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Күкне иңләп
ИҢ МАВЫКТЫРГЫЧ ТӨРДӘ ҖИҢҮЧЕЛӘР АЧЫКЛАНДЫ
Хай-дайвинг буенча ир-атлар
арасындагы ярышларда алтын
медаль яулаган Бөекбритания
спортчысы Гэри Хант алтын
медальгә сөенеп туя алмый.
«Көмеш»кә лаек булган мексикалы
Бернал Паредес исә спорттагы
уңышларын Аллаһы Тәгаләнең

кодрәтенә бәйләп аңлата.
Россияле Артем Сильченко
«бронза» откач, җитәкчеләрдән
хай-дайвинг белән шөгыльләнү
өчен мәйданчык сорый...
Кичә ир-атлар арасында хай-дайвинг
буенча ярышлар тәмамланды.
27 метр биеклектән сикергән

спортчылар өчен тамашачылар
гына түгел, ә табигать тә җан атты,
ахрысы. Ярышлар башланырга
ярты сәгать кала башланган яңгыр
көндезге ике тулуга туктады да,
ялтырап кояш чыкты (чара
шул вакытта башланырга
2
тиеш иде).
>>>>>> бит
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27 метрлы каланчадан
сикергәндә,
соңгы 19 метрны спортчы
ярты секундта
очып үтә

13 КӨН
ХАЙ-ДАЙВИНГ
Текст: Рәмзия Закирова,
фото: Рамил Гыйльванов

629,30

Гэри Хант

Бөекбритания

596,45

Бернал Паредес

Мексика

593,95

Артем Сильченко

Россия

КҮКНЕ
ИҢЛӘП

Дәвамы. Башы 1 нче биттә.

Һава торышы тәэсир иттеме, әллә башка сәбәп булдымы – спортчыларның барысы да диярлек яхшы чыгыш күрсәтте. Алар
чиратлашып берсеннән-берсе хәтәррәк һәм
шул ук вакытта матур сикерүләр белән тамашачыны әсир итте. Шунысы мөһим: әлеге
ярышлар халыкка шактый гына сюрпризлар
да әзерләгән иде.
Шуларның берсе – Бөекбритания хайдайверларының берсе Блейк Олдридж белән
бәйле. Финалга берникадәр вакыт кала ул
турнирда катнашмаячагы турында хәбәр итте. Ярыштан баш тартуының сәбәбе бик сәер.
Бактың исә, йөргән кызының туган көне булган икән һәм ул көнен тулысынча аңа багышларга уйлаган...
Ничек кенә булмасын, ул бу ярышларда
катнашмады. Аның каравы, Бөекбританиянең
икенче спортчысы Гэри Хант үзенең
дөньядагы иң оста хай-дайвер булуын исбатлады. Хәтерләсәгез, ул беренчел раундта
өч сикерү буенча иң яхшы нәтиҗә күрсәтеп,
исемлекнең беренче юлына урнашкан иде
инде. «Минем биредә алтын оту мөмкинлегем
зур», - дип белдергән иде спортчы ул чагында. Чыннан да, аның өметләре акланды –
ул әлеге ярышларда чемпион исеменә лаек булды.
- Ярышлар вакытында яңгыр яумавына мин чиксез шат. Алтын медальгә исә тагын да ныграк сөенәм. 27 метр биеклектән
озак очарга кирәк. Шуңа күрә биредә физик
мөмкинлекләрне генә түгел, ә баш мие өчен

дә күнегүләр ясау сорала. Сикерүне башыннан азагына кадәр күз алдына китерәбез, дип сөйләде соңыннан Гэри Хант.
Көмеш медаль исә Мексикага «агып китте». Бернал Паредез сүзләренә караганда, бу
илдә хай-дайвинг - футболдан соң иң популяр спорт төре икән. Хәер, спортчы сүзләренә
караганда, аңа җиңү яуларга Аллаһы Тәгалә
ярдәм иткән.
- Өстә кемнеңдер минем турында кайгыртып, миңа көч бирүенә ышанам. Шулай да,
үземене дини кеше дип әйтмәс идем. Тик иң
мөһиме - ышану, - диде хай-дайвер.

Шулай да, күпләрне Россия спортчысы Артем Сильченконың чыгышы таң калдыргандыр. Финал ярышларында ул җиденче урыннан өченче урынга күтәрелеп, бронза медаль
яулауга иреште. Бу исә хай-дайвингның алдан фаразлап булмый торган спорт төре булуын тагын бер кат ассызыклады.
- Беренче өчлеккә эләгүемә чиксез
сөенәм. Без биредә хай-дайвингның алыштыргысыз спорт төре булуын исбатлап
күрсәттек. Ул үсәргә тиеш. Россиядә дә аны
камилләштерүгә игътибар бирелә башлар
дип өметләнәм. Тренировкалар өчен бер ба-

за барлыкка килсә әйбәт булыр иде, - диде
Сильченко.
Спортчыларның «без» дип сөйләшүенә игътибар итәргә кирәк. Бу юкка түгел, билгеле.
Бактың исә, алар бер-берсе белән танышлар
гына түгел, ә якын дуслар да икән. «Без барыбыз
да бер гаилә», - ди алар. Төрле шоуларда бер
команда булып чыгыш ясыйлар, бәйрәмнәрне
дә бергә уздыралар икән. Мәсәлән, Гэри Хант
Казаннан Воронежга Сильченкога кунакка очачак. Аннан алар бергәләшеп Украина
хай-дайверы Анатолий Шабутенконың туенда күңел ачарга җыеналар.

да, йә булмаса урталыктагы урынын саклап
калу өчен көч сынаша. Хәер, әлеге матчлар
да игътибардан читтә түгел, аларның да үз
тамашачысы һәм кызыгы бар. Су тубы тамашачысы иртән нәкъ менә шундый матчларны
тамаша кыла алды.

16 нчы урын алган Көньяк Африка, аларны
отып 15 нче баскычта калган Япония хатынкызлар җыелма командалары өчен турнир
төгәлләнгән иде инде. Франция кызларын
14 нче урынга тәгәрәтеп, Яңа Зеландия кызлары да көрәшне тәмамлаучылар сафында.
Ә 5 августта хатын-кызлар арасында тагын берничә «вакантлы» урын үз хуҗасын
тапты: Канада ватерполчылары 20:4 (!)
исәбе белән Казахстан җыелмасын тармар итеп, 11 нче урын өчен барган уенның
җиңүчесе булды. Казахстан – 12 нче баскыч хуҗасы.
Медаль өчен көрәштән төшеп калган, әмма
фаворитларның берсе саналган Венгрия командасы 9 нчы урын яулады. Аларга җиңелгән
(22:7) Бразилия кызлары 10 нчы урында калды.
Ә 5 - 6 нчы урыннар өчен Испанияне откан Кытай һәм Россия кызларын буйсындырган Греция җыелмалары көч сынашачак.
Җиңелгән командалар исә 7-8 нче урыннарны үзара бүлешәчәк.
Ниһаять, финалда уйнаячак командалар
да билгеле. АКШ кызлары ярымфиналда Австралия командасын отты. Италия һәм Голландия арасындагы икенче ярымфинал матчында соңгылары өстенлеккә иреште.
Шулай итеп, 7 августта финалда АКШ белән
Голландия кызлары уйнаячак. Австралия –
Италия «бронза» уены шулай ук мавыктыргыч булачак.

ХАЙ-ДАЙВИНГ
Текст: Фәрит Салихов, фото: Рамил Гыйльванов

«Алтын»га
бер адым
калды
Чемпионатның ничә көннән
төгәлләнүен чамалау өчен Су
тубы буенча турнирны күзәтеп
барырга кирәк. Бердәнбер уен
төре буенча ярышлар төгәлләнми
торып, Чемпионатның әләмен
төшермәячәкләр.

К

омандалы уен төрләре җәдвәлен,
гадәттә, Чемпионат белән бер вакыттарак төгәлләнерлек итеп төзиләр. Бу
көннәрдә ватерполчылар финалга чыгу өчен
көрәшә. Димәк, Чемпионат төгәлләнергә дә,
«алтын» матчны тамаша кылырга да санаулы
гына көннәр калып бара.
5 август программасына кертелгән су тубы
уеннарының иң-иңнәре гадәт буенча кичкә
калдырылган иде. Хатын-кызлар турнирының
финалына чыгу өчен АКШ – Австралия һәм

Италия – Голландия җыелма командалары
каршылыгының шаһиты булырга туры килде.
Әлеге командаларның ни рәвешле ярымфиналга барып җитүен чамалау өчен, артта
калган командаларны барлау дөрес булыр.
Чемпионат «бәхетсезләре» юаныч турнирын-
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КӨН РЕКОРДЫ

3:41.71

КЫЗЫКЛЫ ФАКТ

4 тапкыр 100 метрлы комби
эстафета. Микст. Финал
Авторы - Бөекбритания җыелмасы

2001 ЕЛГА КАДӘР ЯРЫМФИНАЛ ЙӨЗҮЛӘРЕ
БУЛМАГАН. В финаллары (9-16-нчы урыннар өчен)

уздырылган. Уеннарны кызыклырак итү өчен
мондый тәҗрибәдән баш тартканнар.

ЙӨЗҮ • ФИНАЛ

КАЗАННЫҢ ХИКМӘТЛЕ СУЫ
Казанда узган Дөнья
чемпионатында йөзү
ярышлары, һичшиксез,
тарихта үзгә урын
алып торачак.

Й

Финал ярышы булмаса да, кичке
узышларның иң тәүгесе игътибарны
җәлеп итте. 100 метр арага ирекле
йөзүнең финалына чыгу өчен барган көрәштә фаворитларның берсе
– Россия йөзүчесе Владимир Морозов ярышлардан читләштерелде. Үз
төркемендә беренче булып финишка килеп җиткән Владимирның алдан старт ясавы ачыкланды. Менә
шул фальстарт дигәне булмаса, Россия йөзүчесе икенче күрсәткеч белән
финалга чыккан булыр иде.
Беренче алтын медальгә Венгрия
йөзүчесе Ласло Чехның муенына тагылырга насыйп булган икән. Баттерфляй стиле белән 200 метр арага йөзүдә аңа каршылык күрсәтүче
табылмады.
Американың 18 яшьлек кызы
Кэти Ледеки Казанны кабат шаккатырды. Бу Чемпионатта инде ике
«алтын» яулаган спортчы 200 метр-

га ирекле ысул белән йөзүнең дә
җиңүчесе булды. Аңа ватандашы
Мисси Франклин белән дөнья рекорды иясе Федерика Пеллегрини
да каршылык күрсәтә алмады.
Көннең
өченче
финалын
түземсезләнеп көтүчеләр күп булды. Финалга чыккан спортчыларны тәрбияләгән 8 ил тамашачысы
гына түгел, йөзүгә битараф булмаган бөтен дөнья көтте. Чөнки иратларның 50 метрга брасс ысулы
белән йөзүдә Казандагы Дөнья чемпионатында бер-бер артлы дөнья
рекорды куйган спортчылар янәшә
йөзү юлы буйлап старт алды. Мавыктыргыч көрәштә Адам Пити җиңде.
Дүртенче финал - 800 метрга ирекле йөзүдә Кытай спортчысы Сунь Янның җиңүе белән
төгәлләнде.
Кульминацион нокта, әлбәттә,
көтеп алынган эстафета ярышы

булды. Россия җыелма командасы составны тулысынча диярлек
үзгәрткән иде. Иртән йөзүчеләрдән
Даниил Пахомов кына калган.
Юлия Ефимова, Анастасия Фесикова һәм Владимир Морозов
белән составны ныгытырга булганнар, күрәсең. Ләкин барып
чыкмады – Россия җыелма командасы 5 нче урынга тәгәрәде. Ә
җиңүне Бөекбритания йөзүчеләре
бәйрәм итте. Һәм, иң мөһиме –
көнне кабат дөнья рекорды куеп
төгәлләделәр – 3:41,71!
Йөзү
Ир-атлар. 200 м. Баттерфляй
1:53.48

Венгрия

Ласло Чех

1:53.68

КАР

Чад ле Кло

1:54.10

Польша

Ян
Свитковски

Хатын-кызлар. 200 м. Ирекле стиль
1:55.16

АКШ

Кэти Ледеки

1:55.32

Италия

Федерика
Пеллегрини

1:55.49

АКШ

Мисси
Франклин

Ир- атлар. 50 м. Брасс
26.51

Бөекбритания

Адам
Пити

26.66

ЮАР

Кэмерон
Ван дер
Бург

26.86

АКШ

Кевин
Кордес

Ир-атлар. 800 м. Ирекле стиль
7:39.96

Кытай

Сунь Ян

7:40.81

Италия

Грегорио
Палтриньери

7:44.02

Австралия

Мэк Хортон

4х100 микст.
Комби эстафета

ЧЕМПИОНАТ ЙӨЗЛӘРДӘ
Текст: Энди Поттс

Нэшвиллда
эшләнгән
Австралия
«алтын»ы
Кантри стилендәге
музыка башка
кыйтгадан килгән
Чемпионат йолдызы
өчен илһам чыганагы
булган.

А

встралия йөзүчесе Эмили Сибом өчен 100 метрга аркада
йөзү - иң яраткан төр. Ләкин,
гадәттә, ул зур ярышларда бары тик
икенче урын гына яулый иде.
Әлеге Чемпионатта да Эмили
көмеш яки бронза медальгә генә
өмет итсә дә, ахыр чиктә иң югары
мактау баскычына күтәрелде.
Якшәмбе көнне узган 4х100
метр арага ирекле йөзү эстафетасындагы үз уңышыннан канатланган спортчы, ниһаять, максатына иреште - Олимпия уеннары
һәм алдагы елларда узган Дөнья
чемпионатындагы көмеш медале
янына 2015 елгы Чемпионатның
алтын медале дә өстәлде. Үзенең
чыгышыннан соң ул «Нэшвилл» телешоуындагы кантри стилендәге

музыканың җиңүгә канатландырганын сөйләде.
- Әлеге шоуны яратам. «I’m
a girl» (инглизчәдән - «Мин кыз»)
җырын ишеткәч, ул минем башыма кереп урнашты. Әлеге җыр кыз
булуның никадәр шәп һәм барысыннан да өстен булу хакында.
Миңа калса, бу бик урынлы булды.
Мин аны шөгыльләнгән вакытта гел
җырлыйм, дистанциягә чыккач та
көйләп йөздем. Ул миңа нервларны
йөгәнләргә ярдәм итте, ашыкмадым,
бары тик алда барырга гына тырыштым. Тынычлана алдым.
Дөресен әйткәндә, Эмилиның
дулкынланмавы - көтеп алынган
уңышының төп сере дә инде. Лондондагы Уеннарда ул сайлап алу
раундында ук Олимпиада рекорды

куйды, ә финалда икенче генә булды. Бу - барысы өчен дә үкенечле
җиңелү иде.
- Миңа нервларны тыеп тору
һәм дүртенче йөзү юлындагы
җаваплылыкны тою авыр булды, дип өстәде ул. - Аннары үз-үземне
кулга алдым, хәтта камерага телемне дә күрсәттем. Лондонда нәкъ
менә шулай эшлисе булган икән. Ул
вакытта бик җитди караган идем
шул, һәр мизгелнең тәмен татый
алмадым. Хәзер исә мин бәхеттән
күкнең җиденче катында, мондагы
һәр секундтан ләззәт алам. Курыкмадым, дулкынланмадым һәм еларга да җыенмадым.
Ә бит Эмили Сибом Казанда
чыгыш ясамаска да мөмкин иде.
Чөнки ул май аенда гына тез буы-

3:41.71

Бөекбритания

3:43.27

АКШ

3:44.13

Германия

нын имгәткән булган. Бәхетенә, тезе
бик тиз төзәлгән. Шулай да командага алу-алмау турындагы карар
кабул ителгәнче шактый нык дулкынланган.
Казанда уңышка ирешү күпкә яхшырак та булган әле. Җиңү тәмен ул
командадашы, көмеш медаль иясе
Мэдисон Уилсон белән бергә уртаклаша алган. Эмили аңа булдыра алганча ярдәм иткән.
- Мин аңа үзе күрсәтә алырдай
вакытка йөзәргә, һәр мизгелдән
рәхәтлек ала белергә кирәклеген
аңлаттым. Болар тәҗрибә белән
килә. Элегрәк, миннән башка йөзә
башларлар дип куркып, хәтта спорт
кәчтүмен дә кимичә чыга идем.
Хәзер ул вакытларны көлеп кенә
искә алам, - ди Эмили.

56

өзү программасының дүртенче
көне узып китте, ә дөнья рекорды яңартылмаган бер генә
көн дә юк. Хәтта сайлап алу раундларында ук моңа кадәр күрелмәгән
тизлекләрнең шаһиты булабыз. «Казан Арена» стадионында йөзү буенча иртән хатын-кызлар арасында 50
метрга аркада һәм 200 метрга баттерфляй ысулы белән, ир-атлар арасында 100 метрга ирекле стиль белән һәм
200 метрга комплекслы йөзүдә беренчел раунд бәйгеләре үтте. Иртәнге
ярышларга 4х100 метр арага булган
катнаш эстафета йомгак куйды.

Бар булган тынычлыкны шул
эстафета «бозды» да инде. Стадион
тамашачыларын аягүрә бастырырга мәҗбүр иткән беренче команда
– Россия йөзүчеләре булды. Илнең
катнаш эстафета буенча җыелма командасы дөнья рекордын яңартты
– Дарья Устинова, Кирилл Пригода, Даниил Пахомов һәм Вероника
Попова 4х100 метрлы араны 3 минут
45,87 секундта йөзеп узды. Тик халык
аңына килергә дә өлгермәде, кабат
дөнья рекордының яңаруын күрдек:
Америка йөзүчеләре – Райан Мерфи, Кевин Кордес, Кендалл Стюарт
һәм Лиа Нил яңа нәтиҗә күрсәтте
– 3 минут 42,33 секунд! Ахыр чиктә
әлеге рекорд башкача үзгәрмәде, ә
Россия йөзүчеләрен узучылар булды – алар Бөекбритания һәм Германия йөзүчеләрен алга үткәреп,
финалга дүртенче күрсәткеч белән
генә чыкты.

Текст: Фәрит Салихов,
фото: Ринат Нәҗметдинов
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СИНХРОН ЙӨЗҮ. «МАСТЕРС»
Текст: Дарья Турцева,
фото: Ринат Нәҗметдинов
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БЕР ЯШЬЛЕКТӘ,
БЕР КАРТЛЫКТА
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җыелма командасы белән горурлануы
турында әйтә.
- Минем шпагат та сыйфатлы түгел,
биеклек тә... Аларның чыгышларын кабатлап булмас инде, - ди ул.
Хәер, алтын медальгә ул барыбер
лаек булачак. Ник дигәндә, үз яше
категориясендә ул - бердәнбер катнашучы.
Медаль өчен көрәшүчеләр исә шактый. 60-69 яшь категориясендә – өч,
50-59 яшьлекләр арасында – биш,
40-49 яшьлекләр арасында исә – шулай ук өч спортчы үзара көч сынашачак. Иң яшь - 30-39 яшьлек спортчылар исә дүртәү. «Мастерс» турнирында
дүртенче урынга да медаль бирүләрен
исәпкә алсак, аларның барысы да диярлек бүләкләнәчәк.
- Спортчыларның чыгышларын
профессиональ спорттагы кебек үк
бәялибез. Чыгышларның биеклеге,
катлаулы хәрәкәтләр саны - берсе дә
игътибардан читтә калмый. Биредә
синхрон йөзү белән профессиональ
рәвештә шөгыльләнеп карамаган
спортчылар да юк түгел. Шуңа күрә
70 яшьлек спортчы - начар, ә 30 яшьлеге - яхшы дип әйтеп булмый. Алар
барысы да төрле, барысы да үзенчә
кызыклы, - ди хөкемдарларның берсе
Наталья Белова.
Мәсәлән, АКШ спортчысын гына
алыйк. Аны тамашачылар аеруча яратып каршылады, чөнки Лори
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MNE - AUS (Черногория - Австралия)
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HUN - USA (Венгрия - АКШ)

Классификация.
5-8-нче урыннар

20.30
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КАРЫЙК!

Бет Кроуфорд синхрон йөзү белән
шөгыльләнүченең буй-сыны белән
бәйле стереотипларны тулысынча
юкка чыгарды. Шактый купшы гәүдә
төзелешен күргәч, ирексездән Америка мюзиклларында чыгыш ясаучы
җырчы күз алдына килде. Спортчының
артистлык сәләте шулкадәр көчле иде
ки, аның бассейндагы чыгышы залда
утыручыларның берсен дә битараф
калдырмады кебек.
- Миңа синхрон йөзү ошый. Су
спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты турында исә әйтеп тә тормыйм: Россиягә бик теләп килдем. Хайдайвинг карадым, Кремльдә булдым.
Шаккаткыч! - ди Лори.
30-39 яшьлек спортчылар арасында лидер исә - Юлия Усова. Ул - синхрон йөзү буенча профессиональ тренер, Ростов-на-Донуда эшли. Дөнья
чемпионатының Россиядә узачагын белгәч, бер минут та уйламыйча
килергә булган.
Шулай да, әлеге ярышлар спортчыларның үзләреннән бигрәк тамашачыларга аеруча зур тәэсир ясады, ахрысы. «Мастерс» турниры спортчылары
турында алар «ничә яшьтә һәм нинди
буй-сынлы булуларына карамастан, үзүзләрен яратучы бәхетле хатын-кызлар» дип сөйләште. Ярышларны караган һәр хатын-кыз сентябрь аенда
бассейнга абонемент алырга уйлады,
ахрысы...

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)

KAZ - RSA (Казахстан - КАР)

«МАСТЕРС». СИНХРОН ЙӨЗҮ.
«АКЧАРЛАК» БАССЕЙНЫ

«Мастерс» турнирында беренче
медальләре үз хуҗаларын синхрон
йөзү буенча ярышларда «тапты»

у спорты төрләре буенча дөнья
чемпионаты кысаларында уза
торган «Мастерс» турниры халык арасында шулкадәр популяр ки,
«Акчарлак» бассейны трибуналарында бер генә буш урын да юк иде:
бирегә һәвәскәр спортчылар түгел, ә
дөнья чемпионнары җыелган диярсең.
Әлбәттә, биредә элеккеге спортчылар да бар. Шулай да, араларында
спорт белән профессиональ рәвештә
шөгыльләнмәгән, бассейнга пенсиягә
чыккач кына «чумган» һәвәскәр затлар
да байтак иде.
Пенсия турында сөйләү – шаярту түгел. Мәсәлән, Россия синхрон
йөзүчесен тамашачылар аягүрә басып
каршы алды. Бу аңлашыла да, чөнки
Ольга Миленинага 74 яшь! Тик аңа әби
дип дәшүе әллә ничек сыман. Җыйнак
гәүдә, зифа буй-сын – физкультура
белән шөгыльләнүнең нәтиҗәсе!
- Һәр көнем иртәнге зарядкадан
башлана. Кайвакыт үз-үземне мәҗбүр
итәргә туры килә, билгеле. Ә кайчак,
киресенчә, күнегүләрне рәхәтләнеп
ясыйм. Иң мөһиме: ихтыяр көче булу
кирәк. Ә кешеләр арасында ялкаулар бик күп, үзләре турында уйламыйлар, - ди Ольга тормыштан зарланып, хастаханәләрдән чыкмый ятучы яшьтәшләре турында.
Бактың исә, Ольга Михайловна
яшь чагында ук синхрон йөзү белән
шөгыльләнә башлаган икән. Россия
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ярышлар трансляциясе
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Татарстан һәм Россиянең иң яхшы иҗат коллективларыннан
концерт программасы

18.0019.00

DJ Gmorozov һәм кыллы оркестр

19.0021.00

«Мисс Чемпионат» матурлык конкурсы
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«Танцы под водой» шоу-программасы
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