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КАЗАННЫ УЗЫП КИТҮ АВЫР БУЛАЧАК
Халыкара йөзү федерациясе (FINA)
Президенты Хулио Маглионе
Казанда узган Су спорты төрләре
буенча дөнья чемпионатын тарихтагы иң яхшы ярышлар дип атады.
Спорт объектларының сыйфаты
һәм Казан халкының кунакчыллыгы аны чын мәгънәсендә уникаль

итте, дип саный ул. Чемпионатның
никадәр югары дәрәҗәдә булуын
ябылу тантанасы тагын бер кат
ассызыклады. Чараның башыннан ахырына кадәр суның көче,
аның энергиясе хакында тамаша
күрсәтелде. Бию-җырлар да су
астында башкарылып һәркемне

шул сихри дөньяга алып кереп
киткәндер. Ә Чемпионатта катнашкан илләрнең флагларын тотып
FINA гимнын башкарганда һәркем
нең: спортчыларның да, волонтер
ларның да, тамашачыларның да
күңелләре горурлык хисе белән
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Текст: Рәмзия Закирова

Казанда уздырылган
Су спорты төрләре
буенча дөнья
чемпионатының соңгы
көнендә 8 комплект
медаль уйнатылды.

50 м. Аркада. Ир-атлар
Франция

Камиль Лакурт

24.61

АКШ

Мэтт Греверс

24.69

Австралия

Бен Трефферс

50 м. Брасс. Хатын-кызлар

Д

өнья чемпионатының ябылу тантанасына өч сәгать
чамасы гына вакыт калса да, «Казан Арена» стадионы
кассасының тәрәзәсенә чиртүчеләр
бар иде әле. Арада ябылу тантанасына гына түгел, нәкъ менә
санаулы минутлардан башланачак йөзү ярышларына билет
эзләүчеләр шактый күзгә чалынды.
Бу аңлашыла да – Чемпионатның
соңгы ярышы, өстәвенә кичке программа фәкать финал узышларыннан гына тора. Моннан да мавыктыргычрак көч сынашуны тагын
кайда күрер идең?
Дөрестән дә, аншлаг иде шул
монда. Күпчелеге Россия тамашачылары. Алардан соң Америка,
Австралия, Франция, Кытай кебек
илләрдән килгән җанатарлар... Финалда кемнәрнең көч сынашасын,
медальгә кемнәрнең дәгъва кылачагын чамаларга була иде.
Ярышларга
чагыштырмача
яшь состав белән килгән Россия
йөзүчеләре өчен Чемпионатның
алдагы
көннәре
башларны
әйләндерерлек уңышлар бүләк
итмәде. Шуңа да соңгы финалларга өмет багланды. Кызганыч, Россия
командасын соңгы көнне дә уңыш
урап узды. Владимир Морозов үз
дистанциясендә бишенче нәтиҗә
күрсәтсә, Юлия Ефимованың да
икенче алтын медаль яуларга көче
җитмәде. Шулай да медальсез дә
калмады – «бронза» отты.
Чемпионаттагы йөзү ярышларының үзгәлекләре күп булды. Әйтик, Австралиядән бертуган кызлар – Бронте һәм Кейт
Кэмпбелларның финалда берничә
тапкыр янәшә йөзүләрен, мактау
баскычына бергә урнашуларын
күрдек. Моннан берничә көн элек
кенә Бронте Кэмпбелл - «алтын», ә
бертуганы Кейт Кэмпбелл «бронза»
яулаган иде. Чемпионатның соңгы
көнендә дә алар янәшә йөзде,
тарихның кабатлану мөмкинлеге
бар иде. Тик бу юлы «алтын» хуҗасы
гына үзгәрешсез калды.
Ир-атлар арасында бассейндагы иң ерак ара – 1500 метрлы
дистанциягә йөзү дә соңгы көнгә
калдырылган иде. Кыска арага узышуларда киеренкелеккә
ияләнеп беткән тамашачыларның
бераз гына сабырлыгын сынарга
мәҗбүр иткән узышның финишы да
«күңелсез» булды. Лидерлыкны үз
кулларына алган Италия йөзүчесе
Грегорио Палтриньери финишка
да үзе генә керде. Икенче урында Америкадан – Коннор Джаегер,
өченчедә – Райан Кохрейн. Шунысы да игътибарга лаек: күп тапкырлар дөнья һәм ике тапкыр Олимпия
чемпионы, Кытай йөзүчесе Сунь Ян
әлеге финалда чыгыш ясау хокукын
яуласа да, ярышта катнаша алмады.
Үзе әйтүенчә, аның йөрәге белән
проблемалар барлыкка килгән.
Соңгы йөзү көнендә дөнья рекорды көтүчеләр дә булгандыр.
Әлеге хыяллары чынга аша язып
та калды хәтта. Хатын-кызлар арасында 400 метр арага комплекслы
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«КАЗАН АРЕНА» ДА
СОҢГЫ ТАМЧЫ
йөзүдә Венгрия кызы Катинка Хоссу шактый дистанцияне дөнья рекорды күрсәткеченнән алда барды.
Ләкин азаккы 20-30 метрга көче
җитеп бетмәде – рекордсыз гына
«алтын» яулады.
Йөзү ярышларына бер-бер артлы ике эстафета – 4х100 метр арага комплекслы узышлар йомгак
куйды. Менә бу спорт тамашасы ичмаса! Җиңүгә илтүче йөзү
юлында тактиканы да, спортчыларны да дөрес сайларга, аерым
спортчыларның сәләте дә, команда рухы да беренче планга чыгарга тиеш. Шул вакытта гына команда мактау баскычына күтәрелә ала.
Ир-атлар арасындагы йөзүдә иң
көчле команда булып америкалылар танылды – 3:29.93 секунд
күрсәткече белән алар финишка
беренче булып килделәр. Ә хатынкызлар арасында ярышта, шуның
белән бергә Чемпионатның иң
соңгы бәйгесендә Кытай командасы «алтын»га хуҗа булды.
Чемпионат нәтиҗәләре буенча
иң яхшы йөзүчеләр дип, 5 финалда (200, 400, 800, 1500 метр һәм
4х200 метрлы эстафетада ирекле
йөзү) җиңүче булган Американың

18 яшьлек спортчысы Кэти Ледеки белән 400 һәм 800 метрда «алтын» алган Кытай егете Сунь Ян
танылды. Йөзүдәге иң яхшы команда – АКШ. Әлеге ил йөзүчеләре

23 медаль (8-10-5) яулады. Австралия йөзүчеләренең –16 (7-3-6),
Кытайның – 13 (5-1-7) медале бар.
Россия йөзүчеләре – 11 нче урында – 4 (1-1-2).

ТУРЫ СӨЙЛӘМ
Дайо Сето (Япония),
400 метр арага комплекслы йөзү буенча дөнья чемпионы:
– Бүгенге иртә минем өчен шактый авыр булды. Шулай да мин финал йөзүенә кадәр психологик яктан дөрес әзерләнү җаен таптым. Шуның
нәтиҗәсендә стартка җиңүчеләргә хас рух белән чыктым. Менә шул әзерлек
яхшы күрсәткеч белән алтын медаль яуларга булышты да инде. Әлеге
дистанциядә ике ел элек Барселонадагы Чемпионатта җиңү яулаган идем.
Шуңа да уңышны кабатлавы җиңел булмады. Күпмедер дәрәҗәдә басым булуын сиздем. Шушы ике елда әлеге дистанциядә бик уңышлы чыгыш ясамадым. Шуңа да чемпион титулын яклап, яхшы нәтиҗәгә ирешәсем килде. Үз
көчемә ышандым. Алтын медаль яулый алуым миңа бик зур канәгатьлек бирә.
Юлия Ефимова (Россия),
100 метрлы арага брасс белән йөзүдә дөнья чемпионы:
- Алтын медаль яулаганда иң матур хисләр кичердем. Гомумән, үз
илемдәге Чемпионатта шундый мөмкинлекне кулдан ычкындырмавыма
сөенеп туя алмыйм. Төп көндәшлек мин һәм Рута арасында булыр, дип фаразладык. Шулай булгач, Швеция йөзүчесенең җиңүе көтелмәгән хәл булды. Җиңелгән кәеф кырыла, билгеле. Ләкин аерма бик аз гына. 50 метрга
йөзү шундый рулетка инде ул: аз гына финиш сугуында тоткарлансаң, беренче урыннан өченчегә төшеп каласың. Рутага да, башка көндәшләремә
дә карамадым. Үз стилемдә йөзәргә тырыштым.

«Зур спорт
бәйрәмен
оештыра
алдык»
Казанда Су спорты
буенча дөнья чемпионаты
тәмамланды. Ике атна
эчендә 75 комплект
медаль уйнатылды,
12 дөнья рекорды һәм
7 планета беренчелекләре
рекордлары яңартылды.
Чираттагы Су спорты
буенча дөнья чемпионаты
Будапештта узачак.

«Б

удапешт-2017» оештыру
комитеты рәисе Лайос
Коша сүзләренә караганда, Казандагы Чемпионат шулкадәр
югары дәрәҗәдә оештырылган ки,
аларга мондый дәрәҗәгә күтәрелү
өчен генә дә шактый зур тырышлык
куярга туры киләчәк.
- Беренчедән, без әлеге Чемпионатны бары тик 2021 елда гына кабул итәргә тиеш идек. Тик Мексика
баш тарткач, бу вакытны 2017 елга
күчерергә карар кылдык, - дип ассызыклады Лайос Коша. - 2012 елда
без бер тапкыр Дөнья чемпионатын
кабул иткән идек инде, шуңа күрә
тәҗрибәбез бар. Өстәвенә, киләсе
ике ел эчендә шактый зур эшләр
башкарып булачак әле, - диде Венгрия кунагы.
Будапештта узачак Дөнья чемпионаты белән бәйле кайбер
фактлар инде билгеле. Мәсәлән,
биредә өр-яңа бассейн төзи башларга җыеналар икән. Анда синхрон йөзү һәм суга сикерү кебек
ярышлар үтәчәк. Хай-дайвингны
исә Дунай елгасында, Парламент
бинасы каршында үткәрергә планлаштыралар.
Россиянең спорт министры Виталий Мутко Россиядә әлеге төр
Чемпионатның беренче мәртәбә
уздырылуы турында ассызыклап
үтте. FINA вәкилләренә рәхмәт
сүзләре җиткерде.
- Без сезнең йөзгә кызыллык китермәгәнбездер, дип ышанам. Иң югары дәрәҗәдә зур спорт
бәйрәмен оештыра алдык, - диде ул.
Министр китергән мәгълүматларга караганда, Су спорты
төрләре буенча дөнья чемпионаты чорында Казанга барлыгы 120
мең турист килгән. Ярышларга билет сатып алучылар саны 350 мең
булган.
- Быелгы Чемпионат шактый
үзенчәлекле булуы белән аерылып тора: су мундиале белән бергә
биредә «Мастерс» турниры да уза, диде Виталий Мутко.
Ул Татарстан җитәкчелегенә,
Казанга, биредә гомер итүче халыкка рәхмәт сүзләре җиткерде,
җанатарларны да игътибардан
читтә калдырмады.
- Бу көннәрдә трибуналарда шаккатыргыч атмосфера хөкем
сөрде. Җанатарлар үз ил спортчылары гына түгел, һәркем өчен җан
атты. Миңа калса, бу - иң мөһиме,
- дип ассызыклады Мутко.
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былу тантанасы Казанда
узган ярышларның тарихын чагылдырды, дисәк тә
ялгыш булмас. Оештыручылар
тамашачыларны Чемпионат кысаларында узган ярыш төрләре
һәм аларның җиңүчеләре белән
таныштырды. Спортчыларның
ярышлар барышындагы уйфикерләре, хис-кичерешләре
турында үзләре тарафынан
сөйләнгән кечкенә-кечкенә
хикәятләр кемне генә битараф
калдырды икән?
Әлеге Чемпионат - Россия
өчен чын мәгънәсендә уникаль
вакыйга, чөнки ул илебездә беренче мәртәбә үткәрелде һәм Халыкара йөзү федерациясеннән иң
югары бәя алды.
- Бу- FINA тарихындагы иң
яхшы Чемпионат. Рәхмәт, Казан,
Татарстан, Россия! Зур рәхмәт, Казан.. һәм сау бул! - дип белдерде FINA президенты Хулио Маг
лионе.
Дөнья чемпионатының ябылу тантанасы җыр-биюләр белән
үрелеп барды. Тамашачылар каршында танылган Россия йолдызлары һәм Татарстан артистлары чыгыш ясады. Рәсми кунак
лар исә оештырылуның югары
дәрәҗәсенә басым ясадылар.
- Казан үзенең теләсә нинди
спорт ярышларын кабул итәргә
әзер булуын тагын бер кат исбатлап күрсәтте, - дип ассызыклады
Россия Премьер-министры Дмитрий Медведев.
Билгеле булганча, 2017 елдагы
Чемпионат Венгриянең Будапешт
шәһәрендә уздырылачак.
- Россия әлеге Дөнья чемпионатында 9 алтын медаль яулады. Миңа калса, аларның саны
10 булырга тиеш иде. Чөнки аңа
Чемпионатны шул дәрәҗәдә уздырганы өчен медаль тапшырырга кирәк иде. Сез бик югары
планка куйдыгыз, - дип белдерде Венгриянең Премьер-министры Виктор Орбан.
Рөстәм Миңнеханов кулыннан
ФИНА флагын кабул иткәндә, ул
нинди җаваплылыкны алуны аерыча якын тойгандыр.
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Тереклек суы

дүшәмбе, 10 август 2015 ел

БАРЛЫК МЕДАЛЬЛӘР ИСӘБЕ

ДЧ-2015
УРЫН

ИЛ

БАРЛЫГЫ

1

Кытай
Халык
Республикасы

15

10

10

35

2

Америка
Кушма
Штатлары

13

14

6

33

3

Россия
Федерациясе

9

4

4

17

4

Австралия

7

3

8

18

5

Бөекбритания

7

1

6

14

6

Франция

5

1

1

7

7

Италия

3

3

8

14

8

Венгрия

3

3

4

10

9

Швеция

3

2

1

6

10

Япония

3

1

4

8

11

Көняк
Африка
Республикасы

2

3

о

5

12

Германия

2

1

4

7

13

Бразилия

1

4

2

7

14

Корея ХалыкДемократик
Республикасы

1

о

1

2

15

Сербия

1

о

о

1

1б

Нидерланд

о

8

о

8

17

Канада

о

4

4

8

18

Дания

о

2

2

4

19

Украина

о

2

1

3

20

Мексика

о

2

о

2

20

Яңа
Зеландия

о

2

о

2

22

Испания

о

1

2

3

22

Греция

о

1

2

3

22

Польша

о

1

2

3

25

Ямайка

о

1

1

2

26

Хорватия

о

1

о

1

26

Литва

о

1

о

1

28

Аргентина

о

о

1

1

28

Беларусь
Республикасы

о

о

1

1

28

Малайзия

о

о

1

1

28

Сингапур

о

о

1

1

Башка илләр - медальсез.
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КИҢ КОЛАЧ

Ике тонна чәк-чәк һәм йөзләгән кеше Казанның дустанә мөгамәләсен
күрсәтә алда. Ә ул арада Чемпионат азагына якынлаша.
«Кремльне кочакла» дип исемләнгән
флешмоб шәһәр үзәгендә йөзләгән
кешенең игътибарын үзенә җәлеп итте.
Алар кунакчыллык һәм бер-берсенә
дустанә мөнәсәбәттә булуларын
күрсәтеп, Кремль диварын әйләндереп
алырга тиешләр иде. Соңгы көннәрдә
Казан халкы, чын мәгънәсендә, шундый сыйфатлары белән аерылып тора.
Монда ярышлар арасындагы
тәнәфестән файдаланып, Чемпионат
тамашачылары, «Мастерс» категориясе буенча чемпионатта катнашучылар, җирле халык җыелган иде. Арада
хәтта истәлекле гомер бәйрәмнәрендә

флешмобка кушылган өйләнешүче бер
яшь парны да очраттык.
– Халык чиратка тезелде, кулгакул тотынышып Кремль буена тезелештек, – дип сөйли волонтер Сергей. – Без моны Казанда яшәүчеләрнең
бер-берсен яратуы һәм хөрмәт итүен
күрсәтү өчен эшләдек. Бу – безнең сугыш һәм низагларга каршы чыгуыбыз.
Кремль белән «кочаклашканнан»
соң чара мәйданда дәвам итте. Ике
тонналы чәк-чәктән һәр теләгән кеше
авыз итә алды.
«ДЧ хәбәрчесе» кунаклар арасында Германия йөзүчесе Штефан Гюн-

терны да очратты. Ул мондый чарага
шаккаткан иде.
- Искиткеч чара. Бу - кешеләрне
берләштерүнең бик яхшы ысулы, - диде
спортчы.
Киләсе атнага 100 һәм 200 метр
арага чалкан йөзүдә катнашачак Гюнтер шәһәр белән танышып чыгарга да
җай тапкан.
- Кремльдә кичә үк булдык, - диде
ул. - Зөя утравына барырга җыенабыз.
Казан - искиткеч шәһәр, монда булуыбызга шатбыз. Сезнең чәк-чәкнең
тәмле булуын әйтү дә бик урынлы булыр. Безгә бик ошады!

БУ - КЫЗЫК

ФИНА паркы факт һәм саннарда
ФИНА паркы үз эшен 24 июльдә башлап җибәрде һәм 16 августка кадәр хезмәт күрсәтәчәк.
16 көн эчендә паркта 250
артык кеше булган.

000

Паркның төп сәхнәсендә шул вакыт
эчендә 3892 артист чыгыш
ясаган. Биредә «Jazz в усадьбе Сандецкого», «Созвездие-Йолдызлык»,
«Музыка веры», «Сәләт», КВН, «Рокволна» һәм башка проектларның
концерт-фестивальләре узды.
16 көн эчендә иганәчеләр чатырында 25 меңнән артык сувенир уйнатылган. Шул исәптән
«Калина Кросс» автомобиле дә!
Парктагы бер кибеттә открыткалар
өчен бер турист 10 000 сум
акча сарыф иткән. Моннан тыш
Итил һәм Алсу төшерелгән магнитлар, брелок, кружка, уенчыклар
да популярлык казана.

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)

Текст: Энди Поттс, фото: Рамил Гыйльванов

дирекциясе» КБАО

«Искушение» театры артистлары
куйган тамаша көн саен популярлык
казана. Аларның артистларының
өстенә көн саен 1 тонна чамасы су коела.

48 000 кеше парктагы
мөсафирханәдә (туклану урыны)
булган. Татар һәм рус милли ризык
лары популярлык казана, ди.
Милли мөсафирханәдә 2 тонна шашлык һәм 6 тонна
яшелчә сатылган.

көн саен Чемпионат илчеләре –
танылган спортчылар, мәдәният
эшлеклеләре тапшыра. Алар арасында Дмитрий Саутин, Мария Киселева, Глеб Гальперин,
Максим Шәрәфетдинов, Тимур
Бәдретдиновв, Нюша, Тимур Родригез, Эльмира Кәлимуллина һәм
башкалар да бар.

2 мең квадрат
метрны биләгән «Лада Кампус» чатырында 21 бала адаМәйданы

шып калган һәм уңышлы гына табып алынган.

Красноярскидагы кышкы Универсиада чатырында студентлар Уенының
135 шаян медале уйнатылган.

FINA президенты Хулио Маглионе, ФИНА
паркын моңа кадәр
Парк сәхнәсендә 300 иң күргәннәргә караганяхшы волонтер бүләк да иң яхшысы, дип
ләнгән. Волонтерларга бүләкләрне бәяләде.
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