Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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5 көн дәвамында Россиянең спорт башкаласында илебезнең иң яхшы
йөзүчеләре көч сынашачак.
Россия чемпионат ы инде 3 нче елын рәт т ән Казанда – әле күпт ән т үгел генә Су спорт т өрләре буенча
16 нчы дөнья чемпионат ы ярышлары узган бинада – Су спорт т өрләре сараенда уза. Россия
Ф едерациясенең 57 т өбәгеннән килгән 500ләп спорт чы биредә үз көчләрен сынап караячак. 5 көн
дәвамында медальләрнең 46 комплект ы уйнат ылып, Ф ИНА очколар т аблицасы буенча иң яхшы
нәт иҗәләр күрсәт кән спорт чылар ачыкланачак.
Д үрт т апкыр Олимпия чемпионы, Бөт енроссия йөзү федерациясе (БЙФ ) президент ы Владимир
Сальников башлангыч мат бугат конференциясе вакыт ында Казанга җәй көне узган Д өнья
чемпионат ы вакыт ында күрсәт кән кунакчыллыгы өчен т агын бер кат рәхмәт сүзләрен җит керде.
“Рәхмәт сүзләрен т агын бер кат әйт ү мөмкинлеге т абылганга бик шат мын!”, - дип белдерде ул. Спорт
проект лары дирекциясенең генераль секрет аре Ранко Т епавчевич, үз чират ында, Владимир
Сальниковка нәт иҗәле урт ак эшчәнлек өчен рәхмәт белдерде һәм йөзүнең Т ат арст ан халкының иң
ярат кан спорт т өре булуын билгеләп узды. Моннан т ыш ул киләсе елга Казанда Суга сикерү буенча
Ф ИНА дөнья сериясе эт абы узачагын ассызыклап, бу хәлнең Халыкара йөзү федерациясе белән
мөнәсәбәт ләрне алга т аба үст ерүгә юл ачачагын белдерде.
Казанда уза т орган чемпионат безнең өчен өй шарт ларында уза т орган вакыйга, - дип сөйләде
мат бугат конференциясендә Владимир Сальников. - Спорт чылар үз алларына билгеләгән планнар
һәм бурычлар гамәлгә ашырылыр дип уйлыйм. Олимпиадага әзерлек башланды, т ренерлар шт абы
көчәйт елде.
Ярышлар кысаларында судьялар, т ренерлар өчен семинарлар, оешт ыру мәсьәләләренә кагылышлы
семинар узачак.
РФ йөзү буенча җыелма командасы баш т ренеры вазифаларын башкаручы Сергей Колмогоров
Россия чемпионат ына һәм Европа чемпионат ына әзерлек т урында сөйләде.
- Беренче циклда без Олимпия сезонына әзерлекне т өгәллибез. Беренче ярышлар – Россия
чемпионат ы, икенчесе – Израильдә узачак Кыска суда йөзү буенча Европа чемпионат ы, шулай ук
Санкт -Пет ербургт а Владимир Сальников кубогына ярышлар. Ярышларга килгәндә, күпчелек
т ренерлар һәм спорт чылар белән килешү нигезендә, әлеге өйрәнүләр циклында әзерлекне көчәйт ү,
ашыкт ыру кирәкми дигән карарга киленде. Әзерлекнең т өрле якларын әйбәт ләп карарга кирәк: т ехник
ягын да, эмоциональ ягын да, дист анциянең ст ационар булмаган бүлемнәрен башкару
нәт иҗәлелеген һәм башка күрсәт кечләрне дә исәпкә алу мөһим.
Башкача әйт кәндә, спорт чыларның бер өлешенә 3 күнегүләр циклының 2сен генә узарга т уры киләчәк,
спорт чылар һәрберсе аерым программа буенча әзерләнә, шуңа да Казанда уза т орган т урнирга
барысы да килмәгән. Әмма РФ йөзү буенча җыелма командасы баш т ренеры вазифаларын башкаручы
сүзләренә караганда, ярышларның беренче көнендә үк инде беренчел ярышларның нәт иҗәләре яхшы
булган.
Казанда уза т орган чемпионат ның үзенчәлекләре – 50 һәм 100 мет рлы дист анцияләрдә беренчел
ярымфиналлар һәм финаллар узачак. 100 мет рдан арт кан дист анцияләрдә – беренчел һәм финал
йөзешләре. Спорт чылар финал йөзеше нәт иҗәләре буенча сайлап алыналар.
Израильдә узачак Европа чемпионат ына килгәндә – монда, эст афет аны да керт еп, бик күп
дист анцияләр керә. Һәр дист анциягә күп дигәндә 2 кешене сайлап алырга була. Колмогоров
фаразларына караганда, анда 30-35 спорт чы һәм т иешле күләмдәге т ренерлар барачак.
"Спорт проект лары башкарма дирекциясе" КБАО мат бугат хезмәт е
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