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.Могҗизага тиң!.
ИЩЕНКО ҺӘМ РОМАШИНА ДУЭТЫ ИҢ ЮГАРЫ КҮРСӘТКЕЧКӘ ИЯ БУЛДЫ
Синхрон йөзү - күпме карасаң да
туйдырмый торган спорт төре,
ахрысы. Спортчы кызларның матур,
зәвыклы хәрәкәтләре кемне генә
битараф калдыра икән? Техник
төрдәге чыгышларның күпкә
рәсмирәк булуы аңлашыла, ә менә
ирекле төрдә исә «илһамланып иҗат

итү» өчен уникаль мөмкинлек ачыла.
Нәкъ менә шуңа күрә чыгышларның
күбесе шаккатыргыч булуы белән
аерылып тора.
Россия спортчылары Наталья
Ищенко һәм Светлана Ромашинаның
могҗизаи чыгышы да игътибарга
лаек иде: тамашачыларга алар

«инопланетянин»нар образында
программа күрсәттеләр.
Әлеге чыгыштан трибуналар гына
түгел, хөкемдарлар да «аһ» итте,
күрәсең - алар кызларның
чыгышын 98,2 балл белән
бәяләде. Әлбәттә, бу иң югары күрсәткеч.
>>>>>>
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БАРЛЫК КҮТӘРҮЛӘРНЕ
СИНХРОНЧЫ КЫЗЛАР,
БАССЕЙН ТӨБЕНӘ ТИМИЧӘ,
ҮЗЛӘРЕ БАШКАРАЛАР

7 КӨН
СИНХРОН ЙӨЗҮ• ФИНАЛ

ЙӨЗҮ
Текст: Рәмзия Закирова, фото: Ринат Назметдинов

Текст: Кирилл Шлыков

Австралия.
Яңа версия
2 августта Су спорты төрләре
буенча дөнья чемпионатында
медаль өчен йөзүчеләр дә
көрәш башлый. Медальгә
дәгъва кылучыларның берсе
дип, традицион рәвештә,
Австралия спортчылары
санала. Кичә алар журналистлар
белән очрашты.

П

Дәвамы.
Башы 1 нче биттә.

МИКСТ ТӨРЕНДӘ ЧИРАТТАГЫ
ЧЕМПИОН - РОССИЯ

- Башта әлеге образларны энәсеннән
җебенә кадәр уйладык. Тренерыбыз Татьяна Данченкога уй-фикерләвен тулысынча
үзгәртеп, дөньяның икенче ягын күз алдына китереп эшләргә туры килде. Бу - бер дә
җиңел хезмәт түгел, - дип сөйләде соңыннан
Светлана Ромашина.
Соло программасында Наталья Ищенконың 97,2 баллы яңа система кертелгәч
ирешелгән иң югары нәтиҗә иде. Россия
спортчыларының дуэт төрендәге күрсәткечләре исә тагын да зуррак: 100 балл җыяр өчен
аз гына җитми калды.
- Хөкемдарлар безнең суда йөрергә
өйрәнгәнне көтә, ахрысы, аннары 100 балл
да бирерләр, - диде Татьяна Данченко уенын-чынын бергә кушып.
Ул көнне Россия спортчылары аеруча
бәхетле иде, дисәк ялгышмабыз, чөнки кызлар үз алларына куелган максатларга тулысынча ирешеп, Дөнья чемпионатында чыгышларын тәмамладылар. Светлана Ромашинаны
исә сюрприз көткән: аны тренеры гына түгел,
ә әнисе дә каршы алды.
- Кызым: «Әни, үзебездә уза торган Чемпионатка кил», - дип чакырды. Ике ел элек
бирегә Универсиада вакытында килгән идек.
Чыгыш вакытында бөтен барлыгым, бөтен хискичерешләрем белән кызым янында булдым. Телевизор аша караганда, хис-кичерешләр башка төрлерәк. Ә болай... сүз белән генә аңлатып
бирерлек түгел, - дип уртаклашты әни кеше.

УКРАИНАНЫҢ ЛАЕКЛЫ МЕДАЛЕ
Шулай да, әлеге ярышларның төп вакыйгасы Украина спортчылары Анна Волошина
һәм Лолита Ананасованың Япония һәм Ис-

панияне медальсез калдырып, өченче урынга күтәрелүе булгандыр, мөгаен. Бу - Украина тарихында синхрон йөзүнең дуэт төрендә
яуланган беренче медаль.
- Ниһаять, каршыбыздагы барча
киртәләрне алып ташлап, хөкемдарларга
үзебезнең медальгә лаек булуыбызны исбатлауга ирештек. Испания һәм Японияне уза алу безне тагын да илһамландыра,
һавага кадәр күтәрә, - дип сөйләде кызлар
соңыннан.
Көмеш медальнең исә Кытайга «йөзәчәге»
көтелмәгән хәл түгел иде. Хуан Сюэчэнь һәм
Сун Веньян чыгышын хөкемдарлар 96 балл
белән бәяләде.

ҖИҢЕЛ ҖИҢҮ БУЛМЫЙ
Дөнья чемпионаты ярышларында синхрон
йөзү буенча алтын медальгә лаек булган ират спортчы бер Билл Мэй гына түгел хәзер:
микст-дуэт төренең ирекле программасында Россия спортчылары Александр Мальцев
һәм Дарина Вәлитова мәртәбәле беренче
урынны яулады.
Ирекле программада медальләргә барлыгы ун ил спортчысы дәгъва итте. Алтын медаль өчен көрәш исә, техник программадагы
кебек үк, Америка һәм Россия спортчылары
арасында барды. Квалификацияне Билл Мэй
һәм Кристина Лам җиңгәнлеген дә исәпкә алсак, Россия җанатарларының нинди хисләр
кичергәнлеген сүз белән генә аңлатып бетерерлек түгел.
Хәер, әлеге ярышларда кемнең җиңәчәге
күпләр өчен азакка кадәр сер булып калгандыр, мөгаен. Кайсы дуэтның көчлерәк булуын
ачыклау хөкемдарлар өчен дә шактый катлаулы иде, ахрысы. Баллар нәкъ менә шул турыда сөйли: хөкемдарлар Америка спортчыла-

ры чыгышын 91,5 балл белән бәяләсә, Россия
синхрон йөзүчеләренә исә 91,7 балл куйдылар. Шул рәвешле, әлеге ярышларда Россия спортчылары иң яхшылар дип табылды.
Россия спортчыларына әлеге җиңүнең ни
дәрәҗәдә мөһим булуын аңлау өчен спортчы һәм аларның тренерларының йөзенә карау да җитә иде. Үзләре елмая, ә күзләрендә
- шатлык яшьләре.
- Дөресен генә әйткәндә, безнең дуэт
программаның катлаулылыгы буенча бер
баш өстен иде. Алар программаны чип-чиста
башкарып чыгуга иреште. Техник программадан соң аларның күңелендә ниндидер
бушлык сиздем. Тик үз-үзләрен кулга алып,
хөкемдарларга үзләренең нәрсәгә сәләтле
булуларын исбатлап күрсәтә алдылар, - дип
уртаклашты Россия спортчыларының тренеры Гана Максимова.
Өченче урында - Италия спортчылары
Джорджо Манизини һәм Марианджела Перрупато.
Синхрон йөзү. Дуэт.
Ирекле программа.
98.2000

Россия

Наталья Ищенко/
Светлана Ромашина

95.9000

Кытай

Хуан Сюэчэнь/
Сун Веньян

93.6000

Украина

Лолита Ананасова/
Анна Волошина

Синхрон йөзү. Микст.
Ирекле программа.
91.7333

Россия

Александр Мальцев/
Дарина Валитова

91.4667

АКШ

Билл Мэй/ Кристина Лам

89.3333

Италия

Джорджо Манизини/
Марианджела Перрупато

ланетаның күпчелек өлешенә Австралия җыелма командасы Ян Торпның
феноменаль уңышлары аша таныш.
Ул әле дә иң титуллы спортчылар рәтенә дә
керә. Ләкин «Торпеда» (йөзүчене шулай атап
йөртәләр иде) күптән «тукталды» һәм кире
кайтырга җыенмый да. Шулай булгач, Австралия җыелмасы буыннар алмашын кичерә, дип
әйтерлек җирлек бар. Тик әлегә барысы да
шома гына бармый. Ил йөзү җыелмасының
Лондонда узган Уеннардагы чыгышын соңгы
20 елда иң начар күрсәткеч булды, дип
бәяләделәр. Ләкин команда Казанга бөтенләй
башка төрле кәеф белән килгән.
- Бернинди кыенлык та кичермим. Егетләр
белән бик җиңел уртак тел табабыз. Әлеге команда белән идарә итү үзе бер рәхәтлек бирә,
- диде матбугат конференциясендә Австралия
йөзүчеләренең баш тренеры Якко Верхарен.
Спортчылар үзләре дә Лондондагы
аңлашылмаучанлыкны искә алмаска тырыша. Хәзер иң мөһиме - Казанда уңышлы чыгыш ясау. Австралия командасы чемпионатта
мөмкин кадәр күбрәк медаль яуларга ниятли, шул рәвешле Олимпиада өчен акланырга
җыена. Мөгаен, команда төп өмет-хыялларын
дөнья чемпионнары, Олимпия призерлары
Кейт Кэмпбелл һәм Кристиан Спренджер
белән бәйли торгандыр.
- Европа спортчылары белән һәр көрәш
авыр бирелә. Берәүне дә бәяләмичә калдырырга ярамый. Бигрәк тә Олимпиадага бер ел
калып барганда уза торган Дөнья чемпионатында, - ди Кейт. - Һәр стартка чыккан йөзүче
дә Риога бару өчен җыелма команда составында үзенә урын алып куярга тырышачак.
Шулай булгач, җитди көрәш көтелә. Чемпионат алдыннан минем старт алу һәм борылулар күнегүләрен яхшырту буенча күп эшләдек.
Австралия җыелма командасының медальгә
мөмкинлекләре турында сөйләшкәндә, әлеге
ил йөзүчеләре алты дисциплинада алтын өчен
көрәш алып барачагын фаразлап була. Болар
- хатын-кызларның 50 һәм 100 метрга ирекле
ысул белән йөзүләре, 100 һәм 200 метрга шулай ук хатын-кызларның аркада йөзүе, 400 һәм
800 метрга ир-атларның ирекле ысул белән
йөзүләре.
Австралия командасы көндәш командалар арасына Россия йөзүчеләрен кертә. Алар
Россия җыелмасын ир-атлар арасында кроль
эстафетасында җиңүгә төп дәгъва кылучылар,
ди. Гадәти булмаганча, йөзү турнирын футбол стадионындагы бассейнда үткәрү турында сорашкач, Австралия йөзүчеләре: «Бу безгә
кызыклы тәҗрибә булачак», - дип белдерде.
Алар әйтүенчә, Казан Дөнья чемпионатына
яхшы әзерләнгән.
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ЛА-МАНШ БУГАЗЫН КИЧҮ АЧЫК СУДАГЫ ЙӨЗҮНЕҢ
ДАНЫН БӨТЕН ДӨНЬЯГА ТАРАТА. БЕРЕНЧЕ ТАПКЫР АНЫ
1875 ЕЛДА ИНГЛИЗ МЭТТЬЮ УЭББ (21 СӘГАТЬ 45 МИНУТ)
ЙӨЗЕП ЧЫГА.
СУГА СИКЕРҮ • ХАТЫН-КЫЗЛАР • ФИНАЛ
Текст: Фәрит Салихов, фото: Рамил Гыйльванов

ТАМАШАЧЫЛАР ҺӘРКЕМГӘ КӨЧ БИРӘ

Пәнҗешәмбе хатын-кызлар арасында 10 метрлы каланчадан сикерүчеләр
арасында медальләр уйнатылды. Финалда Россия вәкилләре булмаса да,
тамашачыларның башка ил вәкилләренә көч биреп утыруы сокландырды.

С

Меган Бенфейто, 10 метрлы каланчадан синхрон суга сикерүләрдә өченче
урын алган Төньяк Корея спортчылары Ким Кук Хьян белән Сон Ням Хян,
команда ярышларында икенче урында булган Украина спортчысы Юлия
Прокопчукны күрергә була иде. Ярымфиналда иң яхшы нәтиҗәгә ирешкән
ике Кытай спортчысы – Рен Цян белән
Ши Яцы нәкъ менә шул кызларга каршылык күрсәтергә тиеш, дип фараз
кылынды.
Спорт фараз кылуларны яратмый, дигән кебек, икенче сикерүдән
соң ук Ши Яцы лидерлыкны үз кулына алды. Дөрес, һәр сикерү
мөмкинлегендә көндәшләр арасында җитди көрәш барды. Аеруча Корея
спортчысы Ким Кук Хьян шаккатырды. Өченче мөмкинлектән соң ул лидерга әйләнде.
Суга сикерү бер, ике, йә булмаса өч
мөмкинлекне генә үз эченә алмый шул.
Финал ярышында биш чыгышың да

тотрыклы булмый торып, җиңүгә ирешү
мөмкинлеге күзгә күренеп юкка чыга.
Бәяләү коэффициенты югары булган
чыгышларда җибәрелгән бер тупас
хатаны соңгы мөмкинлектә төзәтергә
туры килмәгәе. Бу юлы шулай булып
чыкты да. Дүртенче мөмкинлектә аз
гына ялгышлык җибәргәннән соң
өченче урынга төшеп утырган Төньяк
Корея кызы Ким Кук Хьянга төп
көндәше Ши Яцыны гына түгел, азакка таба «уянган» тагын бер кытайлы, 14
яшьлек Рен Цянны да куып тоту өчен
тырышырга туры килде. Һәм ничек кенә
тырышты әле – үз мөмкинлеген бер
дигән итеп башкарды ул!

56

уга сикерү төренең иң мавыктыргыч ярышларында үз көчен
сынарга 37 хатын-кыз спортчы
чыккан иде. Финал өлешенә үткән 12
спортчының, мөгаен, барысының да
мактау баскычына эләгү мөмкинлеге
булгандыр. Һәркем көндәшләренә сиздерми генә югары максатка дәгъва
кылгандыр. Моңа һәр спортчының да
хакы бар. Чөнки алар язмышларын ялгышуларны кичерми торган спорт төре
белән бәйләгән. Фаворитның бер ялгышуы да башкаларны өстен итәргә
мөмкин. Шулай булып чыкты да.
Финалда Канада, Австралия, Италия, Малайзия, Украина, Бөекбритания,
АКШ, Франциядән - берәр, Корея һәм
Кытайдан икешәр спортчы көч сынашты.
Мактау баскычын яуларга иң төп
дәгъва кылучылар арасында Лондондагы Олимпия уеннарында - бронза,
2015 елгы Дөнья чемпионатында исә
көмеш медаль яулаган Канада вәкиле

Суга сикерү. Хатын-кызлар.
10 метрлы каланча
397.05

Төньяк Корея Ким Кук
Хьян

388.00

Кытай

Рен Цян

385.05

Малайзия

Панделела
Памг

АЧЫК СУДА ЙӨЗҮ • КОМАНДА ЯРЫШЛАРЫ • ФИНАЛ

Ачык суда ике «көмеш» яуладылар

Ачык суда йөзү ярышлары көтелмәгән вакыйгаларга бай булды. 30 июльдә узган ярышларда
алтын медальне Германия спортчылары яулады. Ә Бразилия белән Нидерланд командасының
күрсәткечләре тәңгәл иде. Нәтиҗәдә ике командага да «көмеш» медаль бирелде, ә «бронза»га
хуҗа табылмады.

К

омандалы ярышта спортчылар 5
чакрым арага узыша. Һәр команда составында өч кеше – 2 ират һәм 1 хатын-кыз спортчы. Стартка
22 ил җыелма командасы вәкиле чыкты. Шулай итеп, ярты минут аралыгы
белән старт алган спортчыларның 11
минут эчендә барысы да Казансу дулкыннарын ишеп, алга ыргыла иде инде.
Әлеге төр ярыш Дөнья чемпио-

натында тәүге тапкыр 2011 елда гына
уздырылган. Беренче чемпионнар
булып Америка йөзүчеләре танылган. Тагын ике ел узгач, Барселонада Германия өчлегенә тиңнәр булмаган. Кичә дә алар фаворит иде.
Спорт белгечләре шулай ук Франция, Греция, Голландия һәм Венгрия йөзүчеләрен дә медаль өчен
көрәшүчеләр исемлегенә кертте.

Командалы ярышта күрсәткеч
ил җыелмасының иң соңгы булып
финиш сызыгын узган йөзүчесенең
вакытыннан алына. Хатын-кыз
спортчыны артта калдырып, ир-ат
йөзүчеләрнең алга ыргылуы тиешле нәтиҗә бирми. Шуңа күрә дә һәр
команда өчлеге старттан финишка
кадәр янәшә бар.
Әлеге төр ярышка хатын-кыз

Текст: Галия Сафина, фото: Ринат Нәҗметдинов

йөзүчеләрнең 5 чакрым арага узышуы, дип тә бәя бирү дә дөрес булмас. Биредә дистанциягә карап, көч
һәм җитезлекләрнең алтын урталыгын таба белү кирәк.
Бәхет эше дә мөһим фактор санала. Бу уңайдан йөзү ярышы чаңгы
узышы һәм биатлонны да хәтерләтә.
Жирәбәгә бәйле рәвештә ничәнче
команда булып старт алуың, кем артыннан яки алдыннан йөзүең азаккы нәтиҗәгә йогынты ясарга мөмкин.
Бу уңайдан Австралия йөзүчеләренә аз гына бәхет елмаймады
кебек. Дүртенче булып старт алган команда бер-бер артлы Чехия, Испания
һәм Эквадор өчлеген узып, финишка беренче булып килде. Ләкин гомуми нәтиҗә өчен бу азрак иде. Алар –
алтынчы.
Ярышларда чемпион исемен немец өчлеге – Роб Муффельс, Кристиан Рейхарт һәм Изабель Франциска Харли яулады. Алар 5 чакрым
араны 55 минут 14,4 секундта йөзеп
узды. Бронза медаль бер командага да эләкмәде. Чөнки берьюлы
ике җыелма команда – Голландия
һәм Бразилия бер үк төрле вакыт
күрсәтте һәм икесенә дә икенче урын
бирелде.
Италиянең медальсез калуына аптыраучылар булгандыр, мөгаен. Мактау баскычы буш калды, янәсе. Ләкин
спортта кагыйдәләр шундый. Хәер
дөрестер дә. Чөнки бу узышта Италия
спортчылары дүртенче күрсәткечкә
генә иреште бит. Сүз уңаеннан, Казандагы чемпионатта әле медальнең
иясез калганы юк иде.

ТУРЫ СӨЙЛӘМ
Изабель Харли,
Германия,
алтын медаль:
– Миңа бик авыр булды. Беренче әйләнештән соң туктарга кирәк
дип тә уйлап куйдым. Әмма көч
табарга партнерларым ярдәм итте.
Әгәр дә йөзүдән туктаган булсам,
алар мине батырырлар иде.
Фэрри Виртман,
Нидерланд,
көмеш медаль:
- Авыр булса да, булдырдык.
Төркем белән йөзү җиңел түгел.
Хатын-кыз спортчының тизлегенә
бәйле тактика сайларга туры килә.
Безнең ул - көчле спортчы, шуңа да
уңышлы йөздек.
Диого Виллариньо,
Бразилия,
көмеш медаль:
- Җиңү җиңел бирелми. Шулай да
көмеш медальгә шатбыз. Бу җиңү
үзебездә узачак Олимпиада вакытында да көч бирергә, этәргеч булырга тиеш. Дөрес, анда бу дистанция булмый. Шулай булгач, эшләр
күп әле.
Ачык суда йөзү.
Команда ярышлары. 5 км.
55:14.4

Германия

55:31.2

Голландия

55:31.2

Бразилия

4
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Тереклек суы

җомга, 31 июль 2015 ел

САБАНТУЙГА
РӘХИМ ИТЕГЕЗ!

Текст: Рәмзия Закирова

1 августта Казанда Сабантуй бәйрәме узачак. «ДЧ хәбәрчесе» әлеге уңайдан милли
бәйрәмнең үзенчәлекле күңел ачу чаралары һәм төп спорт ярышлары турында сөйли.

31 ИЮЛЬ

ТАТАРСТАНГА ХУШ КИЛДЕГЕЗ!

РАСПИСАНИЕ
ВАКЫТ

ЯРЫШ

10:00

Суга сикерү. Трамплин 3 м.
Хатын-кызлар.

Әзерлек раунды

15:00

Суга сикерү. Трамплин 3 м.
Хатын-кызлар

Ярымфинал

17:30

Синхрон йөзү. Хатын-кызлар.
Ирекле программа. Төркемнәр

Финал

19:00

Синхрон йөзү

Бүләкләү
тантанасы

19:30

Суга сикерү. Трамплин 3 м.
Ир-атлар

Финал

20:55

Суга сикерү

Бүләкләү
тантанасы

СУ ПОЛОСЫ. ИР-АТЛАР. ӘЗЕРЛЕК РАУНДЫ
9:30

M17:

RSA – KAZ

(КАР - Казахстан)

10:50

M18:

HUN – ARG

(Венгрия - Аргентина)

12:10

M19:

SRB – AUS

(Сербия - Австралия)

13:30

M20:

JPN – MNE

(Япония – Черногория)

17:30

M21:

CRO – CHN

(Хорватия - Кытай)

18:50

M23:

GRE – RUS

(Греция - Россия)

20:10

M22: BRA – CAN

(Бразилия - Канада)

21:30

M24:

(АКШ - Италия)

USA – ITA

КАРЫЙК!

С

абантуй – татар халкының
борынгы милли бәйрәме.
Аны Татарстанда гына түгел,
ә Россиянең башка төбәкләре
һәм хәтта чит илләрдә дә зурлап билгеләп үтәләр. Сабантуй АКШ һәм Канадада да, Европа һәм Австралиядә дә уздырыла. Анда яшәүче ватандашларыбыз
бәйрәмнең татарлар гына түгел, ә

җирле халык арасында да шактый
популяр булуын ассызыклый.
Сабантуй бәйрәменең тарихы борынгы заманнарга ук барып тоташа.
Аның, ким дигәндә, 1000 еллык тарихы бар. Кагыйдә буларак, бәйрәмне
язгы кыр эшләренә багышлап уздыралар. Элегрәк Сабантуй чәчүгә тотыну
хөрмәтенә апрель азагында үткәрелә
торган булса, хәзер исә ул июнь аен-

да, чәчү эшләре тәмамлануга багышлап билгеләп үтелә.
Кагыйдә буларак, әлеге милли бәйрәмдә барча туганнар, дуслар
бергә җыелыша. Шул рәвешле, аларга
бер-берсе белән аралашу, рәхәтләнеп
күңел ачу өчен менә дигән мөмкинлек
туа. Дәртле җыр-биюләр һәм милли
уеннар исә - Сабантуйның алыштыргысыз өлеше.

САБАНТУЙНЫҢ ТӨП СПОРТ ЯРЫШЛАРЫ
Милли көрәш
Ул – Сабантуйның йөзек кашы.
Нәкъ менә биредә Сабантуйның
баш батыры билгеләнә дә инде.
Бер генә Сабантуйны да баш батырдан башка күз алдына китереп
булмыйдыр, мөгаен. Әлеге ярышның
кагыйдәләренә килгәндә, көрәшү
өчен киңлеге 40-45, озынлыгы 110115 см лы сөлге таләп ителә. Ул, бер
ягын озынрак калдырып, уң кулның
беләзегенә салына. Кыска башы аста
кала. Сөлгенең озын ягы баш бармак
белән имән бармак арасына кысып
тотыла. Болай иткәндә, ул кулдан
берничек тә шуып чыкмый. Аннары исә ике көрәшче арасында бил
алышу башлана. Җиңүченең бүләге
дә уникаль: көрәш батыры тәкәгә
лаек була.
Туры баганага менү
Бу ярышта катнашучы 10-15 м
озынлыктагы шома баганага менеп җитәргә тиеш. Никадәр тизрәк
менсәң, шулкадәр яхшырак. Ләкин
баганага майланган була, шуның
өчен бу бик ансат түгел.
Капчык сугышы
Ике уенчы озынлыгы 3 м булган

һәм 1-1,2 м биеклеккә беркетелгән
бүрәнәгә атланып утырып, берберсен салам яки печән тутырылган
капчык ярдәмендә бәреп төшерергә
тиеш. Көндәшен бәреп төшереп, үзе
егылмыйча калган як җиңүче була.
Уен барган чакта буш кул белән
бүрәнәгә ябышу тыела.
Катык салынган савытттан
тәңкә эзләү
Соңгы вакытта бу бәйге шактый популярлашты. Урындык яисә
башка төрле җайланмага аш
тәлинкәсеннән бераз тирәнрәк
табак куела һәм тәңкә (гадәттә,
5 сумлык акча) 2 бармак калынлыгында күмелгәнче катык салына.
Уенда катнашучының күзләре яулык яисә тастымал белән бәйләнә,
куллары артка куела. Катнашучы савыттагы катык эченнән авызы белән генә тәңкәне эзләп табып, иреннәре белән эләктереп, тураеп басарга тиеш. Билгеле вакыт
эчендә тәңкәне таба алган кеше
җиңүче була.
Күзләрне бәйләп чүлмәк вату
Күзләре яулык белән бәйләнгән
һәм кулына таяк тоткан уенчыдан
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15-18 м алда җиргә чүлмәк куела.
Катнашучыны бер урында өч тапкыр әйләндерәләр. Аннан соң ул
алга атлый һәм, үзенчә кирәкле ара
узгач, чүлмәккә бәрә. Әгәр төз итеп
сугып чүлмәк ватылса - бүләк аныкы!
Көянтә-чиләк белән йөгерү
Ярышта күбесенчә кызлар катнаша. Алар сулы ике чиләкне көянтә
белән иңбашларына күтәрәләр дә
старт сызыгына тезеләләр. Сигнал
бирелүгә, алдан билгеләп куелган
арага (17-100 м) йөгерәләр. Беренче булып килгән һәм суы күбрәк
калганы җиңеп чыга. Чиләкләр цилиндр формасында, бизәкле булса яхшырак.
Бу – Сабантуйда уздырыла
торган ярышларның кайберләре
генә әле. Сез исә 1 август көнне
Казанның Тынычлык бистәсе каенлыгында узачак Сабантуйга барып,
әлеге бәйрәмнең бөтен матурлыгы,
үзенчәлеге белән шәхсән танышып
кайта алачаксыз. Билгеле булганча,
быел ул Су спорты төрләре буенча
дөнья чемпионаты хөрмәтенә махсус рәвештә шушы көнгә күчерелде.

XVI Су спорты
төрләре буенча дөнья
чемпионатының рәсми

420066, Казан ш., Декабристлар ур., 2.

оештыручысы – «Спорт

e-mail: tatmedia@tatmedia.ru

проектлары башкарма

Телефон: (843) 222-09-85 (өст. 2013)

дирекциясе» КБАО

Фото: Рамил Гыйльванов

ФИНА ПАРКЫ ЧАРАЛАРЫ
ПРОГРАММАСЫ
31 июль
12.00 14.00
12.30 13.00

«Планета Фитнес»тан спорт зарядкасы

14.00 17.00

Интерактив программа һәм алып баручылардан конкурслар,
ярышларның турыдан-туры трансляциясе

17.00 18.00
(19.00)

Татарстан һәм Россиянең иң яхшы иҗат коллективларыннан
мавыктыргыч концерт программасы

18.00 21.00

«Студйолдыз» фестивале

21.00 22.00

«Танцы под водой» шоу-программасы

«Казанга рәхим итегез!» көндезге концерт программасы
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