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Рухландыра!
27 МЕТРДАН СИКЕРҮ
Дөнья беренчелеге медальләре
өчен иң кыю спортчылар
көрәш башлады. Хай-дайвинг –
спортчылар чыгышын тыныч кына
карап булмый торган бердәнбер
спорт төредер, мөгаен. 10 метр
биеклектән сикерергә җөрьәт
итүчеләр дә зур соклану хисе

уятканда, 27 метр (!) биеклектән
сикерүчеләрне чын мәгънәсендә
геройлар дип атарга мөмкиндер.
Аларга биеклектән курку хисен
җиңү, суга чумган вакыттагы
авыртуны басу гына җитми, җир
белән күк арасында сәгатенә 100
километр тизлек белән очканда

сыйфатлы, матур һәм шактый
катлаулы хәрәкәтләр дә ясарга
кирәк бит әле. Нәкъ менә шушы
сыйфатлар әлеге спорт төрен
тамашачылар арасында популяр итә
дә инде. Шулай булмаса,
трибуналар халык белән
3
тулыр иде микән?!
>>>>>> бит
>>>>>>
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КӨН РЕКОРДЛАРЫ

15:27,71

11 КӨН
ЙӨЗҮ • ФИНАЛ

Дүшәмбе көнне
йөзүчеләр өч дөнья
рекордын яңартуга
иреште. Шунысы
кызыклы: яңа рекорд
куючылар барысы да –
хатын-кызлар!

55,64

– хатын-кызлар арасында 1500 метрга ирекле
стиль белән йөзүдә Кэти Ледеки (АКШ)
– хатын-кызлар арасында баттерфляй стилендә
100 метр арага йөзүдә Сара Шестрем (Швеция)

2:06,12 – хатын-кызлар арасында 200 метр арага

комплекслы йөзүдә Катинка Хошсу (Венгрия)

АГЫМСУ ТИЗЛЕГЕНДӘ

Текст: Фәрит Салихов, фото: Рамил Гыйльванов

Йөзү
Ир-атлар. Брасс. 100 м.

й

өзү буенча беренчел сайлап
алу раундлары иртәдән үк
башланды. Хатын-кызлар һәм
ир-атлар арасында да 100 метр арага
аркада йөзүчеләр ярымфиналга чыгу
өчен көч сынашты. Иртәнге сессиядә
хатын-кызларның 100 метр арага - брасс, ир-атларның 200 метрга
ирекле йөзүенең сайлап алу раундындагы узышлары да төшкә кадәр
булды. Ә сайлап алу этабына хатынкызларның 1500 метрга йөзүе нокта
куйган иде.
Нәкъ менә сайлап алу ярышында
АКШ спортчысы Кэти Ледеки дөнья
рекордын яңартты. Моңа кадәрге
рекордны да ул үзе 2014 елның августында куйган иде. Шунысы да
игътибарга лаек: алдагы көнне Кэти
Ледеки 400 метрга ирекле йөзүдә
алтын медаль яулаган иде.
Чемпионатта җиңү яулау –
күп спортчының максаты. Ә чемпионлыкка рекордчы исемен дә
кушсаңмы?! Монысы инде икеләтә
җиңү. Шунысы кызык: күп кенә
йөзүчеләр дөнья рекорды куйса да,
моны көтмәгән идем, максатым рекорд кую булмады, дип әйтергә ярата. Әмма Швеция спортчысы Сара
Шестрем андыйлар рәтендә түгел.
Хәтерләсәгез, йөзү ярышларының
беренче көнендә ул 100 метрга баттерфляй стиле белән йөзү буенча ярымфиналда дөнья рекордын
яңартып, җиңү яулаган иде. Икенче көнне дә спортчы яңа уңышка
иреште.
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Хатын-кызлар
Комплекслы йөзү. 200 м

– Бу рекордны көтә идем. Минем
план – бу Чемпионатта рекорд кую
иде, мин шуңа әзерләндем, – дип
белдерде Шестрем.
Ә йөзү ярышларының икенче
көн кичке программасы ир-атлар
арасында 100 метр арага брасс
белән йөзү финалы белән башланып китте. «Казан Арена»ны
гөжләтергә шул гына кирәк иде
дә! Чөнки Казан Чемпионаты йөзү
финалында Россия спортчысы катнаша иде бит. Дөрес, Кирилл Пригодага трибуна гына булыша ал-

мады, ул финишка җиденче булып
килде. Ә трибуна көннең беренче
алтын медале иясе - Бөекбритания
спортчысы Адам Питины алкышлап
сәламләде.
Ир-атлар арасында баттерфляй белән 50 метрга йөзү финалында француз спортчысы Флоран
Манадуның җиңүе лаеклы булды,
безгә калса. Чөнки ул сайлап алу
этабында да иң яхшы күрсәткечләр
белән финалга чыкты, хәлиткеч
йөзүдә дә көндәшләрен гадел
көрәштә җиңә алды.

Көннең соңгы финалы – хатын-кызлар арасында комплекслы йөзү белән 200 метр арага узышу да Казан Чемпионатына зур
хәрефләр белән язылып калачак.
Шулай булмый ни, финишка 2:06.12
күрсәткече белән килеп, Венгрия
кызы Катинка Хошсу дөнья рекордын яңартты.
...Рекордлар тагын да булачак
әле. Финал ярышлары белән аралаштырылып алып барылган ярымфинал йөзүләрен тамаша кылганнан соң, һәрхәлдә шуңа ныграк
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ышанасың. 100 метр арага хатынкызларның брасс йөзүен генә карагыз – финалга иң яхшы нәтиҗә
белән Россия йөзүчесе Юлия Ефимова килеп җитте. Төп көндәше,
Олимпия чемпионы, Литваның 18
яшьлек кызы Рута Мейлутите аннан бик азга гына калышып, икенче күрсәткеч белән финалга узды.
Төп көрәш әлеге ике спортчы арасында булачагына шик юк. Янәшә
йөзү юлына басачак йөзүчеләрнең
алтын өчен көрәштә рекорд куюлары да ихтимал.

СУ ПОЛОСЫ • ПЛЕЙ-ОФФ

Сылуларның көчле уены

Текст: Галия Сафина, фото: Рамил Гыйльванов

Су полосы буенча
ярышларда хатын-кызлар
арасында ярымфиналда
уйнаучы командалар
билгеле булды. Кызганыч,
Чемпионат хуҗалары,
ир-атлар җыелмасы
кебек үк, медальләр өчен
көрәшмәячәк.

С

у тубы турнирының шундый
кызыклы бер ягы бар: җиңү
яулаган команданың тренеры бәхете ташып торган уенчылары янына киемнәре белән бергә
суга чума. Казандагы Чемпионатта
Көньяк Африка, Япония, Яңа Зеландия, Франция, Канада, Венгрия, Казахстан һәм Бразилия хатын-кызлар җыелма командасы остазларын
мондый бәхет алдан ук читләп үткән
булса, алар сафына тагын 4 бәхетсез
тренер кушылды.

Төп игътибар чирекфинал уеннарына юнәлгән иде. Монда инде
абынырга ярамый. Җиңү яулыйсың
икән, медальле булу мөмкинлеге
дә бермә-бер арта. Беренче булып уенга чыккан Америка җыелма
командасының иң югары максат кына куюы матчның башыннан азагына
кадәр сизелеп торды. Һәм алар Испания ватерполчыларын отып, ярымфиналга чыккан беренче команда
булып танылды – 8:5.
Америка артыннан ярымфиналга
Россия кызлары да чыгарга тиеш кебек иде. Трибунада алма төшәрлек
урын да юк, җанатарлар командага
үзләре суга төшеп уйнарлык булып
көч бирә, арена күршеңдә утырган
тамашачының тавышын да ишетеп булмас дәрәҗәдә гөжләп тора. Уен башланыр да, Голландия
җыелмасы шушы басым астында
югалып калыр, аларның капкасына
бер-бер артлы туплар очар кебек

тоелды. Ләкин хәлнең нәкъ киресен күзәттек. Уенны гаять уңышсыз
башлаган Россия командасы капкасына 3 җавапсыз туп керде. Дөрес,
су хуҗалары акрынлап уен җебен
үз кулларына алды. Алай гына да
түгел, өченче период башына исәп
тигезләнде – 7:7! Тик соңгы сүзне
кунаклар әйтте, исәп – 9:10. Россия
кызлары медаль өчен түгел, 5-8 нче
урын өчен генә көрәшәчәк.
...Көн азагына таба Испания
һәм Россия кызларына «иптәшкә»
Австралия җыелмасына пенальти
сериясендә оттырган Кытай, шулай
ук Италия командасына каршылык
күрсәтә алмаган Греция ватерполчылары да кушылды.
Шулай итеп, хатын-кызлар арасында ярымфиналда уйнаучы парлар ачыкланды: Нидерланд - Австралия, АКШ - Италия. Уеннар 5 августта
булачак, ә бүген ир-атлар арасында
ярымфинал парлары ачыкланачак.
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ХАЙ-ДАЙВИНГ

КУРКЫНЫЧ,
ЛӘКИН МАТУР

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Текст: Рәмзия Закирова, фото: Рамил Гыйльванов

ТУРЫ СӨЙЛӘМ
Артем Сильченко, Россия:
– Мин бүгенге чыгышымнан канәгать.
Өченче сикерүне бик үк яхшы башкара алмадым. Тик аны начар димәс идем. Җил бераз комачаулады, әлбәттә. Көчле җилдә кулда басып торуы бик үк күңелле түгел шул. Тик
барыбер сикерергә кирәк иде. Финал ярышларында каланчага күтәрелеп, тамашачыларга елмаеп рәхмәт әйтәчәкмен һәм кулымнан
килгәннең барысын да эшләячәкмен
Анатолий Шаботенко, Украина:
– Хәзергә барысы да супер! Һава торышы
әйбәт, су җылы, тамашачылар ярдәм итә. Җил
бар, әлбәттә. Тик бу – ачык су, димәк биредә
җил – гадәти хәл. Уңышсыз сикерүләр турында онытып, алга таба көрәшергә кирәк. Чыгышымнан канәгать, финалга узуыма сөенәм.
Әгәр беренче алтылыкка эләксәм, бу минем
өчен зур уңыш булачак.
Гэри Хант, Бөекбритания:
– Мин беренчел раундта исемлекнең башына урнашырмын дип уйламаган идем.
Бу – зур шатлык. Хәзер финал ярышларында
әлеге югары күрсәткечләрне сакларга кирәк.
Куркумы? Әлбәттә, бар. 25 метрлы каланчага менгәч, мин аска карамаска тырышам.
Шул чагында яхшы сикерәм. Үземне алтын
медальгә лаек дип саныйм.

Хулио Маглионе:

Текст: Галия Сафина

«Без бөек
җиңүләрнең
шаһиты
булдык»

Дәвамы. Башы 1 нче биттә.

Кичәге ир-атлар арасында уздырылган беренчел раунд чыгышлары да хистойгыларга, җанатарларның көчле алкышларына бай булды. Күк йөзе аяз булуга карамастан, һава торышы 27 метр биеклеккә
менеп, каланчаның иң кырыенда аяк очларында басып торган спортчыларны көчле
җил белән сынарга уйлады. Кайбер хайдайверларга стартка баскан урыннарыннан
кире чигеп, җил басылганны көтеп торырга да туры килде хәтта. Бу исә ярышларга
«интрига»ны өстәде генә.
Ярышларның
беренчел
раунды
җиңүчеләрен өч сикерү буенча ачыкладылар. Ярыш әле башланырга да өлгермәде,
халык әлеге спортчыларны жәлләп «аһ»
итте. Ахырга таба исә тамашчылар арасындагы киеренкелек тагын да артты. Ник
дигәндә, беренче сикерүләрнең катлаулылыгы нибары 3.8 балл белән бәяләнсә, икенче чыгышта спортчылар әлеге күрсәткечне
4.00-4.3 кә кадәр җиткерде. Өченче раундта исә кайбер спортчыларның чыгышлары катлаулылыгы ягыннан 6.3 балл белән
бәяләнде (!). Мәсәлән, Россия спортчысы
Артем Сильченко соңгы сикерүне аякларына түгел, ә кулларына басып (!) башкарды.
27 метрлы биеклек, көчле җил һәм
каланчаның иң кырыенда кулларында төптөз итеп басып торучы спортчы... Шуннан да
куркынычрак һәм шул ук вакытта мавыктыргычрак манзараның булуы мөмкин микән?
Беренче урынны легендар хай-дайвер
Гэри Хант яулады. Икенче урында исә –
Америка спортчысы Дэвид Колтури. Өченче
урынга Мексика спортчысы Хонатан Парадес лаек булды. Ә Барселонада узган Дөнья
чемпионатында алтын медальгә лаек булган Орландо Дюк исә нибары 11 нче урынга урнашты. Россия спортчысы Артем Сильченко – 7 нче.
Тагын бер кат искәртәбез: бу әлегә беренчел раунд нәтиҗәләре генә. Әлеге спорт
төре буенча алтын медаль иясенең исеме
5 август көнне билгеле булачак.
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ФИНА Президенты Су спорты
төрләре буенча дөнья чемпионатын
югары дәрәҗәдә оештырган өчен
Казанны мактады һәм бу чараның
халык арасында зур ыгы-зыгы
уятканлыгы турында белдерде.

«К

Хай-дайвинг турында иң кызыгы
 Чыгышлары алдыннан спортчылар
берьюлы берничә йөзү костюмы кия.
Ник дигәндә, зур тизлектә суга чуму
«плавки»ны урталай ертырга мөмкин.
Ике кат костюм берьюлы ертылган очраклар да булмый түгел. Ул чагында
хай-дайверларга судан чыкмый гына
тренерлары килгәнне көтәргә туры
килә.
 Хай-дайверлар 27 метрлы каланчага үзләре белән тастымал алып менә.
Аны җилнең тизлеген һәм юнәлешен
билгеләү өчен кулланалар. Әлбәттә,
сөртенү өчен дә кулланыла.
 Спортчы өчен суның сыйфаты зур роль
уйный. Төче су күпкә йомшаграк. Ә тозлы
су исә шактый тыгыз, димәк суга «бәрелү»
көче дә зуррак. Шуңа күрә спортчылар
елга суына сикерүне өстенрәк күрә дә
инде.
 Спортчының суга керүен махсус водолазлар күзәтеп тора. Юкка түгел, билгеле.

Алар спортчы белән бергә суга якынча
3 метр тирәнлеккә чумалар. Максатлары – спортчыга ярдәм таләп ителгән очракта аңа булышу.
 Хай-дайвинг шактый катлаулы спорт
төре, чөнки тренировка өчен урын табуы авыр. Мәсәлән, Россиядә бердәнбер
каланча – Казанда. Хай-дайверлар исә
бассейннарда шөгыльләнергә мәҗбүр.
Ә анда максималь биеклек – нибары
10 метр. 2013 елгы дөнья чемпионы Орландо Дюк исә бу проблеманы чишү
юлын тапкан: ул үз йортында 27 метр
каланчалы бассейн төзегән.
БИЕКЛЕК - 27 МЕТР
ОЧУ ВАКЫТЫ – 3 СЕКУНД
ОЧУ ТИЗЛЕГЕ –
СӘГАТЕНӘ 95 КИЛОМЕТР
БӘРЕЛҮ КӨЧЕ ИСӘ 13 МЕТР
БИЕКЛЕКТӘН АСФАЛЬТКА
БАРЫП ТӨШКӘН КЕБЕК

азан Арена» стадионында узган матбугат конференциясе исә
Дөнья чемпионатының соңгы
нәтиҗәләренә багышланды.
- Дөнья чемпионатының беренче атнасы тәмамланды һәм аның нәтиҗәләре безне сөендерә. Шушы вакыт эчендә без бик күп
уникаль чыгышлар күрдек. Суга сикерү буенча ярышларда ике яңа дисциплина өстәлде.
Сикерүләрнең катнаш һәм команда төрләре
спортчыларның үзләренә генә түгел, ә тамашачы күңеленә дә хуш килде. Синхрон йөзүдә исә
шулай ук инновацион якын килү сизелә. Быел
әлеге төр ярышларга микст-дуэтлар өстәлде. Бу
– зур уңыш. Әлеге яңалык турында массакүләм
мәгълүмат чаралары да, халык үзе дә шактый
күп сөйләде, үзара фикер алышты, - дип ассызыклады Хулио Маглионе үзенең чыгышында.
Ул спортчы, тренер һәм федерация
вәкилләренең әлеге Чемпионатның оештырылу дәрәҗәсеннән аеруча канәгать калуын
белдерде.
- Аларның барысы да үзләрен биредә
өйләрендәге кебек хис итә. Спортчылар авылы
турында исә әйтеп тә торасы юк. Анда аңлатып
булмаслык дәрәҗәдә күңелле мохит урнашкан.
Авылда яшәүчеләр оештыручыларның кунакчыл һәм ачык күңелле булуларын ассызыклый,
- дип дәвам итте сүзен FINA Президенты.
Спорт проектлары башкарма дирекциясе
генераль директоры Азат Кадыйров исә саннарга тукталып узды.
- Дөнья чемпионаты ярышларын көн саен
якынча 27-28 мең кеше карый. Халык арасында
FINA паркы аеруча популяр. Анда 160 меңнән
артык кеше кунак булды инде, - дип белдерде ул.
Хулио Маглионе Татарстан Хөкүмәте һәм
шәхсән Рөстәм Миңнехановның Чемпионатны оештыруда керткән өлешен ассызыклап
үтте. Шулай ук җанатарларга рәхмәт сүзләре
җиткерде. Аның фикеренчә, нәкъ менә алар
спортчыларны рекордлы чыгышларга этәрә
дә инде.
- Алда безне тагын да хәлиткечрәк уеннар
көтә. Ярышлар әле башланды гына, без инде
дөнья рекордлары шаһитлары булдык. Алга
таба чыгышлар тагын да яхшырак, ә нәтиҗәләр
шаккатыргычрак булыр дип уйлыйм, - диде Хулио Маглионе.
Быелгы Чемпионатның тагын бер яңалыгы:
спорт ветераннары катнашындагы «Мастерс»
турниры әлеге спорт чарасы кысаларында
узачак. Бәйгедә 70 илдән катнашучы көтелә,
күпчелеге йөзү буенча ярышачак.

ДЧ САННАРЫ
Дөнья чемпионаты кысаларында
ярыш уздырылган

112
Турнирның беренче 10 көнендә
1000 тренировка үткәрелгән
37 комплект медаль уйнатылган
«Пилигрим» шоуын 50 меңнән
артык тамашачы караган

Ярышларга билетларның

70 проценты сатылган

Дөнья чемпионаты хәбәрчесе-2015

Тереклек суы

сишәмбе, 4 август 2015 ел

РАСПИСАНИЕ

ЧИТТӘН КАРАШ
Текст: Али Кейта, фото: Рамил Гыйльванов

4 АВГУСТ

4

ВАКЫТ ЯРЫШ
ЙӨЗҮ
17.32

200 м. Ирекле стиль. Ир-атлар

Финал

17.40

100 м. Аркада. Хатын-кызлар

Финал

18.05

1500 м. Ирекле стиль. Хатын-кызлар

Финал

18.36

100 м. Аркада. Ир-атлар

Финал

19.17

100 м. Брасс. Хатын-кызлар

Финал

СУ ПОЛОСЫ. ХАТЫН-КЫЗЛАР

КУНАКЛАР КАЗАНГА
СОКЛАНА
Казандагы Су спорты төрләре буенча дөнья
чемпионатына меңләгән тамашачы килде. Бу кафе, кибет тоткан шәһәрлеләр өчен, әлбәттә, шәп
яңалык. «ДЧ хәбәрчеләре» - Бөекбританиядән
килгән Мэтью Люксмур һәм Франция кунагы Али
Кейта - шәһәрне гизеп кайтты.

К

азанга 188 илдән 2600 спортчы килде. Моннан тыш тарихтагы иң зур ярышларны
караучылар арасында туристлар
һәм башка кунаклар да бар. Халык
төркеме шәһәрнең тарихи үзәген
тутырды, сувенир сатыла торган
урыннарда озын чират барлыкка
килде. Казан үзенең күп милләтле
булуы белән дан тота, һәм әйләнәтирәдә барысы да космополитлык
рухы белән баетылган.
Бу көннәрдә Казанда кече бизнес чәчәк ата. Шәһәрнең кибет һәм
рестораннары Чемпионат вакытында сату күләменең моңа кадәр
булмаган үсешен кичерә. Туристлар сувенир кибетләренә керә: Казаннан туган иленә алып кайтырга
истәлекле әйберләр сайлый, шәһәр
рестораннарында татар милли ризыкларыннан авыз итәргә дә онытмый.
– Чемпионат башланганнан
бирле безнең кунакларның 40 %ы
– чит ил вәкилләре, – ди кофейня
менеджеры Сергей Кошкин. Ул шулай ук узган атнада кунакларның
саны 30-40 %ка артуын да ассызыклады.

Күпсанлы сувенир кибете
хезмәткәрләре дә эшкә чумган.
Бау ман урамында урнашкан шундый кибетләрнең берсендә Чемпионат символикасы төшерелгән
товарлар сатыла. Әмма ихтыяҗ
спорт тематикасы белән генә
чикләнмәгән.
– Традицион сувенирлар чит
ил вәкилләре арасында популяр,
– ди сувенирлар сатучы Флюра.
– Матрешкалардан алып, яулык
һәм башка сувенирларга сорау зур.
Безнең кибеттә халык һәрчак күп.
Казан мэры Илсур Метшин узган атнада чит ил һәм федераль
журналистлар белән очрашты. Чарада шәһәрнең Дөнья чемпионатын ничек каршы алуы турында сүз
барды. Әлеге вакыйга уңаеннан
шәһәр урамнарына алты миллион төп чәчәк утыртылган. Шәһәр
мэры сүзләренчә, болар барысы да
шәһәр халкының ирекле ярдәме,
риясыз хезмәте белән генә тормышка ашты.
– Йорт, мәктәп һәм урамнарны бизәү теләген халык үзе
җиткерде, – диде Илсур Метшин
«ДЧ хәбәрчесе»нә. – Таксистлар-

«Дөнья чемпионаты хәбәрчесе-2015»
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CHN - ARG (Кытай - Аргентина)

15-16-нчы урыннар

10.50

RUS - JPN (Россия - Япония)

13-14-нче урыннар

12.10

CAN - KAZ (Канада - Казахстан)

Классификация.
9-12-нче урыннар

13.30

BRA - RSA (Бразилия - КАР)

Классификация.
9-12-нче урыннар

17.30

CRO - MNE (Хорватия - Черногория)

Чирекфинал

18.50

GRE - AUS (Греция - Австралия)

Чирекфинал

20.10

HUN - ITA (Венгрия - Италия)

Чирекфинал

21.30

SRB - USA (Сербия - АКШ)

Чирекфинал

ХАЙ-ДАЙВИНГ
14.00

Хатын-кызлар. 20 м

Финал

КАРЫЙК!
дан алып җирле кунакханә барменнарына кадәр барлык халык
берләште.
Казанда узган тагын бер зур
спорт ярышы – 2013 елгы Универсиада кебек, Дөнья чемпионаты
да Казанда туристлык тармагының
актив үсүенә китергән. Мэр
сүзләренчә, туристлар агымы 2006
елдагы 460 меңнән 2 миллионнан
да артыкка күтәрелгән. Соңгы биш
ел эчендә кунакханәләрнең сыйдырышлылыгы ике тапкыр арткан: Казанда 156 кунакханә эшли.
Әлеге Чемпионат сарыф ителгән
3,5 млрд сум ($57 млн) акчаны каплаячак, дип ышана шәһәр мэриясе. Илсур Метшин әлеге чараның
2017 елгы Конфедерация кубогы,
2018 елгы Дөнья чемпионаты кебек футбол турнирларына яхшы
әзерлек булуын да ассызыклады.
Аның күңел түрендәге хыялы – Казанда җәйге Олимпия уеннарын
уздыру.
– Спорт – безнең яшәү
рәвешенең бер өлеше, – диде ул,
Универсиададан соң актив катнашучылар санының өч тапкыр артуына басым ясап. – Миңа Сингапур, Австралия, Франция, АКШ,
Көньяк Африка һәм Бразилиядән
шалтыратучылар булды. Алар уздырылган чаралар хакында яхшы
фикерләр генә җиткерә. Мондый
чаралар Россиядә Мәскәү һәм
Санкт-Петербург калалары гына
түгеллеген күрсәтә.

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)

9.30

дирекциясе» КБАО

Фото: Рамил Гыйльванов

ФИНА ПАРКЫ ЧАРАЛАРЫ
ПРОГРАММАСЫ
4 август
12.00

Көндезге концерт программасы, спорт зарядкасы, конкурслар,
ярышлар трансляциясе

17.00

Татарстан һәм Россиянең иң яхшы иҗат
коллективлары концерты

18.0019.00

«U-13» бию төркеме чыгышы

19.0021.00

«Созвездие-Йолдызлык» фестивале

21.0022.00

«Танцы под водой» шоу-программасы
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