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Рекордлар шәһәре
КӨН САЕН – РЕКОРД: КАЗАНДА ЯҢА ТАРИХ ЯЗЫЛА
Өч көн эчендә Казанда куелган
дөнья рекордлары саны
Барселонада узган Чемпионатның
барлык рекордларыннан да
күбрәк. Казанда уза торган Су
спорты төрләре буенча дөнья
чемпионатының уникенче көнендә
– 4 августта «Казан Арена»

бассейны тагын биш комплект
медален хуҗаларына өләште.
Иртәнге программасында ук дөнья
рекорды куйган йөзү ярышының
өченче көне тарихка алтын хәреф
белән язарлык вакыйгаларга
бай булды. Трибунаны тутырып
утырган тамашачылар шат, «Казан

Арена» шаулый, спортчылар
рекордларны буйсындырып,
Чемпионат медален яулый... Йөзү
буенча өченче көн ярышларының
иртәнге программасында
ярымфинал һәм финалга чыгу
өчен дүрт төрле стильдә көч
2
сынаштылар.
>>>>>> бит

2
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КӨН РЕКОРДЛАРЫ

26,42 - брасс стилендә ир-атлар арасында 50 метр арага.
Авторы Адам Пити (Бөекбритания)

15:25.48 - ирекле стильдә хатын-кызлар арасында 1500 метрга.
Авторы Кэти Ледеки (АКШ)

ЙӨЗҮ • ФИНАЛ

ӘҢГӘМӘ
Текст: Фәрит Салихов, фото: Ринат Нәҗметдинов

Текст: Али Кейта

«Россия
җыелмасы
чыннан да
көчле»

Йөзү буенча тренер
Филипп Люка үзе
әзерләгән спортчыларның
җиңүгә мөмкинлекләре
турында сөйли һәм Россия
җыелма командасы
турында фикер йөртә.

А

КӨН САЕН - РЕКОРД:
КАЗАНДА ЯҢА ТАРИХ ЯЗЫЛА
Дәвамы. Башы 1 нче биттә.
Сүз дә юк, йөзү ярышларында
төп игътибар кичке программаларга бирелергә тиеш. Шулай да, һәр
төрнең үз лидерларын, медальгә
дәгъва кылырдай спортчыларын
көндез үк күрдек. Әйтик, 50 метр
арага брасс белән йөзүдә Көньяк
Африка республикасы спортчысы
Кэмерон Ван дер Бург сайлап алу
ярышларында ук яңа дөнья рекорды
куйды. Ул әлеге араны 26.62 секундта
йөзеп узды һәм үзе үк 2009 елда куйган соңгы рекордны яңартты.
- Әлеге секундлар сөендерә. Рекордны яңартырга вакыт иде инде, - диде
ул. - Физик әзерлегем бик үк шәптән
булмаса да, әлеге рекордка ирешүемә
ышандым. Ярымфинал яки финалда
рекордның яңарачагына да ышанам.
Спортчы ялгышмаган. Көндезге
программалардан нәкъ менә 50
метрлы брасска киңрәк тукталу юкка түгел - дөнья рекорды кич белән
кабат яңарды бит. Бу юлы ярымфинал раундында әле көндез генә куелган рекордлы вакыттан да тизрәк
йөзүче табылды. Бу юлы инде әлеге
араны 26.42 секундта Бөекбритания
спортчысы Адам Пити йөзеп узды.
Димәк, финалда «алтын» гына түгел,
рекорд артыннан да куачаклар.
Кичке йөзү программасы иратларның 200 метрга ирекле йөзү
финалы белән башланып китте.
Дөрестән дә, алтын медаль
өчен көрәшүчеләр күп булып чык-

ты. Төгәлрәге, финалга чыккан 8
спортчының кимендә дүрт-бише аңа
лаек иде. Беренче алтын медальне
британияле Джеймс Гай алды. Аның
артыннан финишка Кытай йөзүчесе
Сунь Ян килде. Өченче баскычта
дөнья рекорды иясе - Германиядән
Пол Бьердманн.
Көннең икенче финалы - хатынкызлар арасында аркада йөзүдә
рекордлар яңартылмады. Беренче урынга, фаразланганча, финалга иң яхшы күрсәткеч белән чыккан
Австралия спортчысы, ике тапкыр
Олимпия чемпионы Эмили Сибом
лаек булды. Аның ватандашы Мэдисон Уилсон - икенче, Дания йөзүчесе
Ми Нильсен өченче булды.
Казандагы Чемпионатта әле йөзү
ярышларының өченче көне генә узса да, берничә алтын медаль яулаучылар бар инде. Йөзү ярышларының
беренче көнендә Американың 18
яшьлек кызы Кэти Ледеки 400 метрга
ирекле йөзүдә алтын медаль яулаган
иде. Ә икенче көнне 1500 метр арага ирекле ысул белән хатын-кызлар
арасындагы сайлап алу ярышында ук
дөнья рекордын яңартты. Ә өченче
йөзү көнендә Кэти, 1500 метр арага йөзүдә алтын медаль яулау белән
бергә, үз рекордын 15 минут 25,48 секундка җиткерде.
Шунысын да әйтергә кирәк: әлеге
җиңүеннән соң ярты сәгать чамасы
вакыт узу белән ул ирекле йөзүнең
200 метрлы стартына чыкты. Монысы - ярымфинал. Кэти - финалда!

Көннең дүртенче финалында иратлар 100 метр арага аркада йөзү
буенча көч сынашты. Рекорд юк,
җиңүче бар! Ул - Австралия спортчысы Митчелл Ларкин. Россиядән
Евгений Рылов җиденче генә булды.
Көнгә хатын-кызларның 100 метр
арага брасс белән йөзүнең финалы йомгак ясады. Һәр кеше, спортчылар үзләре дә көтеп алган тамаша булды бу. Финалга иң яхшы
нәтиҗә белән килеп җиткән Россия йөзүчесе Юлия Ефимова төп
көндәше - Олимпия чемпионы,
Литваның 18 яшьлек кызы Рута Мейлутуте белән янәшә йөзеп, үзара гадел көрәштә җиңүчене ачыклады.
23 яшьлек Юлия - тәҗрибәлерәк,
әмма Рута Россия йөзүчесе белән
берничә тапкыр ярышып җиңү яулаганы да булды. Әйтик, 2013 елгы
Чемпионатта 100 метр арага брасс
узышында Рута чемпион калган иде,
дөнья рекорды иясе дә ул.
Бер сүз белән әйткәндә, бу юлы
да «Казан Арена»га тамаша бүләк
итте алар. Йөзү дистанциясе тагын
да озынрак булса, белмим, азагы ни
белән беткән булыр иде икән. Ә бу
юлы узыш Юлиянең җиңүе белән
төгәлләнде.
- 100 метрда җиңүем белән
шатмын. Билгеле, мин теләгән
күрсәткеч түгел бу. Шулай да, «алтын» нишләтсәң дә «алтын» булып
кала инде ул. Әлеге җиңүем команданы рухландырыр дип ышанам, диде соңыннан Юлия.
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ның кебекләр турында «сөяксез
тел» дип әйтәләр. Рок йолдызы стилендәге прическасы һәм
үз-үзен «демонстратив» тотышы аңа
француз спортының «начар малае»
статусын «такты». Шуңа күрә Филипп
Люка Казанда да әлеге статусына тугры кала. Биредә ул көмеш медальләр
откан Голландия спортчысы Шарон
ван Рувендаль белән эшли.
Турнирның беренчел раундында
Люка фаворитлар рәтенә Россиянең
йөзү буенча җыелма командасын
да кертә.
- Дөресен генә әйткәндә, мин
башка җыелма командаларның чыгышларын әллә ни күзәтеп бармыйм,
үземнекеләр күбрәк кызыксындыра.
Шулай да, Россия йөзүчеләре турында берничә сүз әйтеп китми булмас.
Алар, берсүзсез, көчле. Биредә исә
аларга туган диварлары да ярдәм итә.
Рус йөзүчеләреннән мин Яна Мартынова белән таныш һәм аның нәрсәгә
сәләтле булуын беләм, - диде Филипп Люка. - Француз спортчыларына
килгәндә, Джереми Стравиус (аркада
һәм ирекле стильдә 100 метр), Камиль
Лакурт (аркада 100 метр), Флоран Манаду (ирекле стильдә 50 метр) һәм
Шарлотта Бонне (ирекле стильдә 200
метр) минем фаворитларым. Алар
- булачак чемпионнар, - ди тренер.
Люка тарафыннан әзерләнгән
спортчылар әлеге чемпионатта шактый уңышларга иреште инде. Рувендальдан тыш ул Аврель Мюллер
белән дә эшләгән. Билгеле булганча,
әлеге француз спортчысы узган атнада ачык суда алтын медальгә лаек булган иде.
Француз тренерының карьерасын уңышлы итүдә Италия спортчысы Федерика Пеллегрини һәм француз спортчысы Лор Манаду да зур
роль уйнаган. Хәзерге вакытта алар
- дөньяның аеруча танылган спортчыларыннан санала.
Хәзер ул ван Рувендальдан тагын бер медаль көтә. Әлеге спортчы ачык суда йөзү ярышларында яхшы нәтиҗә күрсәтте, ә аннары 400
метрга ирекле стильдә йөзүдә көмеш
медаль яулады. Кичә ул 1500 метрга
ирекле стильдә йөзү ярышларында
катнашты һәм алтынчы булып килде. Җомга көнне исә спортчы 800
метрга йөзү ярышларында медаль
өчен көрәшәчәк.
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ХАЙ-ДАЙВИНГ
Текст: Рәмзия Закирова, фото: Рамил Гыйльванов

ЮГАРЫДАН - ТӨПКӘ
Хай-дайвинг - иң экстремаль спорт төре. Моның шулай булуы
кичә дәлилләнде: хатын-кызлар арасында сикерүдә бер спортчы
җәрәхәт аркасында ярышта катнашмады.

Н

әтиҗәдә, хатын-кызлар
арасындагы ярышта 10
спортчының бары тик 9 ы
гына катнашты. Украина спортчысы Диана Томилина исә үз кандидатурасын кире алды. Соңрак
исә аның тренировка вакытында
җәрәхәт алганлыгы ачыкланды...
20 метр биеклектәге каланчада гүзәл затларны күрү - чын
мәгънәсендә, шаккаткыч хәл.
5 катлы бина биеклегендә басып тору спортчыларга гына
түгел, тамашачыларга да адреналин өстидер, мөгаен. Әлеге
спорт төрен сайлаучы хатынкызларның аз булуы аңлашыла,
бик сирәкләр генә мондый батырлыкка бара. Спортчылар
үзләре исә сикерү алдыннан нинди хисләр кичерүләрен шактый
гади итеп аңлата. Моның өчен
өскә менеп җиткәч, аска карамау,
баштагы һәртөрле фикерләрдән
арыну һәм тынычлану да җитә...
Ярыш барышында һәр спортчы
өчешәр тапкыр сикерде. Аларның
барысы да катлаулы хәрәкәтләр
ясады, араларында кулларына «басып» сикерүчеләр дә булды хәтта. Әлбәттә, аларның барысы да – акробатлар, спортка
мөкиббән затлар. Хәер, күбесе башка һөнәр иясе. Мәсәлән, Америка спортчысы Джинджер Хубер менеджер булып эшли. Германия спортчысы Анна Бадер исә
– укытучы.
Әлеге ярышларда 2013 елда
Барселонада узган чемпионат-

та алтын медаль яулаган Сесилия Карлтон, көмеш медальгә
лаек булган Джинджер Хубер һәм бронза иясе Анна Бадер катнашу исә әлеге уеннарны
тагын да мавыктыргычрак итте.
АКШның тагын бер спортчысы Рэйчел Симпсон да яхшы чыгыш
күрсәтергә тиеш иде. Беренче һәм
икенче раундлар шактый тыныч
узса, өченче сикерүдә спортчылар
гына түгел, хөкемдарлар да дулкынлана башлады кебек. Ярыш
башында алар билгеләрне шактый ышанычлы итеп куйса, азакка
таба уйлана башладылар.
Ярыш нәтиҗәләренә килгәндә
исә, белгечләрнең фаразлары
өлешчә акланды. Алтын медальгә
Америка спортчысы Рэйчел Симпсон лаек булды. АКШның тагын
бер спортчысы - Сесилия Карлтон
исә - көмеш медаль иясе. Ә менә
өченче урын күпләрне шаккатыргандыр, мөгаен. Бронза медальгә
Белоруссиядән Яна Нестерова
лаек булды. Шунысы мөһим: ул
хай-дайвинг ярышларында катнашкан иң яшь спортчы иде. Тик
23 яшьлек кызга бу өченче урын
яуларга комачауламады.
Хай-дайвинг. Хатын-кызлар.
20 метрлы каланча
258.70
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ТУРЫ СӨЙЛӘМ
Рэйчел Симпсон (алтын):
- Бүген һава торышы безнең
өчен артык салкын иде.
Җылыныр өчен сикереп басып
торырга туры килде. Әлеге платформага менгәндә мин һәрвакыт
куркам. Бу спорт төренең аеруча куркыныч булуы миңа адреналин өсти. Суга дөрес төшмәгән
очракта авырттырачагын да бик
яхшы аңлыйм. Каланчада исә
аска карамаска тырышам, үзүземне кулга алам һәм сикерәм.
Сесилия Карлтон (көмеш):
- Бүген мин яңа сикерүләр башкардым, суга ничек керүем белән
мин аеруча горурланам. Соңгы
сикерүдән соң хөкемдарлар
билгене шактый озак куймый
тордылар. Әлбәттә, мин бик
борчылдым, нәрсә уйларга да
белмәдем. Нәтиҗәдә, барысы
да уңышлы тәмамланды.
Яна Нестерова (бронза):
- Казанга килүемә мин чиксез
бәхетле. Биредә үземне өемдә
итеп тоям. Халык миңа күп итеп
уңыш теләде һәм бу сөендерә,
үз-үзеңә ышанычны арттыра.
Мин платформаның иң кырыена килеп баскач, башымдагы
барча уйлар чыгып оча. Биеклек
миңа рәхәтлек бирә, шуңа күрә
гел сикерәсе генә килеп тора.

СУ ПОЛОСЫ
Текст: Константин Сладков, фото: Рамил Гыйльванов

Европа ярымфиналлары

Су спорты төрләре буенча дөнья чемпионатында ир-ат җыелма командалары арасында
су тубы уеннарының ярымфиналга чыккан җыелмалар ачыкланды.

Д

өнья чемпионатының бердәнбер уен төре – су тубы
турниры Чемпионатның үзе
белән бергә финишка таба тәгәри.
Ватерполчы ир-атларга тәхет
хуҗасын ачыклар өчен ике генә
матч уздырасы калды. Дөрес, аңа
кадәр аларның саны ике тапкырга кимиячәк.
4 августта Су тубы аренасы
көн дәвамында ир-ат җыелма
командалары карамагында булды. Ярымфиналга чыгу өчен генә
түгел, турнирның иң соңгы баскычыннан качып котылу өчен
дә кайберәүләргә аерым матчлар уздырырга туры килде.
Чемпионатның кагыйдәсе шундый:
алга уза алмагансың икән, үзең кебек уңышсыз командаларга караганда өстенрәк булуыңны исбатла!
Әлегә иң көчле 8 команда көннең
кичкә авышып, чирекфинал раунды башлануын көткән арада, кайбер командалар турнир азагында
ишекне каты итеп ябарга маташып карады.
Хәбәрдар булсагыз, ир-атлар
арасында 16 команда көч сынашты. Көнне җиңүнең ничек яула-

насын аңлап бетерә алмаган ике
команда – Кытай һәм Аргентина
җыелмалары 15 нче урын өчен көч
сынашудан башлап җибәрде. Әлеге
турнирда Кытай җыелмасы чагыштырмача начар уен күрсәтмәде.
Җитди көндәшләргә каршы да
«каты чикләвек» була белде.
Әмма әлегә алар медальләр өчен
көрәшерлек команда түгел әле.
Шулай да иң начарлар рәтендә дә
булырга тиеш түгел. Аргентинага каршы уенда шул хакыйкатьне исбатлап – 16:9 исәбе белән
җиңүгә ирештеләр. Иң соңгы урын
– Аргентина өчен сакланганлыкны
аңлата иде бу.
Су хуҗалары төркем этабындагы уңышсыз чыгышын истә тотып булса да, ишекне азактан каты
ябарга тиешле команда иде. Ләкин
спортта фаразлар кылырга да, медальне алдан муенга эләргә дә ярамый шул. Россия җыелмасы белән
нәкъ шулай булып чыкты. Аларны
медальгә дәгъва кылучылар арасына керттеләр, үз диварлары, тамашачылар булышырга тиеш, диделәр.
Нәтиҗәдә, Россия 14 нче урында
гына калды. 13 нче урын өчен барган

матчта алар Япония җыелмасына
оттырды – 9:13. Япониягә каршы
азаккы матчта да җиңүгә ирешә алмаячагы беленгән булса, аларны
фаворитлар исемлегенә берәү дә
язмаган булыр иде.
9-12 нче урын өчен көрәшүче
командалар да мәш килеп, финалга тиң уен бүләк итә. Осталык дәрәҗәсе түгел, киеренкелек нәкъ менә уеннарның гаять
җаваплы булуы турында сөйли.
Шундый уеннарның берсендә Канада егетләре 9:7 исәбе белән Казахстанны отты, Бразилия Көньяк
Африканы тар-мар итте –16:5.
Төп игътибар чирекфинал уеннарына юнәлтелде. Чөнки монда
киеренкелек хакимлек итә. Хәзер
инде төркем этабындагы уеннарың
турында уйлап та караучы юк.
Җиңәсең икән, медаль яуларга ике
мөмкинлек бирелә. Җиңелдеңме –
истәлеккә сувенир магнит сатып ал
да, чемоданыңны җый!
Беренче чирекфинал матчында
күршеләр – Хорватия белән Черногория командалары очрашты. Хорватия - фаворит, диелде. Шулай булып чыкты да - 10:4.

Урамда һава температурасы салкынча булса да, икенче пар - Греция
һәм Австралия суны «кайната» алды.
Әлеге матчта Греция егетләре могҗиза
тудырды: уен бетәргә 4 секунд кала
исәпне тигезләделәр (7:7), ә пенальти
сериясендә бернинди дә мөмкинлек
калдырмадылар. Австралия егетләренә
карарга да кызганыч иде.
Италия – Венгрия уены да киеренке булды. Һәр кертелгән туп тир
түгеп табылган уңыш булуын чамалавы кыен булмады. Азаккы исәп
Италия файдасына 8:7.
- Уенга куелган планнан читкә
тайпылмадык, – диде Италия

җыелма командасының баш тренеры Алессандро Компанья. –
Венгрия фаворитларның берсе саналды. Ләкин без аларның уенын
өйрәндек, көчсез якларын чамалап
алдык. Хәзер бөтен уй ярымфинал
белән бәйле.
Чирекфиналның азаккы пары
– Сербия һәм АКШ җыелмалары
арасындагы матчта да шактый
күп, бер-берсен кабатламаган
голларның шаһиты булдык – 12:8.
Сербия – ярымфиналда.
Безне Европа ярымфиналлары
көтә: Хорватия - Греция, Италия Сербия.
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РАСПИСАНИЕ

РӘСМИ
Текст: Илназ Фазуллин,
фото: Рамил Гыйльванов
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ВАКЫТ ЯРЫШ
ЙӨЗҮ

Казанда бу атнада
Су спорты буенча
дөнья чемпионаты
тәмамлана. Әйе,
зарыгып көтеп алынган
спорт бәйрәме күз
ачып йомганчы узып
китте. Казан шәһәре
соңгы көннәрдә дөнья
матбугатында күп
тапкырлар яңгырады. Ә
аннары ни булыр? Тагын
нинди вакыйгалар
үзәгендә кайнаячакбыз?
Шул сорауларга Казан
мэры Илсур Метшин
журналистлар белән
очрашуда тәфсилләп
сөйләде.

Илсур Метшин:

КАЗАН ИНДЕ
ПРОВИНЦИАЛЬ
ШӘҺӘР ТҮГЕЛ

К

азан үзгәрде, ул инде хәзер
провинциаль шәһәр түгел,
– дип башлады сүзен
җитәкче. – Соңгы елларда узган
спорт чараларына әзерлек барышында безнең халык та үзгәрде.
Килгән һәркем казанлыларның кунакчыллыгын, көләч йөзле, позитив кәефле булуын ассызыклап үтә.
Әлеге Чемпионатны гына мисалга
алсак та, таксистлардан башлап эре
һәм вак бизнес вәкилләренә кадәр
берләшеп зур бәйрәмгә әзерләнде
бит. Әйтергә кирәк, бу Чемпионат
һәр спортчының, һәр туристның
күңелендә уелып калыр, һәм монда Казанның яхшы әзерлеге дә зур
роль уянаячак.
Чыннан да, берничә ел элек
булган Казан белән хәзерге шәһәр
арасында аермалар бик күп.
Әлбәттә, Универсиада мирасы да
эшкә җигелде. Нәкъ менә Студентлар уеннарына төзелгән инфраструктура, спорт корылмалары, кунакханәләр Су спорты буенча дөнья чемпионатының камил
дәрәҗәдә узуына турыдан-туры йогынты ясады да инде. Юл
киселешләре, спорт объектлары,
туризм юнәлеше эшчәнлекләре

-

инде җайга салынган. Шәһәрнең
яшеллеккә күмелүен дә аерым
билгеләп үтәргә кирәк. Мондый
әзерлек белән Казан теләсә кайсы
дөньякүләм чараны кабул итәргә
әзер.
- Чемпионат узгач та кул кушырып утырырга җыенмыйбыз, - дип
раслый бу фикерне Илсур Метшин.
- Спорт чараларыннан тыш Казанны, Татарстанны дөнья аренасында танытырлык башка зур чаралар
да бар бит: төрле икътисадый һәм
сәяси форумнар, саммитлар, концерт-тамашалар. Әлбәттә, Олимпиаданы да истән чыгармыйбыз.
Без югары максатлар куеп эшләргә
күнеккән, шуның өчен киләчәккә
зур өметләр баглыйбыз.
Сүз уңаеннан, нәкъ менә
киләчәкне күздә тотып, шәһәр мэры
Чемпионатның ябылу тантанасында катнаша алмаячагын да белдерде. Баксаң, Татарстан делегациясе ул вакытта 2019 елда WorldSkills
Эшче профессияләр арасында
Дөнья чемпионатын Казанда уздыру хокукын алыр өчен «ярышачак». Бразилиядә хәл ителәчәк вакыйгада Париж, Брюссель кебек
шәһәрләр белән көрәш булачак.

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

Баш мөхәррир –
проект җитәкчесе

Ә.Н.Әдиятова

Чыгарылыш өчен җаваплы:

И.Ф.Фазуллин
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Тик Казан өчен әле җитешмәгән
яклар да бар бит. Иң беренче чиратта, күп тамашачылар сыйдырышлы концертлар залы кирәк
икәнлеген Илсур Метшин да таный. Шуның өчен якын киләчәктә
ким дигәндә 5000 кеше сыйдырышлы мәйдан төзелүен көт тә
тор!
Шәһәр чит илләрдә танылган
саен, аның туризм юнәлеше дә үсеш
кичерә. Быелгы Чемпионат кысаларында гына да Казанга 100 000 турист килүе көтелә.
- Без әзерләгән барлык экскурсион маршрутлар да килгән кунаклар арасында популярлык казанды. Казаннан читтә булган Зөя һәм
Раифа белән дә кызыксынучылар
байтак. Ераграк булганга, Болгарга гына сәфәрләр аз, - дип әйтә Казан башкарма комитетының Туризм
үсешенә булышлык күрсәтү комитеты рәисе Евгения Лодвигова.
Туристлар берәр шәһәргә килгәч
сувенир алмыйча китәме соң инде?
Су спорты буенча дөнья чемпионаты кунаклары бигрәк тә татар халкының милли аяк киеме чүәкләрне бик ошаткан, иң күп сатып алынган товар да шул икән.
Спорт
бәйрәменең
төп
каһарманнары – спортчылар.
Мәгълүм булганча, Татарстаннан
да әлеге Чемпионатта 12 спортчы
чыгыш ясый. Шулардан иң күбе ватерполчылар иде. Кызганыч, «иде»,
дип әйтәсе генә калды, чөнки Россия командасы ярышлардан төшеп
калды.
- Нишлисең инде, спортта
көчлеләр җиңә, - диде бу уңайдан
Спорт проектлары башкарма дирекциясе генераль директоры Азат
Кадыйров.

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

17.52

200 м. Баттерфляй. Ир-атлар

Финал

18.01

200 м. Ирекле стиль. Хатын-кызлар

Финал

18.10

50 м. Брасс. Ир-атлар

Финал

18.58

800 м. Ирекле стиль. Ир-атлар

Финал

19.19

4x100 м. Комби эстафета. Микст

Финал

СУ ПОЛОСЫ. ХАТЫН-КЫЗЛАР
10.50

CAN - KAZ (Канада - Казахстан)

11-12-нче урыннар

12.10

HUN - BRA (Венгрия - Бразилия)

9-10-нчы урыннар

15.30

ESP - CHN (Испания - Кытай)

Классификация.
5-8-нче урыннар

17.00

GRE - RUS (Греция - Россия)

Классификация.
5-8-нче урыннар

20.30

USA - AUS (АКШ - Австралия)

Ярымфинал

22.00

ITA - NED (Италия - Голландия)

Ярымфинал

ХАЙ-ДАЙВИНГ
14.00

Ир-атлар. 27 м

Финал

«МАСТЕРС». СИНХРОН ЙӨЗҮ.
«АКЧАРЛАК» БАССЕЙНЫ
10.00

Хатын-кызлар. Техник программа. Соло

Финал

КАРЫЙК!

Фото: Рамил Гыйльванов

ФИНА ПАРКЫ ЧАРАЛАРЫ
ПРОГРАММАСЫ
5 август
12.00

Көндезге концерт программасы, спорт зарядкасы, конкурслар,
ярышлар трансляциясе

17.00

Татарстан һәм Россиянең иң яхшы иҗат
коллективлары концерты

18.0019.00

Татар эстрадасы йолдызы Илназ Сафиуллин концерты

19.0021.00

Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию
ансамбле чыгышы

21.0022.00

«Танцы под водой» шоу-программасы
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