Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Узган ел Казанда узган ДЧ-2015 Халыкара йөзү федерациясе тарафыннан
әлеге оешма тарихында иң яхшысы дип танылган. ДЧ буенча рәсми йомгаклау
хисабы FINA бюросының 30 нчы гыйнварда Будапештта (Венгрия) узган
чираттагы утырышында ясалды.
Ут ырыш FINA президент ы д-р Хулио Маглионе һәм FINA башкаручы директ оры Корнель Маркулеску
рәислегендә узды. Казанны Будапешт т а Т ат арст ан Республикасы спорт һәм яшьләр эшләре
минист ры Владимир Леонов, “Спорт һәм социаль проект лар дирекциясе” КБАО генераль директ оры
Азат Кадыйров һәм аның урынбасары Ранко Т епавчевич, шулай ук башка рәсми зат лар т әкъдим
ит т е.
Хисап презент ациясеннән соң Казаннан булган кунаклар FINA бюросы әгъзаларына Д Ч-2015 Оешт ыру
комит ет ы рәисе, Россия спорт минист ры Вит алий Мут ко т арафыннан гамәлгә куелган ист әлекле
медальләр т апшырдылар. Халыкара йөзү федерациясе конференциясендә чемпионат т урында
Владимир Леонов сөйләде. Ул ярышларның нәт иҗәләре, мирас һәм икът исади нәт иҗә т урында
хисап т от т ы. Минист р Казанның Чемпионат т елет амашачылары саны буенча да рекорд куйганлыгын
ассызыклап узды. Т рансляция 81 т елевизион компания т арафыннан 107 илдә алып барылды.
Чемпионат т елет амашачыларының суммар аудит ориясе бар дөнья буенча 6,840,601,835 кешене
т әшкил ит т е.
Казанда узган чемпионат кат нашучы илләр буенча да т арихт а рекордлы булганлыгын да искәрт еп
кит ик. Ярышларда барлыгы 190 илдән 2413 (1152 ир-ат һәм 1261 хат ын-кыз) спорт чы һәм 1458 рәсми зат
кат нашт ы. Ярышлар спорт ның 6 т өре буенча узды. 245 ярыш сессиясе уздырылды, өйрәнүләргә 1 286
сәгат ь вакыт кит т е, медальләрнең 75 комплект ы уйнат ылды (йөзүдә – 42, ачык суда йөзүдә – 7, суга
сикерүләрдә – 13, хай-дайвингт а – 2, синхрон йөзүдә – 9, су полосында – 2). 12 дөнья рекорды куелды.
Чемпионат кысаларында 4 ярыш объект ы җәлеп ит елде: “Казан Арена” ст адионы (йөзү, синхрон йөзү
– 10566 ут ыру урыны), Су спорт т өрләре сарае (суга сикерүләр – 3440 ут ыру урыны), Су полосы өчен
арена (су полосы - 3670 ут ыру урыны), “Казансу” (хай-дайвинг һәм ачык суда йөзү – 3612 урын).
Ярышлар объект ларының кешеләрне гомуми сыйдырышлыгы 21641 урынны т әшкил ит т е.
Казанның вакыт лы корылмалар әзерләү буенча хәзерге вакыт т а башка халыкара ярышларны
оешт ыручылар арасында зур ихт ыяҗ т апкан т әҗрибәсе аерым билгеләп узылды. Д Ч-2015кә илебез
һәм дөнья т әҗрибәсендә дә кабат ланмас булган объект лар әзерләнде: “Казан Арена”дагы вакыт лы
корылмалар (25әр мет рлы ике бассейн FINA т арихында беренче т апкыр фут бол ст адионына
урнашт ырылды), Су полосы өчен арена, Казансу елгасында хай-дайвинг ярышлары өчен корылма. Д Ч2015кә Казанда барлыгы вакыт лы корылмалар өчен 1500 т онна т имер конст рукцияләр
файдаланылган, вакыт лы т рибуналарда 13 264 урын булдырылган.
“Казанда чемпионат ның оешт ырылышы белән бик горурланабыз һәм аның безнең өчен генә т үгел,
FINA өчен дә оныт ылмаслык т әҗрибә булганлыгына шикләнмибез”, - дип белдерде Владимир Леонов.
Аңа Халыкара йөзү федерациясенең ист әлекле плакет касы т апшырылды.
Ут ырышт а шулай ук Ф укуока (Япония) һәм Д оха (Кат ар) шәһәрләре кандидат ураларын 2021 һәм 2023
елларда су спорт т өрләре буенча дөнья чемпионат лары хуҗалары ит еп раслау т урындагы карар да
кабул ит елде. 2017 елда исә чемпионат Будапешт т а узачак.
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