AZ
Rusiya nümayəndə heyəti Bakı Olimpiya Stadionunu ziyarət etdi
Rusiyalı nümayəndələr Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyin və Moskva Şəhər Bədən
Tərbiyəsi və İdman üzrə Departamenti ilə birgə iş çərçivəsində Bakıya dörd günlük səfər etdilər. Səfərin
əsas məqsədi – idman obyektləri və birgə layihələrin müzarikəsi və azərbaycanlı həmkarları ilə tanışlıq
idi. Qonaqların arasında sərbəst güləş üzrə Olimpiya çempionları David Musulbes və Vadim Boqiyev,
Departamentin təmsilçiləri, habelə gənc boksçular və güləşçilər vardı. Ziyarət zamanı nümayəndə heyəti
stadionun keçmiş və gələcək tədbirlər barədə məlumat aldılar, şəhər və idmanın inkişafı haqqında öz
rəylərini bildirdilər.
RU
Делегация из России посетила Бакинский Олимпийский Стадион
Российская делегация находится в Баку с четырехдневным визитом в рамках международного
сотрудничества между Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Департаментом
физической культуры и спорта города Москва. Целью визита является ознакомление со
спортивными объектами, знакомство с азербайджанскими коллегами и обсуждение дальнейших
совместных планов. Гости, среди которых были Олимпийские чемпионы по вольной борьбе
Давид Мусульбес и Вадим Богиев, представители Департамента, а так же юные боксеры и борцы,
ознакомились со стадионом, получили информацию о прошедших и грядущих мероприятиях и
поделились своими впечатлениями о Баку и развитии спорта в Азербайджане.
EN
The delegation from Russia visited Baku Olympic Stadium
The Russian delegation is in Baku with a four-day visit in the framework of international cooperation
between the Ministry of Youth and Sport of Azerbaijan Republic and the Department of Physical
Education and Sport in Moscow. The purpose of the visit is to familiarize with sports facilities, meeting
with Azerbaijani counterparts and discuss further joint plans. Guests, who included Olympic wrestling
champions David Musubes and Vadim Bogiev, representatives of the Department, as well as young
boxers and wrestlers, saw the stadium, get information about past and future events and shared their
impressions of Baku and the development of sport in Azerbaijan
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DE
Die Delegation aus Russland hat Baku Olympiastadion besucht
Die russische Delegation ist jetzt in Baku mit einem viertägigen Besuch im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Jugendlichen und Sport von Aserbaidschan und der
Abteilung für Leibeserziehung und Sport in Moskau. Der Zweck des Besuchs ist mit Sportanlagen
vertraut zu machen, mit aserbaidschanischen Amtskollegen zu treffen und weitere gemeinsame Pläne
zu besprechen. Gäste, die Olympic Wrestling Meisterschafte David Musubes und Vadim Bogiev,
Vertreter der Abteilung sowie junge Boxer und Ringer, sahen das Stadion, bekommen Informationen
über die Vergangenheit und zukunftige Veranstaltungen und teilten ihre Eindrücke von Baku und die
Entwicklung des Sports in Aserbaidschan.
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