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Пресс-релиз. 2015 елгы Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты
нәтиҗәләре
Дөньяның иң зур спорт ярышлары өчлегенә керүче 2015 елда узган ярышлар
күп кенә күрсәткечләр буенча ФИНА тарихында иң яхшысы булдылар. Чемпионат
уйнатылган медальләр буенча да (75 комплект), катнашучы илләр буенча да
тарихта иң зуры булды. Ә суммар телевизион аудитория исә барлык рекордларны
куып узды һәм 6,8 млрд. телетамашачыны тәшкил итте. Билгеле булганча,
ярышлар 24 нче июльдән 9 нчы августка кадәр барды. Чемпионатта 2413 спортчы
(1152 ир-ат һәм 1261 хатын-кыз) һәм 190 илдән булган командаларның 1495 рәсми
вәкилләре катнашты. Ярышлар спортның 6 төре буенча: ачык суда йөзү, синхрон
йөзү, суга сикерү, су полосы, хай-дайвинг, йөзү буенча узды.
Казанда узган дөнья чемпионаты программасында беренче тапкыр 2 яңа
дисциплина: синхрон йөзүдә катнаш дуэтлар һәм суга сикерүдә катнаш парлар
кертелгән иде. Ярышлар бик кызыклы һәм тамашалы килеп чыктылар. Россия
спотчылары Александр Мальцев белән Дарина Вәлитова синхрон йөзүдә катнаш
парларның ирекле программасында алтын медаль алдылар. Ярышларда 198 техник
рәсми затлар – 118 халыкара һәм 80 милли судья хезмәт күрсәтте.
Гомуми медальләр исәбе буенча беренче өчлекне Кытай халык республикасы,
АКШ һәм Россия Федерациясе яулады. Россия спортчылары тарафыннан 17 медаль
яуланды, аларның 9ы – алтын, 4есе – көмеш, 4есе – бронза. Казанда узган
Чемпионатта 12 дөнья рекорды, 12 яшүсмерләр дөнья рекорды, 32 континенталь
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 ителде:
“Казан Арена” стадионы (йөзү, синхрон йөзү); Су спорт төрләре сарае (суга
сикерү); Су полосы өчен арена (су полосы); “Казансу” (хай-дайвинг һәм ачык сда
йөзү).
Чемпионатның спорт объектларын әзерләгәндә инженерлык өлкәсендәге иң
яхшы ысуллар кулланылды, аларның күбесе уникаль булып санала.
ФИНА президенты Хулио Маглионе зур халыкара спорт басмага биргән
интервьюсында ДЧ-2015нең алдынгы тәҗрибәләре турында: “Казан Арена”
футбол стадионын су мундиале өчен үзгәртү инновация булды, бу чараның
бюджетын янга калдырырга гына түгел, ә инде булган объектны максималь
рәвештә кулланырга да мөмкинлек бирде. Бу ярышларгы алга таба уздырачак
оештыручы-шәһәрләр инфраструктураны файдалы куллану һәм логистик
карарларга килү буенча Казаннан үрнәк ала алалар дип саныйм”, - дип белдерде.
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ДЧ чараларына дип сатуга чыгарылган билетларның гомуми күләме 464 140 данә
иде. Шуларның 316 259 данәсе (гомуми саннан 78%) сатылган, “Пилигрим”
ачылыш тантанасы шоуына сатылган билетларның саны - 40 242 (гомуми саннан
71%).
Чемпионатны әзерләү һәм уздыруда штаттагы 800дән артык кеше катнашты, ә
проектка җлеп ителгән кешеләрнең гомуми саны – 40 000 тирәсе. Оештыру эшендә
волонтерлар бик зур ярдәм күрсәттеләр – ДЧ-2015нең ирекле ярдәмчеләренең саны
– илебезнең 21 төбәгеннән һәм 11 илдән 2212 кеше.
Чемпионатка 600ләп ММЧ вәкиле һәм 850 телетапшырулар әзерләүчеләр
килде. Чемпионат турында сөйләүгә, аны пропагандалауга социаль челтәрләр дә
зур өлеш кертте, АКШ, Бөекбритания, Австралия, Италия, Россия кулланучылары
арасында бу өлкәдә активлык бик зур булды.
Казандагы су спорт төрләре буенча дөнья чемпионатының социаль
челтәрләрдәге гомуми аудиториясе, ТНС Групп (Kantar Media) Британия
компаниясе мәгълүматлары буенча, 1 млрд. тирәсе кулланучы булган.
Мәгълүматның төп чыганагы булган www.kazan2015.com рәсми сайтын 10,0
млн.нан атрык кеше караган, шуларның 7,8 млн.ы – уникаль караулар.
Чемпионатта катнашучылар һәм кунаклар шәһәрнең 26 кунакханәсенә һәм
яшәү өчен уңайлы шартлар тудырылган, туклану өлкәсендә бик киң ассортиментлы
Спортчылар авылына урнаштырылдылар. Спортчылар авылы ике атнага 2638 кеше
өчен “өй”гә әйләнде. Ул тулысынча җиһазландырылган, анда спортчыларның ялы
өчен барлык шартлар да булдырылган иде. Бу чорда 1300 урынга исәпләнгән
ресторанда 96 867 кеше./тапкыр тукланды, әзер ризык күләме – 150 тонна тирәсе.
Күләмле спорт ярышлары уздырганда Казанда һәрчак киң күләмле мәдәни
чаралар да уздырыла. Чемпионат барган чорда кешеләрне бер урынга туплау
урыны булып ФИНА паркы хезмәт итте, үзенчәлекле концерт һәм конкурс
программалары, фольклор зонасы һәм Россия һәм Татарстан халыкларының милли
ишегаллары, партнерлар павильоннары һәм башка күңел ачу мәйданнары
оештырылган паркка бу чорда 303 150 кеше килгән.
Кунакларның күпчелеге театрларга, музейларга, шәһәрнең истәлекле
урыннарына, тарихи урыннарга да барды. Мисалга, Казан Кремленә 123 640 турист
килгән. Су спорт төрләре буенча “Мастерс” категориясендәге дөнья чемпионаты
оештыручылар өчен тагын бер сынау булды. Анда дөньяның 73 иленең 726 клубын
тәкъдим итүче 2 639 спортчы катнашты. 572 медаль комплекты уйнатылды. Россия
спортчылары 396 медаль яуладылар, шуларның 159ы – алтын, 113е – көмеш, 124е –
бронза.

