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AZ 

Rio-2016 birgə hazırlıq 

Rioda keçirilən XV Yay Paralimpiya Oyunlarına altı həftədən də az bir zaman qalıb. 

Azərbaycan bu yarışlarda 9 idmançı ilə təmsil olunacaq. Daha öncə də bildirdiyimiz kimi, 

Milli Paralimpiya Komandamız təlim-məşq toplantı məkanı olaraq Bakı Olimpiya Stadionun 

seçmişdilər. Hazırlıqların daha ciddi şəkildə davam etdirilməsi və qarşılıqlı təcrübə 

mübadiləsi həyata keçirmək üçün Atletikanın Atmalar növü üzrə Azərbaycan və İran Milli 

komandaları birgə hazırlıqlara başladı. 25 İyul – 5 Avqust tarixinlərində davam edəcək 

təlim məşq toplantısı Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat hazırlıq meydançasında və 

Atletikanın Atmalar növü üçün nəzərdə tutulmuş ərazisində baş tutacaq.  

 

RU 

Готовимся к РИО-2016 вместе 

Меньше шести недель осталось до старта XV Летних Паралимпийских Игр в Рио. 

Азербайджан будет представлен на этих соревнованиях 9 спортсменами. Как мы уже 

сообщали ранее, местом тренировок нашей паралимпийской сборной является 

Бакинский Олимпийский Стадион. Для более высоких результатов и эффективных 

тренировок, а также с целью обмена опытом, наши атлеты тренируются совместно 

со сборной Ирана. Тренировки будут проходить 25 июля – 5 августа на 

тренировочном поле, а также атлетической площадке для метания ядра. 
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EN 

Preparing for Rio-2016 together 

Less than six weeks left until the start of the XV Summer Paralympic Games in Rio. 

Azerbaijan will be represented at these competitions by 9 athletes. As we reported earlier, 

the venue of training of our Paralympic team is Baku Olympic Stadium. For better results 

and effective training, as well as to share experiences, our athletes are training together 

with the team of Iran. Training will be held July 25 - August 5 on the training field, as well 

as on athletic ground for kernel throwing.  

 

DE  

Zusammenvorbereitung für Rio-2016 

Weniger als sechs Wochen sind bis zum Beginn der XV Sommer Paralympischenspiele in 

Rio. Aserbaidschan wird bei diesen Wettbewerben bei 9 Athleten vertreten sein. Als wir 

bereits berichtet haben, ist der Tranierungsort unserer Paralympischer Mannschaft Baku 

Olympiastadion. Für bessere Ergebnisse und ein effektives Training, sowie um Erfahrungen 

auszutauschen, trainieren unsere Sportler mit dem Team aus Iran zusammen. Die 

Tranierungen werden am 25. Juli - 5. August auf dem Trainingsplatz sowie Sportplatz den 

Kernwerfen statt finden. 

 

 


