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КЫТАЙ:
БАШКАЛАР –
10:3!
Кичә Казан суга
сикерүчеләр белән
саубуллашты. Соңгы
«алтын»нар 3 метрлы
трамплиннан – микстдуэтлар, һәм 10 метрлы
каланчадан ир-атлар
сикерүендә уйнатылды.
Нәтиҗәдә, әлеге
медальләрнең икесе дә
Кытайга «йөзде». Суга
сикерү буенча ярышларда
Кытай спортчыларына
тиңнәр юк. Әлеге
Чемпионатта алар моның
шулай булуын тагын бер
кат ассызыклады.
Гомумән, 13 алтын
медальнең 10 сын (!)
нәкъ менә алар яулады.
«Алтын»нардан кала
аларда 3 «көмеш» һәм
2 «бронза» да бар.
Калган өч «алтын»ны исә
Кореядан Ким Кук Хьян,
Италиядән Таня Каньотто
һәм Бөекбританиядән
Томас Дэйли һәм Ребекка
Гэллантри яуладылар.
Кытай спортчыларын узып,
алтын медаль яулау алар
өчен чын мәгънәсендә
зур вакыйгадыр, мөгаен.
Үз илләрендә алар
каһарманнар дип аталырга
хаклы, минемчә.
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100 метрга баттерфляй стилендә йөзүдә
яңа дөнья рекорды.
Әлеге уңышка ярымфинал узышларында
швед спортчысы Сара Шестрем ирешә.

ЙӨЗҮ • ФИНАЛ

РЕКОРДЛАР
КУЕЛА
БАШЛАДЫ

ТӨГӘЛЛЕК
Текст: Фәрит Салихов, фото: Рамил Гыйльванов

Текст: Дарья Турцева, фото: Рамил Гыйльванов

Стартка, игътибар, кузгалдык!
«ДЧ хәбәрчесе» рекордларның ничек үлчәнүен һәм
фальстартның ничек билгеләнүен белеп кайтты.

Н

әтиҗәләр вакыт белән билгеләнелә торган ярышларда, мисал өчен йөзүдә, иң мөһиме
- төгәллек. Профессиональ спортта секундлар түгел, секундның миллионнан бер өлеше дә хәлиткеч роль
уйный. Шуңа да бассейннарга югары
төгәллеккә ия җиһазлар урнаштырылган. «Казан Арена» мисалында моның
ничек булуы турында сөйләрбез.

Су спорты төрләре
буенча дөнья
чемпионатының унынчы
көне күптән көтелгән
вакыйганы бүләк
итте: йөзүчеләр ярыш
программасын башлап
җибәрде. Чемпионатның
төп спорт төре һәм бизәге
булып саналырга хаклы йөзү
ярышларында 42 комплект
медаль уйнатыла.

СТАРТ ТУМБАЛАРЫ

Бассейн 10 йөзү юлына бүленгән.
Ике башында да тумбалар куелган. Дистанциягә бәйле рәвештә
бассейнның ике ягыннан да старт
бирелергә мөмкин. Ләкин финиш
- бассейнның видеокамералар урнаштырылган ягында гына. Ни өчен
икәнен аңлатып китәбез.
Тумбалар ничек
җиһазландырылган:
• сенсорлар. Ул йөзүченең тумбадан
киткән вакытын теркәү өчен кирәк.
• динамиклар. Алар аша йөзүче старт
бирелгән тавышны ишетә.
Тумбадагы вакыт белән старт
бирелгән вакытны чагыштырып, фальстарт булу-булмавы ачыклана.

Й

өзү ярышының беренче
медальләре өчен көч сынашучыларга трибуналарны тутырып утырган тамашачы көч бирде. Хәер, сүзне медальләрдән түгел,
беренчел раундлардан ук башларга кирәктер. Финалга чыгу юлында
рекордларны да күрдек, көтелмәгән
нәтиҗәләрнең дә шаһиты булдык бит.
Эстафетада хатын-кызлар арасында АКШ командасы иң яхшы
күрсәткеч белән финалга чыкса, иратлары медаль өчен көрәшмәде.
Чөнки алар сайлап алу этабында
11 нче генә булды. Америка кебек үк
эстафетада фаворит саналган тагын бер ил вәкилләре - Австралия
йөзүчеләре дә финалда катнашу хокукын яулый алмады. Аның каравы,
Россия дүртлеге - Владимир Морозов, Александр Сухоруков, Андрей
Гречин һәм Данила Изотов иң яхшы
күрсәткеч белән финалга чыкты.
Казандагы Чемпионатның йөзүдәге
беренче медале Кытай спортчысы Сунь Ян муенына тагылды. Ирекле стиль белән 400 метрга йөзүдә
дөньяның иң оста йөзүче 8 спортчысы арасындагы узышта аңа тиңнәр
булмады - дистанцияне ул иң яхшы
күрсәткеч белән йөзеп узды - 3:42.58.
Аның артыннан финишка британияле Джеймс Гай килде. Өченче урында
канадалы - Райан Кохрейн.
Ирекле стиль белән 400 метрга хатын-кызлар арасындагы финал да мавыктыргыч булуы белән истә калды.
Ярымфиналда иң яхшы күрсәткечкә
ирешкән АКШ йөзүчесе Кэти Ледеки узышка кадәр: «400 метр арага
көндәшлек ярыйсы ук кызыклы булачак дип белдергән иде». Бик үк рас булып чыкмады - Америка йөзүчесеннән
алтын медальне берәү дә тартып алырга сәләтле түгел иде. Ул финишка
көндәшләрен шактый артта калдырып килеп җитте.
Йөзү ярышларында иң ялкау тамашачыны да уята ала торган узыш
төре бар. Ул - эстафета. Бассейнга җыелма командалар чыга башлау белән каршыңда утырган тамашачы аягүрә торып баса икән, син
инде аны кире урынына утыртыр-

секунд - хатын-кызлар арасында

СЕНСОРЛЫ ПАНЕЛЬ

га тырышып та карама. Йөзүчеләр
суга чуму белән, үзеңнең дә торып
басуыңны сизми калырсың. Бу юлы
да шулай булды. Беренче көнгә үк
билгеләнгән ике эстафета вакытында да тыныч кына утыра алган тамашачылар булмады.
Хатын-кызлар арасында беренче
урынны Австралия җыелмасы яулады. Алар Су спорты төрләре буенча
дөнья чемпионатының рекордын да
яңартты. Икенче урында - Голландия,
өченчедә - АКШ кызлары.
Йөзү ярышларының беренче көненә ир-атлар арасында 4х100
метр эстафетасының финалы нокта
куйды. Чын мәгънәсендә спорт тамашасы булды бу! Ни өчен дисезме?
Чөнки беренче тапкыр Россия спортчылары көч сынашты. Иртән иң яхшы күрсәткеч белән финалга чыккан
Россия йөзүчеләреннән тамашачы «алтын» гына көтте. Трибунадагы тавышның көчен үлчәүче булгандырмы, белмим, әмма мондый көч
бирүнең Казандагы Чемпионатта булганы юк иде әле.
...Финалда Данила Изотов урынына Никита Лобинцев чыгачагы билгеле
булды. Андрей Гречин үз этабын 5 нче
булып төгәлләде, Никита Лобинцев
команданы өченче урынга чыгарды,
Владимир Морозов - икенчегә... Александр Сухоруков Олимпия һәм дөнья
чемпионнары Франция җыелмасын
куып тота алмады. Өченче урында Италия җыелмасы.
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Йөзү. Ирекле стиль. 400 м.
Ир-атлар
3:42.58

Кытай

Сунь Ян

3:43.75

Бөекбритания

Джеймс
Гай

Канада

Райан
Кохрейн

3:44.59

Йөзү. Эстафета. Хатын-кызлар.
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Йөзүдә спортчылар дистанцияне күпме вакыт эчендә йөзеп узуын
үзләре билгели. Моның өчен йөзүчегә
сенсорлы панель урнаштырылган бассейн стенасына кулы белән кагылырга кирәк. Билгеле бер ноктасы юк.
Панельнең киңлеге йөзү юлыныкы кебек үк - 2,5 метр. Сенсорлы панель бассейнның старт һәм финиш
ясалган башларында да бар. Вакытны теркәп калсын өчен, аңа катырак
басарга кирәк. Басу көче ике ярым
килограммнан артык булганда гына
сенсорлы панель эшли икән. Болай
булганда, гади су дулкынының панельне эшләтергә көче җитмәячәк.

СУ АСТЫ ЭКРАНЫ

Һәр йөзү юлы төбендә су асты
экраннары урнаштырылган. Алар
спортчыга финишка кадәр ничә
әйләнеш ясыйсы калуын күрсәтә.
Бу аеруча 800 һәм 1500 метр ара-

га йөзүчеләр өчен кирәк. Югыйсә,
спортчылар кайчан финишка килеп
җитәсен онытырга да мөмкин. Элек
әйләнешне хөкемдар ярдәмчеләре
саный һәм спортчыларга әйтеп тора
иде. Хәзер барысын да техника эшли.

ВИДЕОКАМЕРАЛАР

Бассейнның финиш була торган
ягында югары тизлекле камералар
эленгән. Алар фальстартларны «тотып алу» өчен кирәк. Дөрес, моның
өчен тумбадагы мәгълүматлар да
җитәрлек. Әмма визуаль дәлил Дөнья чемпионатының мәҗбүри
таләбе. Хронометрист хөкемдарга
фальстарт булуы хакында хәбәр итә,
соңгысы видеоязманы карый һәм
шуннан соң гына спортчыны ярыштан читләштерү-читләштермәү турында карар чыгара. Эстафетаның беренчел раундындагы йөзүләрдә андый
хәлләр булды: спортчы аның партнеры сенсорлы панельгә кагылганчы ук
суга сикерде. Аерма 0,08 секунд кына
тәшкил итте, тик кагыйдә буенча әлеге
аерма 0,03 секундтан артмаска тиеш.

QUANTUM ТАЙМЕРЫ

Моны бассейндагы мәгълүматны
эшкәртү һәм вакытны билгеләү буенча җиһазларның «йөрәге» дияргә
дә була. Һәр спорт төренең төгәллек
буенча үз таләпләре бар. Йөзүдә ул секундның йөздән бер өлеше. Шуңа
да супер таймер бар егәренә эшли. Ул
хронометристлар урнашкан трибуна
астындагы бүлмәдә яшеренгән. Таймердагы мәгълүматлар нәтиҗә һәм
шәрехләмәләр белән график, таблицаларга әйләнә. Аннары алар телетрансляция режиссерларына, комментаторларга һәм стадиондагы экранга
чыгарыла.

«КЫЗЫЛ СЫЗЫК»

Трибунадагы тамашачылар аны
күрми. Ул бары тик телевизор караучыларга гына таныш. Сызык картинканың
өстенә «салына» һәм дөнья рекорды
тизлеге белән алга ыргыла. Әгәр дә
лидер спортчы шул сызыктан алда
финишка барып җитә икән, рекорд
яңарды, дигән сүз.
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КЫТАЙ: БАШКАЛАР – 10:3!

Текст: Рәмзия Закирова, фото: Ринат Нәҗметдинов

ТУРЫ СӨЙЛӘМ
Цю Бо,
алтын медаль:
- Барысын да котлыйм. Бүген
трибунада күтәренке кәеф хөкем
сөрде. Бу - чын мәгънәсендә финал ярышлары иде.
Дэвид Будайя,
көмеш медаль:
- Финалда киеренкелек тойдым.
Беркемнең дә хата ясарга хокукы юк иде. АКШ данын тиешенчә
яклый алуым өчен сөенәм. Финалдагы һәркем медальгә лаек
иде, тик биредә өч кеше генә басып торырга тиеш шул.
Томас Дэйли,
бронза медаль

Дәвамы. Башы 1 нче биттә.
Кытай спортчыларының чыгышлары һәрвакыт тотрыклы һәм сыйфатлы булуы белән аерылып тора.
Башка ил спортчылары бер чыгышларында югары баллга лаек булып, икенчесендә начар нәтиҗә
күрсәтсәләр, Кытай спортчылары
арасында андыйлар юк диярлек:
баллары һәрвакыт югары яки инде...
тагын да югарырак.
Хәер, ничек кенә булмасын, әлеге спорт төрендә Кытай
спортчыларының фаворит булулары аның кызыгын бер дә киметми. Киресенчә, күп вакыт призлы
урыннарның кемгә эләгәсе азакка кадәр сер булып кала. Бигрәк тә
«көмеш» һәм «бронза» өчен көрәш

көчле була. Мәсәлән, ир-атлар арасында 10 метр биеклектән сикерү
буенча финал ярышларын гына
алыйк. Тамашачылар арасында иң
популяр спорт төре шушы иде, ахрысы: трибуналарда бер генә буш урын
да күренмәде. «Алтын» өчен көрәш
исә Кытай, АКШ һәм Бөекбритания
спортчылары арасында барды.
Чыгышларның башында беренче
урынга Америка спортчысы Дэвид
Будайя чыкты. Спорт белгечләре
өчен бу көтелмәгән түгел, чөнки ул
шактый тәҗрибәле һәм танылган
спортчылардан санала. Ә гади тамашачы исә Кытай спортчыларының
беренче урынга чыга алмавына
гаҗәпсенде. Тик бу күренеш озакка
бармады: сикерү чыгышларының уртасындарак кытайлы Цю Бо үзенең

«алтын»га омтылуын күрсәтеп, Америка спортчысын ике баллга артта калдырды. Шул рәвешле, ул 587
балл белән беренче урынга чыкты.
«Көмеш» АКШ ка «йөзсә», бронза
медальгә Бөекбританиядән Томас
Дэйли лаек булды.
Быелгы Дөнья чемпионатында
сикерү буенча ярышлар үзенчәлекле
булуы белән аерылып торды, чөнки
гадәти дисциплиналарга микстдуэтлар катнашындагы чыгышлар
өстәлде. Шул рәвешле, катнаш парлар арасында өч комплект медаль
уйнатылды.
Катнаш парларның 3 метрлы
трамплиннан сикерүдә үзара көч
сынашуы исә ярышларның соңгы
көненә калган иде. Әйтергә кирәк,
бу - Дөнья чемпионатындагы иң кы-

зыклы ярышларның берсе булгандыр, мөгаен. Ник дигәндә, «көрәш»не
барча спортчылар да шактый көчле
сикерүләр белән башлап җибәрде.
Тәүге чыгыштан соң беренче урынга – Кытай, икенче урынга – бер
үк төрле күрсәткеч белән Россия
һәм Мексика спортчылары урнашты. Шушы ук раундта арттан икенче булып сикерүче Италия спортчылары Кытайныкына караганда
да югарырак нәтиҗә күрсәтеп, беренче урынны яуладылар. Азакка
таба барысы да үзгәрде, билгеле.
Медаль өчен көрәшкә Канада һәм
Австралия спортчылары кушылды.
Нәтиҗәдә, алтын медальгә Кытай
спортчылары лаек булды. Канадалылар - көмеш, ә Италия спортчылары «бронза» яулады.

Италия киләсе уенда Венгрия командасы белән очрашачак. Алар әлеге турнирның фаворитларыннан
берсе дип санала. Италия тренеры
бу уенны хәлиткеч дип атый.
- Хәзер без чирекфинал турында уйлыйбыз. Бу - җиңүче исеменә
дәгъва итүче искиткеч команда белән
мавыктыргыч ярыш булачак. Минем
өчен исә бу - билгеле бер стратегия
сайлап, уенчыларны психологик яктан
әзерләү өчен менә дигән мөмкинлек.
Спортчыларга килгәндә, аларга әлеге

төр матчларда катнашу бик ошый, диде Алессандро Кампаньо.
Башка уеннарга килгәндә, алар
шулай ук көтелмәгән хәлләргә әллә
ни бай булмады. Черногория уенчылары җиңел генә Казахстан җыелма
командасын тар-мар итсә (12:8), АКШ
вәкилләре исә Бразилия уенчыларына
нибары 3 туп кына керттерде. Үзләре
исә көндәшләре капкасына 7 туп ыргытты. Әлеге уен көнен исә Австралия һәм Көньяк Африка республикасы
арасындагы матч тәмамлады. Австра-

- Казандагы чыгышларымнан тулысынча канәгатьмен. Бүген икенче сикерүем бик үк яхшы булмады, тик ул минем өчен яңа иде. Бу
– спорт, һәм биредә азакка кадәр
көрәшергә кирәк. Соңгы раундта
Мексика спортчысына караганда
яхшырак сикерергә тиешлегемне
аңладым һәм теләгемә ирештем.
Синхрон сикерү.
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СУ ПОЛОСЫ

Су полосы
«алтын»ы
өчен көрәш

Текст: Артем Кузнецов, фото: Рамил Гыйльванов

Плей-оффта катнашачак командаларның барысы да
билгеле булды. Төркем этаплары тәмамланганнан соң,
ирләр арасында да, хатын-кызлар арасында да көрәшне
12 шәр команда дәвам итә.
Төркем җиңүчеләре автомат
рәвештә чирекфиналга үтте, ә икенче һәм өченче урынны яулаган командалар исә өстәмә матчта катнашырга тиеш иде. Оештыручылар аны
1/8 финалы раунды дип атады. Иң начар командалар исә 13 -16 урыннар
билгеләнә торган «юаныч» турнирында катнашырга тиеш булды. Әйтергә
кирәк, биредә «беренче урын» өчен
ир-атлар арасында - Россия һәм Япония, хатын-кызлар арасында Яңа Зеландия һәм Франция командалары
үзара көч сынашачак.
Хатын-кызлар арасында чирекфиналда уйнаячак парлар түбәндәгеләр:
Испания - АКШ, Австралия - Кытай,
Италия - Греция һәм Россия - Нидерланд. Ярымфиналда катнашчак командалар исә бүген билгеле булачак.
Кичә исә ир-атлар арасында
чирекфиналның соңгы катнашучылары билгеле булды. Икенче әзерлек
раундында 12 җыелма команда уй-

нады. 1/8 финал раундында Италия
һәм Канада арасындагы көрәш аеруча кызыклы булачагы алдан ук
фаразланган иде. Уенның беренче яртысында җиңүче исеме һаман
сер булып кала иде әле. Тик соңрак
Италия спортчылары ярышның
нәтиҗәсен бик тиз билгеләде: алар
тиз арада көндәшләре капкасына 5
(!) туп кертте: уен 8:2 исәбе белән
тәмамланды.
Алессандро Кампаньо сүзләренә
караганда, командага уңыш китерә
торган контратакалар Италиянең
бердәнбер коралы түгел.
- Уеннар бер-берсен кабатламый. Кайдадыр «икенче номерлы» буларак уйнасаң, башка урында, киресенчә, син күбрәк һөҗүм
итәсең. Киләсе ярышларның нинди булачагын әйтә алмыйм, диде ул матч тәмамланганнан соң
журналистларның сорауларына
җавап биреп.

лия уенчылары Африка вәкилләрен
17:1 белән җиңде.
Иртәгә
ир-атлар
арасында чирекфинал ярышлары узачак.
Беренчеләрдән булып су спорты аренасына Хорватия һәм Черногория
уенчылары чыгачак. Аннары тамашачылар Греция һәм Австралия арасындагы уен белән хозурлана алачак.
Венгрия исә, бер кат әйтеп үтелгәнчә,
Италия спортчылары белән очраша.
Иң соңгы матч исә АКШ һәм Сербия
арасында барачак.
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«БАЛАЛАРНЫҢ ҮЗ
КУМИРЛАРЫН КҮРЕП СӨЕНҮЕ БЕЗНЕҢ ӨЧЕН ИҢ ЗУР ҖИҢҮ»

3 АВГУСТ

4

ВАКЫТ ЯРЫШ
ЙӨЗҮ
17.32

100 м брасс. Ир-атлар

Финал

17.40

100 м баттерфляй. Хатын-кызлар

Финал

18.17

50 м баттерфляй. Ир-атлар

Финал

18.54

200 м комплекс. Хатын-кызлар

Финал

СУ ПОЛОСЫ. ХАТЫН-КЫЗЛАР
9.30

RSA - JPN (КАР - Япония)

15-16-нчы урыннар

10.50

NZL - FRA (Яңа Зеландия - Франция)

13-14-нче урыннар

12.10

CAN - HUN (Канада - Венгрия)

Чирекфинал

13.30

KAZ - BRA (Казахстан - Бразилия)

Чирекфинал

17.30

ESP - USA (Испания - АКШ)

Чирекфинал

18.50

RUS - NED (Россия - Голландия)

Чирекфинал

20.10

AUS - CHN (Австралия - Кытай)

Чирекфинал

21.30

ITA - GRE (Италия - Греция)

Чирекфинал

ХАЙ-ДАЙВИНГ
14.00

Ир-атлар. 27 м

Әзерлек раунды

КАРЫЙК!

Француз хәйрия фонды Казанда авыру балаларның хыялларын
тормышка ашыра. «ДЧ хәбәрчесе» «1 maillot pour la vie» вәкиле
Николас Регацци белән әңгәмә корды.

Ә

леге фондның химаячеләре
арасында танылган футболчылар Зәйнетдин Зидан һәм
Филипп Мексес, регби «легендалары»
Фабьен Пелоус һәм Фредерик Мишалак та бар. Әлеге фондның вәкиллеге
исә Россиядә дә эшли. Нәкъ менә
алар озаклап хастаханәләрдә ятарга
мәҗбүр балаларга Чемпионат йолдызлары белән очрашулар оештыра да инде.
- Сезнең оешма ни белән
шөгыльләнә? Бу турыда
тәфсилләбрәк сөйләп китсәгез
иде...
- Россиядәге генераль директорыбыз Елена Ульрич белән бергә мин
«1 maillot pour la vie» (футболка гомер
бүләк итә) программасында эшлим.
Без авыру балалар һәм спортчылар
арасында уртак чаралар оештырабыз. Спортчылар нәниләр янына
хастаханәләргә килсә, балалар үз
кумирлары катнаша торган матчларга йөри. Аларны уен алдыннан
мәйданга да алып чыгалар хәтта. Бу
эшчәнлегебезнең максаты: балачак
хыялларын тормышка ашыру. Безгә
ярдәм итәргә алынган спортчыларга
бик рәхмәтлебез.
- Казанда нинди расписание буенча эшлисез?

- Якшәмбе көнне өч бала РоссияКытай арасындагы матчны карады.
Бүген исә тагын дүрт бала белән
«Казан Арена»га йөзү буенча ярышлар карарга барачакбыз. Аларның
барысы да Казан хастаханәләрендә
дәвалана. Кайбер спортчылар
янына якынрак килеп автографлар
алырга тырышачакбыз.
- Бирегә килеп, әлеге зур вакыйгада катнашу балалар өчен ни
дәрәҗәдә мөһим дип саныйсыз?
- Әлеге нәниләр Казанда Дөнья
чемпионаты ярышлары узуга сөенеп туя алмый. Сез әлеге
вакыйганың алар өчен нинди зур
әһәмияткә ия булуын күз алдыгызга
да китерә алмыйсыз. Үз кумирлары белән очрашып, аралаша алу
турында исә әйтеп тә торасы юк.
Күпләр өчен бу - хастаханәне бераз
вакытка калдырып тору өчен менә
дигән мөмкинлек. Кайберләре
көн саен катлаулы һәм авырттыра
торган дәвалану курслары алырга
мәҗбүр бит. Аларның үз кумирларын күреп сөенүе - безнең өчен зур
җиңү.
- Фонд өчен финанс чараларын
ничек табасыз?
- Безнең үз иганәчеләребез бар.
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Кайбер оешмалар безнең белән
махсус килешүләр төзеде һәм алар
балаларның хыялларын тормышка ашыруда зур ярдәм күрсәтә.
Кемдер даими рәвештә ярдәм итсә,
икенчеләре билгеле бер чараларда
ярдәм кулы суза. Партнерларыбыз
исә һәр илдә бар диярлек.
- Сез үз эшегезне Франциядә
башлап хәзер Россиядә дәвам
иттерәсезме?
- Россия – спортчылар иле. Без
моңа узган елгы кышкы Олимпия
уеннары вакытында төшенгән идек.
Күптән түгел Россиядә фехтование буенча Дөнья чемпионаты
үткәрелде. Балаларга чемпионнар
белән очрашулар бик ошады. Өч
елдан исә футбол буенча Дөнья
чемпионаты узачак. Шул рәвешле,
Россия спорт дөньясында аеруча
үзенчәлекле ил булып тора.
- Казан ошыймы?
- Казанга беренче тапкыр гына
килүем әле. Мин аны шундук
яраттым: бик матур урын! Биредә
безнең өчен барысы да уңышлы
бара. Шулай да, иң зур тәэсир ясаган бина «Казан Арена» булгандыр.
Аны бассейнга әверелдергәннәрен
күргәч, мин «Вау!» дидем. Бу, чыннан да, шаккаткыч хәл.

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)
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ФИНА ПАРКЫ ЧАРАЛАРЫ
ПРОГРАММАСЫ
3 август
12.00
дән

Көндезге концерт программасы, спорт зарядкасы, конкурслар,
ярышлар трансляциясе

17.00

Кичке концерт программасы

16.0021.00

«Рок-дулкын-2015» фестивале. Татарстанның иң яхшы роктөркемнәре чыгышлары

21.0022.00

«Танцы под водой» шоу-программасы
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