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“Спорт проектлары башкарма дирекциясе” КАО генераль директоры Азат
Кадыйров Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты матбугат
хезмәте сорауларына җавап бирү барышында икътисади кризис шартларында
турнирга әзерләнү мөмкинлеген ничек табулары, йөзү һәм синхрон йөзү буенча
ярышларны футбол стадионында уздыру ни өчен бик табигый тоелганлыгын
аңлатып бирде.
“Командабыз т әҗрибәсе т еләсә-нинди мәсьәләне хәл ит ү мөмкинлеген бирә”
– Азат Рифгат ович, Д Ч-2015 ст арт ына айдан да кимрәк вакыт калды. Ф иниш сызыгында нинди
кыенлыклар белән очрашырга т уры килә.
– Әзерлек эшләре бик т ыгыз, билгеләнгән график нигезендә бара. Нинди дә булса кыенлыклар килеп
чыга дип әйт ү дөрес булмас, алар барысы да эш мизгелләре генә. Кайдадыр кыенрак, кайдадыр
җиңелрәккә т уры килә. Инфраст рукт ура буенча эшләр бар, әмма ул ярыйсы ук зур күләмдә.
Универсиада вакыт ында эш азрак булган иде дип әйт ә алмыйм, әмма хәзер бу мәсьәлә т ехнологик
якт ан кыенрак. Мисалга, “Казан Арена” ст адионы үзе генә дә бик зур, күп функцияле архит екура
корылмасы, аның эчендә т агын бер корылма – бассейн ясалды. Бу инде күпбаскычлы т ехнологик һәм
т ехник эш. Проект карарларын даими килешт ереп т ору мөһимлеге белән бәйле булган билгеле бер
кыенлыклар килеп чыга инде, әмма без расланган график нигезендә эшлибез һәм барысы да план
буенча бара.
Чемпионат ка әзерлек өст ендә, республика ведомст воларын да җәлеп ит еп, зур т өркем эшли. Нык
командадан башка бу елның иң масшт аблы спорт проект ын гамәлгә ашыру мөмкин дә булмас иде.
Чемпионат ка әзерлекне Т ат арст ан Президент ы вазифаларын вакыт лыча башкаручы Рөст әм
Миңнеханов координацияли, ә Премьер-минист р Илдар Халиков эшләрне көндәлек режимда күзәт еп
бара. Болар безгә алга барырга ярдәм ит ә. Ф едераль коллегалар белән дә даими элемт әдә т орабыз,
илгә визасыз керү һәм җиңеләйт ергән т аможня режимы өчен аларга да зур рәхмәт әйт әсе килә.
Барлык юнәлешләрдә дә бик зур эшләр башкарыла, бу куркынычсызлыкка да, т ранспорт ка да,
т елерадиост анцияләр сигналын т әэмин ит үгә дә кагыла. Кайбер нәрсәләр республика дәрәҗәсендә
генә т үгел, хөкүмәт нең закон чыгару һәм аларны башкару федераль органнары кат нашында хәл
ит елә. Алар су спорт т өрләре буенча дөнья чемпионат ын оешт ыруда бик зур роль уйныйлар һәм без
алар белән Оешт ыру комит ет ы рәисе – Россия спорт минист ры Вит алий Мут ко курат орлыгында
акт ив эш алып барабыз.
Безнең координат ор – Россия Спорт минист рлыгы күп мәсьәләләрне т из чишәргә ярдәм ит ә.
Шундый командада эшләп, әзерлек эшләре барысы да үз вакыт ында т әмамланачагына бер шигем дә
калмый.
– “Казан Арена”дагы т ехнологик мәсьәләләр һәм башка авырлыкларга карамаст ан да,
Универсиададан калган мирас һәм сыналган фикердәшләр командасы нәт иҗәсендә Су спорт т өрләре
буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ын оешт ыру Универсиаданы оешт ыруга караганда барыбер дә
җиңелрәк дип санамыйсызмы?
– Сүз дә юк, хәзер безнең командага җиңелрәк, ниндидер т әҗрибә бар бит инде. Нәрсәне ничек
эшләргә кирәклеген белә т орган команда барлыкка килде. Шул ук вакыт т а Универсиада уздырган
чакт а безгә т аныш булмаган башка үзенчәлекләр дә калкып чыкт ы. Алар ст удент лар уеннарына хас
т үгел, әмма алардан башка безнең Ф ИНА дөнья чемпионат ы кысаларында спорт ның олимпия
т өрләре буенча ярышларны күз адына кит ереп булмый. Т урнир Рио-де-Жанейрода узачак Уеннар
алдыннан квалификация уены булып т органлыкт ан, алдарак безгә т аныш булмаган мәҗбүри
мәсьәләләр барлыкка килде. Әмма коллект ив т әҗрибәсе барлык мәсьәләләрне дә чишәргә ярдәм
ит ә, Ф ИНА каршындагы, шулай ук спонсорлар каршындагы бурычларны үт әү мөмкинлеген бирә.
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“Казан Арена”ны проект лаганда ук без анда бассейн куярга мөмкин булачагына исәп т от т ык
– Бурычлар т урында әйт сәк, заявка биргән чакт а Казанны беркем дә йөзү буенча ярышларны фут бол
ст адионында уздырырга яки анда корылмаларны т ыгыз урнашт ырып, бердәй класт ер т өзергә
мәҗбүр ит мәде.Бәлки өст әмә кыенлыклардан башка да чыгып булган булыр иде?
– Әйе, бу проект лау карарлары барысы да заявка бирү ст адиясендә үк формалашт ырылган һәм
заявка кит абында т әкъдим ит елгән иде. Ф ут бол ст адионымы? Бу без Ф ИНА т аләпләре нигезендә
барган логик адым. Регламент нигезендә, т өп бассейнның сыйдырышлыгы 10 мең урыннан да кимрәк
булырга т иеш т үгел. Казанда исә андый бассейннар, белгәнегезчә, бөт енләй юк.
Ф ут бол ст адионын ярышларны т өп уздыру урыны буларак җәлеп ит әргә нәкъ менә шуның өчен т уры
килде дә. Әмма без корылманы проект лаганда ук мондый вариант ның мөмкин булуын аңлаган идек
инде, шуңа күрә беррәт т ән кирәкле т икшерү эшләрен дә башкардык.
Алга т аба барабыз. “Казан Арена” белән Су спорт т өрләре сарае рәт т ән урнашканнар, берсеннән
икенчесенә җәяү барып була. Моңа нигезләнеп, шулай ук Ф ИНА Паркын булдыру бурычы да
йөкләнгән булганлыкт ан, барысы да рәт т ән т орган бердәй класт ер т өзү идеясе үзеннән-үзе т уды. Бу,
әзер корылмалардан файдалану белән беррәт т ән, заявка компаниясенең йөзем бөрт еге булып
т орды да инде. Әйе, мондый бурычны без үзебезгә үзебез куйдык, әмма моны югары максат ларга
ирешү өчен һәм дөньяның Т ОП-3 спорт вакыйгаларына керә т орган, елдагы иң зур чараны уздыру
өчен эшләдек.
Бу ярышларга су спорт т өрләренең дөнья элит асы җыелачак һәм без инде бүген үк чемпионат
акват ика сөючеләр арасында нинди кызыксыну уят канын күзәт ә алабыз. Заявка чорында безнең
т арафт ан башкарылган эшләр берсе дә т икмәгә булмаган дип ышанып әйт ә алам. Болар барысы да
дөньяның барлык почмакларыннан миллионлаган т урист ларны һәм миллиардлаган т елевизор
караучыларны үзенә т арт а.
– Әмма беркем дә Чемпионат ны икът исади кризис һәм дөньядагы т от рыксыз сәяси карт ина
шарт ларында уздырырга т уры киләчәген күзаллый алмады. Бу әзерлек барышында берәр ничек
чагылдымы?
– Без хәт т а Универсиададан соң да мондый хәл килеп чыгарга мөмкин булуын күзаллый алмадык.
Агымдагы хәл әзерлеккә бераз йогынт ы ясаса да, хәлит кеч роль башкармый. Кризис безгә көчле
сукмады, әмма без аны маркет инг программасын гамәлгә ашырганда сиздек. Әмма чикләүләр һәм
авырлыкларга карамаст ан, без бу хәлдән намус белн чыкт ык, моның өчен парт нерларга зур рәхмәт .
Үзебезне бик кат ы чикләдек яки безгә планлашт ырган чаралардан баш т арт ырга т уры килде димәс
идем. Әйе, журналист лар белән алдагы очрашуларда мин безгә бәлки ниндидер позицияләрдән баш
т арт ырга т уры килер дип әйт кән идем. Әмма хакимият нең федераль һәм республика органнары
ярдәме белән безгә әзерлек планын т улы күләмдә гамәлгә ашыру мөмкин булды. Нәт иҗәдә без
бернәрсәне дә кыскарт мадык, кисмәдек.
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“Бу шарт ларда без нәкъ менә россияле парт нерларны җәлеп ит әргә т ырышт ык”
– Бу хәлгә икенче якт ан карасаң, бу шарт ларда үзебезнең җит ешт ерүчеләрне күт әрү мөмкинлеге
барлыкка килде. Моның белән килешәсезме?
– Әлбәт т ә! Милли парт нерлык программасы кысаларында безгә бик күп россияле компанияләр килде.
Аларның өлеше 80 процент т әшкил ит ә. Без шулай ит еп импорт ны алышт ыру программасын да
гамәлгә ашырабыз. Безне авт омобильләр белән Авт оВаз т әэмин ит үен беләсез, без “Нэфис”
компанияләр т өркеме белән хезмәт т әшлек ит әбез, җиһазларны һәм инвент арьне “Спорт маст ер”
бирә. Монда “Лаборат ория Касперского”ны һәм башкаларны өст әгез. Ничек булдыра алдык, россияле
парт нерларны җәлеп ит әргә т ырышт ык. Бу компанияләрнең җит әкчеләренә, дөрес карар кабул ит еп,
урт ак проект ка кергәннәре өчен рәхмәт әйт әсе генә кала.
– Гадәт т ә кабул ит үче як шәһәрне т урнирга 3-5 көн кала мат урлый башлый. Казанда исә бизәү
эшләре июль башыннан башлана дип игълан ит елде. Бу нәрсәгә бәйле?
–Без барыбз да Универсиаданы, анда булган оныт ылмаслык ат мосфераны хәт ерлибез. Хәзер безне,
дөресен генә әйт кәндә, су спорт т өрләре буенча “олимпия уеннары” көт ә. Безгә киләсе елда үз
ост алыкларын Рио-де -Жанейрода күрсәт әчәк спорт чылар киләчәк. Бер елдан соң т елевизор
экраннары каршында ут ырганда без бу чемпиоаннарны Казанда кул сузымы ераклыкт а күргән
чакларны горурлык белән искә алачакбыз. Шәһәр халкына һәм башкала кунакларына алда т орган зур
спорт чарасы т урында искәрт ү максат ыннан шәһәрне яшелләндерү һәм т өзекләндерү эшләрен
башлау т урында карар кабул ит елде. Карасагыз, шәһәрдә чәчәкләр саны көннән-көн арт а. Шәһәр мэры
көн саен т өп маршрут ларны карап чыга һәм эшләр барышын т икшереп т ора. Без дә аның белән
берлект ә бу т икшерүләрдә кат нашабыз һәм чемпионат корылмалары биләмәләрен һәм кунаклар
игът ибарын т арт ып т орачак урамнарны ничек мат урлап булуын карыйбыз. Берничә көннән без
шәһәрне мат урлау эшләренә керешәчәкбез. Июльнең беренче ункөнлегендә ул үзгәрә башлаячак. Бик
т издән Казан яңа образга керәчәк, аның порт рет ында яңа буяулар барлыкка киләчәк (елмая).
– Шәһәр болай да мат ур бит инде. Д өнья чемпионат ына берничә көн кала 5-6 афиша элеп чыксаң да
җит әрлек булыр иде.
– Әмма бу бит без барыбыз да зарыгып көт кән бәйрәм ат мосферасын бирмәячәк. Берничә афиша
гына шәһәр халкы һәм кунакларына бу зур чарага баш белән чумарга ярдәм ит ми. Ә без әзерли т орган
бизәү чаралары кешеләрдә зур бәйрәмне көт ү т ойгылары уят ырга, т от ып, т ат ып карап булмый
т орган ат мосфераны бирергә т иеш. Аны бары т оеп була. Ә т ояр өчен ул һавада очып йөрергә т иеш.
Менә шуның өчен дә без шәһәрне чемпионат ст илист икасында дөрес ит еп мат урлау эшенә алдан ук
керешт ек.
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“Бүген Д Ч-2015кә билет ларны өйдән чыкмыйча да алып була”
– Билет лар белән кызыклы карт ина килеп чыга. Гадәт т ә кешеләр билет ларны ярышлар башланыр
алдыннан берничә көн кала ала башлыйлар. Ә менә Чемпионат башланырга берәр ай калган вакыт т а
барлык билет ларның өчт ән бер өлеше сат ылган дигән мәгълүмат булды. Сат уларның мондый
динамикасы шат ландырамы?
– Д өрест ән дә, кешеләр гадәт т ә билет ларны ярышлар алдынан гына алалар, әмма кирәкмәгән ыгызыгы т удырмас өчен мин кешеләргә билет ларны алданрак алып куярга киңәш ит әр идем. Күпләрнең
шулай эшләве шат ландыра, билгеле. Сат уларның бүгенге динамикасы безне канәгат ьләндерә, сорау
Россиядә генә т үгел, чит илләрдә дә бар. Әле билет алып өлгермәгәннәргә киңәшебез шул – билет
алуны озакка сузмагыз. Бүген моны өйдән чыкмыйча да эшләп була. Бары т ик Инт ернет т а дәүләт
хезмәт ләре порт алына керергә генә кирәк. Билет ларны т радицион юл белән алуны ярат учыларга
шәһәрдә күп кенә кассалар эшли. Алар мет рополит енның һәр ст анциясендә, “Казан Арена”да, Россия
почт асы бүлекчәләрендә бар.
Шулай ук “Пилигрим” шоуына да билет лар алырга кңәш ит әм. Ул ачылыш т ант анасын кабат лый, бары
т ик флаглар алып чыгыла т орган прот окол өлеше генә булмаячак. Без аны шәһәр халкы һәм кунаклар
карап хозурлана алсын өчен 8 т апкыр кабат ларга дигән карар кабул ит т ек.
– Кабат т ан Универсиада вакыт ында уңышлы хезмәт т әшлек булган куючы режиссер Алексей
Сеченевка мөрәҗәгат ь ит ү принципиаль позиция идеме ?
– Д өрес, бу мәсьәлә буенча принципиаль позиция булды. Бу чараның масшт абын бик яхшы
аңлыйбыз, ачылыш һәм ябылу т ант аналары бик мат ур булырга т иешләр. Шуңа да Т ат арст ан
Республикасы Президент ы вазифаларын вакыт лыча башкаручы Рөст әм Миңнеханов һәм Казан мэры
Илсур Мет шин Игорь Крут ойның иҗат т өркеменә һәм куючы режиссер Алексей Сеченевка
мөрәҗәгат ь ит әргә дигән карарга килделәр. Вит алий Мут ко җит әкчелегендә бу карар хупланды.
Ачылыш т ант анасын оешт ыру эшенә җәлеп ит елгән кешеләрнең мөмкинлекләрен беләбез һәм
т алант лары алдында баш иябез. Аларның т ирән эчт әлекле, т амашачыны да үз эченә алып кереп кит ә
т орган мат ур шоу әзерләячәкләренә шик юк.
“Олимпиада? Без аз чыгымнар белән башкара ала т орган проект лар бар”
– Азат Рифгат ович, логик эзлеклелекне сакласак, Универсиададан, су спорт т өрләре буенча һәм
фут бол буенча дөнья чемпионат ларыннан соң шәһәр халкы спорт дөньясындагы иң т өп вакыйга –
Олимпиадага да исәп т от а ала. Бар дөньядан булган кайт авазларга карагада, Казан инде моңа әзер.
Т еләмисезме?
– Чыннан да, 2013 елда узган Универсиада аркасында һәм илебез Президент ы һәм Хөкүмәт е
т ырышлыгы белән спорт һәм шәһәр инфраст рукт урасын үст ерүдә бик зур эш башкарылды. Казан
бөт енләй башка шәһәргә әйләнде, кешеләрнең мент алит ет ы үзгәрде. Хәзер биредә үзләренә һәм
киләсе көнгә ышанычлары булган кешеләр яши, алар зур проект лар башкарырга әзер. Бу җәһәт т ән бу
республикада һәм шәһәрдә т ууыбыз һәм яшәвебез һәм шундый проект ларга заявка биреп, аларны
ахырына җит керә т орган җит әкчеләребез булу белән бик бәхет лебез.
Беренчедән – Олимпия уенары – бөт енләй икенче дәрәҗәдәге һәм масшт абт агы проект . Әйе, хәзер
без Т еннис академиясендә фехт овкалау буенча дөнья чемпионат ы уздыра һәм фут бол
ст адионында бассейн т өзи алабыз. Әмма Олимпиадада бу адым бармый. Анда спорт ның 27 т өрен үз
эченә алган зур программа, спорт корылмаларының сыйдырышлыклары буенча һәм
т елет рансляцияләрне т әэмин ит ү буенча аерым т аләпләр. Әйе, Казан бик яхшы инфраст рукт урага ия,
спорт чларны яшәт ер өчен авылы да бар, әмма Олимпиада уздырыр өчен безгә бу базаны күләм
ягыннан да, сыйфат ягыннан да үст ерергә кирәк булыр иде.
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Икенчедән , Олимпия уеннары – аның буенча карарлар иң югары дәрәҗәдә кабул ит елә т орган мегапроект . Монда безнең инициат ива гына җит ми, ил җит әкчелеге т еләге дә кирәк. Вакыйгалар
мондый үсеш алсын өчен сәбәпләр күп булырга т иеш. Чынлыкт а без бүген аз чыгымнар белән генә дә
башкара ала т орган спорт проект лары бар. Алга т аба алар т урында уйларга кирәк. Әмма хәзергә т өп
бурыч – Су спорт т өрләре буенча дөнья чемпионат ын уздыру.
– Сүз уңаеннан, соңгы эре т урнирларның барысы да Россия җыелмасының т риумфы белән
т әмамланды. Универсиадада шулай булды, аннары Олимпиадада, инде килеп шушы көннәрдә
т әмамланган Европа уеннарына шул ук хәл. Якынлашып килүче су мундиалендә зу көндәшлек
шарт ларында ничегрәк булыр дип уйлыйсыз?
– Миндә иң опт имист ик өмет ләр. Заявкаа бирелгән дисциплиналарның барысында да Россия
җыелмасы бүләкләр өчен көрәшәчәкләр. Ф аразлардан т ыелып т орам, әмма безгә кызарырга т уры
килмәячәгенә ышанам, милли команда т иешле нәт иҗәләр күрсәт әчәк. Спорт чылар өчен җан ат ып
т оручылар позит ив эмоциләр белән беррәт т ән җиңү шалыгын да кичерерләр дип уйлыйм.
Всеволод Д воркин, Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы оешт ыру комит ет ы
мат бугат хезмәт е

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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