Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты башланырга өч ай
вакыт калып барганда Казанда суга сикерү буенча дөнья серисе ярышлары
уза.
Д өнья сериясе ачылышы т ант анасында сәламләү сүзе белән Т ат арст ан Республикасы Премьерминист ры Илдар Халиков чыгыш ясады.
“Кадерле дуслар! Сезне Т ат арст ан җирендә сәламлибез. Шундый дәрәҗәле чара – Ф ИНА Д өнья
сериясен кабул ит ү безнең өчен зур дәрәҗә. Бүген биредә 13 илдән килгән спорт чылар бар. Әлеге
т урнир кысаларында беренче т апкыр кат наш сикерүләр гамәлгә ашырылачак. Алар 16 нчы Ф ИНА дөнья
чемпионат ы программасына да керт елгән. Судьяларга кыен эш йөкләнә – алар иң-иңнәрне сайлап
алырга т иешләр. Әмма без спорт чыларның яхшы нәт иҗәләр күрсәт әсенә шикләнмибез. Судьялар да,
спорт чылар да үзләрен уңайлы хис ит сеннәр өчен т ырышачакбыз. Спорт чыларга уңышлар т елибез
һәм 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ында очрашканчыга кадәр”, - диде Т Р Хөкүмәт е башлыгы.
Гадәт т әгечә, т урнир ачылышы көнендә Су спорт т өрләре сараеның мат бугат үзәгендә ярышларны
оешт ыручылар һәм ярышлар кунакларының журналист лар белән очрашуы булып узды. Мат бугат
конференциясендә Ф ИНАның суга сикерү буенча т ехник комит ет ы рәисе Кэт и Симан, Россиянең суга
сикерү федерациясе генераль секрет аре Анат олий Т епляков, “Спорт проект лары башкарма
дирекциясе” КАО генераль секрет аре Ранко Т епавчевич һәм Д Ч-2015 Илчесе, ике т апкыр олимпия
чемпионы Д мит рий Саут ин кат нашт ылар.
“Ф ИНА прзидент ы Хулио Маглионе исеменнән шуны әйт ергә т елим: миңа Казанда бик рәхәт .
Берничә айдан бу шәһәр дөнья чемпионат ын кабул ит әчәк. Казандагы спорт корылмалары
искит әрлек”, - диде Кэт и Симан.
“Шушындый дәрәҗәдәге ярышлар оешт ыру мөмкинлеген алуыбыз өчен без Ф ИНАга бик рәхмәт ле. Су
мундиаленә өч ай вакыт калып барганда бу безнең әзерлекне т икшерергә яхшы мөмкинлек. Казан
өчен бу дөрест ән дә бик яхшы т икшерү”, - диде Ранко Т епавчевич. “Күпт ән т үгел без
каланчаны модернизацияләүне т әмамладык, хәзер ул Ф ИНАның Д Ч уздыру өчен булган барык
т аләпләренә җавап бирә”, - диде ул.
Д мит рий Саут ин ярышларны оешт ыручыларга Казанга чакырганнары өчен рәхмәт әйт т е, шулай ук
үзенең “Маст ерс” дөнья чемпионат ында кат нашу мөмкинлеге барын да белдерде. “Казанда безнең
спорт чылар яхшы чыгыш ясарлар дип өмет ләнәм. “Маст ерс”т а кат нашу т еләгем бар. Барыбер дә анда
бөт енләй икенче хис-т ойгылар бит инде, өйрәнүләрдәге кебек т үгел”, - диде данлыклы ат лет .
Ярышларның беренче көнендә хат ын-кызлар һәм ир-ат лар арасында 10 мет рлы каланча һәм 3 мет рлы
т рамплиннан синхрон сикерүләр буенча медальләр уйнат ылачак.
Су спорт т өрләре буенча 16 чы Ф ИНА дөнья чемпионат ы оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е
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