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25-26 sentyabr 2021-ci il tarixlərində Bakı İdman Sarayında Uşaq və Yeniyetmələr 

arasında Zəfər Gününə Həsr edilmiş Karate-do idman növü üzrə 

“Dəmir Yumruq” II  Açıq  Respublika  turnirinin 

 

Ə S A S N A M Ə S İ: 
 

  II Açıq Respublika  turnirnin məqsəd və vəzifələri: 
1. Ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi uğrunda gedən 44 günlük vətən müharibəsinin və 

qələbəmizin rəmzi kimi, bütün dünyaya səs salan və Cənab Ali Baş Komandanın düşmənə 
göstərdiyi “DƏMİR YUMRUQ” idman sahəsində də qələbənin simvoluna çevrilmişdir. 
Gənclərimizə və gələcək nəsillərə bu tarixi qələbəmizi bir daha aşılamaq və hafizələrinə ömürlük 
həkk etmək üçün “DƏMİR YUMRUQ” adlı “Zəfər günü”nə həsr edilmiş çempionat və turnirlərin 
keçirilməsi tərəfimizdən davam etdirilməkdədir. Bu məqsədlə, qaliblər tərəfimizdən  dəmir 
yumruq təsfiri ilə  hazırlanmış xüsusi medallarla təltif olunacaqlar. 

2. Azərbaycan Respublikasının bütün  ərazisində  karate-do   idman növünün ölkələr arasında 
dostluq və idman əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi; 

3. İdmançı və hakimlərin ustalığının artırılması; 
4. Respublika  üzrə fəaliyyət göstərən cəmiyyətlərin və klubların işinin təkminləşdirilməsi 
5. Beynəlxalq turnirlərdə, Dünya və Avropa çempionatlarında iştrak etmək üçün yığma komandaya 

namizədlərin seçilməsi; 
6. Azərbaycan gənclərinin mənəvi və fiziki hazırlığının inkişaf etdirilməsi; 
7. Azərbaycanda  karate-do   idman növünün daha da kütləviləşməsi; 
 

 
Zəfər Gününə Həsr edilmiş 

“Dəmir Yumruq” II Açıq  Respublika  Turnirini  keçirən təşkilatlar: 
1. Yarışların hazırlanması və keçirilməsinə ümumi rəhbərliyi  BKA-nın idarə heyəti həyata 

keçirir. 
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2. Yarışların keçirilməsi bilavasitə BKA-nın Hakimlər Kollegiyasına  həvalə olunur. 
 

Zəfər Gününə Həsr edilmiş “Dəmir Yumruq” II Açıq  Respublika turnirinin təşkilat     
komitəsinin vəzifələri: 

 1.   Yarış iştrakçılarının, məşqçilərinin və hakimlərinin qarşılanması və yerləşdirilməsinin təşkili; 

 2.   Yarışların keçirilməsi üçün yerin hazırlanması, yarışların reklamının təşkili; 

 3.   Xatirə Atributlarıının hazırlanması; 

 4.   Tibbi-sanitar xidmətin təmin edilməsi; 

 5.   Asayışın  təmin olunması və texniki təhlükəsizliyə riayət edilməsinin təşkili; 

 
Zəfər Gününə Həsr edilmiş “Dəmir Yumruq” II Açıq  Respublika  turnirinin 

keçirilmə  vaxtı və yeri 
1. Zəfər Gününə Həsr edilmiş “Dəmir Yumruq” II Açıq  Respublika  turniri 26 sentyabr  2021-ci il 

tarixində  Bakı İdman Sarayında keçiriləcək. 
2. Sifarişlə birgə iştrakçıların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin mandat komissiyasına təqdim 

edilməsi vacibdir.  Sifarişlərin  təqdimi zamanı iştrakçıların tərəzi ilə çəkisi mandat komissiyası 
tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Məsul şəxs idmançıların iştrakı ilə birgə sifariş və sənədləri 
mandat komissiyasına təqdim etməlidir. 

 
3. Təntənəli açılış mərasimi 26  Sentyabr  2021-ci il  tarixində saat 15:00 ⁰⁰ -da keçiriləcəkdir. 

 

Ünvan:  Neftçilər Prospekti, 26 A,  Bakı şəhəri 
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       YARIŞ  PROQRAMI  / FULL-KONTAKT / SEMİ-KONTAKT 
 

         6-7 YAŞ QRUPU 

Oğlanlar:                                            -25kq, -30 kq, + 30 kq 
Qızlar :                                               -25 kq,+ 25 kq 

Döyüşlərin başlama vaxtı  09:00         /      Mükafatlandırma vaxtı  11:00  

 
8-9 YAŞ QRUPU 

Oğlanlar:                                          -25 kq, -30  kq,  -35  kq, +35 kq 
Qızlar:                                              -25 kq, -30 kq, + 30 kq 

Döyüşlərin başlama vaxtı  11:00         /      Mükafatlandırma vaxtı  13:00 

 
10-11 YAŞ QRUPU 

Oğlanlar:                                          -30 kq, -35 kq, -40 kq,  +45  kq 
Qızlar:                                               -30 kq, -35 kq, +35 kq 

Döyüşlərin başlama vaxtı  12:00         /      Mükafatlandırma vaxtı  16:00 

 
12-13 YAŞ QRUPU 

Oğlanlar                                           -30 kq, -35 kq, -40 kq, -45 kq, +45 kq  
Qızlar:                                              -35 kq, -40  kq, +40 kq 

Döyüşlərin başlama vaxtı  16:00         /      Mükafatlandırma vaxtı  18:00 

 
 14-15 YAŞ QRUPU 

Oğlanlar:                                           -52 kq, -57 kq, -63 kq, -70 kq, +70 kq 
Qızlar:                                               -47 kq, -54 kq, +54 kq 

Döyüşlərin başlama vaxtı  18:00        /      Mükafatlandırma vaxtı  19:30 

 
          

Zəfər Gününə Həsr edilmiş “Dəmir Yumruq” Açıq  Respublika  turnirində 
iştirak edən idmançıların həkimdən tibbi  icazəsi vacibdir. 

 

Ekipirovka:  
 

1.  Yarış iştrakçılarının- ağ rəngli karateqa, kappa və əl ayaq nakladkalarda  (göy və qırmızı ) 

çıxış etmələri vacibdir. İştrakçıların istəyi ilə bandajdan da istifadə etmək olar. 

2.  Hakimlər – beynəlxalq qaydalara uyğun formada çıxış etməlidirlər. 

 

Xüsusi qeyd: 

1.  Zəfər Gününə Həsr edilmiş “Dəmir Yumruq” Açıq  Respublika  turnirində iştrak edəcək 

komandaların bütün ezamiyyət xərcləri, ezam edən təşkilatların hesabınadır.  

2.  Bu əsasnamə Zəfər Gününə Həsr edilmiş “Dəmir Yumruq” Açıq  Respublika  turnirində iştirak 

etmək üçün rəsmi dəvətnamədir. 
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COVİD-19 Pandemiyası il bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi: 

 

1. Zəfər Gününə Həsr edilmiş “Dəmir Yumruq” Açıq  Respublika  turniri günü bütün 

iştirakçıların hərarəti yoxlanılacaq. Neqativ hal aşkarlanan iştirakçı yarış zonasına  

buraxılmayacaq. 

2. 18 yaşdan yuxarı hərkəsdən (İdarə heyəti, Hakim və Məşqçi korpusu)  COVİD-19 və 

ya İmmunitet sertifakatı tələb olunacaq. 

3. Valideyn və tamaşaçıların yarış zonasına girişi qəti qadağandır. 

4. Tibbi maskalardan və dezinfeksiya edici məhlullardan istifadə etmək mütləqdir. 

5. Yarış keçirilən məkanda 70 nəfərdən artıq iştirakçının olmasına icazə verilməyəcək.  

    Bütün iştirakçılar öz döyüş saatlarına uyğun olaraq təşkilat komitəsi tərəfindən yarış 

zonasına dəvət ediləcək. 

Pandemiya qaydalarına riayət edərək, özümüzü və yaxınlarımızı 

qoruyaq! 
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25-26 sentyabr  2021-ci il tarixlərində Bakı İdman Sarayında Zəfər Gününə 
Həsr edilmiş “Dəmir Yumruq” Açıq  Respublika  turnirində iştirak edən 

komandaların 

            SİFARİŞ BLANKI 
 

Təşkilat (federasiya,  klub) :    ____________________________________________ 
 
Nümayəndə:                            ____________________________________________            
 
Əlaqə (tel. / e-mail) :                ____________________________________________                                
  
 
Ad, soyad, ata adı                Doğum tarixi    Çəki     Cins      Versiya         Həkimin imzası 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 


