30,31 may – 01 iyun 2014-cü il tarixində Azərbaycanda (Nabran, Yalama qəs.)
Səmti müəyyən etmə idman növü üzrə beynəlxalq çempionatın - Azərbaycan xalqının
Ümummilli Lideri Heydər Əliyev adına Kubok Yarışının keçirilməsi
ƏSASNAMƏ
1. Yarışın məqsədi və vəzifələri
- Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin Müstəqil Azərbaycan
dövlətinin formalaşmasında mühüm rolu, eləcə də Cənubi Qafqaz regionunda sülh
və sabitliyin inkişafı işində böyük səyləri barədə beynəlxalq idman ictimaiyyətini
məlumatlandırmaq. Ənənəvi olaraq, 2013-cü ildən başlayaraq qeyd olunan səmti
müəyyən etmə üzrə beynəlxalq yarışlar hər ilin may ayında keçirilir.
- idmanın ölkəmizdə inkişafı üzrə Azərbaycan siyasətinin müsbət imicinin
Beynəlxalq Səmti Müəyyən Etmə İdman Federasiyası mühitində tanınmasına təsir
etmək;
- Gənclərin hərbi-vətənpərvər ruhunda tərbiyyə olunmasına təsir etmək;
- Səmti müəyyən etmə idman növünün ölkə əhalisi arasında kütləvi idman növü
kimi tanınması, sağlam həyat tərzi və ətraf mühitə qarşı qayğı ilə yanaşmağın
təbliğ olunması;
2. Yarışın keçirilmə yeri və tarixi
Yarış 30,31 may – 01 iyun 2014-cü il tarixlərində Nabran rayonu, Yalama qəs.,
meşə zolağında keçiriləcəkdir. Gediş sxemi və yarışın mərkəzi haqqında məlumat
Azərbaycan Respublikası Səmti Müəyyən Etmə İdman Federasiyasının (qarşıda mətn
üzrə AR SMEİF) saytında (www.smef.az), cari ilin may ayının 5-dən gec olmayaraq
Yarışın 2 saylı Məlumat Bülletenində dərc edilməlidir.

3. Yarışa rəhbərlik
Qeyd olunan yarışlara ümumi rəhbərliyi AR SMEİF ilə qarşılıqlı əlaqə yaradaraq,
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi həyata keçirir.
Yarışın hazırlığı və keçirilməsinə dair təşkilat yarışın Baş hakimi olan Xəyyam
Məmmədov başda olmaqla birbaşa Hakimlər kollegiyasına həvalə edilir. Yarışın
hakimlər kollegiyasının şəxsi heyəti cari ilin aprel ayının 20-dən gec olmayaraq
SMEİF –in Şurası tərəfindən təsdiq edilməlidir.

4. Yarışın iştirakçıları və keçirilmə şərtləri
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

Yarış açıq yarışdır. Nəticələrin yekunlaşdırıması komanda və fərdi hesablar
üzrə həyata keçirilir.
Yarışda Azərbaycanın və digər xarici ölkələrin Nazirlik, idarə, təşkilat, güc
strukturları, klub və Federasiyaların, şirkətlərin idman cəmiyyətlərinin, ali təhsil
müəssisələrinin komanda və nümayəndələri iştirak edə bilər. Komanda 8
(səkkiz) nəfərdən: 6 (altı) idmançı (4 (dörd) kişi və 2 (iki) qadın); 1 (bir)
komanda nümayəndəsi, 1 (bir) məşqçidən ibarət olmalıdır.
Yarış səmti müəyyən etmə idmanı üzrə verilmiş istiqamətdə keçirilir. Komanda
hesabı komanda üzvlərinin: 3 kişi və 1 qadının göstərdiyi ən yaxşı nəticələrin
yekunu üzrə müəyyən edilir. Fərdi hesabda istirakçıların tutduğu yer verilmiş
ardıcıllıqla məsafənin bütün nəzarət məntəqələrini keçmək üçün sərf edilmiş ən
qısa vaxt üzrə müəyyən edilir.
Yarış 2011-ci ilin oktyabr ayı və 2014-cü ilin fevral ayında idman xəritəçiliyi
sahəsində tanınmış xarici mütəxəssis olan M. Puqaç (Ukrayna) tərəfindən
çəkilmiş yeni idman xəritəsi üzrə keçirilir. Xəritə səmti müəyyən etmə idmanı
üzrə verilmiş istiqamətdə yarışın keçirilməsi üçün bütün beynəlxalq standartlara
cavab verir. Nəzarət məntəqələrində qeyd olunma elektron sistem üzrə həyata
keçiriləcəkdir. Elektron çip nömrə ilə birgə startdan öncə idmançılara təqdim
ediləcəkdir. Üzərində məsafələr qeyd olunmuş xəritə yalnız startdan sonra
təqdim ediləcəkdir.

Yarışın 1-ci günündə məsafə iki xəritə üzərindən keçəcəkdir:
«Səlimoba». Miqyas (m) = 1:10 000 (1 sm = 100 metr), h (bölmə boyu) = 2,5 metr.
Xəritə 2014-cü ilinfevralayındaMixayilPuqaç (Ukrayna) tərəfindənçəkilmişdir.
- «Xəzər» Turist bazası.Miqyas (m) = 1:10 000 (1 sm = 100 metr), h (bölmə boyu)
=
2,5
metr.
Xəritə
2011-ci
ilinoktyabrayındaMixailPuqaç
(Ukrayna)

tərəfindənçəkilmişdir.
2014-cü
tərəfindənkorrektəedilmişdir.

ilinfevralayındaM.Puqaç

(Ukrayna)

Xəritədə qeyd olunan ərazi məhdudiyyətli, mikrorelyefli düzənlik xüsusiyyətinə
malikdir:
- Şimal-şərqdə - “XƏZƏR” turist bazası və onun arxasında Xəzər dənizi
sahili;
- Şimal-qərbdə - məhdudiyyət yoxdur;
- Cənub-şərqdə - Yalama k. Dəniz sahilinə qədər asfalt yol.
- İki xəritənin poliqonunu meşədən keçən aydın torpaq yolu ayırır.

İkinci günün məsafəsi “Səlimoba” xəritəsi üzrə keçiriləcəkdir.
Miqyas (m) = 1:10 000; (1 sm = 100 metr), h (bölmə boyu) = 2,5 metr.
Xəritə 2014-cü ilin fevral ayında Mixail Puqaç (Ukrayna) tərəfindən çəkilmişdir.
Yarışın
iki
günü
üzrə
xəritələrin
keçəcəyi
ərazinin
xüsusiyyətləri:ümumiyyətlə, meşə iriyarpaqlı yaşıl ağaclardan, bəzi yerləri çətin
keçilən, xırda sahələri ilə dolu, bağlı ərazilərindən ibarətdir. Kiçik çuxurlar,
təpələr, quru xəndəklər və böyük olmayan vadilərdən ibarət relyefi, meşə yolları və
cığırları yüksək inkişaf etmiş; bir sıraəmmalar və kötüklərə də rast gəlinir.
Ərazi bəzi yerlərdə eninə görə keçilməz olan şaxələnmiş çaylar sistemi ilə
xarakterizə olunur. Lakin çaylar üzərində əlaltı materiallardan hazırlanmış keçid
yerləri vardır (əsasən yıxılmış ağaclar, bəzən düzəldilmiş körpücüklərə rast
gəlinir).
İştirakçılar üçün məsləhət görülən geyim - qapalı ( böyürtkən kolları və
digər tikanlı kolluqları nəzərə alaraq, hansılardan ki, qorunmaq lazımdır) . Şipli
ayaqqabıya icazə verilir.
4.5.

Məsafənin parametrləri:

31 may 2014-cü il, yarışın 1-ci günü – uzun məsafə:
K-21 qrupu (kişilər) – 10 - 11 km – 18-24 NM
Q-21 qrupu (qadınlar) – 6.5 – 7.5 km- 14-18 NM
OPEN (yeni başlayan) qrupu, kişilər –4.5 km qədər – 8-10 NM
OPEN (yeni başlayan) qrupu, qadınlar – 3.5 km qədər – 8-10 NM
«JUNIOR » (uşaqlar) qrupu- 1.5 -2 km qədər –6 NM
Bütün qaçış iştirakçıları üçün nəzarət vaxtı 3.5 saatdır.

01 iyun 2014-cü il, yarışın 2-ci günü – orta məsafə:
K-21 qrupu (kişilər) – 6.5 km qədər –15 NM
Q-21 qrupu (qadınlar) – 4,5 km qədər –12 NM
OPEN (yeni başlayan) qrupu, kişilər – 2,5 km – 8 NM
OPEN (yeni başlayan) qrupu, qadınlar- 2 km qədər– 6-8 NM
“JUNIOR” (uşaqlar) qrupu - 1 km qədər –3-4 NM
Bütün qaçış iştirakçıları üçün nəzarət vaxtı 2 saatdır.
Azərbaycanın İdman ustası adlı məsafələrin dərəcəsi.
Səmti müəyyən etmə üzrə İU, İUN və digər idman dərəcələrinə dair normativlərin
yerinə yetirilməsi yarışın hər gün üzrə, ayrıca K-21 və Q-21 qruplarında iştirakçıların
tərkibi və konkret idmançı tərəfindən məsafəni keçərkən göstərilmiş vaxt nəticəsindən
asılı olacaqdır.
İdmançıların yarışda iştirakı yalnız komandanın iştirak üçün təqdim etdiyi
sifarişdə qeyd olunan həkim icazəsi olduqda həyata keçirilir. Fərdi hesabda
iştirak edən idmançılar öz həyatı və sağlamlığına görə müstəqil olaraq
məsuliyyət daşıyır. Təxirəsalınmaz tibbi yardım xidməti yarışın keçirildiyi
müddət ərzində təcili yardımın növbətçi briqadası tərəfindən təmin edilir.
4.7. Yarışda iştirak etmək üçün icazə sifariş əsasında həyata keçirilir. Yarışda iştirak
etmək üçün sifariş, həkim icazəsi ilə birgə, göndərən təşkilatın möhürü ilə
təsdiq edilərək yarış 7 gün qalmışdan gec olmayaraq AR SMEİF-na təqdim
edilməlidir (Əlavə № 1).
4.8. Yarış iştirakçılarının qeydiyyatı zamanı komandanın nümayəndəsi AR SMEİF
– ə aşağıdakı sənədləri təqdim edir:
- Komanda üzvlərinin yarışa çatdırılmasına görə, eləcə də komandanın yarışda
iştirakı ilə bağlı bütün məsələlərin həllinə görə cavabdeh olan komanda
nümayəndəsinin təyin olunması haqqında, müəssisənin möhürü ilə təsdiq edilmiş
əmrin surəti (Əlavə № 1);
- İştirak üçün sifariş (Əlavə № 1);
- Fərdi hesabda iştirak edən idmançılar yarışda iştirakı barədə məlumatı AR
SMEİF-ə (hakimlər kollegiyasına) müstəqil şəkildə təqdim edir.
4.6.

5. Yarışın proqramı
30 may (cümə) 2014 il
10.00 - 21.00 – iştirakçıların yarış mərkəzinə gəlişi, yerləşdirilməsi və qeydiyyatı.

19.00 – Mandat komissiyasının iclası, komanda nümayəndələrinə idmançıların
nömrələrinin, çiplərinin verilməsi.
31 may (şənbə) 2014 il
10:00 – yarışın təntənəli açılışı mərasimi (Səlimoba kəndinin şimal-şərq tərəfi);
11.00- uzun məsafə üzrə birinci start;
18.30- komanda nümayəndələrinin iclası;
19.00 – yarış mərkəzində istirahət saatı (diskoteka)
1 iyun (bazar günü) 2014 il
10.30 – orta məsafə üzrə birinci start;
14.30 – qaliblərin mükafatlandırma mərasimi. Yarışın təntənəli bağlanışı.
6. Mükafatlandırma

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

Hakimlər kollegiyası ümumi komanda hesabında 1-ci yeri tutmuş komandanı
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev adına Kubok, medal və
eləcə də Gənclər və İdman Nazirliyinin Birinci dərəcəli diplomu ilə təltif edir.
Ümumi komanda hesabında 2-3 yerləri tutmuş komandalar medal və Gənclər
və İdman Nazirliyinin müvafiq olaraq İkinci və Üçuncü dərəcəli diplomları ilə
təltif edilir.
Hər qrup üzrə fərdi yarışda 1-3 yerləri tutmuş iştirakçılar (kişilər/qadınlar)
medal və Gənclər və İdman Nazirliyinin müvafiq diplomları ilə təltif olunur.
Yarış qalibləri həmçinin qiymətli hədiyyələrlə mükafatlanır.
OPEN məsafəsində qaçış qalibləri (yeni başlayan kişi və qadınlar) xatirə
diplomları ilə təltif olunur.
“JUNİOR” (uşaqlar) qrupu üzrə iştirak edən bütün idmançılar AR Səmti
müəyyən etmə idman federasiyasının xatirə diplomları ilə təltif olunur.

7. Yarışın maliyyələşdirilməsi
7.1.

7.2.

7.3.

Yarışın hazırlığı və keçirilməsi üzrə təşkilati işlər, yerli hakimlər kollegiyasının
daşınması, onların yaşayış və qidalanma xərcləri, hədiyyələrin alınması üzrə
xərclər, komanda və fərdi hesabda qalib və mükafatçı idmançılarınmedal ilə
təmin olunması federasiya tərəfindən, diplomlar isə Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
İdmançıların yarışda iştirakının təşkili üzrə xərclər (onların müvafiq idman
forması və kompaslarla təmin edilməsi), ezamiyyə xərcləri (gediş, vahid forma
ilə təmin olunma, qidalanma və yerləşdirilməsi) komandanı ezamiyyətə
göndərən təşkilatlar tərəfindən ödənilir.
Xarici yarış iştirakçıların Bakı ş. Hava Limanından yarışın keçirildiyi yerə və
əks istiqamətdə çatdırılması, eləcə də yarışın keçirildiyi müddət ərzində yaşayış
yeri ilə təmin olunması yarışın təşkilatçıları tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.

Qeyd olunan Əsasnamə komanda və fərdi çıxış edən idmançıların Azərbaycan
xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev adına Kubok yarışında iştirakı üçün
rəsmi dəvət hesab edilir.
Təşkilat komitəsinin əlaqə məlumatları:
Xəyyam Məmmədov (tel.:+994503012060; e-mail: azeorienteering@mail.ru);
Zaur Seyidov(tel.: 055 665 75 20; e-mail: seyidov_zaur@mail.ru);
Ülkər Həmdullayeva(tel.: +994505598439 e-mail: translator_89@mail.ru).
AR SMEİF-in saytı və e-mail: www.smef.az; azeorienteering@mail.ru

