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Триумф!
СУ ТУБЫНДА БЕРЕНЧЕ «АЛТЫН»НЫ АКШ КОМАНДАСЫ ЯУЛАДЫ
Чемпионат белән бергә башланган
су тубы уеннарына, ниһаять, йомгак
ясар вакыт җитте. Хатын-кыз җыелма
командалары кичә медальләрне
бүлеште. Дөресрәге, җиңүче булу
өчен суда чын мәгънәсендә төнге
көрәш оештырдылар. Берсеннәнберсе мавыктыргыч ике матчны

«ДЧ хәбәрчесе» дә күзәтте.
Су спорты төрләре буенча дөнья
чемпионаты кысаларында хатынкызлар арасында узган уеннарның
бронза медале өчен Италия һәм
Австралия командалары очрашты.
Италия җыелмасы турнирның соңгы
матчына җиңелүләрсез килеп җитте,

дип әйтергә дә мөмкин. Нидерланд
җыелмасына каршы бердәнбер
абынган матчның да төп вакыты
уртак исәпкә төгәлләнгән иде бит.
Бары тик пенальти сериясендә генә
Италия кызлары уңышсызлыкка
очрады һәм аларны финал
3
читләп үтте.
>>>>>> бит
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«ЧЕМПИОНАТ ТУТАШЫ» ИСЕМЕН
АНАСТАСИЯ ВОЛОДИНА ЯУЛАДЫ
ФИНА паркында узган бәйгенең сайлап алу турында катнашкан
2 меңләп кыз арасыннан 15 кыз финалга узды. Алар иң позитив,
нәзакәтле, сәләтле һәм спортны үз иткән туташ исемен йөртү
хокукы өчен көрәште. Жюри карары белән, конкурсның төп
җиңүчесе буларак кыйммәтле таҗны Казаннан Анастасия Володинага кигерттеләр.

ЙӨЗҮ

ГАҖӘЕП КӨН
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өнья рекорды да куелды, бер
«бронза»ны өчкә бүлергә,
кайбер йөзүчеләргә финалга чыгу өчен икешәр тапкыр
йөзәргә дә туры килде, тамашачыларны суга чумар дәрәҗәгә җитеп
үз иле йөзүчеләренә көч бирүенең
дә шаһиты булдык.
Ярышлар вакытында 12 меңләп
тамашачы сыйдырышлы трибунада
беренче карашка буш урыннар юк
шикелле иде. Чемпионат ахырына
якынлашкан саен, җирле тамашачы да аның кадерен ныграк аңлый
башлады, күрәсең. Ә бүген ял көне
булуын да исәпкә алсак, трибунада алма төшәр урын да булмаячак
әле. Димәк, Россия спортчыларына
бүгенге ярымфиналларда уңышлы
чыгыш ясап, финалга юллама яулап куярга кирәк. Финалда мондый
көчле рухлы тамашачылар ярдәме
белән суда йөзеп түгел, очып барырга да була.
Нәкъ менә тамашачылар ярдәме
белән Россия йөзүчесе Евгений Рылов бронза медаль яулады да бугай инде. Финал дистанциясенең
дүрттән өч өлешен узганнан соң
Евгений әле дүртенче урында гына иде. Менә шул вакытта тамашачылар ярдәмгә кушылды да инде.
Арада үзе суга чумып, Евгенийны
этеп бармаса да, өченче урында
баручы Япония йөзүчесенең каршына чыгып, комачаулык итәргә
теләүчеләр булмый калмагандыр.
Булышты бит, әй – Евгений Рылов соңгы метрда гына Япония
йөзүчесенең «борынына чиртте».
Икенчегә үк күтәрелергә аз гына
бәхет читләп үтте.
Алтын медальгә әлеге дистанцияне 1:53.58 нәтиҗәсе белән йөзеп
узган австралияле Митчелл Ларкин
ия булды. Икенче урында – Польша спортчысы Радослав Кавецки.
– Нәтиҗә – искиткеч, – диде
Евгений финишка килеп җиткәч. –
Бик канәгатьмен. Тик икенче урынга күтәрелеп булмады, алданрак
тизләнеш аласы калган. Максатым
гади иде – үз вакытымны яхшырту.
Шуңа ирештем дә. Үземне батырлык кылдым дип санамыйм.
Бу көнне «Казан Арена»да кичке программа хатын-кызларның
100 метр арага ирекле стильдә
йөзү белән башланып киткән
иде. «Фаворит – Сара Шестрем»,
– диде спорт белгечләре Швеция
спортчысының Казанда дөнья рекорды да куюын истә тотып. Ярымфинал узышындагы күрсәткечләр
дә шулай фикер йөртергә этәрә иде
шул. Әмма Австралиянең бертуган йөзүчеләре Кэмпбелллар гына
моның белән килешергә теләмәде.
Дөресрәге,
апалы-сеңелле
йөзүчеләрнең ке черәге – 21 яшьлек Бронте Кэмпбелл лидерлыкны старттан ук кулына алып, «ал-

тын» өчен көрәштә җиңүче булды.
Ә апасы – Олимпия чемпионы Кейт
Кэмпбелл өченче урын яулады.
Кичәге йөзү көнендә дөнья
рекорды яңармады, ә менә яшь
спортчылар үз күрсәткечләрен
яхшырта алды. Иртән 200 метрга аркада йөзү буенча ярышларда Россия йөзүчесе 16 яшьлек
Дарья Устинова яшьләр арасындагы дөнья рекордын яңарткан иде.
Ярымфиналга чыккан йөзүченең
рекордлы күрсәткече 2 минут 9,16
секунд булды. Ә финалга юллама алачак йөзүдә бу рекордны
тагын яңартты (2 минут 8,74 секунд) һәм бүген без аның финалда йөзүен күрәчәкбез. Россия
җыелмасында буыннар алмашы –
яшьләргә өстенлек бирү акрынлап
үз нәтиҗәсен бирер кебек.
Игътибарны җәлеп итәрлек
ярымфинал ярышының шаһиты булырга туры килде. 100 метр арага
узышта фальстарт аркасында медаль өчен көрәштән мәхрүм калган Владимир Морозов, 50 метрлы
арага ирекле йөзүнең ярымфиналында АКШ йөзүчесе Энтони Ирвин
белән бер үк вакыт күрсәтеп, 8 нче
урынны бүлеште. Ә андый вакытта
ике спортчы арасында өстәмә узыш
билгеләнә. Бу юлы да шулай булды
һәм гадел көрәштә Морозов җиңү
яулап финалга узды.
Тәртип буенча өченче булып торган финалда – 200 метрга брасс белән йөзүдә дөньяның
иң яхшы 8 спортчы кызы узышында Казан Чемпионаты өчен
күренмәгән, гомумән сирәк очрый торган хәлне күзәттек. Әлеге
узышта бронза медальне берьюлы
өч спортчы бүлеште. Нишләтәсең,
барысын да техника билгели.
Ярый әле мактау баскычында урын
җитәрлек. Күңелең генә киң булсын. Алтын медальне Япония кызы Канако Ватанаби алды, финишка икенче булып америкалы Мика
Лоуренс килде.
Шул ук төр һәм дистанциядә
узышкан ир-ат йөзүчеләр арасында
алтын медальне немец егете Марко Кох алды. Икенче булып финишка америкалы Кевин Кордес килде.
Призлы өчлекне венгрияле Даниэль Гьюрта япты.
Көн эстафета белән төгәлләнде.
Ир-атлардан торган дүртлеккә
200 метр арага ирекле йөзүдә бар
булган осталыгын үзе өчен генә
түгел, ә иле, командадагы башка егетләр өчен дә бирергә туры
килде. Бу юлы Россия спортчыларына тамашачының аягүрә басып
көч бирүе генә җитмәде – Данила
Изотов, Александр Красных, Михаил Довгалюк һәм Александр Сухоруковтан торган команда лидердан
2,56 секундка калышып, дүртенче
булды.

Текст: Фәрит Салихов, фото: Ринат Нәҗметдинов

Су спорты буенча дөнья чемпионатының
алтынчы йөзү көне «тыныч» кына
узып китә алмады.
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Ватерполодагы шәхси бүләкләр
Рэйчел Фаттал (АКШ) турнирның иң

Зое Аранчини (Австралия), һөҗүмче

кыйммәтле уенчысы булып таныла

Роберта Бьянкони (Италия), үзәк уенчы

Эшли Джонсон (АКШ), голкипер

Мауд Мегенс (Голландия), һөҗүмче

Ками Крейг (АКШ), үзәк уенчы

Рита Кестейи (Венгрия), һөҗүмче

СУ ПОЛОСЫ • ХАТЫН-КЫЗЛАР • ФИНАЛ
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Текст: Галия Сафина, фото: Рамил Гыйльванов
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СУ ТУБЫНДА БЕРЕНЧЕ МЕДАЛЬЛӘР
Дәвамы. Башы 1нче биттә.
Шуңа да өченче урын өчен барган көрәштә 2004 елгы Олимпия уеннары чемпионнары, 5
тапкыр Европа мәйданын яулаган
җыелманы
фаворитлар рәтенә кертүчеләр дә булды.
Ә бит Австралия кызларының андый уңышлары булса да ерак тарихта калган. Төп җиңүләре - җәйге
Уеннарда чемпион калганнан соң
да 15 ел вакыт узып киткән.
Әмма
уен
башланганчы фаворит булып исәпләнгән
командаларның җиңелү ачысы
татуын су тубы турнирында шактый күрдек. Кем әйтмешли, титуллар түгел, ә әзерлеккә ия спортчылар уйный. Шуны исбатларга
теләгәндәй, Австралия кызлары уен
башында ук ике туп кертү бәхетенә
ирешә. Әмма, артык канатланып
киттеләрме шунда, әллә уңышка
җиңел генә ирешеп булуына ышандылармы, старт уңышы акрын гына
югала барды. Италия ватерполчылары, киресенчә, тиз генә «уяна»
алу шатлыгыннан бер-бер артлы
нәтиҗәле һөҗүмнәрне оештырып
кына торды – уенның беренче чиреге алар файдасына төгәлләнде
– 3:2.
Италия ватерполчыларының
шундый гадәте бар: алар үз
көчләренә ышанып, уен җебен үз
кулларына алса, көндәшенә исәпне
тигезләргә мөмкинлек бирми. Бу
юлы да уенның беренче яртысын-

да шулай булып чыкты – Австралия
кызлары исәпне кыскартып кына
куюы була, шунда ук Италия ватерполчылары тагын бер уңышлы
һөҗүм ясау бәхетенә ирешә.
Уенның экваторы, шул рәвешле,
Италия җыелма командасы файдасына төгәлләнде – 5:3.
Австралия командасы остазы Джордж МакФадден тәнәфестә
шәкертләренә нинди киңәш бирде
икән: кызлар ялдан соң ышанычлырак уйный башлады. Өченче бүлектә
исәп тигезләнеп кенә калмады, Австралия ватерполчыларының психологик яктан өстенлеге дә күзгә
ташланды.
Уенның соңгы чирегендә командалар икешәр туп алмашудан ерак
китә алмады. Бу - уенның акрын
гына «лотереяга», ягъни пенальти
сериясенә таба баруын аңлата иде.
Пенальти сериясендә Италия
җыелмасы тактик яктан үзгәреш
кертте – өченче мөмкинлек алдыннан капкачысын алмаштырды. Менә
шул хәйлә үз нәтиҗәсен бирде дә
инде. Запаста утырган капкачы бер,
әмма «бронза»га тиң тупны тота
алды. Ә аның командасындагы уенчылар оста мәргән булуларын исбатлады. Австралия командасы, беренче дүртлеккә эләксә дә, бу көнне
аның кызлары иң кызганыч хәлдә
калучылар булгандыр.
Әлеге уеннан соң ук башланган «алтын матч» - Нидерланд-АКШ
каршылыгы - киеренкелеге ягыннан һич кенә дә калышырлык түгел

иде. Шулай булмый ни: дөнья чемпионы исеме өчен уйнау аерым бер
уенчының карьерасында бер тапкыр
гына булырга мөмкин.
Финалчылар әлеге хәлиткеч
уенга килеп җиткәнче, ни гаҗәп,
турнирда җиңелү ачысы татырга
өлгергән иде инде. Дөрес, әлеге
уңышсыз матчлар төркем этабында
ук булды. Ләкин АКШ җыелмасына
да, Нидерланд кызларына да үз
төркемнәреннән алдагы раундка
чыгарга берни комачаулык тудыра алмады.
Казандагы Су спорты буенча дөнья чемпионатын әлеге ил
җыелма командасындагы уенчылар гына түгел, җанатарлары да
хәтерләрендә озак саклар әле. Шулай булмый ни: чирекфиналларны
гына искә төшерегез. АКШ кызлары турнирдан гамәлдәге чемпионнар – Испания ватерполчыларын (8:5) төшереп калдырды бит. Ә
Нидерланд җыелмасының пенальти
сериясендә Италия командасыннан
өстен чыгуын бер тапкыр телгә алган идек инде.
Финал уенында ялгышырга ярамый. Шуңа да, көчләр тигез булса
бигрәк тә, командалар сакчыл уен
күрсәтергә тырыша. Нәкъ сугыш кырындагы кебек – дошман тылын
күзәтми торып, ашыгыч һөҗүмгә
барып булмый. Үз көчеңә артык
ышану аркасында алтын медальне
кулдан ычкындыруың да ихтимал.
Бу юлы да шулай булып чыкты,
командалар сакчыл уен күрсәтте.

Көндәшенең аз гына ялгышуын көтә
белү мөһимрәк иде шул. Ләкин андый тактика да уенчыларны алҗыта
шул. Экваторга килеп җиткәндә
исәп 2:2 генә булса да, кызларның
ни дәрәҗәдә көч түгүләре
сүзсез дә аңлашыла иде кебек.
Андый вакытта чыдамлык эшкә
җигелергә тиеш. Өченче чиректә
Америка кызларының 2 туп аермасы белән алга чыгуы хәлиткеч мизгел булды кебек. Нидерланд кызларына кичәге матчта андый аерманы юкка чыгару мөмкин эш түгел
иде шул. Өстәвенә, Америка кызлары сайлаган тактика сәгать кебек төгәл эшләде.
Шулай да соңгы чиректә Нидерланд кызлары уенны бераз
гына мавыктыргыч мизгелләргә
баета алды – көндәш капкасына бер туп кертеп куйдылар. Финал сыбызгысы яңгыраганчы кабат һөҗүмнәр оештырылса да,
Америка капкасына ышанычлы
«йозак» эленгән иде инде – 5:4.
Вакыт бетте, хөкемдарның сыбызгы тавышы озак кына арена өстендә
эленеп торды, боларның берсен дә
ишетмәгән АКШ җыелмасының баш

тренеры Адам Крикориан һәм аның
кул астындагы штаб «алтын кызлар»
янына суга сикерде. Су тубы турнирлары, кем генә җиңү яуласа да,
шундый матур гадәтне тормышка
ашыру белән тәмамлана.
АКШ тренеры Адам Крикориан
җиңү серен болай аңлата:
- Матч ахырында безнең уен үз
юлыннан чыга башлады, тиз арада
«турайтырга» кирәк булды. Соңгы
өч матчтагы кебек, cакта яхшы уйнадык. Командабыз алга куелган
максатны гел истә тотты.
Ә капкачы Эшли Джонсонның
уенын ул сокландыргыч дип
бәяләде.
Бәхеттән ихластан шатланган
уенчы исә хисләрен тыеп тора алмый иде.
- Хисләр ташкынында йөзәбез! дип шатлыгын уртаклашты соңыннан
Эшли Джонсон. - Нәрсәнедер озак
кына көтеп ирешкәч канәгатьләнү
хисләре татыган кебек хис итәм
үземне. Мин бик шат, башка нәрсә
турында хыяллана да алмыйм. Без
бик озак шөгыльләндек, команда
өчен тырыштык. Һәм барысы да тормышка ашты!

Нәтиҗәләр
Финал
АКШ - Голландия

5:4 (0:1, 2:1, 3:1, 0:1)

3-нче урын өчен матч
Австралия - Италия

7:7 (2:3, 1:2, 2:0, 2:2) (3:5 - пенальти буенча)

Дөнья чемпионаты хәбәрчесе-2015

Тереклек суы

шимбә, 8 август 2015 ел

РАСПИСАНИЕ

АЧЫК СУДА ЙӨЗҮ. «МАСТЕРС»

8 АВГУСТ

4

ВАКЫТ ЯРЫШ
ЙӨЗҮ
17.32

50 м. Баттерфляй. Хатын-кызлар

Финал

17.39

50 м. Ирекле стиль. Ир-атлар

Финал

17.47

200 м. Аркада. Хатын-кызлар

Финал

18.13

100 м. Баттерфляй. Ир-атлар

Финал

18.55

800 м. Ирекле стиль. Хатын-кызлар

Финал

19.17

4x100 м. Ирекле стиль. Микст

Финал

СУ ПОЛОСЫ. ИР-АТЛАР

Текст: Дарья Турцева, фото: Рамил Гыйльванов

МАСТЕРЛАР
КАЗАННЫ
ЯУЛАДЫ

14.00

AUS - USA (Австралия - АКШ)

7-8-нче урыннар

15.30

MNE - HUN (Черногория - Венгрия)

5-6-нчы урыннар

20.30

GRE - ITA (Греция - Италия)

3-4-нче урыннар

22.00

CRO - SRB (Хорватия - Сербия)

1-2-нче урыннар

23.20

Бүләкләү тантанасы

КАРЫЙК!

367 ветеран ачык суда йөзде

К

азансудагы йөзүләр – төп йөзү
ярышлары алдыннан күнегү
генә, ди «Мастерс» чемпионатында катнашучылар. Казансу елгасын яулап алганнан соң, аларның әле
кыска арада – бассейндагы узышларда катнашасы бар. Ачык судагы
3 чакрым арага марафон белән чагыштырганда, бассейндагы узышлар, дөрестән дә, кыска дистанция булачак. Асылда, анда да бернинди дә өстенлекләр юк. Ветеран
йөзүчеләргә дә бассейнда профессионаллар кебек үк 50дән алып 800
метрга кадәр булган арада көч сынашасы була. Шулай булгач, ветераннар арасындагы йөзү «мастер»лары
– һәр эшкә дә оста.
Казанда һава торышы бер дә артыгын иркәләми: һава температурасы - 23, суда 20 градус җылы. Җил дә
ару гына дулкыннар кузгата. Ләкин
Игорь Павлович Бровин өчен бу киртә
тудырмый.
- 83 яшемдә мине берни дә куркытмый! Суны берничек тә дә җылытып
булмый, шулай булгач йөзәргә генә
кала! - дип елмая иң тәҗрибәле
йөзүчеләрдән саналган Игорь Павлович.
Аның белән йөзүчеләр арасында
Испаниядән Винсент Миллер белән
Россиядән Станислав Власовский
да бар. Алар әле яшьрәк, икесенә дә
80 генә.

Игорь Павлович Бровин даими
рәвештә «ветераннар» арасындагы
ярышларда катнаша. Узган елгы 3 чакрым арага куйган рекорды – 44 минут.
Казансуда ул шул күрсәткечне кабатларга җыена. Калган спортчылар да
үз вакытларын яхшырту нияте белән
старт сызыгына баса.
- Минем өчен медаль артык
әһәмияткә ия түгел. Иң мөһиме - катнашу, аралашу, мохит. Хис-кичерешләр
ел буена җитәчәк, Англиядә узачак алдагы стартларга кадәр озатып барачак, – ди «Мастерс»та даими катнашучы Эдуард Берсенев.
Ачык су – ләззәт бирә торган микроклиматка ия «түбәсез» бассейн.
Монда үзең һәм көндәшләр белән
генә түгел, табигый көчләргә каршы
да көрәшәсең. Кырыйда бортлар көтеп
тормый – таяныр нокта да юк. Шуңа
да карамастан, шактый хатын-кыз Казансу кыенлыкларына каршы йөзәргә
җөрьәт иткән.
25-29 яшьлекләр арасында көмеш
һәм бронза медальләрне АКШтан
игезәкләр Сара һәм Мэри Холман
яулады, ә «алтын» Германия йөзүчесе
Дженни Вахсмутка эләкте.
– Бераз дулкыннар булды, ләкин
тулаем алганда, бар да яхшы. Узган
ел Монреальдә чемпион булып танылган идем, ләкин ярышлар бер үк
көнне булгач, ачык суда йөзә алмадым.
Быел оештыру яхшырак. Шулай бул-
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гач, әле бассейнда да медаль алырга
хыялланам, – ди Германиядән килгән
чемпион.
Ир-атлар арасында шул ук
категориядә иң яхшылар рәтендә Россия йөзүчеләре Владимир Малгин (бронза) һәм Александр Шимин
(алтын), Люксембургтан Тибо ле Далуур. Финалчылар арасындагы көрәш
бик җитди булып чыкты. Аларны берберсеннән секундлар гына аерып торды.
– Чемпионатның Россиядә булуын
белү белән шөгыльләнә башладым.
Көн саен ике тапкыр – иртән һәм кичен, – ди Владимир Малгин.
Спортчы әйтүенчә, җиңүчеләр
өчлегендә булырга аңа җыр булышкан. Дистанцияне йөзеп чыкканчы ул
15тән артык җыр башкарырга өлгергән.
Төрле жанрдагы җырлар... Финиш
алдыннан гына барлык уйларны да
медальгә генә юнәткән.
– Суның салкын булуын уйламас өчен җырлыйм, туңган булсам, онытылам. Нидер авырта башлый икән, җырлый-җырлый йөзәм,
– дип серен ачты бронза медаль яулаган спортчы.
Ачык суда йөзү ярышында 367 кеше
катнашты. Бу әле чик түгел – «Мастерс» чемпионатын оештыручылар
бассейндагы йөзү ярышларында тагын да күбрәк спортчыны көтә. Алары 10 августта старт ала.

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

Фото: Рамил Гыйльванов

ФИНА ПАРКЫ ЧАРАЛАРЫ
ПРОГРАММАСЫ
8 август
12.00

Көндезге концерт программасы, спорт зарядкасы,
конкурслар, ярышлар трансляциясе

17.0019.00

Татарстан һәм Россиянең иң яхшы иҗат коллективларыннан
концерт программасы

19.0021.00

«Сәләт» яшьләр оешмасы фестивале

21.0022.00

«Танцы под водой» шоу-программасы
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