliyində 1-3-cü 

yerləri; böyüklərin ölkə çempionatında 2-3-cü yerləri tutmaq; 
I idman dərəcəsi – İl ərzində şəhər miqyaslı yarışlardan aşağı olmayan yarışlarda 

İUN dərəcəli idmançılar üzərində 2 qələbə və ya I dərəcəli idmançılar üzərində 8 qələbə 
qazanmaq; 

II idman dərəcəsi – İl ərzində şəhər və rayon miqyaslı yarışlardan aşağı olmayan 
yarışlarda I dərəcəli  idmançılar üzərində 2 qələbə və ya II dərəcəli müxtəlif idmançılar 
üzərində 8 qələbə qazanmaq; 

III idman dərəcəsi – İl ərzində idman cəmiyyəti, klubu və ya rayon birinciliyində II 
dərəcəli müxtəlif idmançılar üzərində 2 qələbə və ya 6 dərəcəsiz idmançılar üzərində qələbə 
qazanmaq. 
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ŞAHMAT 
Dərəcə tələbləri 

Kişilər və qadınlar 
 

İU - Kişilər (qadınlar) arasında ölkə çempionatında qalib gəlmək; AŞF-nın təsnifat 
komissiyasının (TK) təsdiq etdiyi (aşağıda göstərilən cədvəl üzrə) normanı yerinə yetirmək - 
bu zaman və ya normanı yerinə yetirdiyi andan 2 il müddətində fərdi əmsalı (FƏ) 2300 
(kişilər) və 2150 (qadınlar) olmalıdır: 
 

Yarışın 
Kateqoriyası 

Fərdi əmsal Norma üçün lazım olan 
xalların miqdarı (%-lə) Kişilər Qadınlar 

1 2301-2325 2101-2125 67 

2 2326-2350 2126-2150 64 

3 2351-2375 2151-2175 61 

4 2376-2400 2176-2200 58 

5 2401-2425 2201-2225 55 

6 2426-2450 2226-2250 52 

 
1. İU adı norma yerinə yetirildiyi andan 2 il ərzində 2-ci dəfə yerinə yetirilərsə və ya FƏ 2300 

(kişilər) və 2125 (qadınlar) olduqda İU adı verilir. 
2. Qadınlar kişilərin turnirində qəbul edilmiş normanı yerinə yetirdikdə onlar uyğun ad və 

dərəcələri (qadınlar arasında) almaq hüququna malikdirlər.  
3. İU normativi kəsrlə olarsa, o, yaxın yarım xala qədər yuvarlaqlaşdırılır. 
4. İU normativinın təyin olunması üçün yarışda ən çoxu iki I dərəcəli şahmatçı iştirak edə 

bilər. 
İUN – AŞF TK tərəfindən təsdiq edilmiş normanı yerinə yetirmək və bu zaman və ya 

norma yerinə yetirildikdən sonra 2 il müddətində FƏ 2200 (kişilər) və 2000 (qadınlar) 
olduqda. 
 

Yarışın 
kateqoriyası 

Fərdi əmsal Norma üçün lazım olan 
xalların miqdarı (%-lə) Kişilər Qadınlar 

1 2151-2176 1951-1975 67 

2 2176-2200 1976-2000 63 

3 2201-2225 2101-2025 59 

4 2226-2250 2026-2050 55 

5 2251-2275 2051-2075 51 

6 2076-2300 2076-2100 48 

 
Qeyd: Əgər İUN normativi müəyyən olunduqda kəsrlə alınarsa, onda o, ən yaxın 

yarım xala qədər yuvarlaqqlaşdırılır. İUN norması yalnız rəsmi Azərbaycan çempionatları, 
birincilikləri və turnirlərində, Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan MR çempionatlarında 
müəyyən edilə bilər. 

  I, II   idman dərəcələri qazanmaq üçün xalların 75 faizini toplamaq və əmsalı 
müvafiq olaraq 2, 3 olan turnirlərdə 1-ci yeri tutmaq lazımdır. III dərəcə toplamaq üçün əmsalı 
4  olan turnirdə xalların 70 faizini toplamaq və ya 1-ci yeri tutmaq, IV dərəcə toplamaq üçün 
əmsalı 5 olan turnirdə xalların 60 faizini toplamaq və ya 1-ci yeri tutmaq lazımdır. 
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Kəsirli əmsalı olan turnirlər üçün norma (görüşlərin sayına görə faizlər) 

aşağıdakı cədvəl üzrə müəyyənləşdirilir: 

 

Birinci bölmə İkinci bölmə 

Turnir 
əmsalı 

Ə(t) 

Dərəcələr Turnir əmsalı 
Ə(t) 

IV dərəcə 
Norma (%-lə) I (II - III) II (III – IV) 

Norma (%-lə) 

1.00 50 30 4.00 50 

1.01-1.10 53 32 4.01-4.10 51 

1.11-1.20 55 34 4.11-4.20 52 

1.21-1.30 58 36 4.21-4.30 53 

1.31-1.40 60 38 4.31-4.40 54 

1.41-1.50 63 40 4.41-4.50 55 

1.51-1.60 65 42 4.51-4.60 56 

1.61-1.70 68 44 4.61-4.70 57 

1.71-1.80 70 46 4.71-5.80 58 

1.81-1.90 73 48 4.81-4.90 59 

1.91-2.00 75 50 4.91-5.00 60 

 
 Qeyd: Turnirin əmsalı 2.00-dən 3.00-ə qədər, yaxud 3.00-dən 4.00-ə qədər olduqda 

birinci bölmədə vergüldən sonra müvafiq rəqəm yazılmış sətri tapmaq lazımdır. Onda ikinci 
və üçüncü sütunlarda ya II və III, ya da III və IV dərəcələr üçün müvafiq normalar 
müəyyənləşdirilir. 
Əmsal 1.00-dan az olduqda üçüncü sütünda I dərəcə üçün norma müəyyənləşdirilir. 
        4. Turnir əmsalını müəyyənləşdirmək üçün aşağıdakı göstəricilər tətbiq olunur: 
dərəcəsiz - 5, IV, III, II, I dərəcələr müvafiq surətdə  4, 3, 2, 1, İUN – 0, İU - 1. Hər dərəcədən 
olan iştirakçıların sayı həmin dərəcənin göstəricisinə vurulur. Alınan hasillər toplanır və cəm 
turnir iştirakçılarının sayına bölünür. 

Misal: Məsələn 2 - I d, 5 – II d, 3 - III d və 6 – IV dərəcəli şahmatçının iştirak etdiyi 
turnirin əmsalı belə müəyyənləşdirilir:  
(2x1+5x2+3x3+6x4):16=281 (bölünmədə vergüldən sonra iki işarə götürülür. Əgər üçüncü 
işarə 5 və ya daha çoxdursa onda 2-ci işarəyə vahid artırılır). 

2.81 əmsalını birinci bölmədə aşağıdan II sətirdə tapırıq. İkinci sütunda müəyyən edirik 
ki, II dərəcə almaq üçün mümkün xalların 73 %, yəni 10,95 yuvarlaqlaşdırılmaqla 11 xal 
toplamaq lazımdır. III d üçün (3-cü sütünda) 48%, yəni 7.2 yuvarqlaşdırlmaqla 7 xal toplamaq 
lazımdır  (xalların dörddə biri və daha çoxu 0,5 kimi qəbul olunur, az hissə isə atılır). 

İsveçrə sistemi üzrə keçirilən yarışlarda və komanda yarışlarında turnir əmsalı hər bir 
iştirakçı üçün onun rəqiblərinin əmsalının orta səviyyəsi üstəgəl onun özünün əmsalı kimi 
müəyyənləşdirilir. 

 
Fərdi əmsallar (FƏ) sistemi 

 
1. 1993-cü ilin yanvar  ayının 1-dən etibarən bütün şahmat yarışlarında iştirak edən 

şahmatçılar üçün FƏ hesablanır. 
2. Şahmatçı üçün FƏ olaraq Beynəlxalq və ya milli əmsallarından ən yüksək olanı qəbul 

edilir. 
3. Beynəlxalq əmsala (reytinqə) malik şahmatçılar üçün FƏ kimi onların 01.01.93-cü il 

tarixinə malik oludqları ELO əmsalları götürülür: Digər dərəcələr üçün ilkin FƏ aşağıdakı 
kimi müəyyən edilir. 
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Dərəcə Kişilər Qadınlar 

İUN 2200 2000 

1 dərəcə 2000 1850 

 
4. FƏ TK tərəfindən ölkədə keçirilən bütün rəsmi yarışlarda (dairəvi sistem üzrə ən azı 11 

tur, İsveçrə sistemi üzrə – 9, komanda yarışlarında – 7 tur oynanılmalıdır) hesablanır. 
5. Şahmatçının fərdi əmsalı aşağıdakı hallarda azaldılmır: 

a) I yeri tutduqda (digər şahmatçılarla bölüşdürmədən) və matçı udduqda  
 

b) FİDE tərəfindən hesablanan yarışlarda 1-ci yeri bölüşdürdükdə: 
 

v) FƏ 2550 (kişilər) və 2450 (qadınlar) çox olan beynəlxalq qrossmeysterlər şəhər, 
vilayət, KİC və bu miqyaslı yarışlarda iştirak etdikdə. 

 
6. Yarışın kateqoriyası FƏ-ların orta qiymətinə görə müəyyən edilir. 
7. Yarışda FƏ hesablanması üçün Təşkilat Komitəsi yarışların başlanmasına ən azı 3 gün 

qalmış AŞF TK sifariş vərəqini təqdim etməli və TK bu yarışda idman dərəcə və adlarının 
yerinə yetirmə normativinı müəyyən etməlidir. 

8. Bütün yarışların Təşkilat Komitələri yarış qurtardıqdan ən geci bir ay müddətində yarış 
cədvəlinin bir nüsxəsini FƏ hesablanması üçün AŞF TK təqdim etməli və bu zaman 
uyğun maliyyə xərclərini AŞF – nin hesabına köçürməlidir. 

9. Şahmatçılar fərdi olaraq qeyri-rəsmi turnirlərdə çıxış etdikdə yarış cədvəlini (fərdi vərəqi) 1 
aydan gec olmayaraq AŞF TK təqdim etməlidir. Əks təqdirdə onun FƏ hər bir yarış üçün 
(nəticəsi təqdim edilməmiş) 30 vahid azaldılır. 

 
Dərəcə tələblərinin yerinə yetirilməsi şərtləri 

 
1. İU, İUN və 1-ci dərəcə idman normativi yalnız AŞF TK tərəfindən müəyyən edilir və TK 

arayışı əsasında  verilir. 
2. İU normativinın yerinə yetirilməsi üçün dairəvi sistem üzrə ən azı 11, İsveçrə sistemi üzrə 

9, komanda yarışlarında 7 tur oynanılmalıdır. Bu zaman ən azı 6 İU və yaxud daha 
yüksək ad sahibləri ilə oynamaq lazımdır. İU normativinın təyin edilməsi üçün turnir 
iştirakçılarının FƏ orta qiymətlə ən azı 2301 (kişilər) və 2101 (qadınlar) olmalıdır. 

3. İUN normativinı müəyyən etmək üçün dairəvi sistem üzrə turnirlərdə ən azı 11, İsveçrə 
sistemi üzrə 9 və komanda yarışlarında 7 görüş oynamaq lazımdır. Bu vaxt ən azı 6 
görüşü həmin ad sahibləri ilə oynamaq lazımdır. İUN normativinın təyin edilməsi üçün 
turnir iştirakçılarının orta FƏ 2151 (kişilər) və 1951 (qadınlar) olmalıdır. 

4. III və daha yüksək dərəcə almaq üçün yarışlarda şahmat saatlarının olması və görüşlərin 
yazılması vacibdir. İU, İUN və 1 d. normativləri oyunun aşağıdakı sürəti olan reqlamentdə 
təyin olunur.  

 

İU normativi üçün 20 gedişə ən azı 1 saat 

İUN normativi üçün 24 gedişə ən azı 1 saat 

1 dərəcə normativi üçün 25 gedişə 1 saat 

 
Əmsalı 2.01 və daha çox turnirlərdə görüş üçün hər bir oyunda 1 saat vaxt verilir. Gündə ən 
çoxu iki görüş keçirilir. 

 
5. Şahmatçının eyni vaxtda birdən çox şəxsi yarışda oynamaq hüququ yoxdur (qiyabi 

yarışlardan başqa) 
6. Şahmatçı fərdi əmsal aldıqdan sonra (I dərəcə və daha yuxarı idman dərəcələri) idman 

dərəcəsini hər il təsdiq etmir.  
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Şahmat bəstəçiliyi  
1.Şahmat bəstələrinin tərtibi üzrə 

 
İU – FİDE (PCCC) şəxsi və komanda Dünya çempionatında 1-5-ci yerləri tutmaq, Ölkə 

çempionatlarında istənilən bölmədə 1-ci yeri tutmaq, istənilən beynəlxalq yarışda 1-3-cü yeri 
tutmaq və FİDE albomuna daxil olmaqla yuxarıda göstərilən hesabata görə 100 xal toplamaq; 

İUN – Ölkə çempionatında 2-3-cü yeri tutmaq, istənilən beynəlxalq yarışda mükafat, 
fəxri rəy almaqla aşağıda göstərilən hesabat üzrə nəşr olunmuş bəstələrə görə 50 xal 
toplamaq- mükafat almış bəstəyə görə-5 xal, fəxri rəy – 3 xal, tərifnamə-2 xal, xarici şahmat 
və ya şəhmat bəstəliçiliyi curnalında nəşrə görə-1 xal. 

I idman dərəcəsi  - istənilən respublika miqyaslı müsabiqədə 1-3-cü yeri tutmaq və ya 
fəxri rəy almaq, istənilən beynəlxalq yarışda fərqlənmə almaq; 

II  idman dərəcəsi  - istənilən müsabiqədə ən azı tərifnamə almaq; 
III idman dərəcəsi  -  10 – dan az olmayaraq bəstə nəşr etdirmək; 
Qeyd: 1. İstənilən komandalar arası yarış (FİDE yarışlarından başqa) səviyyəsinə görə   

            ölkə çempionatına bərabər sayılır. 
                    2. Dərəcə və adların alıınması üçün İUN – 15 və İU-25 bəstədən ibarət     
                        yaradıcılıq hesabatı təqdim etməlidir.  
  

1. Şahmat bəstələrinin əyani həlli üzrə 
 

İU - Əyani həll üzrə ölkə çempionatında qalib gəlmək; FİDE-nin (PCCC) komanda və 
şəxsi çempionatında 1-5-ci yerləri tutmaq; 

İUN– Əyani həll üzrə ölkə çempionatında 2-3-cü yerləri tutmaq; FİDE-nin komanda və 
şəxsi çempionatında 1-10-cu yerləri tutmaq; 

I idman dərəcəsi –  Əyani həlli üzrə ölkə çempionatında 75 faizdən az olmayaraq xal 
toplamaq; həll üzrə istənilən müsabiqədə 3 dəfə qalib gəlmək; 

II idman dərəcəsi – Şahmat bəstələrinin həlli üzrə keçirilən istənilən müsabiqədə 75 
faizdən az olmayaraq bəstə həll etmək; həll üzrə istənilən müsabiqədə qalib gəlmək. 

III idman dərəcəsi – Şahmat bəstələrinin həlli üzrə keçirilən istənilən müsabiqədə 50 
faizdən az olmayaraq, bəstə həll etmək. 

     
 

 UNİVERSAL DÖYÜŞ   
Dərəcə tələbləri 

 
İU – Dünya çempionatında 1-3-cü yerləri tutmaq; Avropa çempionatında 1-ci yeri 

tutmaq; gənclər arasında keçirilən Dünya və Avropa birinciliklərində 1-ci yeri tutmaq – (18-20 
yaş);  

İUN – Dünya və Avropa birinciliklərində mükafatçı olmaq, Azərbaycan çempionatında 1-
3-cü yerləri tutmaq; gənclərin respublika birinciliyində 1-3-cü yerləri tutmaq;  

I idman dərəcəsi – il ərzində şəhər miqyaslı yarışlardan aşağı olmayan yarışlarda I 
dərəcəli müxtəlif idmançılar üzərində 10 qələbə, II dərəcəli idmançılar üzərində 20 qələbə 
qazanmaq; 

II idman dərəcəsi – il ərzində şəhər və klub miqyaslı yarışlardan aşağı olmayan 
yarışlarda II dərəcəli idmançılar üzərində 8 qələbə və ya III dərəcəli müxtəlif idmançılar 
üzərində 16 qələbə qazanmaq; 

III idman dərəcəsi – il ərzində miqyasından asılı olamayaq yarışlarda III dərəcəli 
müxtəlif idmançılar üzərində 6 qələbə və ya dərəcəsiz idmançılar üzərində 12 qələbə 
qazanmaq. 

 
 
 



 91 
''VƏTƏNİN MÜDAFİƏSİNƏ HAZIRAM'' POLİATLON ÇOXNÖVÇÜLÜYÜ   

Dərəcə  tələbləri 
 

S/n Proqramı növləri İU İUN I II III 

1 Beşnövçülük proqramında 480 xal 400 xal 345 xal 280 xal 195 xal 

2 Dördnövçülük proqramında 370 xal 315 xal 285 xal 230 xal 170 xal 

3 Üçnövçülük proqramında 280 xal 250 xal 220 xal 180 xal 140 xal 

 
Qeyd: 1. Azərbaycan Respublikasının idman ustası və idman ustalığına namizəd  
              dərəcələri ancaq Respublikanın final yarışlarında qazanılmış xallara əsasən verilir. 
           2. “VMH” poliatlon üzrə yarışların proqramına aşağıdakı növlər daxildir. 
Beşnövçülük: 100 m, 3000 m, qaçış, güllə  atıcılığı, turnikdə dartınma və qumbara atma. 
Dördnövçülük: 100 m, 3000 m, güllə atıcılığı və qumbara atma. 
Üçnövçülük: 100 m, qaçış, güllə atıcılığı və qumbara atma 

        
 
                                             AVTOMOBİL  İDMANI 

Dərəcə  tələbləri  
 

İU  - şəxsi yarışlarda 2 il ardıcıl ölkə çempionu olmaq; 
I qrupa daxil olan yarışlarda sürücü kimi 180 təsnifat xalı, yedəkçi kimi 250 təsnifat xalı 

toplamaq; 
Kartinq üzrə ölkə klub komandaları arasında çempion, 1-ci yeri tutan komandanın 

heyyətində olmaq (bu şərtlə ki, yarışların 50%-dən çoxunda iştirak etməli) və ölkə çempionu 
olmaq; 

İUN  - şəxsi yarışlarda ölkə çempionu adını qazanmaq; 
2 dəfə ardıcıl olaraq ölkə çempionatının mükafatçısı olmaq; 
I qrupa aid yarışların 50%-dən çoxunda iştirak etməklə I-II qrup yarışlarda sürücü kimi 

180, yedəkçi kimi 250 təsnifat xalı toplamaq; 
Kartinq üzrə ölkə klub komandaları arasında keçrilən çempionatda mükafata layiq yer 

tutan komandanın heyətində olmaq (bu şərtlə ki, yarışların 50%-dən çoxunda iştirak etsin); 
 
      İU (çoxnövçülük üzrə) - Ölkə çempionatında 1-ci yeri tutmuş komandanın heyətində 
iştrak etmək; 
      2 il fasiləsiz ölkə çempionatında 2-ci yeri tutmuş komandanın heyyətində iştirak etmək; 
      Ölkə kuboku almış komandanın heyətində iştirak etmək; 
      1il ərzində 3 dəfədən az olmayaraq beynəlxalq yarışlarda iştrak edən ölkə yığma 
komandasının heyətində iştirak etmək; 
 
     İUN (sprint üzrə) - Ölkə çempionatında mükafata layiq II yeri tutmuş komandanın 
heyətində iştirak etmək; 
      Ölkə kuboku uğrunda yarışların finalçısı olmuş komandanın heyətində iştirak etmək; 
      Bir və ya bir neçə beynəlxalq yarışlarda iştirak edən komandanın heyətində iştirak etmək. 
 

 
QALAQAPI (QO) 

 
Qalaqapı (Go) üzrə aşağıdakı dərəcə və adlar verilə bilər:  
III dərəcə, II dərəcə, I dərəcə, idman ustalığına namizəd, idman ustası, ustad 

(qrossmeyster). Dərəcə və ya ad almaq üçün aşağıdakı normaları yerinə yetirmək lazımdır. 
III dərəcə üçün: 
Bir yarışda 19x19 taxta üzərində minimum 5 oyundan ən azı 3 qələbə qazanmaq.  
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II dərəcə üçün: 
III dərəcəli oyunçulardan ibarət olan bir yarışda minimum 5 oyundan ən azı 3 qələbə 

qazanmaq.  
I dərəcə üçün: 
II dərəcəli oyunçulardan ibarət olan bir yarışda minimum 5 oyundan ən azı 3 qələbə 

qazanmaq.  
İdman ustalığına namizəd  üçün: 
I dərəcəli oyunçulardan ibarət olan bir yarışda minimum 7 oyundan ən azı 5 qələbə 

qazanmaq; 
yaxud göstərilən yarışlardan birinin qalibi olmaq (Qadınlar arasında ölkə birinciliyi, 

Gənclər arasında ölkə birinciliyi, Bakı çempionatı).  
İdman ustası üçün: 
Ölkə çempionu olmaq, yaxud idman ustalığına namizədlərdən ibarət olan bir yarışda 

minimum 9 oyundan ən azı 7 qələbə qazanmaq.  
Ustad (Qrossmeyster) üçün: 
İdman ustası normalarını yerinə yetirən yüksək reytinqli oyunçuya Azərbaycan 

Qalaqapı (Go) Federasıyası tərəfindən Ustad adı verilə bilər. 
 

                                                      
KAPOEYRA 

Dərəcə  tələbləri 
 

İU- Dünya çempionatı I-III yerləri tutmaq, yaxud IV-V yerlər – 2 dəfə tutmaq. Avropa 
çempionatı, 
              Avropa Kuboku və ya Dünya kubokunda I-II yerləri tutmaq və yaxud III yeri  2 dəfə 
tutmaq.  
              Ölkə çempionatında  I yeri 4 dəfə ardıcıl olaraq tutmaq. 
 

Qeyd: Dünya çempionatının IV-V yerləri, Avropa çempionatı və Dünya kubokunun  
           III yeri və Avropa kubokunun II-III yerlərinin əmsalı bərabər tutulur.   

 
İUN - Ölkə çempionatında  I yeri  1 dəfə və II-III yerlər 1 dəfə, yaxud II-III yerlər 3 dəfə 

tutmaq. 
 

I Dərəcə - Ölkə çempionatında I yeri  1 dəfə, yaxud II-III yerləri - 2 dəfə tutmaq. 
II dərəcə - Ölkə çempionatında II yeri  1 dəfə tutmaq. 
III dərəcə - Ölkə çempionatında III yeri  1 dəfə, yaxud IV-V yerləri  2 dəfə tutmaq. 

 
 

PANKRATİON və QRAPPLİNQ 
                                                      Dərəcə tələbləri 
 

İU- Dünya çempionatında   1-3-cü yerləri tutmaq və Avropa çempionatında 1--ci yeri 
tutmaq; 

2 dəfə Gənclərin dünya birinciliyində 1-3-cü yerləri tutmaq; 
2 dəfə Avropa birinciliyində 1-ci yeri tutmaq (18-20 yaş ); 
 
İUN - Yeniyetmələrin dünya birinciliyində 1-3-cü yerləri tutmaq (16-17 yaş); 
Ölkə çempionatında 1-3-cü yerləri tutmaq, ən azı 3 qələbə qazanmaq; 
Gənclərin və Yeniyetmələrin ölkə birinciliyində 1-2-ci yerləri tutmaq və ən azı 3 qələbə 

qazanmaq; 
Şəhər miqyaslı yarışlarda 1-ci yer və ya il ərzində  bu miqyasda I dərəcəli müxtəlif 

idmançılar üzərində 10 qələbə qazanmaq; 
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I idman dərəcəsi- Gənclərin və Yeniyetmələrin ölkə birinciliyində 3-cü yeri tutmaq; 
İl ərzində şəhər miqyaslı yarışlardan aşağı olmayan yarışlarda I dərəcəli müxtəlif 

idmançılar üzərində 10 qələbə, II dərəcəli idmançılar üzərində 20 qələbə qazanmaq. 
 
II idman dərəcəsi- İl ərzində şəhər və klub miqyaslı yarışlardan aşağı olmayan 

yarışlarda II dərəcəli idmançılar üzərində 8 qələbə və ya III dərəcəli müxtəlif idmançılar 
üzərində 16 qələbə qazanmaq. 

 
III idman dərəcəsi- İl ərzində miqyasından asılı olmayaraq müxtəlif yarışlarda III 

dərəcəli idmançılar üzərində və ya dərəcəsiz idmançılar üzərində 12 qələbə qazanmaq. 
 

 

AZƏRBAYCAN MILLI İDMAN NÖVLƏRI ÜZRƏ   
Dərəcə tələbləri 

 
MİLLİ  GÜLƏŞ 

 
İU-ölkə çempionatında iki il ardıcıl I yer tutmaq,  

İUN- ölkə çempionatında I yeri tutmaq; 

I idman dərəcəsi – ölkə çempionatında II,III yerləri tutmaq və ya il ərzində şəhər və rayon 

miqyasından aşağı olmayan yarışlarda I dərəcəli idmançılar üzərində 6 və ya II dərəcəli 

idmançılar üzərində 12 qələbə qazanmaq; 

II idman dərəcəsi – il ərzində şəhər idman klubu miqyasından aşağı olmayan yarışlarda II 

dərəcəli idmançılar üzərində 5 və ya III dərəcəli idmançılar üzərində 10 qələbə qazanmaq; 

III idman dərəcəsi – il ərzində istənilən miqyasından asılı olmayan  yarışlarda II dərəcəli 

idmançılar üzərində 4 və ya III dərəcəli idmançılar üzərində 8 qələbə qazanmaq; 
 

Dərəcə tələblərinin yerinə yetirilməsi şərtləri 
 

-İU və İUN dərəcəsi almaq üçün təsnifat yarışlarında həmin çəki dərəcəsində                     

ən azı 12 nəfər idmançının iştirak etməsi şərti ilə. 

-Hər çəki dərəcəsində azı 12 idmançı olmalıdır. Ağır çəki dərəcəsində azı 6 iştirakçı ola bilər. 

-Yarışların miqyasından asılı olmayaraq öz təsnifat dərəcəsindən yuxarı dərəcəli güləşçi 

üzərində qazanmış bir  qələbə iki qələbəyə bərabərdir. 
 

ZORXANA VƏ PƏHLİVAN GÜLƏŞİ 

 

Zorxana – qrup (komandalı) hərəkətləri üzrə 
 

İU- Dünya çempionatında I yerləri və ya Avropa çempionatında I yerləri və ya Gənclərin 

Avropa birinciliyində I yeri tutmuş komanda üzvlərinə; 

İUN -Dünya çempionatında II-III  yerləri və ya Avropa çempionatında II yeri və ya Gənclərin 

Avropa birinciliyində II yeri və ya ölkə çempionatında I yerləri və ya Gənclərin ölkə 

birinciliyində I yeri  tutmuş komanda üzvlərinə; 

I idman dərəcəsi – Ölkə çempionatında II-III yerləri tutmuş və ya Gənclər arasında ölkə 

birinciliyində II yeri tutmuş komanda üzvlərinə; 

II idman dərəcəsi – Zorxana idmanı ilə iki il məşğul olan və Federasiya tərəfindən müəyyən 

edilmiş test normativlərini yerinə yetirən idmançılara verilir; 

III idman dərəcəsi – Zorxana idmanı ilə bir il məşğul olan və Federasiya tərəfindən müəyyən 

edilmiş test normativlərini yerinə yetirən idmançılara verilir; 
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Zorxana fərdi hərəkətlər üzrə 
 

İU- Dünya çempionatında I yerləri və ya Avropa çempionatında I yeri tutmaq; 

İUN- Dünya çempionatında II-III yerləri və ya Avropa çempionatında II-III yerləri  və ya 

Gənclərin Avropa birinciliyində II yeri və yaxud ölkə çempionatında I yerləri tutmaq; 

I idman dərəcəsi – ölkə çempionatında II-III yerləri və ya Gənclər arasında ölkə birinciliyində 

I yeri tutmaq; 

II idman dərəcəsi –  2 il Zorxana idmanı ilə  məşğul olan  idmançılara, Federasiya tərəfindən 

qəbul edilmiş test normativlərini  ödəyənlərə; 

III idman dərəcəsi – 1 il Zorxana idmanı ilə məşğul olan idmançılara, Federasiya tərəfindən 

qəbul edilmiş test normativlərini ödəyənlərə; 
                     

Zorxana – pəhlivan güləşi üzrə  
 

İU- öz çəki dərəcəsində  Dünya çempionatında I-II yerləri və ya Avropa çempionatında I 

yerləri və ya Gənclərin Avropa birinciliyində I yer tutmaq; 

İUN – öz çəki dərəcəsində Dünya çempionatında III  yerləri və ya Avropa çempionatında II 

yeri, yaxud ölkə çempionatında I yer və yaxud Gənclərin ölkə birinciliyində I yeri  tutmaq;  

I idman dərəcəsi –  öz çəki dərəcəsində ölkə çempionatında III yeri və ya Gənclər arasında 

ölkə birinciliyində II yeri tutmaq; 

II idman dərəcəsi – Pəhlivan güləşi üzrə 2 il məşğul olan və Federasiya tərəfindən müəyyən 

edilmiş test  normativlərini yerinə yetirən idmançılara verilir; 

III idman dərəcəsi – Pəhlivan güləşi üzrə 1 il məşğul olan və Federasiya tərəfindən müəyyən 

edilmiş test normativlərini yerinə yetirən idmançılara verilir; 
 

Dərəcə tələblərinin yerinə yetirilməsi şərtləri 
 

- İU və İUN dərəcəsi almaq üçün təsnifat yarışlarında həmin çəki dərəcəsində                     

ən azı 12 nəfər idmançının iştirak etməsi şərti ilə. 

- Hər çəki dərəcəsində azı 12 idmançı olmalıdır. Ağır çəki dərəcəsində azı 6 iştirakçı ola bilər. 

- Yarışların miqyasından asılı olmayaraq öz təsnifat dərəcəsindən yuxarı dərəcəli güləşçi 

üzərində qazanmış bir qələbə iki qələbəyə bərabərdir. 
 

NƏRD 
 

İU- Dünya çempionatında, Dünya kubokunda və ya Avropa çempionatında nərdin uzun və ya 

qısa növündə I-VIII  yerləri və ölkə çempionatında I-II yerləri  tutmaq; 

İUN-  Nərdin uzun və ya qısa növündə ölkə çempionatında III-IV yerləri tutmaq; 

 I idman dərəcəsi – Nərdin uzun və ya qısa növündə ölkə çempionatında V-VIII yerləri və ya  

şəhər miqyasli yarişlarda I-II yerləri və ya rayon miqyaslı yarışlarda I yeri tutmaq; 

II idman dərəcəsi –  Nərdin uzun və ya qısa növündə  şəhər miqyaslı yarışlarda III yeri və ya  

rayon miqyaslı yarışlarda II yeri tutmaq; 

III idman dərəcəsi – Nərdin uzun və ya qısa növündə şəhər miqyasli yarışlarda IV-V  yerləri 

və ya rayon miqyaslı yarışlarda III yeri tutmaq; 

 

BOULİNQ 

Dərəcə tələbləri   
  

Azərbaycan 
Respublikasının 

idman ustası 

Dünya və Avropa 
çempionatları və 

kubokları 

WTBA və ETBF-nin 
himayəsi altında 

keçirilən beynəlxalq 
yarışlar 

 
Azərbaycan çempionatı və ya 

ölkə kuboku 
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 Kişilər və qadınlar 

(xallardan asılı olmayaraq) 
Tutulmalı 
yer 

Kişilər 
xal 

Qadınlar 
xal 

Azərbaycan 
Respublikasının 
idman ustası 

Master finala 
vəsiqə qazanma 

 

Master final daxilində 
növbəti mərhələyə 
vəsiqə qazanma 

 
      1 

 
    208 

 
    200 

Idman ustası - -    1-3    203    195 

I idman  
dərəcəsi 

             - -    1-3    198    190 

II idman 
dərəcəsi 

- -    1-3    193    185 

III idman 
dərəcəsi 

- -    1-3    188    180 

                                                                   

SƏMTİ MÜƏYYƏN ETMƏ 
Dərəcə tələbləri 

 
 
Yarışın dərəcəsi 

 
           Növü 

Dərəcəyə dair tələblər Yerinə yetirilməsi 
şərtləri 

Tutulması zəruri olan yer Müvafiq ixtisaslı 
hakimlərin sayı 

           AR İU       İU      İUN 

             1               2 3        4       5 

 
 
Dünya birinciliyi 

Fərdi hesabda               1 - 15  
Dünya birinciliyinin 
keçirilmə qaydaları üzrə 

Dünya kubokunun 
fərdi hesabında 

 
  1 – 10  

Estafetdə 1-14 (iştirakçı komandaların 
sayı 30-dan az olmamaq 
şərtilə) 

 
 
Avropa birinciliyi 

  Fərdi hesabda 1 - 10   
Avropa birinciliyinin 
keçirilmə qaydaları üzrə 

  Estafetdə 1-7 (iştirakçı komandaların 
sayı 20-dən az olmamaq 
şərtilə) 

 Gənclər arasında 
fərdi estafetdə 

 
           1 - 10 

Gənclər arasında  
estafetdə 

 
           1 - 3 

Respublika və beynəlxalq 
miqyaslı bədən tərbiyəsi 
və idman tədbirlərinin 
Vahid təqvim planına daxil 
edilmiş beynəlxalq statuslu 
yarışlar 

 
Fərdi hesabda 

 
1 - 3 

Dünya birinciliyinin 
keçirilmə qaydaları üzrə 

 
Estafetdə 

 
1 - 3 

Bu yarışların keçirilmə 
qaydaları üzrə (İUN 
dərəcəsinin verilməsi üzrə 
normaları daxil edən) 

 
 
Açıq ölkə Çempionatı, 
Açıq ölkə Kuboku 

 
 
Fərdi hesabda 

1 (əgər yarış təsnifatının bal 
sayı 700 baldan az 
olmazsa). Digər hallarda, 
məsafənin dərəcəsi İUN 
yüksək ola bilməz 

AR ali dərəcəli ən azı 3 
nəfər hakimin və ya 
təsnifatın İU dərəcə-sinə 
müvafiq olan xarici 
hakimlərin hakimlikdə 
iştirakı 

İU adı yarışların beynəlxalq inspektor tərəfindən qəbul edilmiş İU dərəcəli 
məsafədə keçirilməsi şərtilə, həmçinin, AR şempionatının fərdi proqram 
növündə AR İU adına malik və ya Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan 
idman adlarının və dərəcələrinin verilməsi sisteminə uyğun sistemə malik digər 
MDB ölkələrinin azı 5 idmançısının iştirakı şərtilə verilir. əgər AR 
çempionatında MDB ölkələrində olan idman adları və dərəcələri sistemindən 
fərqli sistem tətbiq edən ölkələr iştirak edərsə, AR yarışların İU kimi dərəcəsini 
təsdiq edərkən, xarici idmançının ölkəsinin reytinqində tutdugu konkret yeri AR 
İU və ya AR İUN reytinqinə müvafiq statusu nəzərə alınmalıdır. 
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Qeyd: xarici idmançının öz ölkəsinin reytinqində tutduğu yerin MDB ölkələrinin 
BDİU və AR İU üzrə balların sayına uyğunluğunu müəyyən edərkən hər 
konkret halda səmti müəyyən etmə idman növünün Beynəlxalq Səmti Müəyyən 
Etmə İdman Federasiyasının təsnifatına müvafiq olaraq həmin ölkədəki inkişaf 
səviyyəsi diqqətə alınacaqdır. 
AR İU adı və AR İUN dərəcəsini “Ümumi start – sprint”, “ümumi start – 
klassika”, “ümumi  start – kross”,  “xizək yarışı – ümumi start” və “səpələnmə” 
kimi növlərdə keçirilən yarışların nəticələrinə əsasən verilir. “Seçim” növündə 
İU adı və İUN dərəcəsi ayrı startlı keçirilən yarışlarının nəticələrinə əsasən 
verilir. AR İU – 18 ya.daşdan sonra verilir, AR İUN adı – 16 yaşdan sonra 
verilir. 

 
SƏMTİ MÜƏYYƏN ETMƏ idman növü üzrə İUN və digər kütləvi idman dərəcələrinin 

yerinə yetirilməsinə dair normativ və şərtlər 
 
 
Növün 
adı  

Yarışın təsnifat 
dərəcəsini 
müəyyən edən 
balların sayı 

Ölçü 
vahidi 

AR 
İUN 

     I 
Dərəcə 

    II 
Dərəcə 

   III 
Dərəcə 

    III 
Dərəcə 

III kiçik dərəcə 

   
 

 
1 k.d 

 
2 k.d 

  
   k.d 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bütün 
növlər, 
səmti 
müəyyən 
etmə 
üzrə 
verilmiş 
istiqamət
də qaçış 
yarışları 
(seçim 
üzrə 
yarışlard
an 
başqa) 

1200 

İş
ti
ra

k
ç
ıl
a

rı
n

 n
ə
ti
c
ə

lə
ri
 %

 -
 l
ə

 q
a

lib
in

 v
a

x
tı

n
d
a

n
 h

e
s
a

b
la

n
ır

 

131 147 174 209   

1100 129 144 170 204   

1000 126 141 166 199   

800 123 138 162 194   

630 120 135 158 189   

500 117 132 154 184 224  

400 114 129 150 179 219  

320 111 126 146 174 214  

250 108 123 142 170 209  

200 105 120 138 166 204  

160 102 117 135 162 199  

120 100 114 132 158 194  

100  111 129 154 189 III kiçik 
dərəcənin 
yerinə 
yetirilməsi üçün 
il ərzində 
ölkədə keçirilən 
istəlinən 
dərəcəli 
yarışlarda 3 
dəfə verilmiş 
nəzarət 
vaxtında 
məsafəni 
bitirmək 
zəruridir 

80  108 126 150 184 

63  105 123 146 179 

50  102 120 142 174 

36  100 117 138 170 

32   114 135 166 

25   111 132 162 

20   108 129 158 

16   105 126 154 

13   102 123 150 

10   100 120 146 

8     117 142  

6    114 138 

5    111 135 

4    108 132 

3    105 129 

2      123 

1      114 
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Normaların yerinə yetirilməsi şərtləri: 
 

1. Yarışların təsnifat dərəcəsi – nəzarət vaxtı ərzində məsafəni bitirmiş idmançılar 
arasında ən yüksək dərəcəyə malik 12 idmançı (6 estafet komanda) üçün 
hesablanmış balların məcmusu. Estafetdə komandanın orta balı əlavə edilir: estafet 
komanda iştirakçılarının bal cəminin mərhələ sayına bölməsindən alınan qismət 
nəticəsində hesablanır. Əgər fərdi hesabda məsafəni yarışda iştirak edən 10 
idmançıdan az idmançı bitirərsə və ya estafetdə iştirak edən 3 komandadan az 
komanda bitirərsə, yarışın təsnifat dərəcəsi müəyyən edilmir və müvafiq olaraq idman 
dərəcəsi və adları verilmir. 

2. Ballar idmançıların ixtisasından (dərəcələrindən) asılı olaraq əlavə edilir.                                                                                                                         
İdmançılara əlavə edilən ballar: AR İU – 100, AR İUN – 30, I dərəcə - 15, II dərəcə - 5, 
III dərəcə - 3, I k.d – 3, II k.d – 2, III k.d – 1, dərəcəsiz – 0,3.                                    

3. Ballar qüvvədə olan dərəcə və adlara görə əlavə edilir (son 2 il ərzində müvafiq 
normativlərin yerinə yetirilməsi şərtilə). İdmançının dərəcəsini  və adının sənədli 
təsdiqi olmadıqda, yarışın təsnifat dərəcəsinin hesablanması məqsədilə, onun 
dərəcəsi (adi) təsdiq olunmamış hər iki il üzrə bir dərəcə (kateqoriya) aşağı salınır. 
İdmançının ixtisasının sənədli təsdiq mümkün olmadıqda, yarışın dərəcəsi müəyyən 
olunarkən idmançının ixtisası “dərəcəsiz” kateqoriyasına qədər aşağı salınır. 

4. Kiçik dərəcələr 16 yaşdan az olmayan yaş kateqoriyalı yarışlarda verilir. 
5. Ölkədə keçirilən yarışlarda İU və İUN idman dərəcələri K/Q – 21 yaş qruplarında 

verilir, bu qrupun K/Q – 21 Elit kateqoriyasına bölgüsü zamanı qeyd olunan adlar və 
dərəcələr yalnız ən güclülər kateqoriyasında verilir. 

6. Veteranlara yarışda dərəcə və adlar verilmir. 
7. İdmançıya növbəti idman ixtisasının verilməsi üçün əsas AR qüvvədə olan yarış 

qaydalarına əsasən tətbiq edilmiş, yarış protokolundan sürət (çıxarış) hesab edilir. 
8. I dərəcənin verilməsi üçün yarışın hakimliyində AR (MDB ölkələrində) I hakimlik 

dərəcəsinə malik ən azı iki hakimin və ya müvafiq beynəlxalq dərəcəli bir nəfər 
hakimin iştirakı mütləqdir. Digər dərəcələrin verilməsi üçün hakimlikdə ən azı 3 
hakimin iştirakı vacibdir. 
 

 


