
FORMULA 1 SOCAR 
AZƏRBAYCAN 
QRAN PRİSİ 2019 —
KÜÇƏLƏRİN FƏTHİ 
BAŞLAYIR!
Sizi Bakıda, mövsümün ən çox gözlənilən və sürprizlərlə dolu F1 
yarış həftəsonlarından birində görməyə çox şadıq! Hazır olun, ən 
güclü sürət fatehlərinin gərgin mübarəzi ilə KÜÇƏLƏRİN FƏTHİ 
BAŞLAYIR! 

Ən sürətli şəhər trekinə aldığınız biletlə siz yalnız 3 gün 
sürəcək yarış həyəcanından deyil, həm də şəhərimizin ən gözəl 
məkanlarından biri olan Bakı Kristal Zalında dünya ulduzları Sam 
Smith və Cardi B-nin canlı konsertlərindən həzz alacaqsınız! Bu, 
həqiqətən də, bu il yaşadığınız ən unudulmaz həftəsonu olacaq!

Sizin yarış həftəniz 
Qaydalar
— Sizə verilən biləklik gün ərzində biləyinizdə olmalıdır və çıxarıldığı anda 

etibarsız olur. Bu səbəbdən sizdən onu çıxarmamağınızı xahiş edirik. Eyni 

gün ərzində Azarkeş zonasından və ya Bakı Kristal Zalından çıxıb oraya 

yenidən daxil olmaq üçün etibarlı biletlə yanaşı biləkliyə də ehtiyacınız 

olacaq.

— Digər azarkeşlərin yarışı izləməyinə mane olmamaq üçün, zəhmət 

olmasa, tribunalarda tripod və selfi çubuqlarından (monopod) istifadə 

etməyin. Həmçinin güclü yağıntı olmadığı müddətdə çətirləri də qapalı 

saxlamağınızı xahiş edirik.

— Qulaq tıxacları və böyüklər üçün yağmurluqları Bakı Şəhər Halqasının 

Azarkeş zonasında yerləşən rəsmi mağazalardan əldə etmək mümkündür.

— Tribunalarda, o cümlədən korporativ bokslarda, ümumi podiumlarda və 

qapalı məkanlarda (kafe, bar və s.) siqarət çəkmək qadağandır.

— Tibb məntəqələri bütün Azarkeş zonası boyu mövcuddur və xəritədə 

xüsusi olaraq qeyd olunub. Səhhətinizlə bağlı hər hansı bir narahatlıq 

yaşadığınız təqdirdə ən yaxın tibb məntəqəsinə müraciət edin və ya işçi 

heyətindən sizin üçün həkim çağırmasını istəyin.

Məlumat nöqtələri
Məlumat nöqtələri Bakı Şəhər Halqasının və konsert zalının girişlərinin 

yaxınlığında yerləşir.

İtirilənlər və tapılanlar: İtirdiyiniz və ya tapdığınız əşya və ya azyaşlı barədə 

məlumat vermək üçün dərhal ən yaxın məlumat nöqtəsinə, təhlükəsizlik 

əməkdaşına və BŞH işçisinə müraciət edin.

Fiziki məhdudiyyətli/əlil arabasında olan şəxslərə yardım: Abşeron 

tribunasının A sektorunda və Azneft tribunasında əlil arabalarına 

uyğunşaldırılmış yerlər, Bakı Kristal Zalının A04 tribunasında isə xüsusi 

platforma nəzərdə tutulmuşdur. Üstəlik, bütün Məlumat nöqtələrində əlil 

arabası kirayələmək mümkündür. Bunun üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd 

girov qoyulmalıdır

Yemək və içkilər
Azarkeş zonası və Bakı Kristal Zalının ərazisində yemək və içki köşkləri 

mövcuddur. Bu köşklərdə siz həm ənənəvi yeməkləri, həm də populyar 

beynəlxalq fast-fudları (kabab, pizza, hotdoq, şaurma, sərin içkilər, 

dondurma və s.) əldə edə bilərsiniz. Burada həmçinin milli mətbəxdən 

müxtəlif təamların təqdim olunduğu restoranlar, eləcə də alkoqollu içkilərin 

verildiyi barlar yerləşir. Yemək və içki köşklərinin, restoranların və barların 

yerlərini xəritədə görə bilərsiniz. Ödənişlər nağd şəkildə, əksər yerlərdə isə 

həm də kartla mümkündür.

Nağd pul               

Ölkənin milli valyutası Azərbaycan manatıdır (AZN). Cari məzənnə ilə 1 

dollar təqribən 1.70 AZN-ə bərabərdir. Ən yaxın ATM-lər (bankomatlar) Park 

Bulvar ticarət mərkəzi ərazisində (1-ci mərtəbədə və parkinqdə) yerləşir. 

Ən yaxın valyuta mübadiləsi məntəqələri də Park Bulvar ticarət mərkəzində 

(1-ci mərtəbə), eləcə də Nizami küçəsindəki ASB Bank və Günay Bank 

filiallarında yerləşir.

Təhlükəsizlik qaydaları və qəza tədbirləri
Qəza siqnalı və ya elanı səslənərkən sakit qalmağa çalışın. Mövcud vəziyyət 

haqda məlumata qulaq asmağa və qəza təlimatlarına əməl etməyə davam 

edin. Trekin xəritəsində giriş və çıxış qapılarının yerini öncədən öyrənib 

yadda saxlamağa çalışın.

Azarkeş zonasında fövqəladə hallar zamanı istifadə olunacaq Qəza Toplanış 

Nöqtələri ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik. Nəzərə alın ki, qəza çıxışları 

standart Giriş qapılarından fərqlənir. Uniformalı işçilərin və təhlükəsizlik 

əməkdaşlarının göstərişlərinə həmişə əməl edin.

Həddən artıq sərxoş insanların toplandığı yerlərdən uzaq olmağa çalışın. 

Əgər hər hansısa bir şəxs çox içkili və ya aqressivdirsə, təhlükəsizlik və ya 

polis əməkdaşlarına bu barədə məlumat verməkdən çəkinməyin.

Yarış həftəsonu

The F1 FORMULA 1 logo, F1 logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA 

ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, AZERBAIJAN 

GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One 

Licensing BV, a Formula 1 company. All rights reserved

Bakı Şəhər Halqasına 
/ Bakı Kristal Zalına 
və ya əks istiqamətə 
nəqliyyat
Bakı Şəhər Halqasına necə getmək olar: 
Bakı Şəhər Halqası ətrafında hərəkət olduqca rahatdır. Lakin tamaşaçıların 

gəlmədən öncə bilməli olduğu bəzi vacib məqamlar var:

Parkinq 

Zəhmət olmasa, nəzərə alın ki, trek ərazisində parkinq üçün yerlər 

ayrılmayıb. Buna baxmayaraq, tamaşaçılar trek ətrafında yerləşən Ağ Şəhər 

Bulvarının ərazisindən, 28 Mall parkinq zonasından, Xaqani (Molokan) və 

Nizami bağlarının yaxınlığındakı “Garage” parkinqindən, eləcə də Qış 

Bulvarının parkinq yerlərindən istifadə edə bilərlər.

Şəhər avtobusları 

Avtobuslar 27 və 28 aprel, 2019-cu il tarixlərində 20 saatlıq iş rejimi ilə (səhər 

06:00-dan gecə 02:00-dək) xidmətinizdə olacaq.

65 nömrəli avtobus (interval 5 dəq.): Ən yaxın dayanacağı Azərbaycan 

prospektində (MUM-un yanında) yerləşir.  

Marşrut: Füzuli meydanı – M. Muxtarov küç. – Nizami küç. – S. Rüstəmov 

küç. – Ə. Cavad küç. – Azərbaycan pr-ti – Füzuli meydanı – Z. Əhmədbəyov 

küç. – Tbilisi pr-ti – 20 yanvar küç. – A. Məhərrəmov küç. – Mir Cəlal küç.  

5 nömrəli avtobus (interval 3 dəq.): Ən yaxın dayanacağı Rəşid Behbudov 

və Nizami küçələrinin kəsişməsində yerləşir. 

Marşrut: N. Nərimanov m/s. – 28 may m/s. – Azadlıq pr-ti – Nizami küç. – R. 

Behbudov küç. – N. Nərimanov m/s.

53 nömrəli avtobus (interval 5 dəq.): Ən yaxın dayanacağı Bakı İdman 

Sarayının qarşısında yerləşir. 

Marşrut: Bayıl (20-ci sahə) – Dövlət Bayrağı Meydanı – Funikulyor.

Metro 

Yarış günlərində (26, 27, 28 aprel, 2019-cu il) İçərişəhər, 28 May və Sahil 

metrostansiyaları səhər 6:00-dan gecə 02:00-dək xidmətinizdə olacaq.

Bakı Kristal Zalına necə getmək olar: 

Avtobuslar 

Bakı Kristal Zalına gedən avtobusların başlanğıc dayanacağı Qız Qalası 

tribunasının qarşısında yerləşir. Avtobuslara minik şənbə və bazar günləri, 

saat 18:30-dan 22:30-dək davam edəcək.

Əks istiqamətdə qayıdan avtobusların başlanğıc dayanacağı isə Bakı Kristal 

Zalının A girişinin sağ tərəfində yerləşir. Geri qayıdan avtobuslara minik 

şənbə və bazar günləri, saat 23:00-dan 01:30-dək baş tutacaq.

Sərnişin gəmisi 

Bakı Kristal Zalına gedən sərnişin gəmisinin başlanğıc dayanacağı Park 

Bulvar ticarət mərkəzinin yaxınlığında yerləşir. Gəmiyə minik saat 18:55-dən 

20:00-dək, 15 dəqiqədən bir baş tutacaq. Nəzərinizə çatdıraq ki, pis hava 

şəraiti səbəbilə sərnişin gəmisi xidməti ləğv oluna bilər.

Piyada 

Piyada gəzərək Bakını daha yaxından tanımaq istəyənlərə yaxşı xəbərimiz 

var: Bakı Kristal Zalı trekin Azarkeş zonasından cəmi 2,5 km-lik qısa 

məsafədə yerləşir. Bulvarın istənilən nöqtəsindən rahat görünən Bakı Kristal 

Zalına gedən yol xoş mənzərəli sahil xəttindən keçir.

Azarkeşlərin trek gəzintisi 

Sizin 25 aprel, cümə axşamı günü, 26 aprel, cümə günü və 27 aprel, şənbə 

günü yarışlar bitdikdən sonra saat 01:30-dək yarış zolağında (trekdə) 

gəzmək imkanınız olacaq. Həmçinin trek gəzintisinə çıxan bilet sahibləri 

üçün nəzərdə tutulmuş trekdaxili avtobus 25 aprel, cümə axşamı günü və 26 

aprel, cümə günü saat 20:00-dan 01:30-dək, 27 aprel, şənbə günü isə saat 

19:30-dan 01:30-dək fəaliyyət göstərəcək.

Azarkeş zonasından çıxışlar: 

ÇIXIŞ A: Port Baku Mall, JW Marriott Absheron Baku və Yeni Bulvar tərəfə;

ÇIXIŞ B: Park Bulvar ticarət mərkəzi, Park Inn Hotel, Hilton Hotel, 28 may 

m/s., Nizami küç. və 5 nömrəli avtobusun dayanacağı tərəfə;

ÇIXIŞ C: gecə klubları, Sahit m/s., Nizami küç., Sapphire Hotel, Winter Park 

Hotel Baku və Qış Bulvarı tərəfə;

ÇIXIŞ D: Nizami küç., Yaşıl Zona və 65 nömrəli avtobusun dayanacağı tərəfə;

ÇIXIŞ E: Xalça Muzeyi, 53 nömrəli avtobusun dayanacağı, Bakı Bulvarı və 

Bakı Kristal Zalı tərəfə;

ÇIXIŞ F: İçərişəhər, Four Seasons Hotel Baku, Qız qalası və İçərişəhər 

m/s. tərəfə;

ÇIXIŞ G: Nizami küç., 65 nömrəli avtobusun dayanacağı, İçərişəhər və 

İçərişəhər m/s. tərəfə.

Bakı Şəhər Halqasından çıxışlar: 

Hər gün saat 22:00-da əsas Girişlər bağlandıqdan sonra ərazidən gec çıxa 

bilməyiniz üçün trekin 4 fərqli nöqtəsində xüsusi Çıxış Qapıları açılacaq 

(yerləri xəritədə göstərilib).

ÇIXIŞ QAPISI 1: Port Baku Mall, JW Marriott Absheron Baku və Yeni 

Bulvar tərəfə.

ÇIXIŞ QAPISI 2: 28 may m/s., Park Bulvar ticarət mərkəzi, Nizami küç., 

5 nömrəli avtobusun dayanacağı tərəfə.

ÇIXIŞ QAPISI 3: İçərişəhər m/s. və İçərişəhər tərəfə.

ÇIXIŞ QAPISI 4: İçərişəhər, 65 nömrəli avtobusun dayanacağı və 

Nizami küç. tərəfə.

Bakı Kristal Zalından çıxışlar: 

Bakı Kristal Zalından çıxarkən siz yuxarıda qeyd olunan avtobuslarla Bakı 

Şəhər Halqasına qayıda, buradan isə şəhər mərkəzinə gedə bilərsiniz. 

Avtobusların son dayanacaqları 27 aprel, şənbə günü Çıxış Qapıları 1, 2 və 

3-də, 28 aprel, bazar günü isə yalnız Çıxış Qapıları 3 və 4-də olacaq.d

F1® mərasimləri
Avtoqraf sessiyaları 

Cümə, şənbə və bazar günləri F1 Azarkeş zonası səhnəsində baş tutacaq 

avtoqraf sessiyalarında sevimli F1 qəhrəmanlarınızla görüşərək Formula 1 

SOCAR Azərbaycan Qran Prisi həftəsonunda unudulmaz anlar yaşayın.

Sual-cavab sessiyası 

Biz F1 dünyasının ən vacib şəxslərinin iştirak etdiyi sual-cavab sessiyasıları 

ilə Bakı Şəhər Halqasının qonaqları üçün maraqlı və öyrədici təcrübə imkanı 

yaradırıq. Bu sessiyalar, demək olar ki, azarkeşlərlə F1 ulduzları arasında 

qarşılıqlı ünsiyyətə ayrılmış yeganə vaxtdır. F1 səhnəsində baş tutacaq sual-

cavab sessiyalarının tarixi və vaxtı tədbirə müəyyən müddət qalmış elan 

olunacaq.

Pit Leyn Gəzintisi 

4 günlük bilet əldə etmiş hər bir kəs aprelin 25-i, cümə axşamı günü baş 

tutacaq 4 Günlük Bilet Sahiblərinin Pit Leyn Gəzintisinə dəvət olunur. Bu 

gəzinti əsas tribunanın qarşısındakı start/finiş xəttindən pit leyn boyunca F1 

Azarkeş zonası səhnəsinə qədər davam edir. Bu, Qran Pri həftəsonu öncəsi 

bokslarda öz bolidlərinin son hazırlıq işlərini görən komandaları izləmək 

üçün unikal fürsətdir.

Pilotların paradı 

Pilotların paradı zamanı F1 pilotları onlara dəstək olmağa gələn F1 

azarkeşlərini salamlamaq üçün üstü açıq olan nəqliyyat vasitəsi ilə Bakı 

Şəhəri Halqasında tam dövrə vuracaq. Parad aprelin 28-i, bazar günü, 

yarışdan öncə baş tutacaq.

Dövlət Himni mərasimi 

Dövlət Himni Mərasimi Formula 1 Socar Azərbaycan Qran Prisi üçün 

protokolun əsas qürurverici anıdır. Azərbaycanın dövlət rəsmilərinin, F1-in 

yüksək vəzifəli nümayəndələrinin, F1 komandaları və pilotlarının iştirakı ilə 

keçirilən tədbir ev sahibi olan Azərbaycana, eləcə də bu möhtəşəm yarışın 

iştirakçısı olan hər bir ölkəyə hörmət əlaməti daşıyır. Dövlət Himni mərasimi 

28 aprel, bazar günü, yarışın startından bir qədər öncə baş tutacaq.

Podium mərasimi (Trekə giriş) 

Podium mərasimi bazar günü, yarış bitdikdən dərhal sonra baş tutacaq. 

Mərasim zamanı azarkeşlərin podiuma yaxın gələ bilməsi üçün Abşeron 

tribunasının A sektoru yaxınlığındakı trek qapıları açılacaq.

12:00 Azarkeş zonasının qapıları açılır

14:00 4 Günlük Bilet Sahiblərinin Pit Leyn Gəzintisi

20:00 Trekin giriş qapıları açılır

21:00 Azarkeş zonasının qapıları bağlanır

Bənövşəyi zona F1® Azarkeş zonası

Azərbaycan mədəniyyəti 
fotoguşəsi

F1® açıq səma altında qalereya

Gözəllik pit-stopu F1® pilotları stendi

Uşaq pit-stopu F1® Fan TV

İstirahət məkanları F1® reaksiya müsabiqəsi

F1® Esports oyun zsonası Asılmış maşınlar

F1® Pit-stop yarışı Dəbilqə incəsənəti

F1® Azarkeş zonası səhnəsi Sonsuz güzgülər otağı

Xatirə lövhəsi Emirates dəbilqə foto kabini

Podiumun real ölçülü maketi F1® ağacı

10:00 Azarkeş zonasının qapıları açılır

11:00 F2™ sərbəst yürüş

13:00 F1® birinci sərbəst yürüş

15:00 F2™ sıralama turu

17:00 F1® ikinci sərbəst yürüş

20:00 Trekin giriş qapıları açılır

22:00 Azarkeş zonasının qapıları bağlanır

10:00 Azarkeş zonasının qapıları açılır

12:00 F2™ birinci yarış

14:00 F1® üçüncü sərbəst yürüş

17:00 F1® sıralama turu

18:30 Bakı Kristal Zalının qapıları açılır

19:30 Trekin giriş qapıları açılır

19:30 Əsas konsert öncəsi çıxışlar

21:00 Sam Smith

22:00 Azarkeş zonasının qapıları bağlanır

23:00 Bakı Kristal Zalının qapıları bağlanır

10:00 Azarkeş zonasının qapıları açılır

13:10 F2™ ikinci yarış

14:30 Pilotların paradı

15:54 Dövlət Himni Mərasimi

16:10 FORMULA 1 SOCAR AZƏRBAYCAN QRAN PRİSİ 2019

18:10 Podium mərasimi

18:30 Bakı Kristal Zalının qapıları açılır

20:30 Əsas konsert öncəsi çıxışlar

22:00 Cardi B

22:00 Azarkeş zonasının qapıları bağlanır

23:00 Bakı Kristal Zalının qapıları bağlanır

Qırmızı zona

İstirahət məkanları Podiumun real ölçülü maketi

Azərbaycan mədəniyyəti guşəsi Uşaq sürücülük məktəbi

Esports oyun zonası Örtülü oyun qalası

Xatirə lövhəsi

Göy zona

İstirahət məkanları Qraffiti konteynerləri

Səyyar attraksionlar Milli bolid

Canlı Performans Artistləri

Etta rəqs teatrı Küçə rəqqasları

Məhşur rəsm əsərləri paradı F1® pilotlarının məzəli fiqurları

Zərbçi qızlar “Lezginka” rəqs qrupu

DanceAbility Uzunayaqlı gəzərlər

F1® Azarkeş zonası səhnəsi tədbirləri

East or West Excellent Music Band

Suleymanbeyli Band DJ Tim

DJ Heydər

Cümə axşamı, 25 Aprel

Cümə, 26 Aprel

Şənbə, 27 Aprel

Bazar, 28 Aprel

4 gün fasiləsiz 
əyləncə
Formula 1 SOCAR Azərbaycan Qran Prisi 2019 adi bir həftəsonu yarışından 

daha çoxudur. Bu möhtəşəm hadisənin bir hissəsi olan hər kəs dünyanın 

ən güclü pilotlarının Bakı küçələrində üç gün boyunca sürəcək nəfəskəsən 

mübarizəsi ilə yanaşı sonsuz əyləncə dolu bir həftəsonu yaşayacaq. F1-in 

ən böyük və ən gözəl azarkeş zonalarından birinə sahib olan Bakı Şəhər 

Halqası yaşından və maraq dairəsindən asılı olmayaraq bütün azarkeşləri 

çoxsaylı əyləncə tədbirləri, canlı performans artistləri, musiqiçi və DJ-lərin 

çıxışları, eləcə də idman oyunları və istirahət məkanları ilə sevindirəcək.

Aşağıdakı siyahıda həftəsonu həzz alacağınız əyləncələrdən yalnız bir 

neçəsi yer alır:
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F1®
Tədbi̇r
Bələdçi̇si̇̇




