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ФИНАЛ

КАЗАН СУ СПОРТЫ ТӨРЛӘРЕ БӘЙРӘМЕ БЕЛӘН САУБУЛЛАША
73 ил данын яклаган өч меңгә якын
спортчы, биш спорт төре, 14 яшь
категориясе – болар барысы да «Мас
терс» турниры. Спортчылар биредә
элеккеге кебек үк медальләр өчен
көрәшә, пьедесталга күтәрелә, үз
илләренең гимннарын тыңлый. Моңа
кадәр әлеге ярышларның Су спорты
төрләре буенча дөнья чемпионаты
белән бергә үткәрелгәне юк иде
әле. Казанның оештыру комитеты

«Мастерс» турниры югары дәрәҗәдә
узсын өчен кулыннан килгәннең ба
рысын да эшләде.
- «Мастерс» турниры безнең
өметләрне аклап, тарихтагы иң яхшы
чемпионат исеменә лаек булыр, дип
уйлыйбыз. Казан – бөек мәдәният һәм
традицияләр шәһәре, - дип белдергән
иде ФИНА президенты Хулио Магли
оне бу ярышларны рәсми рәвештә ачу
тантанасында.

Әлеге турнирны су спорты төрләре
ветераннары «яшьлек элексиры»
итеп кабул итә. Биредә алар ярыш
тан ярышка йөргән яшьлекләренә
әйләнеп кайта. Атлетларның яшьләре
дә төрле: 25 тән башлап 100 гә кадәр.
Биредә алар ДЧ-2015 атлетлары ке
бек үк Спортчылар авылында яши.
Без исә «Мастерс» турнирының иң
кызыклы минутлары турында махсус
номерда искә алырга булдык.
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Ачык суда йөзү һәм суга сикерү
ярышларында медальләр
дән алып нчы урынга
кадәр бирелә
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6

Йөзүдә

медальләр

1 дән алып 10 нчы

урынга кадәр бирелә

СУГА СИКЕРҮ

СИКЕРҮЧЕЛӘР
ЯШЬНЕ БУЙСЫНДЫРА

Текст: Константин Сладков, фото: Рамил Гыйльванов

Җиңеллек һәм ваемсызлык, ташып чыккан елмаю һәм позитивлык,
үзеңне яшь хис итү мөмкинлеге һәм шундый ук үзең кебек «акылдан
язганнар» белән аралашу - бу сүзләр Казанда уза торган «Мастерс»
турнирында суга сикерүчеләрнең ярышын тасвирлый.

СУ ТАМЧЫЛАРЫ,
БӘХЕТ ҺӘМ ХОЗУРЛЫК
Иртәнге сәгать 10 тулганда 1
метрлы трамплинда озын һәм купшы сакаллы спортчы басып тора.
Кем бу? Йөгереп килде, этенде, сальто ясады һәм суга чумды. Су түшәмгә
кадәр чәчрәде - һиндстанлы Раджендракумар Ханпхаде икенче мөмкинлеген башкарды. Өлкән
яшьтәге ир-ат 60-64 яшьлекләр арасында чыгыш ясый. Әмма тышкы
кыяфәте һәм үз-үзен тотышына карап бәя бирсәң, Раджендракумар
үзенең бер-ике дистә елын җиңел
генә «сызып» ташлый ала.
Һәр сикерүченең чыгышына карата катлаулылык коэффициенты билгеләнгән. Профессиональ
спортчыларда ул 4,5 күрсәткеченә
кадәр күтәрелсә, биредә 2,2 генә.
Шуңа да монда 1,5 яки 3 балл куйсалар, берәү дә шаккатмый. Ләкин
кырысрак хөкемдарлар 0 балл да
чыгаргалый! Профессиональ спортчылар чемпионатыннан бер генә
әйбер аерып тора - алар көндәш
түгел, ә чын дуслар. Бассейн кырыенда барлык спортчылар диярлек сикерүченең чыгышын карап
тора, һәрберсен җылы каршылыйлар. Дөньяның төрле почмагыннан 73 кеше Казанга 10 метрлы каланчадан сикерергә, 1 яки 3 метрлы
трамплиннан суга чумарга түгел, ә
күңел байлыгын арттыру максатыннан килгән, ләбаса.
Ярышлар директоры Андрей Бекетов елмаюын көч-хәл белән тыеп тора.

- Хөкемдарлар киңәшмәсендә
яшерен сөйләшү булды: суга
сикерүченең яше олырак булган саен, ялгышларына күбрәк
күз йома барабыз. Сәер кешеләр
бу ветераннар. Йә арка белән килеп төшәләр, яисә корсак белән...
Алар сикергәндә, йөрәкне тотып
күзәтәбез. Ә алар чираттагы сикерү
өчен тагын каланчага менеп китә.

МЕДАЛЬ БАРЫСЫНА ДА

Спортчыларның әзерлек дәрәҗәсендә аерма күзгә күренеп тора.
Һәр яшь аралыгында да үз лидерлары калкып чыга. Америкадан килгән
Бахамон яки Италия спортчысы Леопардины гына күрегез. Әйе, коену
киеме аларга 20 яшьлек егетләрнеке
кебек килешеп тормый, ләкин чыгышларына карасаң, еллар буе
әзерләнгәннәре аңлашыла.
Һәр катнашучы да барлык спорт
снарядларыннан чират буенча сикереп чыкты. Әмма урыннар катгый рәвештә яшь категориясе буенча ачыкланды. Кайберләрендә ике
генә спортчыны да күрдек. Димәк,
кесәләрендә ким дигәндә көмеш
медаль бар инде.
Югарыда телгә алган Раджендракумар Ханпхаде белән, мәсәлән, шулай булды да. Һинд спортчысы беренче сикерүдән үк залны үзенә гашыйк итә алды. Тамашачылар аның
һәр сикерүен көтеп торды. Чын тамаша тудырды ул. Халык эчләрен
тотып көлде, кайгырудан башларына ябышты. Ул төрлечә кыландыр-

ды: алга карап та сикерде, арт белән
басып торып та чумды, йөгереп килеп сальто ясарга да тырышып карады. Кулларда торып кына сикерергә
җөрьәт итмәде. Әлеге төрдә алтын
медальне Германиядән Александр
Руль яулады. Ләкин кайчак көмеш тә
алтыннан кыйммәтрәк була икән. Бу
нәкъ менә шундый очрак иде. Мактау
баскычының икенче урынына менеп
урнашкан һиндстанлыны алкышларга күмделәр. Шатлыктан күз яшьләрен
чак тыеп торды ул.
- Монда булуым белән бәхетлемен, - диде Раджендракумар
Ханпхаде муенына медаль такканнан соң.
- Шулай да, сезгә ничә яшь соң?
- Минем яшем юк! - дип сорауны
кире какты ул. - Күңелем белән яшь
мин. Ә бу - иң мөһиме. Бүген үзем
өчен йолдызлы сәгать сугуын тойдым. Тамашачылар да мине кайнар
алкышлады, көч бирделәр. Шуңа да
бөтен сәләтемне эшкә җигәргә тырыштым. Өйдә телевизор каршында
гына утырасым килми, сәяхәт итәргә,
белем алырга телим. Бәхеткә, хатыным да ярдәм итә, терәк булып тора.
Ул да минем белән Казанга килде.
Украина спортчысы Евгений Супрунов өчен суга сикерү - мавыгу гына
түгел. Евгений 1972-1975 елларда Советлар Союзы чемпионатында катнашкан. «Алтын»га караганда, Казандагы мохит кадерлерәк аңа.
- Металл өчен үләргә әзер түгелбез,
- дип елмая Евгений. - Спорт - ул наркотик. «Мастерс» ярышларын 2005 ел-

дан бирле калдырмыйм. Ләкин әле
беркайчан да Казандагы кебек ярышны
оештырганнарын күргәнем булмады.
Монда чып-чын Олимпиада дәрәҗәсе.
- Чыгышыгыз белән канәгать
калдыгызмы соң?
- Дөресен әйткәндә, тулысынча
түгел. Куелган баллар түбәнрәк иде.
Алтын медаль яулаячагымны белдем, чөнки көндәшләр көчсезрәк иде.
Шулай да яхшырак тикшерергә тиеш
идем. Үзегез дә яхшы аңлыйсыз, бер
метрлы трамплин безнең заманда
күнегүләр өчен генә иде. Хәзер инде
шунда ярышабыз - гадәтләнмәгән.
Запаста бер сикерү калган иде. Аны
дөньяда мин генә башкарам. Шулай
да тәвәккәллек җитмәде.
- Сез яхшы формада!
- Сез нәрсә инде?! Авырлыгым
88 кг, ә 82 булырга тиешмен. Тырышам, билгеле. Көн саен шөгыльләнәм:
йөгерәм, күнегүләр ясыйм. Сикерүне
айга берничә тапкыр гына кабатлыйм.
Дөрес, Казанга килер алдыннан бер
атна сикердем.
- Бүгенге көндә суга сикерү
төренә карашыгыз ничек?
- Үсеш, үзгәрешләрне игътибар
белән күзәтәм. Мексика спортчылары көчәйде. Билгеле инде, Кытайларга көндәш юк. Россия һәм Украинага Олимпиада алдыннан тагын да
көчәергә кирәк. Хәзер егетләр бик
катлаулы, коточкыч коэффициент
белән чыгыш ясый. Ләкин мин гомер буе катлаулы чыгышны 4,5 баллга ерып чыкканчы, җиңел сикерүне
9 баллга башкаруны өстен күрдем.

- Көчегезне хай-дайвингта сынап карыйсы килмиме?
- Юкны сөйләмәгез, кызыма 2 яшь
кенә бит әле, - дип көлә Евгений.

ДЖАЗДА ӘБИЛӘР ГЕНӘ

Ир-атларның сикерүе гаҗәп
хәлләрнең башлангычы гына булган икән. Хатын-кызлар сикерә башлагач, чыгышын төгәлләгән ир-атлар
яшь егетләр кебек кенә булып калды.
80 яшьтә суга сикерүме? Рәхим итегез! Бу - хай-дайвингка караганда да
мавыктыргычрак.
Исемен әйтергә катлаулы булган
хатын-кыз - Айбон Де Белаустегигоития тормышта да җиңел юлларны сайламый. 1930 елгы ханым куркуны онытып, биш метрдан сикерә!
- Хәзер 10 метр минем өчен бераз куркынычрак, - ди Айбон. - 60
яшькә кадәр каланчадан сикердем.
Хәзер югарыга менгән саен, йөрәгем
урыныннан сикереп чыгардай булып тибә. Казанга килүем белән
бәхетлемен, «чәлперәмә килмәдем»
бит (көлә). Гаиләдә ничек карыйлармы? Алар миңа таяныч. Борчылсалар
да, сиздермәскә тырышалар.
Сикергәннән соң кочаклап алулар һәм мактау баскычындагы
мизгелләр сарыф ителгән акчаларны, ерак араларны да оныттырырга
сәләтле. Уллары, әтиләре, бабайлар,
кызлар, әни һәм әбиләр лагерьдагы
балаларны хәтерләтә. Әйтерсең, зур
учак янына утырганнар да, киләсе
җәйне көтәләр. Алар, һичшиксез,
кабат очрашачак.
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ӘҢГӘМӘ
Текст: Константин Сладков, фото: Рамил Гыйльванов

«ЙӨЗӘМ ИКӘН, ДИМӘК, ЯШИМЕН»
Казандагы «Мастерс» турнирының йөзү буенча ярышлары иң күп санлы катнашучыларны
үзенә җыйды. 15 яшь категориясендә үз көчен 1800 дән артык спортчы сынап карады!
– Минем Европа чемпионатында яуланган 13 медалем бар, ә дөнья
чемпионы булып Казанда гына танылдым! – ди хисләрен йөгәнли алмыйча Мәскәү спортчысы Александр
Башмаков. – Соңгы елымны 64-69
яшьлекләр арасында чыгыш ясыйм. Ә
киләсе елга 70-74 яшьлек спортчылар
арасында иң яше булачакмын. Анысында да җиңәргә өметләнәм.
Җиденче дистәсен тутырып килүче
Алексей 90ның теге ягына чыккан
спортчылар янында әле җитлеккән
егетне хәтерләтә. Нәрсә дисәң дә, «Мастерс» ярышлары, беренче чиратта,
шундый кешеләр өчен атап үткәрелә
кебек. Паспортларындагы яшьләре
һич кенә дә физик һәм биологик
яшьләренә туры килмәгән спортчыларга карауга, йөзләрендә елмаю,
яшереп булмаслык хис-кичерешләре
күзгә ташлана. «Мастерс» – ярышлар
гына түгел, ул күңел халәте дә.
Венгриядән 95 яшьлек Бела Банки
Ховарт 200 метр арага чалкан йөзүдә
нәкъ менә Казанда дөнья рекорды
куйды. Ә бит аңа кадәрге рекордны
21 ел (!) дәвамында уза алучы табылмаган. Трибуна шулкадәр нык алкышлады ки, озын гомерле спортчы тормыш юлындагы иң рәхәт мизгелләрен
кичергәндер, мөгаен.
– Бу - минем өчен гадәти булмаган тәҗрибә. Үземне шулай яхшы
йөзәрмен дип уйламадым да. Ә су,
әлбәттә, искиткеч, – ди триумфчы.
– Мин яңа дөнья рекорды куйдым.
Бу - бик зур уңыш! Беренче тапкыр
«Мастерс»та 23 ел элек катнашкан
идем. Шул вакыт эчендә 13 алтын медаль яуладым. Сере гади: дөрес туклану, яшәү рәвеше һәм, әлбәттә, даими рәвештә спорт белән шөгыльләнү.
Ике көнгә бер мәртәбә 800 метр ара
йөзәм. Хобби буларак спорт белән
шөгыльләнүне дәвам итегез. «Яшим
икән, мин йөзәм, һәм әле йөзәм икән,
мин яшим», – дип әйтергә яратам.
Су спорты төрләре сараенда
490 комплект медаль уйнатылды.
Һәрберсенең кабатланмас тарихы бар.
Өлкән яшьтәге хатын-кызлар суга
акрын гына керәләр. Күпчелек тамашачылар аңлап җиткерә алмый: чынлап торып йөзәрләрме? Әмма бассейнда алар су кызларына әйләнә дә
куя. Финиш алдыннан арганлыклары
күренеп торса да, бәхет һәм башкарылган эштән канәгатьлек алу барлык
көч куюларны оныттыра.
Казанда барысы да бик яхшы булды. Мастерлар инде 2017 елгы Чемпионатка әзерләнә!

Текст: Энди Поттс

Йөзү
берләштерә
Казанда уздырылган
«Мастерс» турниры –
мондагы «Касатка»
ветеран спортчылар
йөзү клубы өчен бөтен
дөньяга танылу
өчен шәп мөмкинлек.
«Касатка» спорт осталыгын
арт тыру өлкәсендә һәр кешегә
булышырга әзер. А лай гына
да т үгел, к луб сәламәт яшәү
рәвешеннән ләззәт алу юлларын да күрсәтә. Биредә 150 ветеран спортчы шөгыльләнә. Менә
шул к луб әг ъза лары ярышта
күпчелекне тәшкил итә дә инде.
А ларга өлкән яшьтәгеләр арасында йөзүне популярлаштыру өчен менә дигән мөмкинлек
туды. Чөнки Казан клубы сәламәт
яшәүгә өстенлек биргән һәр кешене дә шатланып кабул итәргә
әзер. Бу к луб элеккеге спортчылар өчен генә т үгел, анда яңа
гына йөзәргә өйрәнүчеләрне дә
теләп кабул итәләр.
– Дөнья чемпионаты да,
«Мас терс» та бик яхшы дәрәҗәдә
уздырылды, – ди к луб әг ъзасы
Павел Волков. – Спорт ярышларын тамаша кылган кешеләр
бик канәгать калды. Яңа к луб
әгъзалары артып китәрме, белмим. Вакыт күрсәтер.
Дөньяның һәр почмагына да
ярышларга йөзүчеләр әзерләп
җибәрә торган «Касатка» к лубы өчен бу - үсешкә бер дигән
этәргеч.
– Казанга килү че к унаклар һәм спорт чыларны бик
р әх ә тл ә н е п
каршыла дык.
Үзебезне дә башка турнирларда шулай җылы каршы алырлар, дип ышанабыз. Без барлык зур чемпионатларда да
катнашырга тырышабыз, – ди
әңгәмәдәшебез.
Казандагы Чемпионат спорт
ярышларын бик теләп күзәтеп
бару чы к үпсанлы кешеләрне
ү зенә җ ыйды. Бу Олимпия
меда льләре өчен көрәш а лып
баручы профессиона ль спортчыларны гына к ү зәт ү, диг ән
сүз т үгел. «Мас терс» т урниры
ярышларын карарга да шактый тамашачы җыелды. Оештыру чы ларга ярдәм ит әрг ә
һ ә м Та т а р с т а н б а шк а ласы тәҗрибәсен өйрәнергә халыкара йөзү җәмәгатьчелеге дә
җыелган иде.

ТУРЫ СӨЙЛӘМ

Нели ван Кампфорт (Бельгия),
йөзү ярышларында катнашучы:
- Йөзү үземнең кем булуымны аң ларга
ярдәм итә. Йөзгәннән соң үземнең чынлап та йөзүче булуымны тоям. Гадәт тә,
атнасына ике-өч тапкыр шөгыльләнәм.
Ләкин соңгы өч айда атнага а лты көн
күнег үләр уздырдым. Казанга килү алдыннан нык лап әзерләнергә кирәк иде.
Дусларым моны аң ламаса да, буш вакытны сарыф итәргә туры килә. Турнирда
ни дәрәҗәдә яхшы йөзүең мөһим түгел.

Ярослав Новицкий,
ветераннар арасында дөнья чемпионы, спорт остасы:
Чемпионатның фәлсәфәсе бөтенләй башкада. Ләкин моның белән генә тынычланырга ярамый. Спорт белән шөгыльләнәм
икән, нәтиҗәләрне яхшыртырга теләвем
дә аңлашыла. Үз алдыма максат куймасам, уңыш та көтеп тормас иде. Чемпионат кебек мондый чаралар бик кирәк.
Көн саен үз өстемдә эшләгән кеше буларак, мондагы барлык әйбер дә нәкъ менә
мин теләгәнчә.

- Әлеге чемпионатта 3 медаль яуладым
инде: ачык суда, 200 метрга ирекле йөзүдә
һәм 400 метр арага комплекслы йөзү буенча. Әле моның белән генә бетми. Мин,
гадәттә, рөхсәт ителгән һәр йөзүдә катнашам. Шулай булгач, бүләкләр дә булыр. Казандагы Дөнья чемпионаты һәм «Мастерс»
– иң югары бәягә лаек. Катнашучылар азрак, билгеле. Италиядәге соңгы чемпионатта 12 мең кеше иде. Әмма оештырылыш

ягыннан Казан – мин катнашканнарыннан
иң яхшысы, ә мин барлык чемпионатта да
катнаштым. Сүз уңаеннан, «Мастерс» ярышлары профессиональ спортчылар катнашкан бәйгеләрне күптән каплап китте. Анда
3-5-10 дөнья рекорды куелса, бездә төрле
яшь категориясендә 100 рекорд яңара. Ә
Туринда узган бөтендөнья «Мастерс» олимпия уеннарында Россия медальләр буенча
беренчелеккә чыкты, барысын да җиңдек!
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АЧЫК СУДА ЙӨЗҮ
Текст: Дарья Турцева, фото: Рамил Гыйльванов

КАЗАНСУДАГЫ
ӨЧ КИЛОМЕТРГА
СУЗЫЛГАН ЙӨЗҮ
Ачык суны уңайлы бассейн белән чагыштырып та булмый. Биредә көндәшләрең
һәм үз-үзең белән генә түгел, табигать көчләре белән дә көрәшергә кирәк.
Берәр гадәттән тыш хәл булган очракта тотыну өчен җайланмалар да юк хәтта.

Т

из йөзү белән бергә су
киң легендә җайлашырга
өйрәнү дә мөһим. Өстәвенә,
ярышларны һава торышы да катлауландырды: һава температурасы 23 градус булса, суныкы 20
иде. Җил аркасында елгада дулкыннар да барлыкка килде. Шуңа
күрә 274 спортчы гына Казансу
елгасын буйсындырырга җөрьәт
итте.
Иң тәҗрибәле йөзүче – Россиядән
Игорь Бровин. Аңа 83 яшь.
- Бу яшемдә мине берничек тә
куркытып булмый. Суны җылытып
булмагач, шул килеш йөзәргә туры
килә инде, - дип көлә Бровин.
Бровин «Мастерс» турнирларында шактый еш катнаша. Узган елгы
рекорды – 44 минут. Казанга исә ул
әлеге күрсәткечен яхшырту теләге
белән килгән, тик барып чыкмады: 3
километр араны ул 1 сәгать 9 минут
һәм 8 секунд эчендә узды.
80-84 яшь категориясендә
Бровинның көндәше 80 яшьлек
Станислав Власовский иде. Ул Бровинны 45 секундка узып «алтын»га
лаек булды, Бровин – көмеш медаль иясе.

25-29 яшьлек спортчылар арасындагы көрәш тә шактый катлаулы
барды. Икенче һәм өченче урынга
дәгъва итүчеләр финишка берьюлы
диярлек килделәр. Кемнең кайсы
урынга лаек булганлыгы бары тик
панельдәге күрсәткечләр аша гына
аңлашылды. Люксембургтан Тибо Ле
Даллоур көндәше Владимир Малгинны (Россия) нибары 0,01 секундка гына узды. Алтын медальгә исә
көндәшләрен 2 минут һәм 2 секундка артта калдырып Россиядән Александр Шимин лаек булды.
- Чемпионатның Россиядә узачагын белү белән шөгыльләнә башладым. Көнгә ике тапкыр - иртә һәм кич
йөзә идем, - ди Владимир Малгин.
Бактың исә, аңа беренче
өчлеккә эләгергә җыр ярдәм иткән
икән. Дистанциянең башыннан
алып азагына кадәр ул 15 тән артык җыр башкарырга җитешкән.
Рэп, хип-хоп, классика – берсе
дә калмаган. Бары тик финишка
җитәрәк кенә медаль турында уйлый башлаган.
- Салкын турында уйламас, авыртуны тоймас өчен җырлыйм, - ди
бронза медаль иясе.

Хатын-кызлар арасындагы ярышларда 25-29 яшь категориясендә
көмеш һәм бронзага АКШтан килгән
игезәкләр Сара һәм Мэри Холман
лаек булды, «алтын» Дженни Вахсмут артыннан Германиягә «йөзде».
- Дулкыннар бар иде, шулар бераз комачаулады. Гомумән алганда, барысы да бик шәп. Узган ел
Монреальдә йөзү буенча ярышларда
чемпион булган идем, тик ул чагында ачык суда чыгыш ясый алмадым.
Чөнки ярышлар бер үк көнгә туры
килде, - ди Германия спортчысы.
Билгеле булганча, ачык суда йөзү
экстремаль ярыш булып санала һәм
хай-дайвингтан соң икенче урында тора. Шуңа күрә биредә спортчыларны Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре күзәтә. Аларны
йөзү буенча ветераннарның әзерлек
дәрәҗәсе таң калдырган.
- Төп Чемпионатта 25 километр арага йөзү ярышларында 53 катнашучының
12 се азакка кадәр барып җитә алмады. Ә биредә исә нибары 4 се генә
дистанциядән төшеп калды. Бу - бик
яхшы күрсәткеч, - ди Татарстан Эчке
эшләр министры урынбасары Илһам
Насыйбуллин.

ТУРЫ СӨЙЛӘМ

Любовь Русанова, совет йөзүчесе, Олимпия уеннарының көмеш
һәм бронза медаль иясе:

Роб Фриз (Ирландия), индивидуаль дистанцияләрдә - 5,
ә эстафетада 4 йөзүдә катнашучы:

- Беренче тапкыр Чемпионат һәм «Мастерс»
Россиядә һәм Казанда уза. Казанга да моның
белән бәхет елмайды, Казанның булуы безне
дә бәхетле итте. Шулкадәр шат күңел белән
каршы алалар! Мине оештыру дәрәҗәсе, спорт
корылмаларының күплеге таң калдырды. Үзем
Краснодардан, диңгезгә кадәр бер сәгатьлек юл.
Ә шәһәрдә 50 метрлы бер генә бассейн да юк!
Монда исә 1 чакрым радиус арада «Олимп»ны
да, Су спорты төрләре сараен да күрдек. Мин

– Мине 90 яшьлек кешеләрнең спорт
белән шөгыльләнергә булган омтылышы таң ка лдыра. Бу чемпионат та иң нык
ошаганы – яшь һәм нәтиҗәләре буенча да үзең белән бер дәрәҗәдә булган спортчылар белән көч сынашасың.
Син беркайчан да бик яхшы һәм бик начар була а лмыйсың. Сайлап а лу ярышларында мин 12-20 нче урыннарда булдым. Минем җиңүгә артык омтылышым

шаккаттым – бу бит милләтнең сәламәтлеге,
яшәсен Казан! Ветераннар арасындагы ярышта әле беренче тапкыр катнашам һәм көч сынашучылар санын күреп гаҗәпкә калдым. Йөзү
шулкадәр популяр икән бит! Әле үземнең 60-65
яшьлек категорияне җитди төркем, дип уйлаган
идем, 85-90 яшьтәге Япония хатын-кызларын
күрдем дә, үзем өчен барысы да алда булуын
аңладым. Омтылыр җирлек бар. Аларга карыйм
да – йөзәсе дә, йөзәсе икән әле.

да юк. Ләкин үз күрсәткечемне яхшырта а лам икән, үземне бәхетле хис итәм.
Казанда бик күп ирланд сыраханәләре
бар дип ишет тем. Ләкин барып күрергә
вакыт булма ды әле. Ка зан – Европа
дәрәҗәсендәге искиткеч шәһәр. Спортчылар авылына бару юлында Кремль
яныннан һәм шәһәр үзәгеннән уздык.
Бик мат ур! Шәһәр үзе дә, ярышларның
оештырылышы да ошады.
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Турнирның логотибы
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Әлеге кристалл спорт ветераннарына хас булган
өлкәнлек һәм акыллылык, тәҗрибәлелек
һәм гыйлемлелек белән ассоциацияләшә.
Логотип эчендәге биш силуэт турнир программасына
кертелгән спорт төрләрен белдерә.

2015 елгы Дөнья чемпионатының график
символын хәтерләтә һәм караңгы кызыл
төстә ясалган күппочмаклы кристалл
рәвешендә эшләнгән.
СУ ПОЛОСЫ

«МАСТЕРС» ЙӨЗЛӘРДӘ
Текст: Энди Поттс, автор фотосы

Үткәндәге
осталарның мирасы
Ветеран һәм һәвәскәрләр
арасындагы ярышлар хәзер спортның
халык арасында ни дәрәҗәдә
популяр булуын һәм зур таралыш
алганлыгын ассызыклап күрсәтте.

С

ВАТЕРПОЛ ОСТАЛАРЫ ОЛИМПИЯ
ДӘРӘҖӘСЕ КҮРСӘТТЕ

Текст: Артем Кузнецов, фото: Ринат Нәҗметдинов

«ДЧ хәбәрчесе» «Мастерс» кысаларында су тубы ярышларының
ничек узуы турында гына сөйләп калмый, катнашучыларның
хис-кичерешләрен дә ачып салырга тырыша.

В

етеран спортчылар арасындагы су тубы
уеннары турнирының кагыйдәләренә бу
юлы да үзгәрешләр кертелмәде – командалар яшь аермасы буенча төркемнәргә
бүленде. Иң яшь ватерполчы чемпионнар булып
30дан өлкән ир-ат һәм хатын-кызлар танылса,
иң өлкәннәре «65+» төркемендә чыгыш ясады.
Дөрес, бу юлы искәрмәләрсез генә булмады. Хатын-кызлар арасында өч кенә команда
куелган иде. Һәм алар барысы да төрле яшь
категориясенә туры килә. Шуңа да оештыручылар, яшьләр киртә түгел, дигәндәй медальләрне
үзара уйнатып бүлергә булды. Ә ир-атларда
җитәрлек командалар тупланган иде. Сүз
уңаеннан, алар барлыгы 30 команда җыелды.
Ватерполчылар турниры җиде көнгә сузылды.
Алтын медаль өчен беренче уеннар шимбә
көнне, 15 августта узды. Ир-атлар арасындагы иң яшь төркем – 30 яшьтән өлкәнрәкләр
арасында «Астана Клуб-Мастерс» һәм «Российские бобры» командалары очрашты. Матч
«Олимп» спорт корылмасында узды. Җиңүне

Казахстан егетләре бәйрәм итте – 8:4. Җиңүгә
ышаныч уяткан исәп аермасын үз файдаларына алар беренче периодта ук ясап куйган иде
инде – көндәшләре капкасына җавапсыз 4 туп
керттеләр. Россия егетләре күпме генә тырышса
да, көндәшләрен куып тота алмады.
Берничә сәгатьтән шул ук бассейнда көннең
икенче финалы узды. Хуҗалар, 50 яшьтән
өлкәнрәкләр төркемендә чыгыш ясаучы «Динамо-Мастерс» ярымфиналда Үзбәкстан командасына бернинди дә мөмкинлек калдырмаган иде – 23:4. Ә финалга икенче команда
булып Бразилия командасын отып, Италиянең
«Европа спорт ассоциациясе» чыкты.
Хәлиткеч уен фаворитлар саналган «Динамо-Мастерс» уенчыларының һөҗүме белән
башланып китте. Алар инде беренче өлештә үк
ике туп кертү бәхетенә иреште, ләкин икенче
өлештә үзләре дә шуның кадәр үк туп керттерде. Менә шуннан соң россиялеләр уен җебен үз
кулына алды да инде. Аларны туктату мөмкин
түгел иде. Трибунаны тутырып утырган тама-

шачыларны сөендереп, көндәшләр капкасына
бер-бер артлы туплар яңгыры явып кына торды. Азаккы исәп – 9:3. Шулай итеп, «Мастерс»
турнирының су тубы уеннарындагы Россия командасына беренче «алтын»ны «Динамо-Мастерс» уенчылары китерде.
Иң өлкән категория спортчылары финалында беренче урын язмышы Россия командасыннан башка гына хәл ителде. Алтын
өчен Германиядән «Посейдон Гамбург» һәм
Словакиядән «H20 поло» командалары көрәште.
Ватерполчылар үзләре әйтүенчә, нәкъ менә Германия командасы фаворит буларак каралган.
Әмма Словакия ватерполчылары өстен чыкты. Дүртенче период башланганда исәп тигез
– 4:4 иде әле. Әмма соңгы өлештә Германия
командасы үз капкасына тагын 4 туп керттерде, ә үзләре ике гол белән генә җавап бирде.
Бүген ватерполчылар турнирны төгәлли. Иң
яхшылар исеме өчен хатын-кыз командалары
көрәшәчәк. Ә ир-атлар 40 һәм 45 яшьлекләр
арасында җиңүчене ачыклый.

ТУРЫ СӨЙЛӘМ

Илһам Насыйбуллин,
су тубы буенча өч тапкыр
Россия чемпионы,
«Динамо-Мастерс»:
– Без бүген бик бәхетле. Тамашачыларны да сөендерә алганбыздыр.
Советлар Союзы чорыннан бирле
без – команда вәкилләре - төрле
җыелмалар өчен чыгыш ясадык.
Монда Олимпия чемпионнары да,
спорт осталары да бар. Алар белән
«сугыш»ка бару мине бәхетле итте.

Игорь Крюков,
Казанның «Синтез»
ватерпол клубы
спорт директоры,
«Динамо-Мастерс»:
– Турнир көтелгәнчә киеренке булды. Командалар аз җыелса
да, барысы да көчле иде. Уенның
беренче-икенче периоды тигез булса да, эскәмия озынлыгы,
йөзү әзерлегенең көчлерәк булуы
нәтиҗәсендә уңышка ирештек.

Стефано Тудерти
(Италия), «Европа
спорт ассоциациясе»
командасы:
– Минем өчен шәп бәйге булды бу. Оештыру бик яхшы. Казанда
беренче генә булуым. Шәһәр – искиткеч. Миңа бик ошады. «Мастерс»
һәм ФИНА Чемпионаты арасында
аерма булмады да кебек. Анда тамашачылар һәм катнашучылар гына
күбрәк иде.

Паоло Романо, «Европа
спорт ассоциациясе»
командасы тренеры:
– Бу безнең иң яхшы чыгышыбыз булды. Ләкин Россия командасы дөрестән дә көчлерәк
иде, гадел җиңү яуладылар. Моннан тыш мин биредә өч команданы 40, 50 һәм 60 яшьлекләрне
әзерлим. Без Будапештта узачак
киләсе «Мастерс»та да катнашырга телибез.

у спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты дөньяның иң яхшы атлетларының шаккатыргыч чыгышлары белән таң калдырса,
«Мастерс» турниры һәркемгә ярышларда катнашу мөмкинлеге бирә. Бу - үз мөмкинлекләреңне
сынап карау гына түгел, ә ярышлар уза торган
шәһәр белән танышу өчен дә менә дигән чара.
Мәсәлән, бу турыда сез су полосы буенча «иратлар 65+» категориясендә чыгыш ясаган Perth
Cockatoos командасы вәкилләреннән сораштыра аласыз. Алар беренче тапкыр 2008 елда
Көнбатыш Австралиядәге «Мастерс» турнирында чыгыш ясаган. Әлеге тәҗрибә шул дәрәҗәдә
уңыш казанган ки, алар махсус команда булдырып, алга таба төрле илләрдә уза торган шундый ук ярышларга йөрү карарын кабул иткән.
- Ветераннар турниры уздырганнан соң
Cockatoos һәм Pink Pointers ирләр һәм хатынкызлар җыелма командалары булдырдык. Ул
чагында безгә спортны үстерү министрлыгында
эшләүче Том Худ ярдәм итте. Ул – су полосының
алыштыргысыз йолдызы, Без яхшы күрсәткечләр
белән бөтен Австралияне таң калдырган ватерполчы һәм йөзүчеләр арасыннан командада чыгыш ясау теләге булган кешеләрне сайлап алдык.
Нәтиҗәдә, 1 хатын-кыз һәм 2 ир-ат командалары барлыкка килде, - дип сөйләде җыелма команда сакчысы Терри Маллиган.
Хәзер аларның җирле лигада сигезгә якын командасы бар. Тәҗрибә туплау өчен хатын-кызлар
өлкәнрәк яшьтәге ирләр белән дә көндәшлек итә
икән. Алга таба әлеге командаларның иң яхшы
уенчылары халыкара ярышларда чыгыш ясый.
Әйтергә кирәк, уенчыларның күбесе пенсиядә
яки инде хезмәт урынында ярты ставкада
эшлиләр. Шуңа күрә Казан кебек шәһәрләргә
йөрергә вакытлары бар. Ә юл өчен чыгымнарны
исә, кагыйдә буларак, үзләре каплый.
- Австралия - бик бай ил. Кеше пенсиядә
булуга да карамастан, бер-ике елга бер тапкыр
андый сәяхәтләрне матди яктан күтәрә ала. Казандагы тәҗрибә безнең өчен аеруча катлаулы
булды. Чыгышлар да киеренке булулары белән
аерылып торды. Шулай да, Казан - искиткеч урын.
Халык бик дустанә һәм кунакчыл, - ди Маллиган.
Яшел континенттан килгән команда уенчылары төп ярышларны һәм «Мастерс» турнирын
берләштерү бик яхшы идея дип саный. Ветераннарга дөнья беренчелеге ярышларын карау һәм Австралия җыелмасының медальләргә
лаек булган яшь спортчылары белән аралашу
мөмкинлеге тудырылуга барысы да бик шат.
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Иң зәвыклы спорт төрендә яшь белән бәйле чикләүләр юк һәм була алмый
тын үстерү бүлегендә эшли, ә Снежана исә – табиб-невропотолог. 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 элементларын белү кирәк. Шуңа
күрә спорт белән шөгыльләнә башларга теләүчеләргә аквааэробиканы
киңәш итәр идем, - дип киңәш итә
синхрон йөзүче-табиб.

ӨЧЕНЧЕ КӨН.
«ТӨРКЕМНӘР ҺӘМ
КОМБИ»
Әлеге ярышларны карап, синхрон
йөзүнең кайсы илләрдә аеруча популяр булуын аңлап була. Соло төрендә
чыгыш ясау күпкә җиңелрәк – тренировкаларга йөрергә үзеңнән башка беркемне дә мәҗбүр итәсе юк.

БЕРЕНЧЕ КӨН. «СОЛО»

«Мастерс» турниры кысаларында
уза торган синхрон йөзү ярышларында катнашучыларның күбесе күптән
инде 50дән өстә. Шулай булуга да
карамастан, аларны төп Чемпионатта
катнашкан спортчылардан аеру шактый катлаулы. Су – алар өчен яшьлек
чыганагы: тән дә, рух та картаймый.
Мәсәлән, әлеге ярышларда алтын медальгә лаек булган синхрон
йөзүче 74 яшьлек Ольга Миленина суда нинди генә катлаулы элементлар ясамый! Ирексездән уйлап
куясың: әллә бассейнны чыннан да
«тере су» белән тутыралар инде...
– Һәр көнем иртәнге зарядкадан башлана. Кайвакыт үз-үземне
мәҗбүр итәргә туры килә, билгеле. Ә башка очракта исә, 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.
Әлеге ярышларда катнашучыларның яшь категориясе игълан

ителгәндә, тамашачылар спортчыларны көчле алкышларга гына
күмеп калмый, ә торып ук баса.
Аларны стереотиплардан тулысынча баш тарткан спортчылар аеруча илһамландыра... Мәсәлән, АКШ
спортчысы Лори Бет Кроуфордны
халык аеруча яратып каршылады.
Купшы формалары аңа киноларда
«Зур әни» («Большая мама») ролен
башкарырга ярдәм итәр иде, мөгаен.
– Миңа синхрон йөзү, су бик
ошый. Биредә мин йөзмим, ә биим.
Шул рәвешле, җанатарларга үземнең
мәхәббәтемне аңлатам. Минем сыман табигать һәм үз-үзләре белән
гармониядә яшәсеннәр иде - ди
Лори.

ИКЕНЧЕ КӨН. «ДУЭТЛАР»

Чемпионатның икенче көнендә
медальләр
өчен
дүрт
яшь
категориясендә алты дуэт үзара көч
сынашты. 50-59 яшьлекләр арасында алтын медаль өчен көрәш
Бөекбритания һәм Бельгия спортчылары арасында барды. Башка
яшь категорияләрендә исә дуэтлар берешәр генә: 40-49 - Герма-

Дуэтларда исә бераз катлаулырак:
рухи яктан үзеңә охшаш бер кеше
табарга кирәк. Ә менә 8 кешедән
торган «төркем» һәм 10 спортчыны берләштергән «комби» турында исә әйтеп тә торасы юк. Биредә
һәркем синхрон йөзүне яратырга
тиеш. Андый илләр бары тик икәү
генә булып чыкты: Бөекбритания
һәм Швейцария. Ике команда да
үз яшь категорияләрендә алтын
медальләргә лаек булды.
- Без синхрон йөзү белән
кечкенәдән үк шөгыльләнәбез. Ә
командада инде бишенче ел рәттән
чыгыш ясыйбыз. Бу - безнең өчен
өченче «Мастерс» турниры. Моңа
кадәр Монреаль һәм Италиядә булырга туры килде. Тик Казанда без
үзебезнең беренче алтын медальне
яуладык. Моның өчен искиткеч матур
шәһәрегезгә зур рәхмәт, - диделәр
Швейцария спортчылары.
Шунысын билгеләп узу мөһим:
биредәге спортчыларга бернинди дә өстенлекләр каралмаган.
Хөкемдарларның барысы да чыгышларны тиешенчә бәяли.

ния, 30-39 - Россия, 25-29 - Япония.
Бу – әлеге спортчыларның барысы да диярлек алтын медаль ияләре
дигән сүз.
Япония спортчылары арасындагы чыгыш турында аерым әйтеп
китү урынлы булыр. Токиодан килгән
ике игезәк кыз Сайя һәм Майя Кимура - профессиональ спортчылар.
Заманында үз милли җыелма командалары составында халыкара
ярышларда чыгыш ясаганнар, дөнья
чемпионатларында да катнашканнары бар икән.
- «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.
Россия өчен исә дуэтларда Лариса Титова һәм Снежана Никандрова чыгыш ясады. Лариса җирле
администрациядә балалар спор-

ТУРЫ СӨЙЛӘМ
Дэн Филлипс, «Мастерс» категориясе
буенча дөнья чемпионы:
- Йөзү белән 30 еллап шөгыльләнмәгән
идем. Шуңа да спортка әйләнеп кайту авыр булды. Күнегүләр вакытында артык бәргәләнмәдем. Чөнки миңа үзем өчен
шөгыльләнү ошый иде. Хәзер миңа 52 яшь.
Яшьтәшләремә карасам, аларның күбесе
үзләрен бәйдән «ычкындырган». Ә йөзү –
моны булдырмауның иң яхшы ысулы. Мин
шөгыльләнгән клубта (Puget Sound Masters)
Швеция яки Бразилия милли җыелмасы

составына керүче өч-дүрт спортчы бар. Алар
безне күп нәрсәгә өйрәтә. Шуларга карап
без дәртләнәбез, яңа максатлар куябыз.
Безнең белән хәтта Олимпия уеннарында
катнашкан ике спортчы да шөгыльләнә. Су
спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты
кебек зур вакыйгалар үзәгендә кайнашуым мине бәхетле итә. Алга таба да шундый
ярышта катнаша алырмын, дип өметләнәм.
Бөекбританиянең танылган спортчысы Рос
Мердок белән күрешергә туры килде. Искиткеч егет!

Алексей Камешков, йөзү буенча спорт
остасы, Россиянең, дөньяның «Мастерс»
буенча күп тапкырлар чемпионы һәм
призеры:
- Мин үзем Идел буенда үстем һәм бик яшьли йөзәргә өйрәндем. Санап карасаң, инде
55 ел йөзәм, шул ук вакыт төрле ярышларда катнашам булып чыга икән. Заманында 10 тапкыр - дөнья, ә 11 мәртәбә Европа чемпионатларында катнаштым. Минем
үзем өчен алга куйган максатым бар - актив рәвештә озак яшәү. Шуңа күрә спорт

белән шөгыльләнәм дә, ул сәламәтлеккә
булыша. Ә чемпионатларда өстәмә этәргеч
булса да, медаль яулар өчен түгел, ә үз мисалымда яшьләрне тәрбияләү, сәламәт
яшәү рәвешенә мәхәббәт уяту, патриотлык
хисләре тудыру өчен киләм. Бу ярышларда
нәрсә мөһим: катнашумы, әллә уңышмы,
дип сорыйсызмы? Җавабы бик гади: берсе
дә түгел. Күпьеллык тәҗрибәгә нигезләнеп
шуны гына әйтә алам: иң мөһиме - үзең
ирешә алган күрсәткечне кабатлау, аны тагын да яхшырту.

Дөнья чемпионаты хәбәрчесе-2015

699 медаль тапшырыла, шулардан:
80 - суга сикерүдә
490 - йөзүдә
21 - синхрон йөзүдә
ВОЛОНТЕРЛАР
Текст: Дарья Турцева, фото: Ринат Нәҗметдинов

АЛТЫНГА ТИҢ «КӨМЕШ»

«Мастерс» турнирындагы 1000 волонтерның 60 ы – өлкән яшьтә. «ДЧ хәбәрчесе»
алардан телевизор каршындагы тыныч картлыкны ни өчен Чемпионатның
тынгысыз көннәренә алыштырырга карар итүләре турында сорашты.

С

ериаллар карау һәм подъезд төбендәге эскәмиядә
күршеләр турында үзара «фикер алышу» алар өчен
түгел. Аларның тормышы күпкә мавыктыргыч һәм кызыграк - медальләр өчен көрәш, җиңү һәм җиңелү яшьләре,
спорт тарихына язылачак рекордларның шаһиты булу һәм
кызыклы шәхесләр белән очрашулар...
Өлкән волонтерларның волонтерлык тәҗрибәсеннән
яшьләр дә көнләшерлек. Аларның барысы да диярлек үз
«карьера»ларын 2013 елда Казанда узган Универсиадада
башлаган. Аннары исә эшчәнлекләрен Мәскәүдәге Җиңел
атлетика буенча дөнья чемпионаты, Сочида Олимпиада һәм
Паралимпиадада дәвам иткәннәр. Мәсәлән, Клара Уразалиева - шундыйларның берсе. Сентябрь аенда 65 яшен тутырачак волонтер әлеге эшкә нәкъ менә Универсиада аша
кереп киткән.
- Татар теле буенча курсларга язылырга дип пенсия фондына килгән идем. Андагы кызлар волонтерлык хәрәкәтенә
кушылырга чакырды. Мин моны бу кадәр кызыклы шөгыль
булыр дип уйламаган идем, - ди Клара.
Кызлар дигәндә, Клара волонтерлык хәрәкәтендәге яшь
кызларны түгел, ә үзенең яшьтәшләрен күз алдында тота.
- Командабызда 70 һәм 75 яшьлек волонтерлар да
бар. Ә берсенә гомумән дә 77 яшь! Без актив тормыш
рәвеше алып барырга сөйләштек. Өйдә утыру һәм ашарга пешерү кызык түгел, яшьлекне бераз булса да озайтасы килә, - ди Клара.
Шунысын да билгеләп үтү кирәк: биредә өлкән яшьтәге
волонтерларны әтиләренең исеме белән атау каралмаган.
Оныклары яшендәге волонтерлар да аларга Клара, Татьяна,
Тамара дип дәшә.
Клараның волонтерлык аккредитациясендә бик күп
түштамгалар күрергә мөмкин. Аларның бер өлеше ярышлардан булса, калганнарын спортчылар һәм чит илләрдән
килгән волонтерлар бүләк иткән. Билгеләр белән алышу –
волонтерлык хәрәкәтенең алыштыргысыз традициясе.
- Волонтерлык булмаса, кайчан да булса Олимпиадада,
Дөнья чемпионатында катнашыр идем микән әле? Усейн Болт,
Елена Исимбаева һәм башка бөек шәхесләрне үз күзләрем
белән күрү бәхете кайчан елмаер иде? Пенсиядәге тыныч

«Мастерс» турнирында
катнаштылар

73 илдән
2639
Суга сикерү -

Йөзү -

Ә

*

спортчы

73 кеше

Ачык суда йөзү -

тормышымнан соң мин биредә бик бәхетле, - диде Клара
Уразалиева.
Эш вакытына килгәндә, өлкән яшьтәге волонтерларның
көн тәртибе башкаларныкыннан берничек тә аерылмый.
Мәсәлән, Клараның эш сәгате иртәнге 6:30 да башлана һәм
көндезге 11.00 дә тәмамлана. Кайвакыт 10 шар сәгать тә
эшләргә туры килә икән.
- Аңлатам, сорауларга җавап бирәм, күрсәтәм - тик арыганлык хисен гомумән дә сизмим. Вакыт узганы сизелми дә
кала, - дип елмая волонтер.
Ул «Мастерс» турнирында чыгыш ясаучы спортчылар белән
горурлануын әйтә. Аны Көньяк Африка республикасыннан
килгән 94 яшьлек спортчы аеруча таң калдырган. Ул үзенең
яшь категориясендә өч алтын медаль яуларга ирешкән. Клара
үзе әлегә ярышларда чыгыш ясарга батырчылык итми. Шулай да Скандинавия йөреше белән шөгыльләнә башларга әзерләнә. Тик бу - волонтерлык эшеннән бушаган арада
гына мөмкин булачак.
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80 - су полосында
28 - ачык суда йөзүдә

274 кеше

1929 кеше

Синхрон йөзү -

Су полосы -

35 кеше

418 кеше

( 3 хатын-кызлар һәм
30 ир-атлар командалары)
* Аерым бер спортчылар берничә төрдә чыгыш ясый, мәсәлән,
йөзүчеләр ачык судагы йөзүдә дә катнаша.

ФОТОФАКТ
стерханнан килгән Алексей Кузнецов Казанда шактый танылу
алды. Өч атнага сузылган Су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты
һәм «Мастерс» турниры вакытында аның
белән фотога төшүчеләр чемпионнар белән
фото ясарга омтылучылар саныннан бер
дә ким булмагандыр, мөгаен. Сәбәбе –
зур медальдә.
– Россия өчен җан атасың икән, димәк,
ерактан ук игътибарны җәлеп итеп торырга кирәк. Мин Сочидагы Олимпиадада да
нәкъ шулай эшләгән идем, барысы да шаккатты. Бөтенесенең минем белән фотога
төшәсе килде. Биредә дә шул ук хәл. Казанда да мин улым белән популяр, - ди
Алексей.
Әлеге медальне әзерләү өчен якынча бер
ай вакыт киткән. Аны чын медальгә охшатып ясарга тырышканнар. Дөрес фольга табу,
лента тегү, барысын да яхшылап ябыштыру.
Өстәвенә, ул төннәрен дә янып тора бит!
Чемпионат чорында Алексей белән барлыгы 57 илдән килгән җанатарлар фотога
төшкән. Футбол буенча дөнья чемпионатына зур кубок әзерләү планы да бар икән.

якшәмбе, 16 август 2015 ел

ТУРЫ СӨЙЛӘМ
Фото: Константин Сладков

Бруно-Ив Фабрежуль (Франция),
йөзү ярышларында катнашучы:
– Йөзү тормышта гармония тудыра. Әлеге
спорт төре нәтиҗәсендә күп нәрсәгә: ниндидер нәтиҗәгә ирешү өчен – сабырлыкка, ныклап шөгыльләнә алу, максатларга ирешү өчен –
үҗәтлеккә өйрәндем. Иң яхшы йөзүчеләр рәтенә
күтәрелү өчен ерак әле, үз күрсәткечләремне
генә яхшыртасым килә. Иң яраткан дистанция – 200 метр арага ирекле йөзү. Чөнки анда
тактик яктан әзерлек кирәк. Артык тиз старт
алырга да ярамый, көчеңне чамалый белергә
дә кирәк. 400 метр арага комплекслы йөзүне
персональ чакыру буларак кабул иттем. Ул
бик катлаулы кебек тоелды. Франциядә мин
йөзү буенча клубта торам (Dauphins Romanais
Peageois). Кызганыч, анда без 25 метрлы бассейнда шөгыльләнәбез. Шуңа да карамастан,
яшьләр яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Безнең бер
спортчы киләсе елдан элиталы категориягә
керәчәк. Сәләтле яшьләр тәрбияли алуыбыз
белән горурланабыз. Монда килми торып руслардан ни көтәргә дә белмәдем. Алар бик дусларча каршы алды. Тел белмәсәм дә, бик теләп
ярдәм иттеләр. Франциягә Россия турында бик
җылы хисләр белән кайтып китәм.
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Тереклек суы

якшәмбе, 16 август 2015 ел

«МАСТЕРС»
ФОТОЛАРДА
Фото: Рамил Гыйльванов, Ринат Нәҗметдинов

FINA паркында ябылу
тантанасы узачак
Тамаша бүген 19.00 сәгатьтә башлана

О

ештыручылар шаккатыргыч сюрпризларга бай мавыктыргыч чыгышлар әзерләгән. Биредә пиротехник шоу белән дә хозурланып
булачак.
16 нчы Су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты кысаларында уза торган «Мастерс» турнирының ябылу тантанасында шәһәр һәм республиканың
иң яхшы иҗат коллективлары чыгыш ясаячак. Араларында «Шарм» шоутеатры, гимнаст һәм акробатлар, «Прогульщики» рок-төркеме дә бар.
Россиянең танылган «Иванушки International» төркеме чыгышы исә бәйрәмгә
аеруча ямь өстәячәк. ФИНА паркына керү бушлай. Спорт бәйрәме кичке
21.00 сәгатьтә тантаналы салют белән тәмамланачак.

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