Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Россия Федерациясе Спорт министрлыгында 7 нче октябрьдә 2015 елда
Казанда Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты Оештыру
комитеты утырышы булып узды, анда ярышларга нәтиҗләр ясалды һәм
Татарстан Республикасының дәүләт һәм ведомство бүләкләре тапшырылды.
Чарада Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, статс-секретарь – Россия
Федерациясе спорт министры урынбасары Наталья Паршикова, Россия
Федерациясе спорт министры урынбасарлары Павел Колобков һәм Павел
Новиков, ДЧ-2015 Оештыру комитеты әгъзалары катнашты.
Рөст әм Миңнеханов барлык ст рукт ураларның бердәм команда булып һәм сист емалы эшләүләре
нәт иҗәсендә Чемпионат ның бик югары дәрәҗәдә узганлыгы һәм Халыкара йөзү федерациясе
(Ф ИНА) билгеләмәләре буенча дөньяның спорт хәрәкәт е т арихында иң яхшысы дип т анылганлыгы
т урында әйт еп узды.
“Без бу Чемпионат ны бик зур спорт , дөнья мәдәният ләре һәм гореф-гадәт ләр бәйрәменә
әйләндерергә т ырышт ык, - дип ассызыклап узды Т ат арст ан Президент ы. – Чемпионат т а
кат нашучылар Россия т урында, аның зур масшт аблы халыкара ярышларны иң югары дәрәҗәдә
уздыра алу мөмкинлекләре т урында белделәр”.
Рөст әм Миңнеханов сүзләренә караганда, Чемпионат узганнан соң Т ат арст анда яшәүчеләр
арасында, бигрәк т ә балалар һәм яшьләр арасында су спорт т өрләренә карат а кызыксыну арт кан.
“Казан алга т аба да дөньяның спорт вакыйгалары үзәгендә булыр һәм дәрәҗәле спорт чараларын
кабул ит әр, шулай ит еп илебезнең спорт имиджын үст ерер дигән өмет т ә калабыз”, - диде ул.
Ст ат с-секрет арь – Россия Ф едерациясе спорт минист ры урынбасары Нат алья Паршикова Казандагы
Чемпионат ны оешт ыруда һәм уздыруда кат нашкан белгечләргә биш мең данә ист әлекле медаль
т апшырылачагын белдерде.
Д өньяның иң зур спорт ярышлары өчлегенә керүче 2015 елда узган ярышлар күп кенә күрсәт кечләр
буенча Ф ИНА т арихында иң яхшысы булдылар. Чемпионат уйнат ылган медальләр буенча да (75
комплект ), кат нашучы илләр буенча да т арихт а иң зуры булды. Ә суммар т елевизион аудит ория исә
барлык рекордларны куып узды һәм 6,8 млрд. т елет амашачыны т әшкил ит т е.
Билгеле булганча, ярышлар 24 нче июльдән 9 нчы август ка кадәр барды. Чемпионат т а 2413 спорт чы
(1152 ир-ат һәм 1261 хат ын-кыз) һәм 190 илдән булган командаларның 1495 рәсми вәкилләре кат нашт ы.
Ярышлар спорт ның 6 т өре буенча: ачык суда йөзү, синхрон йөзү, суга сикерү, су полосы, хай-дайвинг,
йөзү буенча узды.
Казанда узган дөнья чемпионат ы программасында беренче т апкыр 2 яңа дисциплина: синхрон
йөзүдә кат наш дуэт лар һәм суга сикерүдә кат наш парлар керт елгән иде. Ярышлар бик кызыклы һәм
т амашалы килеп чыкт ылар. Россия спот чылары Александр Мальцев белән Д арина Вәлит ова синхрон
йөзүдә кат наш парларның ирекле программасында алт ын медаль алдылар.
Ярышларда 198 т ехник рәсми зат лар – 118 халыкара һәм 80 милли судья хезмәт күрсәт т е.
Гомуми медальләр исәбе буенча беренче өчлекне Кыт ай халык республикасы, АКШ һәм Россия
Ф едерациясе яулады. Россия спорт чылары т арафыннан 17 медаль яуланды, аларның 9ы – алт ын,
4есе – көмеш, 4есе – бронза. Казанда узган Чемпионат т а 12 дөнья рекорды, 12 яшүсмерләр дөнья
рекорды, 32 конт инент аль рекорд, 19 Чемпионат рекорды куелды.
Россия җыелма командасы исәбендә 1 дөнья рекорды, 4 яшүсмерләр дөнья рекорды, 4 Россия
рекорды бар. Ярышлар уздыру өчен 4 объект җәлеп ит елде: “Казан Арена” ст адионы (йөзү, синхрон
йөзү); Су спорт т өрләре сарае (суга сикерү); Су полосы өчен арена (су полосы); “Казансу” (хай-дайвинг
һәм ачык сда йөзү).
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Чемпионат ның спорт объект ларын әзерләгәндә инженерлык өлкәсендәге иң яхшы ысуллар
кулланылды, аларның күбесе уникаль булып санала.
Д Ч чараларына дип сат уга чыгарылган билет ларның гомуми күләме 464 140 данә иде. Шуларның
316 259 данәсе (гомуми саннан 78%) сат ылган, “Пилигрим” ачылыш т ант анасы шоуына сат ылган
билет ларның саны - 40 242 (гомуми саннан 71%).
Чемпионат ны әзерләү һәм уздыруда шт ат т агы 800дән арт ык кеше кат нашт ы, ә проект ка җлеп
ит елгән кешеләрнең гомуми саны – 40 000 т ирәсе. Оешт ыру эшендә волонт ерлар бик зур ярдәм
күрсәт т еләр – Д Ч-2015нең ирекле ярдәмчеләренең саны – илебезнең 21 т өбәгеннән һәм 11 илдән 2212
кеше.
Чемпионат ка 600ләп ММЧ вәкиле һәм 850 т елет апшырулар әзерләүчеләр килде. Чемпионат т урында
сөйләүгә, аны пропагандалауга социаль челт әрләр дә зур өлеш керт т е, АКШ, Бөекбрит ания,
Авст ралия, Ит алия, Россия кулланучылары арасында бу өлкәдә акт ивлык бик зур булды.
Казандагы су спорт т өрләре буенча дөнья чемпионат ының социаль челт әрләрдәге гомуми
аудит ориясе, Т НС Групп (Kantar Media) Брит ания компаниясе мәгълүмат лары буенча, 1 млрд. т ирәсе
кулланучы булган. Мәгълүмат ның т өп чыганагы булган www.kazan2015.com рәсми сайт ын 10,0 млн.нан
ат рык кеше караган, шуларның 7,8 млн.ы – уникаль караулар.
Чемпионат т а кат нашучылар һәм кунаклар шәһәрнең 26 кунакханәсенә һәм яшәү өчен уңайлы
шарт лар т удырылган, т уклану өлкәсендә бик киң ассорт имент лы Спорт чылар авылына
урнашт ырылдылар. Спорт чылар авылы ике ат нага 2638 кеше өчен “өй”гә әйләнде. Ул т улысынча
җиһазландырылган, анда спорт чыларның ялы өчен барлык шарт лар да булдырылган иде. Бу чорда
1300 урынга исәпләнгән рест оранда 96 867 кеше./т апкыр т укланды, әзер ризык күләме – 150 т онна
т ирәсе.
Күләмле спорт ярышлары уздырганда Казанда һәрчак киң күләмле мәдәни чаралар да уздырыла.
Чемпионат барган чорда кешеләрне бер урынга т уплау урыны булып Ф ИНА паркы хезмәт ит т е,
үзенчәлекле концерт һәм конкурс программалары, фольклор зонасы һәм Россия һәм Т ат арст ан
халыкларының милли ишегаллары, парт нерлар павильоннары һәм башка күңел ачу мәйданнары
оешт ырылган паркка бу чорда 303 150 кеше килгән.
Кунакларның күпчелеге т еат рларга, музейларга, шәһәрнең ист әлекле урыннарына, т арихи урыннарга
да барды. Мисалга, Казан Кремленә 123 640 т урист килгән. Су спорт т өрләре буенча “Маст ерс”
кат егориясендәге дөнья чемпионат ы оешт ыручылар өчен т агын бер сынау булды. Анда дөньяның 73
иленең 726 клубын т әкъдим ит үче 2 639 спорт чы кат нашт ы. 572 медаль комплект ы уйнат ылды.
Россия спорт чылары 396 медаль яуладылар, шуларның 159ы – алт ын, 113е – көмеш, 124е – бронза.

Ут ырыш барышында Россия Ф едерациясе башкарма хөкүмәт органнары вәкилләренә Т ат арст ан
Республикасының дәүләт һәм ведомст во бүләкләре т апшырылды.
Т ат арст ан Республикасы Президент ы Указы белән, Казанда 2015 елдагы Су спорт т өрләре буенча 16
нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ын һәм Су спорт т өрләре буенча “Маст ерс” кат егориясендәге 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ын әзерләү һәм уздыруга зур өлеш керт кәннәре өчен, “Т ат арст ан
Республикасы алдындагы казанышлары өчен” орден медале белән бүләкләнделәр: Паршикова
Нат алья Владимировна – ст ат с-секрет арь – Россия Ф едерациясе спорт минист ры урынбасары;
Т ат арст ан Республикасының “Ф идакарь хезмәт е өчен” медале белән бүләкләнде:
Мирошникова Юлия Вячеславовна – Ф едераль медик-биология агент лыгының спорт медицинасын
оешт ыру идарәсе башлыгы.
Т ат арст ан Республикасы Президент ы карары белән, Казанда 2015 елдагы Су спорт т өрләре буенча 16
нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ын һәм Су спорт т өрләре буенча “Маст ерс” кат егориясендәге 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ын әзерләү һәм уздыруга зур өлеш керт кәнлеге өчен, Т ат арст ан
Республикасы Президент ы Рәхмәт ләре белдерелде:
Алешин Геннадий Пет ровичка – Халыкара йөзү федерациясе (Ф ИНА) бюросының мәрт әбәле
әгъзасына;
Андреева Ирина Евгеньевнага – Россия Ф едерациясе Спорт минист рлыгының хокукый
департ амент ы директ оры урынбасарына;
Бариев Марат Мансур улына – Россия Ф едерациясе Ф едераль җыены Д әүләт думасының физик
культ ура, спорт һәм яшьләр эшләре буенча комит ет ы рәисенең беренче урынбасарына;
Брусникина Ольга Александровнага – “Россия Синхрон йөзү федерациясе” Гомумроссия иҗт имагый
оешмасының беренче вице-президент ына;
Власенко Алексей Викт оровичка – “Россия суга сикерү федерациясе” Гомумроссия иҗт имагый
оешмасы президент ына;
Кузьмин Валерий Ивановичка – Россия Ф едерациясе Т ышкы эшләр минист рлыгының махсус
йөкләмәләр буенча илчесенә;
Лаврищев Алексей Борисовичка – Россия Ф едерациясе Ф едераль иминлек хезмәт е идарәсе
башлыгы урынбасарына;
Числов Михаил Валерьевичка – Ф едераль т аможня хезмәт енең т аможня т еркәве һәм т аможня
конт ролен оешт ыру баш идарәсе башлыгы урынбасарына.
Т ат арст ан Республикасы Минист рлар Кабинет ы карары белән, Казанда 2015 елдагы Су спорт т өрләре
буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ын һәм Су спорт т өрләре буенча “Маст ерс” кат егориясендәге 16
нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ын әзерләү һәм уздыруга зур өлеш керт кәннәре өчен, Рәхмәт белдерелде:
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Васин Владимир Алексеевичка –“Россия Олипия комит ет ы” иҗт имагый берләшмәләр Гомумроссия
берлеге президент ы киңәшчесенә;
Колобков Павел Анат ольевичка – Россия Ф едерациясе спорт минист ры урынбасары, Казандагы 2015
елгы Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ын әзерләү һәм уздыру буенча Оешт ыру
комит ет ы рәисе урынбасарына.
Т ат арст ан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт минист рлыгы приказы белән, Казанда 2015 елдагы
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ын әзерләү һәм уздыруга зур өлеш
керт кәннәре өчен, Рәхмәт белдерелде:
Бакирей Алексей Сергеевичка – Россия Ф едерациясе Т ранспорт минист рлыгының авт омобиль һәм
шәһәр пассажир т ранспорт ы өлкәсендә дәүдәт сәясәт е департ амент ы директ орына;
Гуськов Андрей Сергеевичка – кулланучыларның хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә
күзәт челек буенча федераль хезмәт нең санит ар күзәт челек идарәсе башлыгы урынбасарына;
Д емидов Юрий Николаевичка –“Россия ЭЭМ хезмәт кәрләренең квалификацияләрен күт әрү
бөт енроссия инст ит ут ы” өст әмә профессиональ белем бирү федераль дәүләт казна белем бирү
учреждениесе башлыгы, полиция генерал-лейт енант ына;
Д анилов Александр Николаевичка – “Маст ерс” йөзү федерациясе президент ына.
“Маст ерс” хәрәкәт ен үст ерүгә керт кән өлеше һәм Казанда 2015 елда Су спорт т өрләре буенча
“Маст ерс” кат егориясендәге 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ын оешт ыру белән бәйле рәвешт ә,
Т ат арст ан Республикасы Президент ы, Казанда 2015 елда Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА
дөнья чемпионат ын әзерләү һәм уздыру буенча Оешт ыру комит ет ы рәисе урынбасары Рөст әм
Нургали улы Миңнеханов “Маст ерс” йөзү федерациясенең почет билгесе белән бүләкләнде.

Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы Оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е (РФ
Спорт минист рлыгы мат ериаллары буенча)

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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