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РОССИЯ СИНХРОН ЙӨЗҮЧЕЛӘРЕ ҖИДЕНЧЕ «АЛТЫН»НЫ ОТТЫ
Россия синхрон йөзүчеләре бүгенге
көндә әлеге спорт төрендә лидер
булуларын тагын бер кат дәлилләде.
Хөкемдарлар аларның команда
төрендәге ирекле программасын
98,5 балл белән бәяләде. Синхрон
йөзү буенча ярышлар ахырына
якынлашкан саен, әлеге спорт төренә

мөкиббән тамашачылар арта гына
бара, ахрысы. Финал ярышларына
билетларның шактый кыйммәт
булуына карамастан, синхрон йөзүгә
билетлар күптән калмаган инде. Ә
ярышларга эләгәсе килгән халык
исә артканнан-арта. Кичә дә алар
«Казан Арена» янындагы касса буен

«сырып» алганнар иде. Бу аңлашыла
да, бүген әлеге Чемпионатта синхрон
йөзү буенча соңгы ярышлар узачак:
спортчылар синхрон йөзүнең комби
төрендә үзара көч сынашачак.
Россия кызларының «Дон Кихот»
программасы белән чыгыш
3
ясаячагы билгеле.
>>>>>> бит
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Су спорты төрләре буенча дөнья чемпионатлары
программасына су полосы 1973 елда Белградта
керә. 1986 елдан башлап су полосы бары тик
ир-атлар өчен генә каралган ярыш булудан
туктады, чөнки Мадридта узган Чемпионатта
беренче тапкыр хатын-кызлар командалары
арасында да ярышлар уздырылды.

8 КӨН
СУГА СИКЕРҮ • ФИНАЛ

ЙӨЗҮ

КЫТАЙ ЯЛГЫШМЫЙ

Текст: Фәрит Салихов, фото: Ринат Нәҗметдинов

3 метрлы трамплиннан сикерүче ир-атлар арасында кызу көрәш барды. Россияле Илья Захаров
һәм Кытай спортчысы Хэ Чао арасында «алтын» өчен көрәштә соңгысы җиңеп чыкты.

К

азанда уза торган Дөнья чемпионатында Су спорты төрләре
сараенда тагын бер комплект
медаль үз иясен тапты. 3 метрлы
трамплиннан суга сикерүче ирегетләр дөньяның бүгенгә иң көчле
спортчысын ачыклады. Нәтиҗә шундый: суга сикерү спортының лидерлары – Кытай сикерүчеләренә каршы
дөньяның төрле ил спортчыларының
аерым-аерым көрәше, һичшиксез,
дәвамлы булачак.
Ир-егетләрнең финал ярышына
мәһабәт Су спорты төрләре сарае
трибунаны тутырыр дәрәҗәдә тамашачы җыйды. Спортның әлеге төре
шул ягы белән үзенчәлекле: биредә
тамашачылар спортчыларны аерым
ил вәкилләренә бүлми, барысына да
бер дәрәҗәдә көч бирә. Спортчының
исеме әйтелгәч, күмәкләшеп аны алкышлыйлар, старт бирелгәч, чебен
очкан тавыш та чыкмас дәрәҗәдә
тынлык урнаштыралар һәм чыгышыннан соң залны кабат кузгатып,
йә булмаса уңышсыз чыгышлары
өчен сикерүченең үзенә караганда
да ныграк борчылып алалар... Шуңа
күрә дә финалда һәр шәп сикерүнең
шаһиты булган саен, трибуна колак
ярырлык шат авазга күмелде, уфтанулар да булды.
Спортчыларны илләргә бүлеп
көч бирү юк, дисәк тә, ярышта
тамашачыларның күп булуы, барыннан да бигрәк, финалга Россиядән
берьюлы ике спортчы – Илья Захаров белән Евгений Кузнецовның
чыгуы белән дә бәйле булгандыр.
Спорт белгечләре нәкъ менә Илья
Захаровны финалда Кытай спортчыларына каршылык күрсәтә алыр,
дип фараз кылды.

Кытай спортчылары димәктән,
ярымфинал раундында беренче ике
баскычны биләп торган сикерүчеләр
белән бераз якыннан танышу урынлы
булыр. Бу ярышларда Кытай спортчысы Цао Юаньгә игътибар бирергә
кирәк. Ярымфинал сериясендә ул бер
генә тапкыр ялгышып, калганнарын
шәп итеп башкарып чыккан иде. Икенче урынны да кытай егете – Хэ Чао
алды. Шунысын да игътибарга лаек:
синхрон сикерүләрдә Цао Юань ватандашы Цинь Кай белән берлектә Казандагы Дөнья чемпионы исемен яулады инде. Ул вакытта Россия егетләре
Илья белән Евгенийның көмеш медаль яулаганнары да яхшы хәтердә.

3 метрлы трамплиннан сикерүнең
ярымфиналында Лондондагы Олимпия уеннары чемпионы – россияле Илья Захаров күтәрелгән иде.
Шунлыктан, төп көндәшлек нәкъ
менә шушы өчлек арасында барыр,
дип уйлаучылар күп булды. Санап
киткән спортчылардан тыш финалга Корея, Австралия, Япония, Украина, Германия, Мексика, Франция,
Бөекбританиядән дә берәр спортчы
чыккан иде.
Финал ярышлары барысын да үз
урынына куйды. Россия спортчыларыннан лаеклы көндәшлекне Илья
Захаров кына күрсәтә алды. Дүрт
мөмкинлектән соң «алтын» өчен

көрәштә аның белән тагын өч спортчы – Кытай егетләре Хэ Чао белән
Цао Юань, Бөекбританиядән Джек
Лойер гына калды. Ахыр чиктә, Хэ
Чао соңгы мөмкинлекне Илья Захаровка караганда уңышлырак башкарып, судан дөнья чемпионы булып чыкты.

Аның каравы безнең кызлар сынатмады. Россия кызлары катнашкан
төркем этабындагы матчларда һәрчак
кызык, күңелле һәм матур булды.
Хуҗалар чирекфиналга чыгарга тиеш
иде һәм әлеге максатка ирештеләр дә
– ике җиңү, бер уртак исәп.

Анда үз көндәшләрен Испания, Австралия һәм Италия дә көтә.
Хатын-кыз командалар чирекфинал
уеннарын 3 августта башлый. Биредә
составлар ир-атларныкына караганда тигезрәк. Кытай һәм Голландия командалары да яхшы тәэсир калдырды.

Суга сикерү.
3 метрлы трамплин. Ир-атлар
555,05

Кытай

Хэ Чао

547,60

Россия

Илья
Захаров

528,90

Бөекбритания

Джек
Лойер

Текст: Константин Сладков, фото: Рамил Гыйльванов

Көрәш башлана гына

Ватерполчыларның төркем этабы төгәлләнде. Алда иң
мавыктыргыч вакыйгалар – плей-офф уеннары. Чемпионат
хуҗаларыннан хатын-кызлар гына чыгыш ясаячак.
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Райан Лохте:

«Алтын өчен
көрәш җиңел
булмаячак
Иртәгә «Казан Арена»
стадионында корылган
вакытлы бассейннарда
йөзүчеләр көч сынаша
башлый.

СУ ПОЛОСЫ

яшьлек Андрей – трибунадагы гадәти булмаган фанат. Ул
бер генә матчны да калдырмый – иртәнге һәм кичке сессия вакытында да уеннарны тамаша кыла.
– Бу спорт төренә беренче күрүдә
үк гашыйк булдым, – ди егет. –
Монда үзеңнең яраткан уенчыңны
билгеләве дә кыен. Беренче карашка, барысы да бер төрле кебек. Шуңа
да мин капкачы өчен җанатам. Алар
аерылып тора. Баш киемнәре икенче
төстә, алар команданы пенальти вакытында коткарып калырга, йә булмаса озын пас биреп, һөҗүм оештырырга мөмкин.
Кызганыч, Россия ир-егетләренең
уңышын Андрей Казанда күрә алмаячак. Россия медальләр өчен көрәшми.

Текст: Галия Сафина

АКШ һәм Италия җыелмаларына оттырганнан соң, Россия ватерполчыларына Грециягә каршы уенда «ишекне
каты итеп ябасы» гына калды. Әмма
греклар да су хуҗаларына яхшы дәрес
бирде – 11:15 исәбе белән өстен чыктылар. Уен нәтиҗәсе билгеле булса да, тамашачылар да азакка кадәр
көч биреп торды. Егетләр тамашачыларга рәхмәт белдерсә дә, киенүчишенү бүлмәсенә башларын иеп
чыгып китәргә мәҗбүр булды. Хәзер
Россия җыелмасы 13-16 нчы урыннар
өчен генә уйнаячак.
Чирекфиналга Венгрия, Сербия,
Хорватия һәм Греция командалары чыкты. Ә калган 4 юллама өчен
үзара очрашуларда җитди каршылык көтелә.

Игътибар үзәгендә - Америка
йөзүчеләре. Алар Татарстан башкаласына килгәч алган тәэсирләре белән
уртаклашты. Берничә көн элек журналистлар белән очрашуда Австралия җыелмасы төп көндәшләре, дип
Россия җыелмасын атаса да, медальгә
дәгъва кылучылар исемлегеннән
Америка йөзүчеләрен сызып ташларга ярамый. Хәтта Казандагы чемпионатта легендар, кабатланмас рекорд
иясе - 18 тапкыр Олимпия чемпионы
Майкл Фелпс катнашмаса да, Америка - лидер командаларның берсе.
Йөзү ярышлары башланганчы, спортчыларның күнегүләр ясарга, яңа җирлеккә ияләнеп өлгерергә
вакыты калырга тиеш. Казандагы
чемпионатның тагын бер үзгәлеге
бар бит әле - йөзү ярышлары тәүге
тапкыр футбол стадионындагы бассейнда уза. АКШ йөзүчеләренең әлеге
спорт корылмасын бәяләргә мөмкинлекләре булган.
- Казанны моңа кадәр күргән бар
иде инде. Әмма рәсемнәр аша гына,
- дип елмая йөзү буенча дүрт тапкыр
Олимпия чемпионы, АКШ хатын-кыз
йөзүчесе Мисси Франклин. - Барысы
да ошый, шартлар - искиткеч, халкы да кунакчыл икән. Бассейнга да
игътибар иттек: масштаблары яхшы,
гаҗәп яхшы сулык бу. Миңа, мәсәлән,
трибуналарның якын булуы ошый.
Димәк, җанатарларның көч бирүен
сизеп йөзәчәкбез. Стадион яртылаш
ачык, димәк, саф һава. Искиткеч!
Игътибар үзәгендә тагын бер
йөзүче - Райан Лохтеның булуы
гаҗәп түгелдер. Американың әлеге
йөзүчесе үз карьерасында 5 тапкыр
Олимпия чемпионы, 15 тапкыр Дөнья
чемпионы булырга өлгерде.
- Медальдән бигрәк, спорт үзе һәм
үз күрсәткечләреңне яхшырта алуга ирешү, - ди атаклы йөзүче. - Шулай да алтын медальгә омтылыш зур.
- Медальгә якынлашкан саен, старт вакытында аның турында
күбрәк уйланыламы?
- Стартка әзерләнгәндә үзем откан медальләр турында уйламыйм.
Бүгенге белән яшәп, киләчәккә йөз
тотарга кирәк. Күнегүләр вакытында
тәнемне эшләтергә тырышам, мәҗбүр
итәм.
- «Алтын» өчен дәгъва кылучылар рәтенә үз исемегезне кертер идегезме?
- Чемпионатка алтын медаль өчен
килүчеләр мин генә түгел. Үземне дә
дәгъвачылар исемлегенә кертәм,
ләкин Казанда «алтын» өчен көрәш
җиңел булмаячак.
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КИЧӘ «КАЗАН АРЕНА»ДА
СИНХРОН ЙӨЗҮЧЕЛӘР ЯРЫШЛАРЫН БАРЛЫГЫ

11 324 тамашачы караган.

ЧЕМПИОНАТ ЙӨЗЛӘРДӘ

СИНХРОН ЙӨЗҮ• ФИНАЛ
Текст: Рәмзия Закирова, фото: Рамил Гыйльванов

Текст: Энди Поттс, фото: Ринат Нәҗметдинов

Атлантиканы кичү
Мария Королева — Казанда үзен
туган йортында кебек хис итүче
Америка спортчысы.

А

чыннан да, минем өчен зур
сөенеч, чөнки мин - өемдә.
Чыгыш ясар алдыннан әллә
ни дулкынланмыйм да хәтта,
- ди спортчы.
Гаиләсе Ярославльдән
күченеп киткәндә, кызга нибары 9 яшь булган: әтисенә
АКШта эш тәкъдим иткәннәр.
Мария үзен синхрон йөзү
спортында сынап карарга
булган. Әти-әнисе исә, бу
шөгыль кызга яңа дуслар
табарга ярдәм итәр, дип
өметләнгән. Нәтиҗәдә, 2012
елда Лондонда үткән Олимпия уеннарында Мария Королева үз илен яклап чыгыш
ясаган.
Шулай да ул Россия
гражданлыгын саклаган,
туган телендә дә бик теләп сөйләшә. Булачак балаларының да рус телендә
яхшы итеп аралаша алуларын тели.
- Минем өчен балаларым белән туган телемдә
сөйләшү бик мөһим. Мин
- рус гаиләсеннән. Бөтен
туганнарым биредә. Шуңа
күрә Россия тормышымның
мөһим өлеше булып кала
бирә, - ди ул.

56

КШ җыелмасының
синхрон йөзүчесе Мария Королева (фотода алгы планда) техник
программаның финалында Анита Альварес белән
бер дуэтта чыгыш ясады.
Алар өчен җан атучылар
аеруча күп иде: трибунада Мариянең Ярославльдән
килгән гаиләсе һәм дуслары утырды.
- Гаиләм миңа бик нык
ярдәм итә. Алар бирегә минем чыгыш ясаганны карау
өчен өч машинада килделәр.
Барлыгы 11 кеше. Мондый таяныч тырышып чыгыш ясарга ярдәм итә. Ә ярышлар
исә, нәтиҗәнең нинди булуына карамастан, онытылмаслык вакыйгага әверелә,
- ди спортчы.
Мария Королева Россиядә уза торган зур турнирларда өченче тапкыр чыгыш
ясый икән инде.
- Миңа биредә йөзү
ошый. Беренче тапкыр
Санкт-Петербург шәһәрендә
юниорлар
арасындагы
Дөнья беренчелегендә катнашкан идем. Ике ел элек
Универсиадага килдем. Бу,

ҖИҢҮ ФӘРЕШТӘЛӘРЕ
Дәвамы
Башы 1 нче биттә.
Өстәвенә, Россия спортчылары әлеге
ярышларда көннән-көн зуррак уңышларга
ирешә, хөкемдарлар аларның чыгышын
рекордлы баллар белән бәяли.
Кичәге команда төрендә ирекле программа чыгышларын гына алыйк. Аны
залда утырган бер генә кеше дә тыныч
күңел белән, күз яшьләрсез карый алмагандыр, мөгаен. Кызларның судагы хискичерешләре шулкадәр көчле һәм ихлас иде, гүя ул бөтен залны каплап алды.
- Бу программа чыннан да кичерешләр
белән бәйле, күңелгә үтеп керерлек
дәрәҗәдә хисле. Аны башкарганда сине
аңлатып булмаслык тойгы биләп ала
һәм аңа тулысынча биреләсең. Төп максатыбыз - бу тойгыларны тулысынча ачып
бирү иде. Чыгышыбыз исә көрәш турында... Без һавадан төшкән фәрештәләрне
сурәтлибез. Кешенең рухи газаплары, борчулары - биредә барысы да бар, - дип
сөйләде соңыннан Гелена Топилина.
Билгеле булганча, бәяләүнең яңа
тәртибе кертелгәч, хөкемдарлардан иң
югары 10 баллга ирешү гомумән мөмкин
хәл түгел кебек тоела иде. Тик бүген судьялар Россия спортчыларына ике «10
балл» бүләк итте. Тамашачылар арасында
Татарстан Президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы Рөстәм Миңнеханов
та бар иде. Ул да, барлык тамашачылар
белән бергә, Россия спортчыларының
шатлыгын уртаклашты.
- Әлеге программада иң катлаулысы нәкъ менә хис-кичерешләрне күрсәтү
булды. Гомумән, әлеге чыгышларны
әзерләгәндә аның тематикасын алдан
уйлап эш итәргә кирәк. Күпләр исә моңа
әллә ни зур әһәмият бирми, музыка сайлый һәм шуңа программа әзерли. Ә без

исә чыгышларыбызда һәрвакыт нинди дә
булса вакыйганы күрсәтергә тырышабыз,
- дип уңышларының кечкенә генә серен
ачты спортчылар.
Россиянең синхрон йөзү буенча баш
тренеры Татьяна Покровская сүзләренә
караганда, алар әлеге программаны узган елның ноябрендә әзерли башлаган
һәм февраль аена тулысынча әзерләп
бетергәннәр. Аннары чыгышны сыйфат
ягыннан яхшыртканнар. Ә менә барча
хөкемдарларның да 10 балл куюы - булмастай хәл.
- Төркемдә сигез кеше, һәм аларның
берсе дә робот түгел. Әлбәттә, ниндидер
кечкенә җитешсезлекләр булырга мөмкин.
Аннары хәзер хөкемдарлар 10 балл куярга
ашыкмый. Аларга шундый юнәлеш бирелде - спортчыларны артык үсендермәскә!
- диде тренер.
Әлеге ярышларда көмеш медальне Кытай кызлары яулады. Бу сәер түгел, чөнки
алар синхрон йөзүнең шактый күп ярышларында Россиядән соң икенче урынга
күтәрелә.
- Без көмеш медаль яулавыбызга чиксез шат. Шулай да, Россия спортчылары бездән бераз гына көчлерәк. Әллә ни
күпкә дә түгел, шулай да алга таба эшлисе
дә эшлисе. Россиядән үрнәк алырга кирәк,
- диде соңыннан Кытай спортчылары.
Бронза медальгә исә Япония спортчылары лаек булды.

Синхрон йөзү. Төркемнәр.
Ирекле программа. Финал
98.4667

Россия

96.1333

Кытай

93.9000

Япония

ТУРЫ СӨЙЛӘМ
Анжелика Тиманина
(Россия), алтын медаль:
- Бу ирекле программа
белән интегүләребез ниһаять
тәмамланганга без бик шат, без
аны ел буе, сезон буе куйдык.
Бәлки, бу программаны Олимпиадага да калдырырга булыр,
ләкин соңгы карарны Татьяна Николаевна кабул итәчәк.
Барысы да әйбәт үтте кебек,
хөкемдарларның, ниһаять,
югары баллар, «унлык»лар куя
башлавы бик куандыра, чөнки
андый билгеләрнең күп еллардан бирле булганы юк иде. Тренерыбыз Татьяна Покровская
һәм без үзебез бик канәгать
калдык.
Гу Сяо (Кытай),
көмеш медаль:
- Бүген икенче урын алдык һәм без моңа бик бәхетле.
Әлеге шатлык хисе бүген
үзебезнең бик югары нәтиҗә
күрсәтә
алуыбыз
белән
бәйле. Рус командасының
хәрәкәтләрен һич кабатларлык түгел, алар искиткеч, һәм
ул без өйрәнергә теләгән югары дәрәҗә булып тора.
Аика Хакояма (Япония),
бронза медаль:
- Россия командасы, беренче карашка, һәрнәрсәне бик
гади, әллә ни көч куймыйча
гына башкарган кебек, ләкин
чынлыкта аларның программасы бик катлаулы, бу - бик
зур хезмәт. Алар бик тигез һәм
төгәл чыгыш ясый, ә иң мөһиме
- элементларны шундый тиз
башкаралар, бу таң калдыра.
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ЧЫН ҖАНАТАР

«СВЕТА, КИРӘК!»

Текст: Дарья Турцева, фото: Рамил Гыйльванов

1 АВГУСТ

4

РАСПИСАНИЕ
вакыт

ЯРЫШ

8.00

Ачык суда йөзү. 25 км. Ир-атлар

Финал

8.15

Ачык суда йөзү. 25 км.
Хатын-кызлар

Финал

10.00

Суга сикерү. Каланча 10 м.
Ир-атлар

Әзерлек раунды

14.15,
14.30

Ачык суда йөзү

Бүләкләү
тантанасы

15.00

Суга сикерү. Каланча 10 м.
Ир-атлар

Ярымфинал

17.30

Синхрон йөзү. Хатын-кызлар.
Ирекле программа. Комби

Финал

19.00

Синхрон йөзү

Бүләкләү
тантанасы

19:30

Суга сикерү. Трамплин 3 м.
Хатын-кызлар

Финал

20:40

Суга сикерү

Бүләкләү
тантанасы

СУ ПОЛОСЫ. ХАТЫН-КЫЗЛАР. ПЛЕЙ-ОФФ

Бүген Су спорты буенча дөнья чемпионатында синхрон йөзүчеләр ярышларын тәмамлый.
Инде тәгаен әйтергә мөмкин: Россия вәкилләре бу төрдә үзләренең иң көчле булуларын
тагын бер кат расладылар. Светлана Ромашина гына да 3 «алтын» җыйды. Хәзер ул 3 тапкыр
- Олимпия, 18 тапкыр дөнья чемпионы титулларын йөртә. «ДЧ хәбәрчесе» мондый уңышка
ирешү серләрен спортчының әнисеннән белеште.

Ш

унысы кызык: санап бетергесез җиңүләре булса да, Татьяна Ромашина
кызының чыгышларын әле икенче тапкыр гына «тере килеш» карый. «Ярышлар вакытында якыннарым миннән
никадәр ераграк булса, шулкадәр яхшырак. Аларның борчылулары миңа
күчә, шуңа күрә чыгыш ясаганчы алардан ераграк булырга тырышам», – ди
бу уңайдан Светлана. Бәхеткә, туган
илендә уза торган Чемпионатта Светлана искиткеч яхшы чыгыш ясады, ә
кулына ромашка чәчәге кебек ясаган
плакат тоткан Татьяна Ромашина шулай ук тамашачыларның мәхәббәтен
яулады.
- Бу плакатны озак эшләдегезме?
- Төнлә белән, тиз-тиз генә плакатны
да, «ромашка»ны да ясап аттым.
Ромашка-«чибәркәй» дип исем
куштылар аңа, чыннан да чибәркәем
бит ул минем!
- Туган илдәге Чемпионат сезнең
өчен үзгә бер әһәмияткә ияме?
- Кызым: «Үзебездә уза торган
Чемпионатка килегез», – дип
чакырды. Әлбәттә, чакыруны
шатланып кабул иттек, «тере килеш»
карап булачак бит! Бөтен хисләрне
чыгарып җан атабыз. Бер яктан, бик
нык шатлансак, икенче яктан, чыгыш
вакытында бик дулкынланабыз.
- Светаның ничә медале бар, һәм
алар кайда саклана?
- Махсус урыны бар. Барлык
медальләр дә матур итеп эленеп

тора, махсус элгеч эшләттек.
Кайвакыт Светаның бүлмәсен кереп
аларга бармак белән кагылып
китәм, ә чыңлаган тавышка
хозурланып басып торам. Шулай ук
анда аккредитацияләр, плакатлар,
фотографияләр, алты яшьләрендә
яуланган кубоклары да саклана.
(Соңыннан Светлана бу бүлмәдә
Олимпия медальләре булмавы
хакында әйтте. Алар сейфта саклана
икән. - Ред.)
- Светлананың «Булды, әнием, башка йөзү белән шөгыльләнәсем килми», – дип әйткән вакытлары булдымы?
- Мөгаен, һәр спортчы да билгеле
бер этапта арганлыгын аңлыйдыр,
ләкин соңыннан үзендә дәрт табып
алга таба да күнегүләрен дәвам
итәргә көч табадыр. Светаның
балачак хыялы бар иде, ул 10 яшьтә
үз алдына Олимпия чемпионы
буалчакмын дигән максат куйды.
Белгәнегезчә, аның бу хыялы 3
тапкыр чынга ашты инде. Бары тик
бер тапкыр гына, әле бик кечкенә
чагында туктарга теләгән иде, шул
вакыт мин аның кулыннан тотып:
«Света, кирәк!» - дидем.
- Ә хәзер?
- Хәзер барысын да үзе хәл итә. Ул
инде зур кыз, шуңа күрә барысы да үз
иркендә. 25 яшь кенә булуына кара
мастан, ул бик акыллы, кайвакыт үзем
дә аның киңәшләренә мохтаҗмын.
- Спортчыларның балачагы авырмы?
- Бик авыр. Ул бит әле бал биюләре

«Дөнья чемпионаты хәбәрчесе-2015»
Казандагы 2015 елгы Су спорты төрләре буенча 16нчы ФИНА дөнья чемпионатының рәсми матбугат чарасы
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түгәрәгенә дә йөрде. Иртәдән
шунда бара иде, ә мәктәптә
беренче дәресне калдырып йөзүгә
йөрде. Укулардан соң мин аны
алып, машинада барганда гына
термостан ашатып, тагын бал
биюләренә илтә идем. Кайбер
чакта әле шуннан соң тагын
йөзүгә дә китә иде. Ахыр чиктә
ирем болай диде: «Кызлар, бер
карарга килергә кирәк, алга таба
да болай йөрү - акылсызлык». Без,
чынан да, икебез дә хәлсезләнеп
беткән идек, алга таба мондый
ритмда яшәп булмас иде.

NZL - RSA (Яңа Зеландия - КАР)

12.10

JPN - FRA (Япония - Франция)

13.30

CAN - GRE (Канада - Греция)

17.30

KAZ - NED (Казахстан - Нидерланды)

18.50

USA - HUN (АКШ - Венгрия)

20.10

BRA - CHN (Бразилия - Кытай)

КАРЫЙК!

- Кызыгызга балачакта
характерының нинди сыйфатларын ныгыттыгыз?
- Бала туганда ук үзенең
сыйфатлары белән туа. Света
кечкенәдән үк тырыш булды.
Бервакыт, 7-8 яшьләрендә бугай,
аны бассейнга «ыргыталар»
һәм күпмедер чакрым йөзәргә
кушалар. Гадәттә, тренировкалар
алдыннан шулай эшлиләр. Шулай
дип әйтә дә, тренеры моны оныта.
Исенә төшеп Света янына килсә,
ул һаман йөзә икән. Ул тренер
Татьяна Данченко түгел иде
(көлә).
- Светлана сүзләренчә, ул актер
булырга уйлый. Сезнеңчә ничек,
булдыра алыр микән?
- Әлбәттә! Үзенчәлекле характеры
бар, артистлык чаткылары сизелә,
җырларга-биергә ярата – артист
булыр өчен бу сыйфатлар җитә. Үзен
күрсәтә дә белә. Теләсә, ул барысын
да булдыра!

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)

10.50

дирекциясе» КБАО

Фото: Рамил Гыйльванов

Фото: Рамил Гыйльванов

ФИНА ПАРКЫ ЧАРАЛАРЫ
ПРОГРАММАСЫ
1 август
12.00
дән

Көндезге концерт программасы, спорт зарядкасы, конкурслар,
ярышлар трансляциясе

17.00

Кичке концерт программасы

18.00

«Хитобои» рок-группасы концерты

19.00

Татарстан Республикасы Дәүләт фольклор музыкасы ансамбле
концерты

21.00

Санкт-Петербургның «Искушение» бию театры шоу-программасы
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