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İZAHLAR 
 
Nizamnaməәnin şəәrhindəә aşağıdakı termin vəә ixtisaslardan istifadəә olunur: 
-ARMOK    -Azəәrbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəәsi; 
-BOK          -Beynəәlxalq Olimpiya Komitəәsi; 
-AOK          -Avropa Olimpiya Komitəәsi; 
-MOKA       -Milli Olimpiya Komitəәləәri Assosiasiyası; 
-Baş Məәclis –MOK üzvləәrinin bu Nizamnaməә əәsasında yaradılmış qurumu; 
-komissiya – bu Nizamnaməә əәsasında təәşkil olunmuş daimi vəә müvəәqqəәti 
komissiyalar 

PREAMBULA 
 

ARMOK aşağıdakı öhdəәlikləәri üzəәrinəә götürür: 
- Olimpiya Xartiyasına vəә Olimpiya Həәrəәkatı Antidoping Məәcəәlləәsinəә 

hörməәtləә yanaşmaq; 
- BOK-un qəәrarlarına ciddi riayəәt etməәk; 
- Sülhün qorunması iləә bağlı aksiyalara fəәal qoşulmaq; 
- qadınların idmana cəәlb olunmasına, onların idman sahəәsindəә 

vəәzifəәləәrəә çəәkilməәsinəә yardim göstəәrməәk; 
- idman etikasının yayılmasına çalışmaq, dopinqəә qarşı mübarizəә 

aparmaq; 
- əәtraf mühitin qorunmasına cavabdeh münasibəәt nümayiş etdirməәk. 

 
 

MADDƏӘ 1 – Təәşkilati-hüquqi forma, üzvlük, iqaməәtgah 
 
1. ARMOK Azəәrbaycan qanunları əәsasında yaradılmış ictimai birlik 
formasında müstəәqil qeyri-höküməәt təәşkilatıdır, 10 mart 1992-ci ildəә 
Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyindəә qeydiyyata alınmış 
vəә hüquqi status əәldəә etmişdir. 
 



2. Siyasi vəә dini məәsəәləәləәrdəә neytral mövqe tutur. Siyası, dini, cinsi, 
etnik vəә irqi məәnsubiyyəәtəә görəә ayrıseçkiliyəә yol vermir. Öz işini 
demikratiya, üzvləәrinin hüquqi bəәrabəәrliyi vəә könüllülüyü prinsipləәri 
üzəәrindəә qurur. 
 
3. ARMOK-un mövcudluğu vaxtla məәhdudlaşdırılmır 
 
4. ARMOK-un iqaməәtgahı Azəәrbaycanın paytaxtı Bakı şəәhəәrindəә, 
Olimpiya küçəәsi,5 ünvanında yerləәşir. 
 
5. ARMOK Olimpiya Həәrəәkatına məәnsub bir təәşkilat kimi Olimpiya 
Xartiyasının vəә Olimpiya Həәrəәkatının Anti-doping Kodeksinin 
müddəәalarını vəә BOK-un qəәrarlarını qeyri-şəәrtsiz qəәbul edir vəә onlara 
riayəәt etməәyi öz öhdəәsinəә götürür. 
 
6. ARMOK milli səәviyyəәdəәki roluna vəә vəәzifəәləәrinəә uyğun şəәkildəә 
sülhün bəәrqəәrar olması vəә qadınların idmana cəәlb edilməәsi iləә bağlı 
həәrəәkata qoşulur. Komitəә eyni zamanda idman etikasının inkişafına 
yardım vəә köməәk göstəәrir, doping əәleyhinəә mübarizəә aparır,əәtraf 
mühitin mühafizəәsindəә iştirak edir. 
 
7. ARMOK Beynəәlxalq Olimpiya Komitəәsi, Milli Olimpiya 
Komitəәləәri Assosiasiyası, Avropa Olimpiya Komitəәsi vəә digəәr 
beynəәlxalq Olimpiya vəә idman təәşkilatlarında ölkəәni təәmsil edir, onun 
məәnafeyini müdafiəә edir. 
 
8. ARMOK-un rəәsmi dili Azəәrbaycan dilidir. 

 
 
 
 
 



Maddəә 2-Məәqsəәdi 
 

1. ARMOK-un məәqsəәdi Olimpiya Xartiyasına müvafiq qaydada, 
Azəәrbaycanda Olimpiya Həәrəәkatına rəәhbəәrlik etməәk, onun inkişaf 
vəә müdafiəә etməәkdir. 
 

2. ARMOK öz məәqsəәdləәrini həәyata keçirməәk prosesindəә höküməәt vəә 
qeyri-höküməәt təәşkilatları iləә əәməәkdaşlıq edir. Bu əәməәkdaşlıq 
zamanı ARMOK Olimpiya Xartiyasına zidd ola biləәcəәk bir 
fəәaliyyəәtəә yol vermir. 
 
 
 

Maddəә - 3 – Vəәzifəәləәri 
 
1. ARMOK-un vəәzifəәləәri aşağıdakılardır: 

 
-idman vasitəәsiləә Olimpizmin əәsas prinsipləәrinin milli səәviyyəәdəә 
təәbliğindəә, onun orta məәktəәb, eləәcəә dəә ali təәhsil müəәssisəәləәrindəә fiziki 
təәrbiyəә proqramlarına salınmasına vəә təәdrisinəә nail olmaq, Olimpiya 
təәhsili institutlarının yaradılmasına çalışmaq; 
 
-	   Olimpizmin əәsas prinsipləәrinin təәbliğinəә yardım edəәcəәk xüsusi 
kurslar təәşkil etməәkləә idman kadrlarının hazırlanmasına köməәk 
göstəәrməәk; 
 
-	  Olimpiya Akademiyalarının, Olimpiya Muzeyləәrinin yaradılmasını 
təәmin etməәk vəә onların fəәaliyyəәtinəә yardım göstəәrməәk, Olimpiya 
Həәrəәkatı iləә əәlaqəәdar məәdəәni təәdbirləәr həәyata keçirməәk; 
 
-	  öz ölkəәsindəә Olimpiya Xartiyasına riayəәt olunmasını təәmin etməәk; 
 



-	   idmanda ayrıseçkiliyin vəә zorakılığın həәr hansı formasının, o 
cümləәdəәn irqi, dini, siyasi, cinsi vəә digəәr ayrıseçkiliyin təәtbiqinəә, 
habeləә BOK, yaxud BİF təәrəәfindəәn qadağan olunmuş preparatlardan 
vəә proseduralardan istifadəә olunmasına qarşı mübarizəә aparmaq; 
 
-	   Olimpiya Xartiyasında ifadəә olunmuş Olimpiya idealarını vəә 
prinsipləәrini həәr vasitəә iləә geniş yaymaq, Olimpiya Həәrəәkatı birliyinin 
möhkəәmləәnməәsinəә calışmaq, Azəәrbaycanın bu birlikdəәki mövqeyini 
gücləәndirməәk, Respublika Olimpiya Həәrəәkatının vəә idmanının 
nüfuzunu beynəәlxalq aləәmdəә yüksəәltməәk; 
 
-	   Olimpiya Oyunlarına, Beynəәlxalq Olimpiya Komitəәsinin hamiliyi 
altında keçiriləәn regional, qitəә vəә kompleks ümumdünya idman 
yarışlarına öz nümayəәndəә heyəәtini göndəәrməәk vəә bu heyəәtəә rəәhbəәrlik 
etməәk; nümayəәndəә heyəәtinin təәrkibinəә daxil ediləәrəәk idmançıların 
seçilməәsi zamanı yalnız idman nailiyyəәtləәri deyil, bu idmançıların öz 
ölkəәləәrinin gəәncləәrinəә nümunəә ola biləәcəәyini, onlar barəәdəә müvafiq 
milli federasiyaların təәqdimatları, həәmçinin Olimpiya Xrtiyasının 
müddəәaları nəәzəәrəә almaq; 
 
-	   öz ölkəәsinin idman heyəәtinin yol, yataq vəә digəәr təәchizat 
məәsəәləәləәrini həәll etməәk; nümayəәndəә heyəәti üzvləәrini bəәdbəәxt 
hadisəәləәrdəәn (ölüm, şikəәstlik, xəәstəәlik, tibb vəә dəәrman xəәrcləәri) 
sığorta etməәk vəә bu barəәdəә üçüncü şəәxsləә müqaviləә bağlamaq; 
nümayəәndəә heyəәti üzvləәrinin davranışına görəә məәsuliyyəәt daşımaq; 
 
-	   yüksəәk idmanın nailiyyəәtləәrini, habeləә kütləәvi idmanın inkişafını 
rəәğbəәtləәndirməәk vəә həәvəәsləәndirməәk; 
 
-	   öz müstəәqilliyini qorumaq vəә Olimpiya Xartiyasının qaydalarına 
riayəәt etməәyəә mane olan həәr hansı təәzyiq növünəә, o cümləәdəәn siyasi, 
dini, yaxud iqtisadi xarakterli təәzyiqləәrəә qarşı mübarizəә aparmaq, 



BOK-un məәnafeyinəә xəәləәl gəәtirməәməәk şəәrtiləә müvafiq dövləәt 
orqanları, eləәcəә dəә qeyri-dövləәt təәşkilatları iləә ahəәngdar əәlaqəәləәr 
saxlamaq vəә məәhsuldar əәməәkdaşlıq etməәk; 
 
-	  Respublika əәhalisini bəәdəәn təәrbiyəәsi vəә idmana cəәlb etməәk, kütləәvi 
idmanı, xalq oyunlarını, sağlam həәyat təәrzini təәbliğ etməәk; 
 
-	   "İdman hamı üçün" həәrəәkatına qoşulmaq, əәlilləәr vəә əәqli cəәhəәtdəәn 
inkişaf etməәmiş şəәxsləәr üçün kütləәvi bəәdəәn təәrbiyəәsi vəә idman 
təәdbirləәri keçirilməәsinəә yardım göstəәrməәk; 
 
-	   idmançıların xalqlar arasında dostluq prinsipləәri ruhunda təәrbiyəә 
olunmasına səәy göstəәrməәk, sülhün qorunması işindəә Olimpiya 
Həәrəәkatının vəә idmanın rolunun artmasına çalışmaq; 
 
-	   BOK vəә onun struktur vahidləәri, Olimpiya Həәrəәkatının digəәr 
beynəәlxalq təәşkilatları iləә sıx əәlaqəә yaratmaq, digəәr ölkəәləәrin MOK-
ları iləә Olimpiya, idman, elm vəә məәdəәniyyəәt sahəәsindəә əәməәkdaşlıq 
etməәk; 
 
-	   idmançıların, məәşqçiləәrin, idman hakimləәrinin, bəәdəәn təәrbiyəәsi vəә 
idman veteranlarının məәnafeləәrini müdafiəә etməәk, məәrhəәməәt 
təәdbirləәri keçirməәk, ekoloji təәklükəәsizlik həәrəәkatında iştirak etməәk; 
 
-	   Olimpiya Həәrəәkatı iləә bağlı beynəәlxalq təәdbirləәrdəә, Olimpiya 
tematikasına uyğun elmi-praktik seminar vəә konfranslarda, Olimpiya 
balları vəә başqa məәdəәni proqramlarda fəәal iştirak etməәk vəә bu cür 
təәdbirləәr keçirməәk; 
 
-	   idmançıların yüksəәk səәviyyəәdəә müntəәzəәm tibbi müayinəәdəәn 
keçməәsinəә şəәrait yaratmaq. 
 



Maddəә - 4 – Hüquqları 
 
1. Azəәrbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəәsinin hüquqları 

aşağıdakıları əәhatəә edir: 
 
-ARMOK-un məәqsəәd vəә vəәzifəәləәrinin həәyata keçirilməәsi üçün 
müəәyyəәn edilmiş qaydada fəәaliyyəәt göstəәrəәn müəәssisəәləәr, idarəә vəә 
təәşkilatlar yarada biləәr; 
 
-Olimpiya həәrəәkatına yardım məәqsəәdiləә Olimpiya lotoreyaları 
buraxa, respublikanın idarəә vəә müəәssisəәləәri, habeləә təәşkilatlar, 
firma vəә şirkəәtləәr, onların təәmsilçiləәri iləә işgüzar əәlaqəәləәr yarada 
biləәr; 
 
-ARMOK öz emblemindəәn, devizindəәn istifadəә etməәk, habeləә  
televiziya iləә translyasiya etməәk hüququna malikdir. 
 
-Azəәrbaycan Milli Olimpiya Komitəәsi Olimpiya Xartiyasının 
təәləәbləәrinəә uyğun şəәkildəә Olimpiya Həәrəәkatı, habeləә Olimpiya 
Oyunlarının təәşkili vəә keçirilməәsi iləә bağlı təәklifləәrləә BOK-a 
müraciəәt edəә biləәr. 
 

Maddəә 5. – Üzvlük, komplektləәşdirilməәsi, üzvləәrin statusu 
 
1.ARMOK-un üzvləәri 18 yaşı tamam olmuş fiziki şəәxsləәrdir. 
ARMOK-un üzvləәri sırasına fəәaliyyəәtdəә olan idmançılar, Milli 
Federasiyaların prezidentləәri vəә digəәr vəәzifəәli şəәxsləәr daxil olur. 
ARMOK-un üzvləәrinin ümumi sayı 135 nəәfəәrdəәn çox olmamalıdır. 
 
2.ARMOK-un təәrkibindəәn asılı olmayaraq aşağıdakılar onun 
üzvlüyünəә daxil edilməәlidir: 



2.1 BOK-un Azəәrbaycandan olan həәr bir üzvü ARMOK-un Baş 
Məәclisindəә səәsverməә hüququna malikdirləәr. Bu üzvləәr ARMOK 
İcraiyyəә Komitəәsinin səәsverməә hüquqlu üzvləәrdir; 
 
2.2. Beynəәlxalq idman federasiyaları təәrəәfindəәn tanınmış Olimpiya 
idman növləәri üzrəә milli federasiyalar (azı beş beləә milli 
federasiya) vəә ya onların təәyin etdikləәri nümayəәndəәləәri. Bu milli 
federasiyaların öz ölkəәsindəә vəә beynəәlxalq miqyasda xüsusi vəә 
həәqiqi idman fəәaliyyəәti göstəәrməәsi, idmançılar üçün təәlim 
proqramlarının həәyata keçirməәsi, yarışlar təәşkil etməәsi vəә bu 
yarışlarda idmançıların iştirakını təәmin etməәsi üzvlüyəә qəәbul 
zamanı nəәzəәrəә alınır. ARMOK müvafiq Beynəәlxalq İdman 
Federasiyasının rəәhbəәrlik etdiyi həәr bir idman növü üzrəә yalnız bir 
federasiyanı tanıya biləәr vəә onun tanıdığı milli federasiyalar, 
yaxud onların seçdikləәri nümayəәndəәləәr ARMOK vəә onun icraiyyəә 
orqanında səәs çoxluğuna malik olmalıdır. 
 
2.3 İdman fəәaliyyəәtini davam etdirəәn vəә ya idmanı təәrk etmiş 

Olimpiya Oyunlarının iştirakçıları; axırıncılar iştirak etdikləәri 
son Olimpiya Oyunlarında üç Olimpiada keçdikdəәn sonra 
üzvlülük hüququnu itirirləәr. 

 
3. ARMOK-un üzvü ola biləәrləәr: 

 
3.1 BOK-un tanıdığı Beynəәlxalq İdman Federasiyalarına üzv olan 
Olimpiya Oyunları proqramına daxil olmayan idman növləәri üzrəә 
milli idman federasiyaları; 
3.2 Kompleks səәciyyəәli böyük idman cəәmiyyəәtləәri vəә idmanla 
əәlaqəәdar digəәr təәşkilatlar, yaxud onların nümayəәndəәləәri, həәmçinin 
həәmin ölkəәnin vəәtəәndaşı olub ARMOK-un effektiv işləәməәsinəә 
yardım göstəәrəәn, yaxud idmanın vəә olimpizmin inkişafında böyük 
xidməәtləәri iləә seçiləәn şəәxsləәr. 



4. Dövləәt vəә ya başqa ictimai təәşkilatlar ARMOK-a üzv təәyin edəә 
bilməәz. ARMOK isəә bu təәşkilatların nümayəәndəәləәrinin üzv 
seçilməәsi barəәdəә qəәrar qəәbul edəә biləәr. 
 
5. BOK-un təәrkibindəәn çıxarılmış üzv, əәməәkdar, eləәcəә dəә fəәxri üzv 
ARMOK-un üzvü ola bilməәz. 
 
6. ARMOK üzvü statusu almaq şəәrtləәri 
6.1 Aşağıda göstəәrilmiş şəәxsləәr vəә təәşkilatlar ARMOK-a üzv 
seçilməәk üçün namizəәdləәrini irəәli sürəә biləәrləәr: 
 
 - Olimpiya idman növləәri üzrəә Milli Federasiyalar ARMOK-a 
üzv seçilməәk üçün əәn çox iki namizəәd irəәli sürəә biləәr. 
  

- Olimpiya idman növləәri üzrəә olmayan lakin ARMOK 
təәrəәfindəәn tanınan milli federasiyalar ARMOK-a üzv seçilməәk 
üçün bir namizəәd irəәli sürəә biləәr. 
  

- Azəәrbaycanın yüksəәk idman ustalığına malık atletləәr 
yetişdirəәn, Olimpiya Həәrəәkatının vəә idmanın inkişafına yardım 
edəәn, ARMOK-la əәməәkdaşlıq şəәraitindəә işləәyəәn, idmanın 
Olimpiya növləәri üzrəә kompleks xidməәt göstəәrəәn cəәmiyyəәtləәri 
ARMOK-a üzv seçilməәk üçün bir namizəәd irəәli sürəә biləәr. 
 
6.2 ARMOK-un prezidentinəә namizəәdin irəәli sürülməәsi haqqında 
yazılı məәlumat təәqdim edilməәlidir. Təәqdimatda namizəәdin 
fəәaliyyəәtdəә olan idmançı, yaxud təәşkilatı təәmsil etmnəәsi, eləәcəә dəә 
başqa hansı səәbəәbəә görəә təәklif olunması açıq göstəәrilməәlidir. 
 
6.3 ƏӘgəәr namizəәdliyi irəәli sürülmüş şəәxs milli federasiyada 
fəәaliyyəәt göstəәrirsəә, həәmin namizəәd federasiyanın prezidenti, 
yaxud prezident vəәzifəәsini icra edəәn vəә ya yüksəәk vəәzifəәli şəәxs 



olmalıdır. Beləә namizəәdlik əәsasında seçilmiş, Olimpiya İdman 
Növləәri üzrəә olmayan lakin ARMOK-un tanıdığı federasiyaları 
təәmsil edəәn ARMOK üzvləәrinin ümumi sayı 15-dəәn artıq 
olmamalıdır. 
 
6.4 Namizəәdliyi başqa şəәkildəә irəәli sürülmüş ARMOK üzvləәrinin 
sayı 9-dan artıq olmamalıdır. 
 
6.5 Namizəәdliyi irəәli sürülmüş şəәxsləәr Azəәrbaycanın vəәtəәndaşı vəә 
daimi sakini olmalıdır. 
 
6.6 ARMOK-un İcraiyyəә Komitəәsi ARMOK-a üzvlüyəә 
namizəәdləәrin siyahısını Baş Məәclisəә təәqdim edir. 
 
6.7 ARMOK-a üzv seçməәk səәlahiyyəәti yalnız ARMOK-un Baş 
Məәclisinəә aiddir. 
 
6.8 ARMOK-a üzvlük seçkisindəә ARMOK İcraiyyəә Komitəәsinin 
təәklif etdiyi bütün namizəәdləәr Baş Məәclisdəә gizli vəә ya açıq 
səәsverməәyəә buraxılırlar; seçilməә haqqında qəәrar səәs çoxluğuna 
əәsasəәn qəәbul edilir. 
 
7. İdmanda inzibati işləәrləә məәşqul olan şəәxsləәr istisna olmaqla 
ARMOK-un üzvləәrinəә vəәzifəәləәrinəә görəә heç bir əәməәk haqqı vəә ya 
mükafat verilmir. Buna baxmayaraq, onların vəәzifəәləәrini yerini 
yetirəәrkəәn yol, yataq vəә özünü doğruldan digəәr xəәrcləәrəә görəә 
kompensasiya ala biləәrləәr. 
 
8. ARMOK-un həәr üzvünün Baş Məәclisin gündəәliyi iləә əәvvəәlcəәdəәn 
tanış olmaq, Baş Məәclisəә çağırmaq vəә səәsverməә hüquqları vardır. 
 



9. ARMOK-un həәr üzvü seçkiləәrdəә vəә ya digəәr səәsverməәdəә bir 
səәsəә malikdir. 
 
10. ARMOK-un üzvləәrinin aşağıdakı vəәzifəәləәri vardır: 
  
 10.1 ARMOK-un Baş Məәclisindəә iştirak etməәk; 
 10.2 Təәyin olunduğu komissiyasının işindəә iştirak etməәk; 
 10.3 Olimpiya Həәrəәkatının  inkişafına köməәk etməәk; 
 10.4 ARMOK-un proqramlarının həәyata keçirilməәsinəә yardım 
göstəәrməәk; 
 10.5 Bütün hallarda “Etika” məәcəәlləәsinin təәləәbləәrini əәməәl 
etməәk; 
 10.6 Prezidentin istəәniləәn tapşırığını yerinəә yetirir, onun 
tapşırığı iləә ARMOK-u istəәniləәn ölkəәdəә vəә vəә təәşkilatda təәmsil 
edir. 
 10.7 ARMOK-un İcraiyyəә Komitəәsinəә Olimpiya Həәrəәkatının 
inkişafı vəә onun ehtiyacları barəәdəә ildəә bir dəәfəәdəәn az olmayaraq 
məәlumat verməәk; 
 10.8 Olimpiya Xartiyasının vəә bu Nizamnaməәnin prinsipləәrini 
pozan, yaxud başqa təәrzdəә Azəәrbaycan Olimpiya Həәrəәkatına pis 
təәsir göstəәrəәn bütün hadisəәləәr barəәdəә dəәrhal ARMOK-un İcraiyyəә 
Komitəәsinəә məәlumat verməәk; 
 
11. ARMOK üzvünün statusunun itirilməәsi 
 11.1 ARMOK-un üzvü ARMOK-un prezidentinəә istefa 
haqqında yazılı əәrizəә verməәkləә üzvlüyünü dayandıra biləәr. 
 11.2 ARMOK üzvünün 70 yaşı tamam olduqda o, təәqvim ili 
başa çatanadəәk üzvlükdəәn çıxmalıdır. 
 
12. Üzvlükdəәn çixarma 
 



 12.1 Milli federasiyaların vəәzifəәli şəәxsləәri kimi namizəәdliyi irəәli 
sürülmüş vəә ARMOK-un üzvü seçilmiş şəәxs həәmin təәşkilatdakı 
fəәaliyyəәtini dayandırdıqda dəәrhal üzvlükdəәn çıxarılır. Bu zaman 
federasiyada həәmin vəәzifəәyəә seçilmiş şəәxs ARMOK-un üzvü olur. 
  
 12.2 Azəәrbaycan vəәtəәndaşlığını, yaxud daimi yaşayış yerini 
dəәyişəәrəәk Azəәrbaycanı təәrk etmiş şəәxsləәr Baş Məәclisin qəәrarına 
əәsasəәn üzvlükdəәn çıxarılır. 
  
 12.3 ARMOK-un üzvü üzürsüz səәbəәbdəәn Baş Məәclisdəә iki il 
müddəәtindəә iştirak etməәdikdəә heç bir xəәbəәrdarlığ edilməәdəәn Baş 
Məәclisin qəәrarına əәsasəәn üzvlükdəәn çixarılır. 
  

12.4 ARMOK üzvünün üzvlükdəәn çıxarılması İcraiyyəә 
Komitəәsinin təәklifi əәsasında olur. Bu barəәdəә qəәrar Baş Məәclisdəә 
iştirak edəәn üzvləәrin üçdəә ikisinin səәs çoxluğu iləә qəәbul olunur. 
ARMOK-un haqqında üzvlükdəәn çıxarılma təәklifi irəәli sürülmüş 
üzvü beləә qəәrar qəәbul edilməәmişdəәn əәvvəәl Baş Məәclisdəә həәmin 
məәsəәləә iləә bağlı şəәxsəәn məәlumat verməәk hüququna malikdir. 

 
  12.5 ARMOK-un Baş Məәclisi çıxarılma haqqında qəәrar qəәbul 
edəәnəәdəәk İcraiyyəә Komitəәsi həәmin üzvü müvəәqqəәti olaraq ona verilmiş 
hüquq vəә Vəәzifəәləәrdəәnb tam, yaxud qisməәn məәhrum edəә biləәr. 
   
  12.6 Üzvlükdəәn çıxarılmış şəәxs heç bir halda yenidəәn ARMOK-
un üzvü ola bilməәz. 
 
 13 Fəәxri üzvləәr 
 Azı on il ARMOK-da fəәaliyyəәt göstəәrmiş, müstəәsna xidməәtləәrəә malik 
istefaya çıxan üzvləәr, eləәcəә dəә ARMOK-dan kəәnarda xüsusi xidməәtləәri iləә 
seçiləәn, Azəәrbaycan Olimpiya Həәrəәkatına köməәk göstəәrmiş tanınmış 
şəәxsləәr İcraiyyəә Komitəәsinin təәklifi iləә ARMOK-un fəәxri üzvü seçiləә biləәr. 



Fəәxri üzvləәrinin həәr birinəә ARMOK-un Baş Məәclisindəә vəә digəәr 
təәdbirləәrindəә yer ayrılır vəә iştirak üçün dəәvəәtnaməә göndəәrilir; ARMOK 
prezidentinin xahişi iləә fəәxri üzvləәr öz tövsiyəә vəә təәklifləәrini irəәli sürəә 
biləәrləәr. Fəәxri üzvləәrin səәs verməәk hüququ yoxdur. 
 

Maddəә 6 – ARMOK-un quruluşu 
 

1. ARMOK-un aşağıdakı orqanları var: 
A)  Baş Məәclis; 
B)  İcraiyyəә Komitəәsi; 
C)  Prezident; 
D)  Maliyyəә-təәsəәrrüfat fəәaliyyəәtini yoxlayan kəәnar müstəәqil audit 

orqanı. 
2. ARMOK-un Baş Məәclisi 

2.1 ARMOK-un üzvləәrinin ümumi iclası Baş Məәclis adlandırılır 
vəә ildəә əәn azı bir dəәfəә keçirilir. Növbəәdəәnkəәnar Baş Məәclis 
prezidentin təәşəәbbüsü, yaxud ARMOK üzvləәrinin üçdəә 
ikisinin yazılı təәləәbi iləә keçirilir. 

2.2 Prezident Baş Məәclisin, yaxud növbəәdəәnkəәnar Baş Məәclisin 
keçirilməәsi haqqında bildirişi məәclisin gündəәliyi iləә birlikdəә 
iclasa on gün qalmış üzvləәrəә göndəәrir. 

2.3 Baş Məәclis ARMOK-un ali orqanıdır. Onun qəәbul etdiyi 
qəәrarları qəәtidir. 

2.4 Səәsverməә hüququ olan ARMOK üzvləәrinin əәn azı yarısının 
iştirak etdiyi Baş Məәclis səәlahiyyəәtli sayılır. 

2.5 ARMOK Baş Məәclisinin aşağıdakı səәlahiyyəәtləәri vardır: 
    -ARMOK-un Nizamnaməәsini təәsdiq, eləәcəә dəә ona əәlavəә 
vəә dəәyişiklikləәr etməәk;  
  -İcraiyyəә Komitəәsinin təәklifi iləә ARMOK-un üzvləәrini 
seçməәk; 



  -Azəәrbaycan Respublikasında Olimpiya Həәrəәkatının 
inkişafı iləә bağlı məәsəәləәləәr üzrəә qəәrarlar qəәbul etməәk; qəәrarlar 
məәclisdəә iştirak edəәnləәrin səәs çoxluğu iləә qəәbul olunur; 
  -İcraiyyəә Komitəәsinin hesabatını dinləәməәk vəә komitəәnin 
fəәaliyyəәtini qiyməәtləәndirməәk; 
  - ARMOK-un prezidentini, İcraiyyəә Komitəәsinin üzvləәrini 
seçməәk vəә kəәnar audit təәşkilatını təәyin etməәk. 
  
2.6. Baş Məәclis öz səәlahiyyəәtləәrini İcraiyyəә Komitəәsinəә verəә biləәr. 
 
3. ARMOK-un Seçki Baş Məәclisi 
 
1. ARMOK-un seçki Baş Məәclisi dörd ildəәn bir keçiriləәn vəә 
gündəәliyinəә onun orqanlarına seçkiləәrin keçirilməәsi, İcraiyyəә 
Komitəәsinin yeni üzvləәrinin seçilməәsi iləә bağlı məәsəәləә daxil ediləәn 
məәclisdir. 
2. Seçki Baş Məәclisinin seçki iləә bağlı qəәrarlarının sürəәtləәri, habeləә 
həәr hansı bir üzvünün dəәyişməәsi iləә bağlı seçki keçirilmiş Baş 
Məәclisinin müvafiq qəәrarının surəәti BOK-a göndəәrilməәlidir. BOK-a 
göndəәriləәn bütün səәnəәdləәr ARMOK-un prezidenti vəә ya baş katibi 
təәrəәfindəәn təәsdiq edilməәlidir. 
 
4. ARMOK-un İcraiyyəә Komitəәsi 

3.1. ARMOK-un Seçki Baş Məәclisindəә formalaşdırılan İcraiyyəә 
Komitəәsi Baş Məәclisarası dövrdəә komitəәnin işinəә rəәhbəәrlik edəәn 
orqandır. 
3.2. İcraiyyəә Komitəәsinin təәrkibi 17 nəәfəәrdəәn –prezident, I vitse-
prezident, II vitse-prezident vəә on üç nəәfəәr digəәr üzvdəәn ibarəәtdir. 
İcraiyyəә Komitəәsinin bütün üzvləәri Seçki Baş Məәclisindəә gizli 
səәsverməә yolu iləә adi səәs çoxluğu iləә seçilir. 
3.3 İcraiyyəә Komitəәsinin iclasları prezidentin çağırışı, yaxud onun 
üzvləәrinin əәksəәriyyəәtinin təәləәbi iləә ildəә iki dəәfəәdəәn az olmayaraq 



keçirilir. İcraiyyəә Komitəәsinin üzvləәrinin  yarıdan çoxunun iştirak 
etdiyi iclasın qəәrar qəәbul etməәk hüququ vardır. Qəәrar açıq 
səәsverməә yolu iləә iclasda iştirak edəәnləәrin adi səәs çoxluğu iləә qəәbul 
olunur. Səәsləәr bəәrabəәr olduqda, prezidentin səәsi həәlledici olur. 
 
 

4. Səәlahiyyəәt müddəәti 
 

4.1. Prezident mandatının müddəәti 8 ildir. Vitse-prezidentləәrin vəә 
İcraiyyəә Komitəәsinin digəәr on üç il üzvünün səәlahiyyəәt müddəәti 
dörd ildir. 
4.2. İcraiyyəә Komitəәsinin üzvləәrinin mandatı onların seçdikləәri 
Baş Məәclis qurtaran kimi qüvvəәyəә minir. İcraiyyəә Komitəәsinin 
üzvləәrinin səәlahiyyıti onlara verilmiş dördillik müddəәtin bitdiyi 
ildəә keçiriləәn Baş Məәclisin axırında başa çatır. 
4.3. ARMOK-un Növbəәti Seçki Baş Məәclisinəә qəәdəәr ARMOK-un 
vitse-prezident vəәzifəәsini icra edəәnin yeri boşalarsa, növbəәti Baş 
Məәclis həәmin yerəә vitse-prezidenti seçir. Yeni seçilmiş vitse-
prezidentin səәlahiyyəәt müddəәti bu vəәzifəәdəә əәvvəәl işləәyəәn vitse-
prezidentin işləәməә müddəәti nəәzəәrəә alınmaqla dörd il müddəәtinəә 
hesablanır. Bundan sonra o, təәkrar dörd il müddəәtinəә vitse-
prezident seçiləә biləәr. 
4.4 ARMOK-un Növbəәti Seçki Baş Məәclisinəә qəәdəәr İcraiyyəә 
Komitəәsinin digəәr üzvü vəәzifəәsini icra edəәnin yeri boşalarsa, 
növbəәti Baş Məәclis həәmin yerəә üzv seçilir. Yeni seçilmiş üzvün 
səәlahiyyəәt müddəәti bu vəәzifəәdəә əәvvəәl işləәyəәn üzvün işləәməә 
müddəәti nəәzəәrəә alınmaqla dörd il müddəәtinəә hesablanır. Bundan 
sonra o, təәkrar dörd il müddəәtinəә İcraiyyəә Komitəәsinəә istəәniləәn 
vəәzifəәyəә seçiləә biləәr. 
 

 
 



5. Səәlahiyyəәt vəә vəәzifəәləәr  
İcraiyyəә Komitəәsi ARMOK-un işləәrini idarəә edir vəә aşağıdakı 
vəәzifəәləәri yerinəә yetirir: 
 -Olimpiya Xartiyasına vəә ARMOK-un Nizamnaməәsinəә əәməәl 
olunmasına nəәzarəәt edir. 
 -ARMOK-un inzibati işləәrinəә görəә son məәsuliyyəәti öz üzəәrinəә 
götürür. 
 -ARMOK-un daxili quruluşunu vəә onun təәşkili, eləәcəә dəә daxili 
intizam qaydalarını təәsdiqləәyir. 
 -ARMOK-un maliyyəә vəәsaitinin səәrf olunmasına cavabdehlik daşıyır 
vəә buna aid illik hesabat hazırlayır. 
 -Nizamnaməә maddəәləәrinin dəәyişdirilməәsi vəә əәlavəәləәr baradəә həәr hansı 
təәklif üzrəә Baş Məәclisəә məәruzəә təәqdim edir. 
 -ARMOK-a üzv seçilməәk üçün təәklif olunan şəәxsləәrin adlarını 
ARMOK-un Baş Məәclisinəә təәqdim edir. 
 -ARMOK-a aid fəәxri mükafatları, adları, eləәcəә dəә əәlaməәtləәri 
müəәyyəәnləәşdirir vəә təәsdiq üçün Baş Məәclisəә təәqdim edir. 
 -ARMOK-un Baş Məәclisi üçün gündəәlik hazırlayır. 
 -ARMOK-un arxivini qoruyub saxlayır. 
 -İcraiyyəә Komitəәsi Baş Məәclisin ona tapşırığı istəәniləәn əәlavəә 
tapşırıqları yerinəә yetirir. 
 -Prezidentin təәklifinəә görəә ARMOK-un baş katibini vəә baş 
direktorunu təәsdiq edir vəә ya onları işdəәn azad edir. Bu vəәzifəәyəә 
seçiləәnləәrin əәməәk haqqı, vəәzifəәsinin dəәyişməәsi vəә təәnbehi barəәdəә 
qəәrarı prezident qəәbul edir. 
 
6. Prezident 
6.1. Prezident Seçki Baş Məәclisindəә gizli səәsverməә yolu iləә ARMOK 
üzvləәri arasından səәkkiz il müddəәtinəә seçilir. Prezident sonrakı dörd 
illik müddəәtəә bu vəәzifəәyəә təәkrar seçiləә biləәr. 
6.2. Prezident vəәzifəәsinəә namizəәdləәr Baş Məәclisin keçirilməәsinəә üç 
ay qalmış irəәli sürülür. 



6.3. ƏӘgəәr prezident öz vəәzifəәsini yerinəә yetirəә bilmirsəә, onda I vitse-
prezident ARMOK-un növbəәti Baş Məәclisindəә yeni prezident 
seçiləәnəәdəәk onu əәvəәz edir. Beləә halda yeni seçilmiş prezident əәvvəәlki 
prezidentin səәlahiyyəәt müddəәtini başa çatdırır vəә bundan sonra o, 
birinci bəәndəә əәsasəәn yenidəәn prezident seçiləә biləәr. 
6.4. Prezident ARMOK-un bütün təәdbirləәrinəә rəәhbəәrliyi həәyata 
keçirir vəә prezidentlik müddəәtinəә onu təәmsil edir. 
6.5. Prezident lazım gəәləәrsəә daimi komissiyalar, yaxud zəәruri hallarda 
xüsusi komissiyalar, eləәcəә dəә, işçi qruplar yaradır, onların vəәzifəәləәrini 
vəә fəәaliyyəәt müddəәtini, həәmçinin üzvləәrini təәyin edir. Prezident lazım 
bildikdəә, vəәzifəәləәrini yerinəә yetirmiş komissiyaları vəә işçi qrupları 
buraxa biləәr. ARMOK prezidentinin qabaqcadan verilmiş razılığı 
olmadan komissiya vəә qruplar heç bir məәclis keçirəә bilməәz. Vəәzifəә 
etibarı iləә prezident bütün komissiyaların , eləәcəә dəә qrupların üzvüdür 
vəә onların iclaslarında iştirak etdikdəә o, birinci şəәxs hüququna 
malikdir. 
6.6. Prezident vəәzifəәcəә böyük olan voitse-prezidenti təәyin edir. 
6.7. Prezident Komitəәnin icra aparatının ştatını vəә aparatın rəәhbəәrini 
təәyin edir. 
 

7. ARMOK-un I vitse-prezidenti  
Prezident vəәzifəәləәrini yerinəә yetirilməәsindəә ona köməәk edir, prezident 
ölkəәdəә olmadığı vəә həәr hansı bir səәbəәbəә görəә öz vəәzifəәsini yerinəә 
yetirəә bilməәdiyi zaman onu əәvəәz edir. 
 
8. ARMOK-un vitse-prezidentləәri 

 
ARMOK-un müxtəәlif komissiyalarına rəәhbəәrlik edir, onun icra 
aparatının işini təәşkil vəә idarəә olunmasına köməәk edir. 

 
9. Audit 



9.1. ARMOK-un maliyyəә-təәssəәrrüfat fəәaliyyəәtini yoxlayan orqan 
kəәnar auditdir. Audit maliyyəә fəәaliyyəәti iləә bağlı yoxlamanın 
nəәticəәsi haqqında Baş Məәclisəә hesabat verir vəә təәklifləәr irəәli sürür. 
9.2. Kəәnar audit orqanı həәr il Baş Məәclisdəә təәyin edilir. Onun 
mandatı yeniləәşdiriləә biləәr. 
 
Maddəә 7 – ARMOK-un Nizamnaməәsi 

 
1. ARMOK öz fəәaliyyəәtindəә Olimpiya Xartiyasına, eləәcəә dəә bu 

Nizamnaməәyəә istinad edir. Onun Nizamnaməәsi istəәniləәn 
halda Olimpiya Xartiyasına əәsaslanır. 

2. ARMOK-un BOK təәrəәfindəәn qəәbul edilmiş Nizamnaməәsindəә 
sonralar ediləәn istəәniləәn dəәyişiklik təәsdiqləәnməәk üçün BOK-
a göndəәrilməәlidir. Nizamnaməәyəә dəәyişiklikləәrin qəәbul 
olunduğu Baş Məәclisin Protokolunun surəәti BOK-a 
göndəәrilir. Bu səәnəәdləәri ARMOK-un prezidenti vəә baş katibi 
təәsdiq edir. 

3. ARMOK-un Nizamnaməәsini şəәrhindəә anlaşılmazlıq mövcud 
olarsa vəә ya Nizamnaməә Olimpiya Xartiyası iləә ziddiyyəәt 
təәşkil edəәrsəә, Olimpiya Xartiyasına üstünlük verilir. 

 
Maddəә 8 – ARMOK-un bayrağı, emblemi vəә himni 

 
1. ARMOK-un BOK İcraiyyəә Komitəәsinin təәrəәfindəәn təәsdiq 

edilmiş öz emblemi vardır. Emblemin içəәrisindəә Azəәrbaycan 
bayrağın yuxarı göy rəәngli hissəәsindəә, digəәr yarısı isəә 
bayraxdan yuxarı qalan Olimpiya rəәmzi vəә rəәmzdəәn yuxarıda 
qirmızı rəәngləә yazılmış AZƏӘRBAYCAN sözü yerləәşdirilmiş 
kəәnar xəәtləәri qara rəәngdəә olan kvadrat şəәkilli quruluşdur. 
Kvadratın aşağı oturacağını birləәşməә yerləәri hamar əәyri, 
oturacağın təәn ortası bucaq şəәklindəә çıxıntı formasındadır. 



Kvadrat çəәrçivəә iləә daxili elementəәləәr arasında boş ağ sahəә 
vardır.  

2. ARMOK-un emblemindəәn istifadəә hüququ onun özünəә 
məәxsusdur. 

3. Olimpiya Oyunları da daxil olmaqla, öz fəәaliyyəәti vəә 
keçirdiyi təәdbirləәrləә əәlaqəәdar ARMOK yeni emblem, bayraq, 
rəәmz, himn, simvol, nişan vəә sair hazırlaya biləәr. ARMOK 
təәrəәfindəәn yaradılımış Olimpiya rəәmzinin istifadəә olunduğu 
emblem, bayraq vəә sair qeydiyyat vəә təәsdiq olunmaq üçün 
BOK İcraiyyəә Komitəәsinəә göndəәrilir. 

4. BOK-un bayrağı, rəәmzi, emblemi, himni vəә digəәr 
atributlarından yalnız Olimpiya  Xartiyasının prinsipləәrinəә 
müvafiq şəәkildəә istifadəә oluna biləәr; 

5. Ölkəә daxilindəә ARMOK-un emblem vəә atributlarından 
istifadəә yalnız ARMOK-la razılaşma əәsasında həәyata keçiriləә 
biləәr; 

6. Olimpiya Oyunlarında vəә BOK-un rəәhbəәrliyi iləә keçiriləәn 
təәdbirləәrdəә ARMOK Azəәrbaycan Respublikasının  Dövləәt 
bayrağından vəә Dövləәt himnindəәn istifadəә edir. 
 

 
 

Maddəә 9- Olimpiya Oyunları 
 
1. ARMOK Olimpiya Oyunlarının təәşkilindəә iştirak edəәrsəә, Olimpiya 

Xartiyasının 38, 39 vəә 40-cı maddəәləәrini rəәhbəәr tutacaqdır. 
2. ARMOK onun ölkəәsindəәn idmançıların Olimpiya Oyunlarında 

iştirakı zamanı  Olimpiya Xartiyasının 41, 49, 62 maddəәləәrini, 49-
cu maddəәyəә əәlavəәnin 3-cü bəәndini, 59-cu maddəәyəә əәlavəәnin 3-cü 
bəәndini, 61-ci maddəәyəә əәlavəәnin 4-cü bəәndini, 64-cü maddəәyəә 
əәlavəәnin 2,3 vəә 4-cü bəәndləәrini əәsas götürür. 



3. Olimpiya Oyunlarına aid olan məәsəәləәləәrləә bağlı səәsverməә zamanı 
ARMOK-un icra orqanlarına Olimpiya Oyunlarının proqramına 
daxil olan idman növləәri üzrəә milli federasiyalardan seçilmiş 
üzvləәrin səәsi nəәzəәrəә alınır. 

 
 
Maddəә 10 – Maliyyəә 
 

1. Maliyyəә ili ARMOK-un Seçki Baş Məәclisinin keçirildiyi ildəә həәmin 
məәclisin olduğu gündəәn cari ilin dekabrın 31-nəә kimi sayılır. Bundan 
sonra maliyyəә ili həәr il yanvarın 1-dəәn başlayır dekabrın 31-dəә 
tamamlanır. 

2. Gəәlir 
ARMOK-un maliyyəә məәnbəәləәrini vəә vəәsaitləәrini aşağıdakılar təәşkil edir: 
 -BOK, Beynəәlxalq İdman Federasiyaları vəә təәşkilatlar təәrəәfindəәn 
veriləәn maliyyəә vəәsaitləәri; 
 -sponsorlardan, dövləәt, ictimai vəә fəәrdi müəәssisəәləәrdəәn daxil olan 
maliyyəә yardımı; 
 -ARMOK-un qəәbul edəә biləәcəәyi ianəәləәr; 
 -müxtəәlif təәdbirləәrin, iqtisadi proqramların, marketinq fəәaliyyəәtinin 
həәyata keçirilməәsindəәn, ARMOK-un emblemindəәn istifadəәdəәn, reklam 
müqaviləәləәrindəәn, idman lotoreyalarından vəә səәrgiləәrdəәn əәldəә olunan 
gəәlirləәr.  
 -teletransilyasiyadan gəәləәn gəәlirləәr; 
 -qanunda nəәzəәrdəә tutulmuş digəәr məәnməәləәrdəәn gəәləәn gəәlirləәr; 
 
3. Xəәrcləәr 

ARMOK-un xəәrcləәri aşağıdakılardan ibarəәtdir: 
-Baş Məәclis təәrəәfindəәn təәsdiqləәnəәn xəәrcləәr cəә İcraiyyəә Komitəәsinin  
fəәaliyyəәti nəәticəәsindəә əәməәləә gəәləәn xəәrcləәr; 
-ARMOK-un vəәzifəәləәrinəә uyğun olan xəәrcləәr; 
-qanunla yol veriləәn digəәr xəәrcləәr 



4. Mühasibat prinsipləәri 
Mühasibatlıq üçün qəәbul olunmuş hesabat prinsipləәrinəә vəә 
Azəәrbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq aparılır  

4. Maliyyəә vəәsaitinin alınması vəә toplanması eləә aparılmalıdır ki, 
ARMOK öz ləәyaqəәtini vəә müstəәqilliyini saxlaya bilsin. 

 
 

Maddəә 11.- İdman arbitracı məәhkəәməәsi 
 ARMOK-un səәlahiyyəәtli orqanlarının çıxartdığı qəәrarlar bu qəәrarların 
çıxarıldığı andan 21 gün müddəәtindəәn gec olmayaraq maraqlı olan şəәxsləәr 
İsveçrəәnin Lozanna şəәhəәrindəә yerləәşəәb İdman Arbitraj Məәhkəәməәsinəә 
həәmin qəәrarla bağlı şikayəәt verəә biləәrləәr. 
 

Maddəә 12 – Yenidəәn təәşkilolunma vəә ləәğvolunma 
1. ARMOK-un yenidəәn təәşkili vəә ləәğv olunması iləә bağlı qəәrar bu 

məәqsəәdləә xüsusi çağırmış Baş Məәclisdəә üzvləәrin üçdəә iki səәs çoxluğu 
iləә qəәbul olunur. 

2. ARMOK ləәğv olunduğun halda qanunla müəәyyəәn edilmiş qaydada 
ləәğvetməә komissisiyası yaradılır. Ləәğvetməә komissiyası öz işini 
qanunla müəәyyəәn edilmiş təәləәbləәr əәsasında həәyata keçirir. 

3. Son əәmlak heç bir halda ARMOK-un üzvləәri arasında bölüşdürülmür. 
Kreditorlarla hesablaşmalardan sonra qalan əәmlak Azəәrbaycan 
Respubılikasının qanunlarında nəәzəәrdəә tutulmuş məәqsəәdləәrəә 
yönəәldilir. 


