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.«Алтын» кияү.
СИМОНЕ РУФФИНИ ҖИҢҮ ШАТЛЫГЫННАН СӨЙГӘНЕНӘ ТӘКЪДИМ ЯСАДЫ
1 августта Дөнья чемпионаты
кысаларында марафон дистанциясе
– 25 чакрымга узышу белән ачык суда
йөзү ярышларына нокта куелды.
Табигый шартларда йөзүнең бар
булган асылын аңлар өчен нәкъ менә
25 чакрым арага узышуның шаһиты
булырга кирәк икән. Старт алдыннан

мускулларын уйнатып яр буенда
йөргән спортчылар, биш сәгатьләп
йөзеп, финиш сызыгы аша кире
ярга чыкканнан соң да шатлыктан
сикеренергә көч таба. Дөрес,
мондый бәхет санаулыларга гына
эләгә – мактау баскычында урыннар
өчәү генә.

Ярышлар, ачык суда йөзүнең
Казанда моңа кадәрге
программасына хас булмаганча,
иртәнге сәгать 8дә ук башланды.
Моның шулай булуы аңлашыла
да: марафон дистанциясен үтү
өчен шактый вакыт
2
кирәк.
>>>>>> бит
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3700

9 КӨН

квадрат метр -

«Казан Арена» фасадына
урнаштырылган HD сыйфатлы
медиаэкранның мәйданы

СУГА СИКЕРҮ • ФИНАЛ

Ф

инал уникелегенә эләгә алган Малайзия, Италия, Голландия һәм Бөекбритания
кызларының да 1 август кичендә
Су төрләре спорт сараенда узган
хәлиткеч көч сынашуның җиңүчесе
булу мөмкинлеге бар иде. Финалда
– барысы да бертигез шартларда!..
Әлеге финал аеруча мөһим.
Чөнки суга сикерүдә катнаш дуэтлар һәм ир-атларның каланчадан гына сикерәсе калды. Шуның
белән суга сикерүчеләрнең 2 августта Чемпионаттагы чыгышлары
төгәлләнә. Димәк, кайберәүләргә
Казанда соңгы тапкыр ялтырап алу
мөмкинлеге бирелә, дигән сүз.
Су спорты төрләре буенча
дөнья чемпионатында матур традиция игътибарны җәлеп итә: ял
көннәрендә Россия спортчылары
катнашмаган ярышлар да трибуна тутырып тамашачы җыя. Кичәге
финал да искәрмә була алмады. Россия өмете Надежда Бажинага финалда катнашу хокукы яуларга ярымфиналда бер баскыч
югары күтәрелү җитмәве, аның медаль өчен көрәштән төшеп калуы
тамашачыларның кәефенә тамчы
да тәэсир итмәгән кебек. Трибунада санаулы урыннар аз иде, ә тамашачылар суга сикерүдәге катлаулы
хәрәкәтләр аша ясалган гүзәллек
өчен җан атты.
Дөрестән дә, 3 метрлы трамплин суга сикерүчеләргә үз осталыкларын күрсәтү өчен менә дигән
мөмкинлекләр бирә. Суга сикерү
өчен тагын да югарырак биек-

Текст: Фәрит Салихов, фото: Рамил Гыйльванов

СИКЕРҮЧЕЛӘР ТИГЕЗ
ШАРТЛАРДА

Суга сикерү. Трамплин 3 м.
Хатын-кызлар

Хатын-кызлар
арасында
спортның
3 метрлы
трамплиннан
суга сикерү төре
Кытай, Канада,
Украина һәм
Австралиядә алга
киткән. Стартка
баскан 47 сикерүче
арасыннан әлеге
илләрнең икешәр
спортчысы
финалга чыкты.

лек – 10 метрлы каланча да бар
анысы. Ләкин бу урында каланча белән трамплинны чагыштыру нигезле булмас иде. Ә инде иң
тәбәнәк биеклек – 1 метрлы трамплиннан аермалы буларак, биредә
спортчыларның акробатик элемент-

ларны иркен ясаулары күзгә ташлана. Катлаулы чыгышлар да шактый.
Иң мөһиме: суны гына чәчрәтмә.
Финал ярышы башлану белән,
алдагы көнге сайлап алу һәм ярымфинал раундлары искә төште.
Әйтерсең, кызлар ул чыгышларын-

нан соң кыска вакытлы тәнәфес
кенә ясаган да, үз сикерүләрен
дәвам итәләр. Моның шулай булуын беренче сикерүдән соң ук
спортчыларның турнир баскычына ни рәвешле урнашулары сөйли.
Ярымфиналда инде Казанда таны-

383.55

Кытай

Ши
Тиньмао

377.45

Кытай

Хэ Цзы

356.15

Италия

Таня
Каньотто

лып килүче Кытай кызы Ши Тиньмао җиңгән иде. Үкчәсенә басып
диярлек аның җыелма командадагы спортчы Хэ Цзы икенче күрсәткеч
белән финалга узды. Ярымфинал
җиңүчеләре өчлегенең азагында канадалы Дженнифер Абель, дүртенче
баскычта Австралия спортчысы
Эстер Квин урнашкан иде.
Инде финал ярышының соңгы
мөмкинлеге алдыннан булган
халәтне карагыз. Беренче 4 спортчы нәкъ шул ук тәртиптә урнашкан иде. Димәк, барысын да соңгы
сикерү хәл итә. Канада спортчысы тупас ялгышты, Австралия
сикерүчесе соңгы мөмкинлеген
идеаль дәрәҗәдә башкара алмады... Шуны гына көткәндәй, Италия спортчысы Таня Каньотто шәп
сикерү бүләк итеп, өченче баскычка күтәрелде. Кытай сикерүчеләре
«алтын»ны үзара бүлеште.
Сүз уңаеннан, берничә көн элек
1 метрлы трамплиннан сикерүдә Таня Каньотто нәкъ менә әлеге Кытай
спортчыларын икенче-өченче урында калдырып, алтын медаль яулаган
иде. Үкенечтә калырлык булмады –
урыннарын алмаштылар.

АЧЫК СУДА ЙӨЗҮ
Текст: Галия Сафина

Симоне Руфини тәкъдим ясады
Дәвамы. Башы 1 нче биттә.
Моннан ике ел элек, Барселонадагы Дөнья чемпионатында беренче урын яулаучы 25 чакрым араны
4 сәгать 47 минутта йөзеп узса, хатын-кызлар йөзүне 5 сәгать 7 минуттан артыграк вакыт эчендә
төгәлләгәннәр иде.
Казанда әлеге ераклыкка йөзүдә
32 ир-ат һәм 21 хатын-кыз старт алды.
Гадәттә, мондый ярышларда бер-бер
артлы старт бирелә: вакыт та заяга
узмый, хөкемдарлар да ике куянның
койрыгын берьюлы тота, тамашачылар да бер килгәндә ике ярыш карап
кайтып китә. Казандагы Чемпионат
та искәрмә ясамады: ир-атлар старт
алып 15 минут узу белән Казансу дулкыннары арасына хатын-кызлар да
кереп чумды.
Спортчыларның Казансу ярлары буйлап 10 әйләнеш ясауларын,
җай чыккан саен остазларының
озын таякка эленгән хәлкерткеч
эчемлекләрен авыз итеп алырга
өлгерүләрен, көндәшләре генә түгел,
Казанның болытлы, җилле һәм чагыштырмача бик үк җылы булмаган
көне белән көрәшүләрен, 24 чакрым
йөзгәннән соң да соңгы өлешендә
тизлекләрен арттыра алуларына ае-

рым тукталмыйча, тизрәк финишны
якынайтасы килә. Нидер сизгән кебек,
тамашачыларның да сабырсызланып
ярышның азагын көтүе юкка булмаган – гаҗәп кызыклы, истә калырлык
хәлләр көткән икән безне...
Йөзү ярышы тәмамлануга ук италияле Симоне Руффини бөтен кеше
алдында сөйгәненә тәкъдим ясады.
Нинди истә калырлык көн – муенына чемпионатның «алтын»ын астылар,
сөйгәне дә тәкъдимен кире какмады
бит!.. Бәхетеннән ул хәтта матбугат
конференциясенә дә килмәде. Башка берәү аркылы гафу үтенүен генә
әйтеп җибәргән. Дөрестән дә, үпкә
белдерүче булмады.
Инде кабат финиш сызыгына
әйләнеп кайтыйк. Ир-атлар арасында җиңүне Италияле Симоне Руфини яулады. Әлеге илнең тагын бер
вәкиле призлы өчлеккә күтәрелде.
Көмеш медаль иясе – Америка спортчысы Алекс Мейер.
Ачык суда йөзү буенча ярышлар Су
спорты төрләре буенча дөнья чемпионатлары программасына 1991 елда
кертелә башлый. Һәм шул вакыттан
бирле ул аның төп бизәгенә әйләнде.
Шулай булмаса, «Казансу» корылмасы трибуналары шыплап тулыр идеме?! Көн болытлы һәм яңгырлы булса

да, трибунада бәйрәм рухы, күтәренке
кәефкә корылган мохит бер минутка
да тынмады. Хатын-кызлар арасында
старт алган 13 ил вәкиле - 21 спортчыга да моның тәэсире булмый калмагандыр. Чөнки спортчылар яр буеннан чираттагы борылышын ясаган
саен, трибуна шау-гөр килеп аларга
сәлам биреп алды.
Сүз дә юк, тамашачының көч
бирүе белән генә ерак китеп булмый. Дөрес сайланган тактика, шәп
техникага ия булучылар гына җиңү
яулый. Дөресрәге, шундыйлар гына
старт ала. Шуңа да ерак арага биш
сәгать буе йөзәсен белә торып, Казансуга чумган кызларның барысы
да - җиңүчеләр.
Ә йөзү ярышының медальле
йөзүчеләре булып Бразилия, Венгрия
һәм иң тәҗрибәле йөзүчеләрнең берсе - Германия спортчысы танылды.
25 чакрымга ир-атлар узышындагы медальләрнең язмышы бу вакытка инде хәл ителгәнгә күрә, хатынкызларның соңгы ыргылышларын
тамашачылар, бөтен игътибарларын биреп, йотлыгып карады. Чөнки
Венгрия спортчысы азакка кадәр
бирешмәде. Шулай да аяусыз көрәш
Бразилия спортчысына бәхәссез җиңү
бүләк итте.

ТУРЫ СӨЙЛӘМ
Хейли Андерсон (АКШ), дөнья чемпионы:
– Дөнья чемпионатының беренче алтын медален яулау – дөрестән дә,
шәп! Әлеге нәтиҗәгә Барселонада узган соңгы чемпионатта да ирешкән
идем. Шулай булгач, Казанда шул титулымны саклап калдым. Безнең
илдә спортчылар үсеше өчен бөтен шартлар да тудырылган, финанс
мөмкинлекләре дә бар. Мөгаен, безнең башка ил спортчылары белән
чагыштырган вакыттагы әзерлектәге төп аерма – әлеге системаның
гамәлдә булуындадыр.
Джордан Вилимовски (АКШ), дөнья чемпионы:
– Ачык суда йөзү Олимпиада программасына кертелү белән, АКШта шунда ук әлеге спорт төре буенча күп ярышлар уздырыла башлады. Аларның
саны ел саен арта. Шуңа бәйле рәвештә югары квалификацияле спортчылар саны да үсә.
Ана Марсела Кунья (Бразилия), дөнья чемпионы:
– Чемпионат нәтиҗәләреннән канәгать калдым. Чөни барлык узышларда да катнаштым, медальләр яуладым. Әлеге дистанциядә бу –
икенче җиңүем. Ике ел элек 10 чакрым арада йөзүдә җиңүче булган
идем. Казандагы Чемпионат яхшы этәргеч булды. Чөнки Олимпия уеннарына бер ел гына калып килә. Мондагы нәтиҗәләр тагын да ныграк
канатландыра.

Ачык суда йөзү.
25 км. Хатын-кызлар

Ачык суда йөзү.
25 км. Ир-атлар
4:53:10,7

Италия

Симоне
Руфини

5:13:47,3

Бразилия

Ана Марсела Кунья

4:53:15,1

АКШ

Алекс
Мейер

5:14:13,4

Венгрия

Анна
Олаж

4:54:42,4

Италия

Маттео
Фурлан

5:15:07,6

Германия

Ангела
Маурер
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СУ ПОЛОСЫ
Текст: Константин Сладков

Яшенле уен
Ватерполчы кызларның
чирекфиналга чыгу өчен
көрәшләре чын мәгънәсендә
табигать көчләренә каршы
торуга корылды. Кызлар
көндәшләре белән генә көч
сынашып калмады, ә яңгырга
каршы тора алуларын да
исбатлады.

Ш

Дөнья чемпионатында
синхрон йөзү буенча
ярышлар тулысынча
тәмамланды. 9 алтын
медальнең 8 е - Россия
спортчыларында.
Сигезенче «алтын»ны алар
комби төрендә яулады.

Текст: Рәмзия Закирова, фото: Ринат Нәҗметдинов

РОССИЯНЕҢ «АЛТЫН» ЯҢГЫРЫ

К

ичә, синхрон йөзү буенча
ярышларның соңгы көнендә,
һава торышы спортчыларны сынап карарга уйлады ахрысы.
Аларга салкын яңгыр астында чыгыш ясарга туры килде. Тик ничек
кенә булмасын, бу - аларның чыгышларына бернинди дә тәэсир ясамады. Хөкемдарлар, зонтик астында булсалар да, синхрон йөзүнең
комби төрендә чыгыш ясаган
спортчыларның программаларын
югары баллар белән бәяләде.
Әйтергә кирәк, синхрон йөзүнең
комби төре башкаларыннан шактый аерылып тора. Төп аерма
катнашучыларның күп булуында
гына түгел, билгеле. Кагыйдә буларак, әлеге чыгышлар тамашачы өчен
күпкә кызыклырак. Беренчедән,
спортчылар берсеннән-берсе катлаулырак комбинацияләр башкара.
Биредә авыр элементлар шулкадәр
еш кабатлана ки, барысын да карап,
аңлап өлгереп булмый. Икенчедән,
биредә кызларның унысы да төрле
хәрәкәтләр ясарга тиеш дигән сүз
юк. Кайбер урыннарда алар төрлечә
хәрәкәтләнергә мөмкин, ләкин синхрон рәвештә генә.
Һава торышы шактый начар булуга
карамастан, тамашачылар бүген аеруча актив иде. Алар, синхрон йөзү
буенча ярышларын тәмамлануын сизеп булса кирәк, командалар өчен тагын да көчлерәк җан аттылар. Трибуналарда бер генә буш урын да юк иде.
Әлбәттә, комби төрендә алтын
медальнең Россия спортчыларына

Синхрон йөзү. Кушма программа.
Команда чыгышы

эләгәсенә беркем дә шикләнмәгәндер,
мөгаен. Ник дигәндә, соңгы көннәрдә
кызлар җанатарларын аеруча югары баллар белән сөендереп килде.
Бу көн шулай ук чыгарма булмады.
Хөкемдарлар алар чыгышын 98,3 балл
белән бәяләде. Россия командасыннан соң тагын берничә чыгыш булачагына карамастан, әлеге күрсәткечтән
дә югарырак балларга беркемнең дә
ирешә алмаячагы аңлашыла иде. Кытай спортчылары инде традиция буенча - икенче урында. Әлеге Дөнья
чемпионаты аларга бу спорт төрендә
6 - көмеш һәм 1 бронза медаль «бүләк
итте». Бу юлы япониялеләр дә медальсез калмады. Синхрон йөзүдә алар
дүртенче бронза медальләрен яулады.
- Бүген чыгыш ясау чыннан да
шактый катлаулы булды. Башта бик
озак салкында басып торырга туры
килде: булдыра алганча җылынырга
тырыштык. Массажистлар, җылы

98.3000

Россия

96.2000

Кытай

93.8000

Япония

киемнәр, йон оекбашлар - берсе дә
читтә калмады. Тамашачыларның
җылысын бүген аеруча көчле тойдык.
Алар безгә бик нык ярдәм итте, - дип
сөйләде соңыннан Алла Шишкина.
Кызлар әлеге чемпионатның
тәмамлануына чиксез шат.
- Ниһаять, безнең өчен әлеге
Дөнья чемпионаты тәмамланды.
Быел ул, микст дуэтлар да өстәлгәч, ун
көнгә сузылды. Тугыз «алтын»ның сигезен яулау зур бәхет, - диде спортчы.
Россия җыелма командасының
баш тренеры Татьяна Покровскаяның
да кәефе яхшы иде.
- Әлеге Дөнья чемпионатының
нәтиҗәсеннән мин тулысынча канәгать. Ярышларның туган
җиребездә узуы да йогынты ясагандыр. Безне бик җылы каршы алдылар.
Кызлар үзләрен геройлар итеп тойганда күтәренке кәеф белән чыгыш ясыйлар. Шулай да иң мөһиме, ел буе ты-

рышканнарыбыз бушка китмәде. Хәзер
исә минем рәхәт итеп ял итәсем килә,
- диде тренер ярышларга нәтиҗә ясап.
Кытай спортчылары бүген үзләрен
шулай ук геройлар итеп тоялардыр,
мөгаен. Ник дигәндә, Барселонада
узган Дөнья чемпионатында алар
синхрон йөзүдә яуланган медальләр
буенча беренче өчлеккә дә эләгә алмаганнар иде. Бүген исә алар - АКШ
тан соң өченче урында.
- Биредә өченче урынны яулау тырышлыгыбыз нәтиҗәсе. Тренировкаларга килгәндә, без 8-9 сәгать суда
шөгыльләнәбез. Тагын 2-3 сәгать тренажер залына китә, - дип сөйләделәр
Сун Веньян һәм Ли Ксялу.
Исегезгә төшерәбез: синхрон йөзү
буенча ярышларда АКШ бер алтын
һәм бер көмеш медальгә лаек булды. Аларның икесен дә микст дуэтларда Билл Мэй һәм аның партнерлары яулады.

имбә Казанда яңгырлы
көн булды. «Казан Арена»
стадионы өстенә вакытлы махсус түбә корылган, Су спорты төрләре сараенда трамплин һәм
каланчадан сикерүчеләр түбә астында чыгыш ясый. Ә менә ватерполчыларга табигый көчләрнең бөтен
асылын татырга туры килә: спорт
корылмасының түбәсе юк.
Әлеге уеннарны трибунадан караган тамашачылар күңелендә бу
матчлар Чемпионатның иң истәлекле
мизгелләре булып хәтердә калыр,
мөгаен. Тамашачылар уенчылар
белән чын мәгънәсендә «якынайды»
бу көнне. Чыланып беткән һәр тамашачы мондый шартларда уйнауның
кыенлыгын аңлап, спортчыларның
барысы өчен дә борчылып утырды. Бу
көнне аерым бер җыелма команда,
уенчылар өчен түгел, ә барысы өчен
дә көч бирделәр!
Нәрсә әйтсәң дә, уен төрләрендә
чирекфинал матчлары мавыктыргыч этап булып санала. Җиңелсәң кайтып китәсең. Көндәшеңнән өстен
чыксаң - медаль яулау мөмкинлегенә
дәгъва кылучыларның берсенә
әйләнәсең. Ләкин моңа кадәр 1/8 финал раундын уңышлы узарга кирәк
шул.
Голландия кызлары Казахстанны тулысынча тар-мар итә - 21:1. Казахстан кызлары беренче голларын
дүртенче периодта гына кертә алды.
Аларның капкачыларына карарга
да кызганыч иде: өметсезлектән күз
яшьләрен көч-хәл тыеп тора. Ә тренерлары, матчны коткарып калып
булгандай, командасын алга куа.
Төш вакытына яңгыр көчәя генә.
Хәтта матчларны күчерү ихтималы да карала башлый. Ләкин аның
өчен җил тизлеге секундына 24
метрдан артырга яки яшен булырга
тиеш икән. Шулай итеп уеннар дәвам
итте. Ләкин котычкыч шартларда, гүя
шторм вакытымыни!?
Бераз алдан гына Канада һәм
Греция җыелма командалары
уены соңгыларының җиңүе белән
төгәлләнә. Монда һәр туп тир түгеп
кертелгән. Команда тактикасы, тренер күрсәтмәләре икенче планга
күчә: йөз, ыргыт һәм керт кенә...
Аннары АКШ кызлары Венгрияне җиңә - 12:7.
Соңгы матчта Бразилия һәм Кытай командалары каршылыгы «тәмле
десерт» булды. Көрәш шулкадәр киеренке булды ки, матч тагын бер минут дәвам итсә, кызларның бассейннан йөзеп чыгарлык та хәле калмас
иде мөгаен. Судагы көрәш спектаклен хәтерләткән уенда Кытай командасы отты - 10:8.
3 августта чирекфинал
уеннары булачак:
Испания - АКШ
Россия - Нидерланд
Австралия - Кытай
Италия - Греция

Дөнья чемпионаты хәбәрчесе-2015

Тереклек суы

якшәмбе, 2 август 2015 ел

БӘЙРӘМ
Текст: Рәмзия Закирова, фото: Ринат Нәҗметдинов
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ми. Бер-беребезне бик яхшы аңладык,
- дип сөйләде соңыннан Буа районы
йортында чит ил спортчыларын кунак
иткән Наталья Македонская.
Татар халык биюенә мөкиббән
киткән спортчыларның тагын берсе
Боливиядән Альдо Кастилло иде.
- Сабантуйга эләгүемә мин чиксез шат! Биредә мәйдан шундый зур...
шаккаткыч. Милли биюләрегез шактый кызыклы икән. Менә, татар халык
биюен өйрәнеп маташам әле, - дип
сөйләде ул.
Дөнья чемпионатына килгән Украина спортчыларының да моңа кадәр
Сабантуй турында ишеткәннәре булмаган.
- Сабантуй бәйрәме турында бирегә
килгәч кенә белдек. Татар милли мохите белән танышу мөмкинлеге тудырылганга без бик шат. Миңа калса,
бу - бик уникаль чара, - дип сөйләде
Украинаның суга сикерү буенча танылган спортчысы Анна Красношлык.
Ә менә Үзәк Африка республикасы кунакларын исә татар халкының үз
тарихына, милли гореф-гадәтләренә
тугры булып яшәве таң калдырган. Без
аларны татар милли киемнәре белән
танышып йөргән вакытларында туры
китердек.
- Без туган илебездә гореф-гадәт
һәм традицияләребезне истә тотып,
аларны зурлап яшибез. Биредәге халык та тарихи үткәнен буыннан-буынга күчерә. Безнең өчен бу - зур ачыш.
Татарстан халкына карата хөрмәт хисе
тагын да артты, - дип уртаклаштылар
Үзәк Африка республикасының җыелма

командасының рәсми вәкилләре Мартин Джомбо һәм Николь Кассингоу Яссибаджиа.
Алар биредәге ризыкны мактап туя
алмады.
- Казанга килгәннән бирле ашыйбыз да ашыйбыз... туктап булмый. Тазарып бетәбез инде, - диделәр алар уенын-чынын бергә кушып.
Габоннан килгән кунаклар исә татар милли уеннарында гына катнашып
калмаган, ә «Президент белән бергә»
хәрәкәте тарафыннан оештырылган
«Спортлы Татарстан» нормативларын
да уңышлы тапшыруга ирешкән.
- Гер күтәрдек, пресс ясадык һәм
озынлыкка сикердек. Дөресен әйтим:
бер дә авыр булмады. Татар милли уеннарына килгәндә, капчык киеп йөгерү
уенында катнашып, беренче урын яуладым. Сер итеп кенә әйтәм: беренче
урын алуым юкка түгел, безнең илдә
нәкъ шундый милли ярыш төре бар, диде Габон җыелма командасы вәкиле
Джозе Уолтер.
Кытайдан килгән Пуо Ли исә Дөнья
чемпионатында волонтер булып эшли.
Әлеге милли бәйрәмдә шулай ук беренче тапкыр гына катнашуы икән.
- Сабантуйга беренче тапкыр
килүем. Әлеге уеннарның ничек дип
аталганнарын да белмим, барысында да катнашып йөрим. Бездә мондый уеннарның берсе дә юк, - диде ул.
Әйтергә кирәк, спортчыларны Казан Сабантуеның рәсми өлеше дә таң
калдырды. Алар тантананың башыннан
алып азагына кадәр фотоаппаратларын
кулларыннан төшермәде.

15.00

Суга сикерү. Трамплин 3 м.
Синхрон сикерү. Микст

Финал

17.42

Йөзү. 400 м. Ирекле стиль.
Ир-атлар

Финал

18.23

Йөзү. 400 м. Ирекле стиль.
Хатын-кызлар

Финал

18.45

Йөзү. 4x100 м. Ирекле стиль.
Хатын-кызлар

Финал

19.03

Йөзү. 4x100 м. Ирекле стиль.
Ир-атлар

Финал

19:30

Суга сикерү. Каланча 10 м.
Ир-атлар

Финал

СУ ПОЛОСЫ. ИР-АТЛАР. ИКЕНЧЕ ӘЗЕРЛЕК РАУНДЫ

Спортчылар татар халык бәйрәме Сабантуйда катнаштылар.
азанда татарларның милли
бәйрәме - Сабантуй гөрләде.
Быел ул шактый үзенчәлекле булуы белән аерылып торды: әлеге чара
Су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты барган вакытта үткәрелде.
Шул рәвешле, биредә дөньяның
төрле почмакларыннан килгән спортчылар һәм аларның тренерлары да
рәхәтләнеп күңел ачты.
«ДЧ хәбәрчесе» Сабантуй мәйда
нына барып җиткәндә, Дөнья чемпионаты кунаклары биредә иде инде.
Татарстанның төрле районнары оештырган йортлар аларда аеруча зур кызыксыну уяткан иде ахрысы – рәсми
делегацияләрне озатып йөрүчеләр
спортчыларны җырлы-биюле ишегалларыннан алып чыга алмыйча мәш
килде.
Гаити җыелма командасы тренеры
Эдсон Пьерны без татар халык биюе
башкарып йөргән вакытында очраттык.
- Татарстан бик матур җир икән.
Сабантуйда беренче тапкыр катнашам. Менә, рәхәтләнеп күңел ачабыз.
Бирегә ел саен килер идем, - дип уйфикерләре белән уртаклашты Гаити
кунагы.
Алар бирегә бөтен делегацияләре
белән килгәннәр – барлыгы 20 кеше.
Барысы да рәхәтләнеп биеп татар
милли уеннарында да актив катнашты. Кемдер чүлмәк ватса, икенче берәүләр капчык сугышында берберсен «дөмбәсләде».
- Бу егетләр бик кызык булып чыкты бит әле. Мондый бәйрәм рухында
тел белмәү проблемасы бер дә сизел-

ЯРЫШ

10.50

CHN - RUS (Кытай - Россия)

12.10

ARG - JPN (Аргентина - Япония)

13.30

CAN - ITA (Канада - Италия)

17.30

BRA - USA (Бразилия - АКШ)

18.50

KAZ - MNE (Казахстан - Черногория)

20.10

RSA - AUS (КАР - Австралия)

КАРЫЙК!

Фото: Рамил Гыйльванов

ФИНА ПАРКЫ ЧАРАЛАРЫ
ПРОГРАММАСЫ

ТУРЫ СӨЙЛӘМ

2 август

Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Президенты вазыйфаларын вакытлыча башкаручы:
- Без махсус рәвештә төп бәйрәмебез - Сабантуй вакытын шушы көнгә күчердек. Безнең кунакчыллыкны, илебездә
тынычлык, дуслык хөкем сөрүен күрсеннәр өчен эшләнелде. Татарстанда гына 170ләп милләт вәкиле яши, православ
дине һәм исламга да тигез караш. Аллаһы Тәгалә илебезгә алдагы көннәрдә дә тынычлык насыйп итсен, һәрдаим
үсештә булып безгә сезнең кебек шундый яхшы кунаклар килсен!

12.00
дән

Көндезге концерт программасы, спорт зарядкасы, конкурслар,
ярышлар трансляциясе

17.00

Кичке концерт программасы

18.00

«Иман моңы» халыкара фестивале (программа ачылышында
«Многоликий Татарстан» композициясе булачак, ә ахырда
«Иисус Христос – суперзвезда» рок-операсыннан сюита башкарылачак)

21.00

Санкт-Петербургның «Искушение» бию театры
шоу-программасы

Корнель Маркулеску, ФИНАның башкарма директоры:
- Әлеге Су спорты төрләре буенча дөнья чемпионатын уздыруда зур ярдәм күрсәтүләре өчен Рөстәм Миңнеханов
һәм Татарстан халкына рәхмәт сүзләремне җиткерәм. Бирегә килгән йөзү федерацияләре вәкилләре барысы да
Сабантуй бәйрәме һәм Чемпионат белән хозурланганнардыр дип өметләнәм.

«Дөнья чемпионаты хәбәрчесе-2015»
Казандагы 2015 елгы Су спорты төрләре буенча 16нчы ФИНА дөнья чемпионатының рәсми матбугат чарасы
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