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5 АЛТЫН МЕДАЛЬНЕҢ 4СЕ - КЫТАЙ ҺӘМ АКШ ЙӨЗҮЧЕЛӘРЕНДӘ
Дөнья чемпионатында йөзү буенча
ярышларның бишенче көне
тамашачыларны рекордлар белән
сөендермәде. Шулай да, спортчылар
матур чыгышлары һәм көчле
җиңүләре белән әсир итте.
Алтын медаль өчен барган
көрәшләрнең ни дәрәҗәдә тәэсирле

булуын сүз белән генә аңлатып
бетерерлек түгел. Спортчыларның
хис-кичерешләре трибуналарга да
күчте диярсең, җанатарларның көчле
тавышлары ярышларның башыннан
алып азагына кадәр тынмады.
Финал ярышлары, гадәттәгечә, кичке
сәгатьләрдә башланды. Аңа кадәр

«Казан Арена» стадионында хатынкызлар арасында - ирекле йөзү һәм
брасс, ирләр арасында брасс һәм аркада йөзү кебек ярышларның беренчел раундлары уздырылды. Беренче
финал ярышларында трибуналар
ярымбуш булса, бик тиздән алар
2
шыплап тулды.
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МАРИЯ КИСЕЛЕВА,

өч тапкыр Олимпия чемпионы:

14 КӨН

- Биш баллы шкала буенча Дөнья чемпионатын уздырганы өчен Казан иң югары баллга лаек. Әле мәктәптәге кебек, барысы да яхшы булуы аңлашылсын
өчен, «+5»ле куярга да була. Соңгы елларда Универсиада һәм Чемпионатка
әзерләнгәндә ул шулкадәр үзгәрде ки, хәзер спорт корылмалары саны буенча
гына түгел, биредә яшәүче кешеләрнең рухы белән дә спорт шәһәренә әйләнде.

СУ ПОЛОСЫ

ВОЛОНТЕРЛАР
Текст, фото: Артем Кузнецов

«Шәп
чемпионат»

Казанда уза торган Дөнья
чемпионатында барлыгы 2500
волонтер эшли. «ДЧ хәбәрчесе»
ярышларның төп ярдәмчеләреннән
эшләре һәм тәэсирләре турында
сорашты.
Георгий Рудаков,
свисс-таймер
(Новосибирск):

- Мин Казанда «свисс-тайминг» (спорт хронометражы - ред.) функциясен башкарам, су полосы уеннары вакытында соңыннан экраннарга
чыга торган статистиканы теркәп барам. Әлеге
Чемпионаттан алган тәэсирләремә килгәндә,
бу - минем өчен өр-яңа тәҗрибә. Мин әле
шактый яшь, шуңа күрә мондый зур проектта
беренче тапкыр гына катнашуым. Миңа барысы да кызык, барысы да бик ошый. Биредә
эшләвемнең файдасы зур булыр дип уйлыйм.
Һичьюгында, «18 яшемдә мин Казанда узган
Дөнья чемпионатында, су полосы ярышларында эшләдем», - дип әйтә алачакмын.

Текст: Фәрит Салихов, фото: Ринат Нәҗметдинов

МЕДАЛЬ ИСЕ КИЛӘ

Су тубы буенча ир-атлар арасында 2013 елгы Чемпионатның җиңүчесе
Казанда медаль өчен көрәш алып бармый: Венгрия җыелмасы турнирда
бишенче урын өчен көрәшә. Ә «алтын» артыннан Хорватия, Греция, Италия
һәм Сербия командалары арасыннан икесе генә финалда очрашачак.
Кемнәр икәне 6 август кичендә хәлиткеч матчларда ачыкланды.

С

у тубы ярышларының ахыры якынлашкан саен, медаль өчен көрәшнең
Чемпионатның беренче көннәрдә үк
башланган булуын аңлыйсың. Әйе, беренче тур нәтиҗәсе әһәмияткә ия түгел кебек,
җиңелсәң дә «алтын»га тиң югалту кебек
түгел. Ә инде икенче, соңрак өченче уеннары да узгач, очколар санала башлагач, югалткан балларны хыялда кушып карау гадәте
командалы һәр уен һәм барлык турнир тарихына да хас әйбер. Болай булсамы, имеш.
Ләкин эш узгач, беркайчан да «алай була» алмый шул инде.
Ир-атлар арасында катнашкан 16
команданың дүртесе алданрак ялга китте. Лаеклы рәвештә 16 нчы урында калган Аргентина, аннан өстен чыгып 15 нче
баскычның хуҗасы булган Кытай, фаворит
саналып та, үз суына ияләнә алмыйча 14
нче урынга төшеп урнашкан Россия, соңгы
уенда хуҗаларны җиңү нәтиҗәсендә 13 нче
урында булган Япония командалары өчен
турнир ике көн алдан төгәлләнде.
6 августта аларга тагын дүрт команда
кушылды. Болары – җиңә калса да муенга медаль эленәсен түгел, күңелгә юаныч
кына булачагын белеп, 9-12 нче урын өчен
көрәшүче командалар.

Иң зур юанычка Канада ватерполчылары
иреште: 9 нчы урын өчен барган көрәштә алар
Бразилия җыелмасын пенальти сериясендә
булса да җиңә алды. Көчләре тигез булгангамы, уеннары да финалны хәтерләткән матчның
төп вакыты 7:7 исәбенә төгәлләнгән иде. Бразилия – 10 нчы урында калды.
Көньяк Африка Республикасы ватерполчыларын 11:7 исәбе белән отып, Чемпионаттан Казахстан егетләре 11 нче урын белән
кайтып китә. Африка җыелмасы – 12 нче.
Барселонада узган 2013 елгы Чемпионатка әйләнеп кайтсак, чемпион булып – Венгрия, икенче-өченче урында Черногория
һәм Хорватия командалары калуын күрәбез.
Ә Казан суы көмеш һәм бронза медаль
ияләрен чирекфиналда ук очраштырган,
анда Хорватия зур өстенлек белән җиңүгә
ирешкән иде. Чемпионны исә Италия
егетләре титуллы исеменнән баш тартырга мәҗбүр иткән иде. Ярымфиналга кадәр
ике көн алдан узган чирекфиналның калган парларында Греция җыелмасы – Австралияне, Сербия егетләре – АКШ ватерполчыларын отуын да әле яхшы хәтерлибез.
Шулай итеп, чирекфиналның дүрт
бәхетсезе 5-8 нче урын өчен көч сынаша.
Әлеге мини-турнирда Черногория-Ав-

стралия матчы 11:8, Венгрия-АКШ каршылыгы 13:9 исәбе белән төгәлләнде. Димәк,
5-6 нчы урынга Черногория-Венгрия, 7-8
нче баскычка Австралия-АКШ командалары дәгъва кылачак. Әлеге матчлар финал уеннары билгеләнгән көнгә – 8 август
иртәсендә уйналачак.
Ә 6 август кичендә төп игътибар
ярымфинал матчларына юнәтелде. Аңлашылганча, Дөнья чемпионатында безгә
медаль өчен Европадагы илләрнең генә
көрәшен күзәтергә туры килде. Иң беренче булып Су тубы аренасына Хорватия –
Греция командалары чыкты. Медаль өчен
көрәштә кемнең бирешәсе килсен? Төп
вакытта уен нәтиҗәсе дә шуны дәлилли,
матч 10:10 исәбенә тәмамланды. Пенальти
сериясендә уңыш Хорватия ягында булды.
Төн уртасына кадәр диярлек дәвам иткән
икенче матч – Италия-Сербиянең судагы
«бил алышуы» да тамашачыларны финал
сыбызгысы яңгыраганчы трибунага бәйләп
тота алды. Нәтиҗәгә килгәндә, 6:10 исәбе
белән җиңү яулап Сербия финалга узды.
Шулай итеп, «алтын» өчен Хорватия-Сербия командалары көч сынашачак. Бронза медаль исә Италия- Греция парының
җиңүчесенеке булачак.

Александр Алексеев,
Итил барсы
(Саратов):

- Мин Дөнья чемпионатының талисманы Итил буларак хезмәт куям. Бер яктан бу авыр
эш булса, икенче яктан – җиңел дә. Алты сәгать
буе әлеге костюмда басып тору физик яктан
шактый катлаулы. Хәер, без ярты сәгать эшлибез дә, аннары ярты сәгать ял итәбез. Ә менә
рухи яктан бер дә армыйм. Минем янга килеп фотога төшәргә теләк белдерүчеләр бик
күп. Көненә 200 шәр тапкыр фотога төшәмдер,
мөгаен! Шуңа күрә тәэсирләрем бары тик уңай
гына. Бу – чын мәгънәсендә шәп Чемпионат.
Яна Коробейникова,
Алсу барсы
(Киров):

- Чемпионат турында институтта җыелыш вакытында ишеттем. Өстәвенә, бу минем өчен
икенче шундый тәҗрибә инде – Универсиадада
эшләгән идем. Казанны бик яратам! Барс булу
да миңа бик ошый. Универсиада вакытында да
шушы ук рольне башкарган идем. Һәрвакыт балалар белән эшләргә туры килә һәм бу – минем
өчен зур бәхет. Алар елмаялар, кочаклашалар
– сөйләп, шатланып туймаслык! Чемпионатның
иң истә калган өлеше – ачылыш тантанасының
генераль репетициясе булгандыр, мөгаен. Ул
минем рухымны күтәрде, үземне дөньядагы иң
бәхетле кеше итеп тойдым.
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ӘҢГӘМӘ
Текст: Рәмзия Закирова, фото: Рамил Гыйльванов
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Хатын-кызлар. 50 м. Аркада

ФАВОРИТЛАР
БИЛГЕЛЕ
Дәвамы. Башы 1нче биттә.
Җан атучылар арасында чит ил
вәкилләренең дә байтак булуы күзгә
ташланды.
Иң беренчеләрдән булып финал ярышларының старт сызыгына
ирләр басты. Алар 200 метрга комплекслы йөзү буенча үзара көч сынашты. Соңгы нәтиҗәләр буенча алтын медальгә АКШ спортчысы Райан Лохте дәгъва итәргә тиеш иде.
Бразилия йөзүчесе Тьяго Перейро
исә ярымфинал нәтиҗәләре буенча
исемлекнең икенче юлына урнашты.
Чыннан да, финал ярышы тамашачыларга бернинди дә яңалык
алып килмәде. Алтын медаль җиңел
генә АКШ ка «йөзде». Райан Лохте
2009 елда үзе үк куйган дөнья рекордын яңарта алмаса да (1:54.00),
1:55.81 күрсәткече белән беренче килде. Көмеш медаль, алдан ук фаразланганча, Тьяго Перейрода. Бронзага
исә Кытайдан Сун Ванг лаек булды.
Бактың исә, алтын медальгә лаек
булу Райан Лохтенең үз өчен дә
«көтелмәгән вакыйга» булмаган икән.
- Стартка баскан вакытта
мин беркайчан да алда яуланган
медальләрем турында уйламыйм.
Алар – үткәндә. Шуңа күрә һәрвакыт
тырышып эшлим. Биредә медаль
өчен көрәшүчеләр күп булачак. Шулай да, мин үземне «алтын»га лаек
дип саныйм, - дигән иде ул иртәрәк.
Аннары исә медальләр өчен
көрәшкә 100 метрга ирекле стильдә
йөзүче ир-атлар чыкты. Бу ярыш исә
тамашачылар гына түгел, беренче
урынга дәгъва иткән спортчылар
өчен дә көтелмәгәнчә тәмамланды
кебек.
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Ярымфиналда беренче урынга
47.94 күрсәткече белән Австралия
спортчысы Кэмерон Макэвой лаек
булган иде. Кытай спортчысы Нин
Цзэтао исә 48.13 секунд белән икенче урынга урнашты. Финал ярышлары исә барысын да бер мизгелдә
үзгәртте дә куйды - Кытай спортчысы беренче!
Алтын медальгә лаек булуын
белгәч, ул берара ышанмый торды, ахрысы. Таблога кат-кат карагач
кына аңына килде. Шундук йөзү башлыгын салып атты һәм әлеге башлыкка төшерелгән Кытай байрагына төртә-төртә тамашачылар белән
шатлыгын уртаклашты. Трибуна исә
чыннан да шактый көчле шаулады.
Анда Кытай җанатарлары да байтак
иде. Кайберләре Нин Цзэтао өчен
елый-елый, күз яшьләрен сөртәсөртә җан атты.
Хатын-кызлар арасында 200
метрга баттерфляй белән йөзү
ярышларында исә уңыш Япония
йөзүчесе Нацуми Хосига елмайды. Аның артыннан финишка АКШ
спортчысы Камиль Адамс килде.
Бронза медальгә исә Кытайдан Чжан
Юфей лаек булды.
Гомумән, йөзү ярышларының
бүгенге көне Кытай спортчылары
өчен аеруча уңышлы булды кебек.
Алар бер генә финал ярышында да
медальсез калмады. Мәсәлән, аркада
50 метрга йөзү буенча дистанциядә
Кытай спортчысы Фу Янху 27.11 секунд
вакыт белән алтын медальгә лаек
булды. Ә инде хатын-кызлар арасында ирекле стильдә йөзү буенча
4 тапкыр 200 метр арадагы эстафетада АКШ спортчылары мәртәбәле
беренче урынны яулады.

27.11

Кытай

Фу Янху

27.26

Бразилия

Этьен
Медейрос

27.58

Кытай

Лю Сян

Хатын-кызлар. 4х200 м. Эстафета
Ирекле стиль
7:45.37

АКШ

7:48.41

Италия

7:49.10

Кытай

Текст: Али Кейта

22 секундлык дан – Маноду
Морозовны каршы ала

«Алтын»ның кемгә насыйп булачагын ачыклау өчен ирекле
стиль белән 50 метр араны узу да җитә. Россиянең бар
өмете Владимир Морозовта. Тик биредә аның шактый көчле
көндәше бар – 2013 елгы дөнья чемпионы Флоран Маноду.

Ф

ранцуз спортчысы Фредерик Буске - 50 метрга ирекле
стиль белән йөзү буенча ике
тапкыр Европа чемпионы. Хәзерге вакытта ул француз телевидениесендә
комментатор булып эшли. Без аннан
әлеге дистанциядә алтынга дәгъва
итүчеләр белән бәйле фаразлары турында сораштык.
- Без барыбыз да Морозов һәм
Маноду арасында барачак «алтын» өчен көрәшне түземсезләнеп
көтәбез. Аларның көчле һәм йомшак яклары турында әйтә аласызмы?
- Беренчедән, «алтын» өчен
көрәштән төшеп калган Сезар Сьело турында әйтеп китү урынлы булыр. Бу – зур сюрприз. Әлбәттә, аның
җилкәләре белән бәйле проблемасы
турында белә идек, тик шулай тиз бирешер дип көтмәдек. Бразилия спортчысыннан башка исә Морозов һәм
Маноду арасындагы көндәшлеккә юл
ачыла. Алар икесе дә - бөек спринтерлар һәм көчле көндәшләр. Морозов бераз өстенрәк дип уйлыйм, чөнки
ул - шактый агрессив йөзүче. Шулай
да, башка яктан Маноду өстенрәк
дип уйлыйм. Ул әлеге дистанциядә
биш тапкыр 22 секунд эченә сыешты.
Өстәвенә, ул инде ике алтын медальгә
лаек булды һәм үз-үзенә ышанычы
шактый зур.
- Җанатарларның көчле ярдәме
Морозовка басым ясый дип уйлыйсызмы?
- Әлбәттә, аның 100 метр арага йөзү ярышларындагы фальстарты

күпләрне шок хәленә китерде. Хәер,
мин үзем старт бирүчеләрнең эшеннән
канәгать түгел: артык озак көтәргә
кирәк. Мин Морозовны якламыйм,
шулай да, стартка басканда без шактый киеренке хәлдә булабыз. Һәм бу
рәвешле стартта озаклап басып тору
бик катлаулы.
- Биредә сезгә аеруча зур тәэсир
ясаган башка спортчылар бармы?
- Биредә шактый танылган спортчылар бар. Алар дөнья чемпионатында катнашуны киләсе Олимпия
уеннарына әзерлек буларак бәяли.
Мәсәлән, Райн Лохте һәм Кэти Лэдеки - танылган спортчылар. Адам
Пити һәм Кэмерон Ван дер Бург арасындагы көрәш шулай ук шаккаткыч булды.
- Казан турында ни әйтерсез?
Моңа кадәр футбол стадионында
йөзеп караганыгыз бар идеме әле?
- Кызганыч, моңа кадәр мондый
спорт ареналарында чыгыш ясаганым булмады. Тик хәзер бу турыда
хыяллана башладым. Өстәвенә, хәзер
күчмә бассейннарны халыкара чараларда шактый еш кулланалар. Миңа
калса, бу - бик яхшы идея. Мәсәлән,
Олимпиада бассейнын футбол кырына урнаштырсалар, сөенер идем.
Тик бу шактый катлаулы эш. Бу идеяне тормышка ашыру өчен Казанның
оештыру комитетына шактый тырышырга туры килгәндер. Халык
белән тулы трибуналарны күрү исә
спортчылар өчен аеруча мөһим. Бу –
ярышлар алдыннан өстәмә энергия
бирә, үз-үзеңә ышанычны арттыра.

ФОТОФАКТ

Фото: Рамил Гыйльванов
Журналистлар чемпионнар йөзә торган бассейнга чумдылар – кичә «Казан Арена» стадионында матбугат вәкилләре өчен Omega Media Rase оештырылды. Алар Чемпионат бассейнында 50 метр арада
ярыштылар. Шунысы кызык: ярыш тизлеккә түгел, ә төгәллеккә нигезләнгән иде. Эш шунда ки, йөзү
алдыннан һәр катнашучы финишка күпме вакытта барып җитәчәген әйтте. Ярыштан соңгы күрсәткеч
шул вакытка никадәр якынрак, җиңүгә шанслар да арта. Барлыгы 119 журналист ярышта катнашырга
гариза җибәргән. Алтын медаль Бразилия журналисты Мария Сикьюэйрага насыйп булды, «көмеш» Россиядән Евгений Коротышкинга, ә «бронза»ны Япониядән килгән Аяри Аояме яулады.
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РАСПИСАНИЕ

СИНХРОН ЙӨЗҮ. «МАСТЕРС»

7 АВГУСТ

4

ВАКЫТ ЯРЫШ
ЙӨЗҮ
17.32

100 м. Ирекле стиль. Хатын-кызлар

Финал

17.40

200 м. Аркада. Ир-атлар

Финал

18.25

200 м. Брасс. Хатын-кызлар

Финал

18.55

200 м. Брасс. Ир-атлар

Финал

19.11

4x200 м. Ирекле стиль. Ир-атлар

Финал

СУ ПОЛОСЫ. ХАТЫН-КЫЗЛАР

Текст: Дарья Турцева,
фото: Ринат Нәҗметдинов

ҺӘРКЕМ
КАТНАША АЛА!
«М

урынлы булыр. Токиодан килгән игезәк
кызлар Сайя һәм Майя Кимура - профессиональ спортчылар. Заманында үз
милли җыелма командалары составында халыкара ярышларда чыгыш
ясаганнар, Дөнья чемпионатларында
да катнашканнары бар икән. Командадагы урыннарны яшьләргә калдырыр вакыт җиткәч, спортны ташламаганнар: һәвәскәр чемпионатларда чыгыш ясый башлаганнар.
- «Мастерс» турнирында чыгыш
ясавыбызның максаты - халыкка
синхрон йөзүнең ни дәрәҗәдә матур
спорт төре булуын аңлату. Профессиональ спортчылар карьераларын
тәмамлагач, үзләре өчен генә түгел,
ә җанатарларын сөендерү өчен дә
спорт белән шөгыльләнүләрен дәвам
иттерергә тиеш, - ди команданың тренеры һәм менеджеры Хироши Катори.
Хироши, Майя һәм Сайяның
Россиягә беренче тапкыр килүләре
икән. Аларга шәһәр бик ошаган, аның
күпмилләтле кала булуы аеруча таң
калдырган. Япония кунаклары Дөнья
чемпионатының югары дәрәҗәдә
оештырылган булуын да билгеләп
үтте.
- Казанда халык һәрвакыт елмаеп
кына тора, бик дустанә. Волонтерлар
исә аеруча зур ярдәм күрсәтә. Бирегә
тагын килер идем, - ди Майя Кимура.
Россия өчен дуэтларда Лариса Титова һәм Снежана Никандрова чыгыш
ясады. Алар 7 яшьтән үк йөзү белән
шөгыльләнәләр икән. 16 яшьләрен тутыргач, дуэт барлыкка китерергә уйлаганнар. Хәзер исә, эш һәм гаиләләре
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7-8-нче урыннар

15.30

CHN - GRE (Кытай - Греция)

5-6-нчы урыннар

20.30

AUS - ITA (Австралия - Италия)

3-4-нче урыннар

22.00

USA - NED (АКШ - Нидерланд)

1-2-нче урыннар

23.20

Бүләкләү тантанасы

10.00

Хатын-кызлар. Төркемнәр. Комби

Финал

АЧЫК СУДА ЙӨЗҮ (КАЗАНСУ)

була торып та, спорт турында онытмыйлар. Әлеге турнир өчен программаны да үзләре әзерләгән.
- Без Россиянең синхрон йөзү
җыелмасы чыгышларын күзәтеп барабыз. Әлбәттә, безнең программа ул
кадәр катлаулы түгел. Шулай да, чыгышыбызны кызыклы итү өчен кайбер элементларын алдык, - ди Лариса.
Спортчылар Гатчинада яши. Лариса җирле администрациядә балалар спортын үстерү бүлегендә эшли,
ә Снежана исә - табиб-невропатолог.
Үз пациентларының барысына да йөзү
белән шөгыльләнергә киңәш итә икән.
- Фитнес, аэробика, степаэробика - буыннар өчен шактый
зур йөкләнеш. Ә суда исә буыннар
ял итә, мускулларның һәр төркеме
эшли. Әлбәттә, синхрон йөзү белән
һәркем шөгыльләнә алмый: биредә
гимнастика, акробатика кирәк.
Шуңа күрә спорт белән шөгыльләнә
башларга теләүчеләргә аквааэробиканы киңәш итәр идем. Аннары
исә йөзүгә күчсәләр дә була. Башта көненә 30 минут та җитә, аннары
исә йөкләнешне 1 сәгатькә кадәр арттырырга кирәк, - дип киңәш итә синхрон йөзүче-табиб.
«ДЧ хәбәрчесе» әңгәмәдәше
сүзләренчә, спорт кешегә яшьрәк
күренергә ярдәм итә. Бассейнга йөреп
булмый икән инде, гимнастика белән
шөгыльләнергә мөмкин. Табибның
киңәшенә колак салучылар бәлки
икенче елга «Мастерс» турнирына барып, медальләр өчен дә көрәшер әле.
Биредә бит җиңелүчеләр юк.

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)

ESP - RUS (Испания - Россия)

«МАСТЕРС». СИНХРОН ЙӨЗҮ
«АКЧАРЛАК» БАССЕЙНЫ

«Мастерс» турнирында тәҗрибә буенча да,
профессияләр буенча да чикләүләр юк: анда Россия
невропатологы да, Япониядән килгән игезәкчемпионнар да катнаш ала.

астерс» бәйгесенең икенче
көнендә синхрон йөзү буенча ярышларда дуэтлар
үзара көч сынашты. Биредә профессиональ спорт белән шөгыльләнгән
затларның аз булуына карамастан,
әлеге ярышлар халык арасында шактый популяр. Волонтерларга ярышка
соңга калган тамашачыларны кире
борырга да туры килә хәтта... Чөнки
урыннар юк.
- Кызганыч, шәһәрнең икенче башыннан ук килгән идек. Бик күрәсебез
килде, - ди ярышларга малае белән
килгән Марина Абдуллина.
Тик аның үкенече озакка бармады. Волонтерлар аңа төштән соң
ирекле программалар башланачагы, иртәрәк килгән очракта ярышларга һичшиксез эләгәчәкләре турында
аңлатты. «Мастерс» ярышларына керү
бушлай. Катнашучылар саны 10 нан
артмый, программалары кыскартылган, хөкемдарлар балларны тиз куя,
шул рәвешле ярыш ярты сәгать эчендә
тәмамлана.
Чемпионатның икенче көнендә
медальләр өчен дүрт яшь категориясендә алты дуэт үзара көч сынашты.
50-59 яшьлекләр арасында алтын медаль өчен көрәш Бөекбританиядән
ике һәм Бельгиядән бер пар арасында
барды. Башка яшь категорияләрендә
исә дуэтлар берешәр генә: 40-49 яшь
- Германия, 30-39 яшь - Россия, 2529 яшь - Япония. Димәк, медальләр
һәркемгә эләгә дигән сүз.
Япония спортчылары арасындагы чыгыш турында аерым әйтеп китү

14.00

дирекциясе» КБАО

9.00

Ир-атлар/хатын-кызлар. 3 км. 25 - 29

Финал

9.20

Ир-атлар/хатын-кызлар. 3 км. 30 - 34

Финал

9.40

Ир-атлар/хатын-кызлар. 3 км. 35 - 39

Финал

10.00

Ир-атлар/хатын-кызлар. 3 км. 40 - 44

Финал

10.20

Ир-атлар/хатын-кызлар. 3 км. 65 - 69

Финал

10.20

Ир-атлар/хатын-кызлар. 3 км. 70 - 74

Финал

10.20

Ир-атлар/хатын-кызлар. 3 км. 75 - 79

Финал

10.20

Ир-атлар/хатын-кызлар. 3 км. 80 - 84

Финал

10.50

Ир-атлар/хатын-кызлар. 3 км. 45 - 49

Финал

11.10

Ир-атлар/хатын-кызлар. 3 км. 50 - 54

Финал

11.30

Ир-атлар/хатын-кызлар. 3 км. 55 - 59

Финал

11.50

Ир-атлар/хатын-кызлар. 3 км. 60 - 64

Финал

ФИНА ПАРКЫ ЧАРАЛАРЫ
ПРОГРАММАСЫ
7 август
12.00

Көндезге концерт программасы, спорт зарядкасы,
конкурслар, ярышлар трансляциясе

17.0018.00

Татарстан һәм Россиянең иң яхшы иҗат коллективларыннан
концерт программасы

18.0019.00

Татарстан Республикасы КВН командалары фестивале

19.0021.00

«Чемпионат ритмында» бию фестивале юнәлешләре финалы

21.0022.00

«Танцы под водой» шоу-программасы
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