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Данлыклы Россия ватерполочысы, ДЧ-2015 Илчесе, Су спорт төрләре буенча 16
нчы ФИНА дөнья чемпионаты вакытында су полосы турниры директоры
вазыйфаларын башкаручы Ирек Зиннуров, Оештыру комитеты матбугат
хезмәте спорт күзәтүчесе үтенече буенча, уздырылучы турнирдан алган хистойгылары белән уртаклашты һәм 2 тапкыр Олимпия уеннары призеры
хокукында тәкъдим ителгән командалар дәрәҗәсе турында эксперт фикерен
белдерде.
– Ирек Хәйдәрович, әгәр арадаш йомгаклар ясасак, Сез Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья
чемпионат ы кысаларында су полосы т урнирын уздыруны ничек бәяләр идегез?

– Россия җыелма командасының спорт нәт иҗәләре мәсьәләсенә кагылмый т орсак, Д өнья
чемпионат ы бик югары дәрәҗәдә уза. Менә бүген генә әле Ф ИНА т ехник делегат ы белән сөйләшеп
т ордым, ул, су полосының дөнья беренчелекләре уздырылган Барселонада, Мадридт а, Шанхайда һәм
башка шәһәрләрдә хезмәт ем буенча булганым бар, әмма монда - Казанда ярышларны оешт ыру
дәрәҗәсе барысыннан да яхшырак,диде. Бу минем бәяләвем т үгел, ә чит т ән килгән компет ент лы
кеше бәясе.
– Д өнья чемпионат ы кысаларында су полосы буенча уздырылучы т урнир Россиядә, Казанда шушы
спорт т өре үсешенә эт әргеч булыр микән?

– Булырга т иеш! Моны җәйге Универсиада мисалында да күзәт ергә була бит , аннан соң бик күп спорт
объект лары безгә мирас булып калды, шуның нәт иҗәсе буларак, спорт белән кызыксынучы кешеләр
дә калды.
– Д Ч-2015т ә, су полосы т урниры директ оры булу белән бергә, Сезгә бит әле т өп эшегез буенча үсеп
килүче ват ерполочылар буынын т әрбияләү вазыйфасы да йөкләнгән. Көзен спорт карьерасын
башларга т еләгән яшүсмерләр агымын көт әргә буламы?

– Миңа т урнир вакыт ында ат а-аналар килеп сорыйлар инде: “Баламны су полосы буенча секциягә
кайда яздырырга була?” – диләр. Безнең спорт т өре белән казанлылар аеруча Д өнья чемпионат ы
уздыру көннәрендә күбрәк кызыксына башлады. Бу кызыксынуны саклап калып булыр дип өмет ләник.
– Т урнирның үзенә килсәк, кайсы җыелма команда Сезнең өчен Д Ч-2015т ә т өп сюрприз булды?

– Ир-ат лар арасындагы ярышлар т урында әйт сәк, греклар бик гаҗәпләндерде. Аларның җыелма
командасы ярымфиналга эләкмәсә дә, алар искит кеч мат ур уен күрсәт т еләр. Т агын Д Ч-2015т ә
америкалылар бик ошады, Казанга бит алар 1995-96 елларда т уган яшь уенчылардан т орган команда
алып килгәннәр. Калганнар исә соңгы елларда без ияләшкән уеннарын күрсәт т еләр. Сербия, Венгрия,
Ит алия – бу җыелма командалар т урында җанат арларга сөйләп т орасы юк. Хорват лар да
булдырдылар, Черногория белән мат чт а алар бик шәп уйнадылар.
– Т урнирның хат ын-кызлар ярышында Сезне кайсысы гаҗәпләндерде?

– Кызларда бар да алдан билгеле иде. Т урнир фаворит ларын белә идек инде. Монда шунысын да
билгеләп үт әргә кирәк, Европа җыелма командалары т үгел, ә АКШ, Канада, Авст ралия командалары
өст енлек ит ә. Америка кызлары искит кеч уен күрсәт әләр. Гәрчә, Голландия җыелма командасын да
исәпт ән т өшереп калдырырга ярамый, алар россиялеләргә юлны бикләделәр. Д өресен әйт кәндә,
хәлит кеч ст адиягә без алдан көт еп т орган командалар килеп җит т е. Искәрмә бармы, дисезме?
Ярымфиналда Испания кызларына урын җит мәде, гәрчә алар гамәлдәге дөнья чемпионнары булсалар
да.
– Сезне ир-ат лар арасында да, хат ын-кызлар арасында да гамәлдәге дөнья чемпионнары булган
командаларның ярымфинал раундына кадәр үк вәкаләт ләрен башкаларга бирү факт ы
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гаҗәпләндермиме?

– Һич юк! Венгрия ир-ат лар җыелма командасын алсаң, ул ит алиялеләргә от т ырды. Ит алиялеләр
белән уйнарга һәрчак һәм һәркемгә авыр. Эш менә нәрсәдә, т егендә дә, монда да сигезәр команда
бар, алар һәрвакыт югары урыннарга дәгъва кылачак. Һәм алар менә шулай кара-каршы очрашканда
кемгә пьедест алда буласын хәл ит әләр. Әйе, венгрлар җиңелде, әмма шул ук вакыт т а алар гаҗәеп
уен күрсәт т еләр һәм үз-үзләрен бит әрләрлек нәрсә юк. Җыелма команда үзеннән соң күркәм хист ойгылар калдырды. Испания спорт чы кызлары т урында да шуны ук әйт ергә була. Д Ч-2015т ә
конкуренция бик югары, һәм ул шулай булырга т иеш т ә.
– Һәр дөнья беренчелеге, гадәт т ә, су полосына яңа т ренер алымнары, ст андарт булмаган йөрешләр
т әкъдим ит ә. Бу юлысы нәрсәне билгеләргә мөмкин?

– Миңа шуңа күрә Греция ир-ат лар җыелма командасы ошады да инде, сост авында иң югары
дәрәҗәдәге спорт чылар булмаса да, алар үзара т упланган уенга акцент ясый алдылар, аны козырь
ит еп уйнат т ылар. Бу команда мисалында т әҗрибә һәм яшьлек балансын күрү бик рәхәт булды.
– Д Ч-2015т ә ват ерполочылар т урнирының ачык суда узу факт ы уенчыларның уеннары бизәкләрендә
яисә нәт иҗәдә чагыламы?

– Юк, Д өнья чемпионат ы һәрвакыт ачык һавада уза. Бу даими практ ика.
– Алайса, ачык судагы уеннарга күчү авыр т үгелме, клуб т урнирлары ябык бассейннарда уза бит ?

– Зур т урнирлар алдыннан милли командалар, гадәт т ә, ачык су булган җыелуларга барырга
т ырышалар. Һәм Россиядә дә андый бассейннар бар. Әйе, күчү җиңел т үгел, әмма милли командалар
уенчылары мондый шарт ларга ияләшкән инде.
– Йөзүчеләргә, мәсәлән, ачык суда ярышу җайлырак. Ә ват ерполочыларга ничек?

– Бер якт ан, билгеле, җиңелрәк. Ачык суда һава шәп, т ынчу т үгел. Аның икенче ягы да бар бит :
кояшлы көнне капкачының күзенә кояш т өшеп, сукырайт ырга, шуңа күрә ул т упны уздырып җибәрергә
мөмкин. Без аңлыйбыз инде, ябык бассейнда якт ылык уенчыларга комачауламаслык ит еп корыла.
– Элеккеге илебез җыелма командасы уенчысыннан т урнирның спорт т әшкилият еннән кәефегез
кит мәдеме дип сорауның мәгънәсе бармы, әллә монда җавап мәгълүмме?

– Д өресен әйт кәндә, миңа кайбер момент лар аңлашылып бет ми. Минемчә, үзеңдә узучы Д өнья
чемпионат ына иң көчле сост авны чыгарырга кирәк иде. Бу кагыйдәне һәр халыкара т урнир алдыннан
үт әргә кирәк, алайса, без - т ренерлар ни өчен эшлибез соң?! Иң көчле уенчылар, бөт ен дөнья
т амашачылары карап т органда, үзләренең иң көчле уеннарын күрсәт ергә т иеш. Бигрәк т ә үзеңә
шулкадәр көч биреп т оручы үз т амашачыларың т урында сүз барганда болай ит ү гөнаһ булып санала.

– Иң көчлеләр – ул 2 ел элек Казандагы Универсиадада җиңүчеләрме?

– Әйе, бик дөрес! Россия җыелма командасы хәзер, әгәр анда т еге чемпион сост авыннан бер-ике
кеше уйнаса, бөт енләй башка нәт иҗә күрсәт ер иде дип саныйм. Һәм, минем карашка, күпт ән т үгел
Кореядәге Универсиадада уйнаганнар да бу чакырылышка җит ми калды.
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