Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Көн саен Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты
кысаларында су полосы буенча ярышлар тамашачыларны мавыктыргыч уен
белән генә җәлеп итеп калмый, матч арасындагы тәнәфесләрдә спортчыларны
көч өстәүче бию төркеме сәламли. Төрле һава торышында, салкынмы яки
яңгырмы - кызлар трибуналарны ялкынлы биюләре белән дәртләндереп тора.
Чемпионат ның су полосы буенча ярышларындагы бию т өркемендә 8 кыз. Д иана Сабирова һәм
т ренерлары Анна Сит никова җит әкчелегендә кызлар көн саен спорт чылар һәм т амашачылар бик
ярат ып кабул ит ә т орган ялкынлы һәм ист ә калырлык номерлар башкаралар. Чемпионат өчен 10
номер әзерләнгән. Бер уен да биючеләрнең кечкенә генә шоуыннан башка үт ми. Викт ория Моисеева,
Юлия Осипова, Викт ория Желт ова, Лилия Хәйрет динова, Анаст асия Караева, Айгөл Низамова,
Д иана һәм Виолет т а Машковалар күп кенә яшь кызларны кызыкт ырган мат ур һәм “ялкынлы” эшләре
т урында сөйләделәр.
“Т амашачылар безнен янга килеп, рәхмәт ләрен белдерәләр, барысы да бик мат ур һәм сез
булдырасыз, дип әйт әләр, фот ога т өшәргә сорыйлар. Т амашачылар гына да т үгел, ә спорт чылар һәм
волонт ерлар да. Республика безне алкышлар белән каршы ала һәм озат а, без аларга зур рәхмәт лебез.
Бу шундый рәхәт ”.
“Без т амашачылар ролендә Россия спорт чыларының уенын карарга бардык. Әлбәт т ә, ат мосфера
җәлеп ит әрлек, искит кеч! Т амашачылар спорт чыларга шулкадәр көч биреп т орды, т рибуналар да
т улы иде”.
“Без барыбыз да кечкенәдән бию белән шөгыльләнәбез, биергә бик ярат абыз. Командага килү юлы
һәркайсыбызныкы үзенчәлекле. Кемдер акробат ика белән шөгыльләнгән, кемдер бал биюләрен яки
заманча биюләрне, ә кемдер халык биюләрен үз ит кән. Нәт иҗәдә, нәкъ менә шул безгә т өрле
номерлар куярга ярдәм ит ә. Кайберәүләребез өчен бу хыял гына иде. Сайлап алу т урларында безнең
кебек бер көн эчендә 8 т өрле образ үзгәрт ү – һәр арт ист өчен бәяләп булмый т орган нәрсә”.
“Кыенлыклар да булгалый. Аяклар сыдырыла, мозольләр чыга, шуңа өст әп җил һәм яңгыр. Әмма
публика алдында булганга күрә, без куркуны һәм авырт уны күрсәт ә алмыйбыз. Без елмаябыз һәм
соңгы көчебезгә эшлибез”.
“Кичә чыгыш ясарга бик кыен булды, чөнки яңгыр яуды. Без биегән өслек шунда ук т айгакка әйләнде.
Көт мәгәндә безгә көз килде, кроссовкалар кибеп өлгермиләр (көләләр). Әлбәт т ә, безнең
ярымфиналда да, финалда да ясаячак чыгышларның планнары бар. Әмма без сюрприз булырлык зур
булмаган флеш-моб әзерлибез, без аны башкарачакбыз һәм т рибунадагы т амашачылар безгә көч
биреп т орачаклар!”
Көч өст әп т оручы бию т өркемнең т өп максат ы – спорт чыларның күңелләрен күт әрү, җанат арларны
дәрт ләндерү, спорт уенына күбрәк ялкын һәм азарт өст әү. Бу 100 процент ка башкарыла. Очрашу
ахырында кызлар әле медальләр өчен көрәшүче спорт чыларга т үземлек, көч, драйв һәм, әлбәт т ә,
җиңү т еләделәр!
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