Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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“Спорт һәм социаль проектлар дирекциясе” КБАО тарафыннан чыгарылган
“Тере су” документаль фильмы соңгы вакытта узган дөнья күләмендәге спорт
вакыйгасы - Су спорт төрләре буенча 16 нчы FINA дөнья чемпионатының карап
була торган мирасы булып тора.
“Т ере су” фильмының т өп геройлары - Чемпионат ка әзерлеккә җәлеп ит елгән кешеләр: спорт чылар
һәм аларның әт и-әниләре, балалар-яшүсмерләр спорт мәкт әпләрендә т әрбияләнүчеләр,
оешт ыручылар, волонт ерлар, рәсми зат лар һәм т амашачылар. Ф ильмның нигезендә әлеге
геройларның ярышлар алдыннан ниләр көт үләре һәм өмет ләре т урында, ярышлардан алган хискичерешләре т урында хикәяләүләре ят а. Д өнья чемпионнары һәм Олимпия уеннары чемпионнары
Свет лана Ромашина, Чад Ле Кло, Камерон Ван дер Бург, Арт ем Сильченко, Т аня Каньот т о һәм
башкалар үз уй-фикерләрен т амашачы белән бүлешә... Бу инде хис-кичерешләр т урында сөйләү генә
т үгел, спорт т урында аңа гомерләрен багышлаган кешеләрнең сөйләве бөт енләй башка нәрсә. Алар
2015 елда Казанда узган бер чемпионат призмасы аша җиңүләр һәм от т ырышлар, авырлыкларга
бирешмәү т урында сөйлиләр.
“Су көче” фильмы Су спорт т өрләре буенча 16 нчы т өп дөнья чемпионат ына параллель рәвешт ә узган
Су спорт т өрләре буенча “Маст ерс” кат егориясендәге дөнья чемпионат ына багышланган. “Т өшерү
һәм карт иналар өст ендә эшне гади генә булды дип әйт еп булмый, әмма нәт иҗәләрдән без бик
канәгат ь. Вакыйгалар бик җылы, т әэсирле, ил һәм шәһәр өчен горурлык хисләре уят а т орган ит еп
бирелгән”, - дип белдерде “Спорт һәм социаль проект лар дирекциясе” КБАО генераль директ оры
Азат Кадыйров.
Ике карт ина да киң аудит ориягә исәпләнгән һәм яшь буенча чикләүләре юк. Аларны Чемпионат ның
рәсми Youtube-каналы булган Кazan2015T V да карарга була.

Белешмә өчен:
Ф ильмны т өшерү эше 2015 елның апреленнән сент ябренә кадәр барды. Подрядчы ролендә Казанның
Aidarga.ru кинокомпаниясе чыгыш ясады, проект ның режиссеры - Айдар Габдрахманов.
“Т ере су” фильмы 52 минут бара, рус һәм инглиз т елләрендә.
“Су көче” фильмы 44 минут бара, т ит рлар рус һәм инглиз т елләрендә.
Инде билгеле булганча, Су спорт т өрләре буенча дөнья чемпионат ы һәм Су спорт т өрләре буенча
“Маст ерс” кат егориясендәге дөнья чемпионат ы Казанда 2015 елның җәендә уздылар һәм FINA
бәяләмәсе буенча, т арихт а иң яхшы чемпионат лар булдылар. Ярышларның т елеаудит ориясе
рекордлы санны - 6,8 млрд. кешене т әшкил ит т е.
“Спорт һәм социаль проект лар дирекциясе” КБАО мат бугат хезмәт е

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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