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Кыска суда йөзү буенча Россия чемпионаты старты алдыннан Су спорт
төрләре сараенда Бөтенроссия йөзү федерациясе җитәкчелеге катнашында
матбугат конференциясе узды.
Кыска суда йөзү буенча Россия чемпионат ы Казанда 8 ноябрьдән 12сенә кадәр узачак. Беренче
ст арт ларга кадәр бер көн кала Бөт енроссия йөзү федерациясе президент ы Владимир Сальников,
Бөт енроссия йөзү федерациясе беренче вице-президент ы Григорий Ст ецюк һәм Т Р яшьләр эшләре
һәм спорт минист рының беренче урынбасары Хәлил Шәйхет динов мат бугат конференциясендә
т урнирдан көт кәннәре белән урт аклашт ылар.
- Казан йөзү буенча Россия чемпионат ын үзендә кабул ит үгә бик шат . Безгә күрсәт елгән ышаныч өчен
бик зур рәхмәт . Су спорт т өрләре сараенда шөгыльләнүчеләр саны т орган саен арт а. Мондый
чемпионат лар аркасында йөзү белән кызыксыну көчәя. 2015 елның 1 гыйнварында без йөзү, суга сикерү
һәм синхрон йөзү бүлекләре булган комплекслы мәкт әп ачабыз, - дип сөйләде Шәйхет динов.
Т ат арст ан Республикасы данын чемпионат т а 29 спорт чы, шул исәпт ән Яна Март ынова, Александр
Красных, Ирина Приходько, Эрнест Максумов, Екат ерина Ивашова яклаячак.
- Алар уңышлы чыгыш ясарлар һәм призерлар һәм җиңүчеләр арасында булырлар дип өмет ләнәбез.
Без алар өчен кирәк булган барлык шарт ларны да т удырдык. Мондый т урнирлар уздыру буенча
т әҗрибәбез бар, шуңа күрә ярышлар т иешле дәрәҗәдә узар дип уйлыйм. Илнең иң көчле
спорт чылары көч сынаша, биредә чын бәйрәм булачак, - диде Т Р яшьләр эшләре һәм спорт
минист рының беренче урынбасары. Моннан т ыш ул т амашачыларның Су спорт т өрләре сараенда
узачак йөзү буенча Россия чемпионат ына бушлай керә алачакларын да ассызыклап узды.
Бөт енроссия йөзү федерациясе президент ы Владимир Сальников Казандагы Россия чемпионат ы
декабрь аенда Кат арда узачак дөнья чемпионат ына сайлап алу ярышлары да булып т орачак һәм
анда кат нашучылар Россия җыелмасына эләгер өчен барысын да эшләячәкләр дип белдерде.
- Казандагы су спорт т өрләре сарае безнең өчен бик мөһим, ул безнең т арафт ан сынап каралган
корылма инде. Биредә, Россия бик уңышлы чыгыш ясаган Универсиаданы да керт еп, башка ярышлар
да узды. Биредә яхшы нәт иҗәләр күрсәт елде, шуңа да дөнья чемпионат ына сайлап алу ярышлары
булып т оручы бу чемпионат т а да спорт чылар уңышлы чыгыш ясарлар дип ышанам. Сайлап алу
факт ына килгәндә, нормат ивлар бик кат гый, - дип сөйләде Сальников мат бугат конференциясендә
канашучыларга. Казанда 2015 елның 24 июленнән 16 август ына кадәр су спорт т өрләре буенча дөнья
чемпионат ы узачак һәм Россия командасы бу т урнирга инде хәзер үк әзерлек алып бара.
- Без Казанда узачак дөнья чемпионат ына планлы әзерлек алып барабыз, чемпионат ны оешт ыру
комит ет ы белән т ыгыз эшлибез. Күпт ән т үгел ачык суда йөзү ярышлары өчен маршрут расланды.
Чемпионат уңышлы узсын өчен планлы эш алып барыла. Казанда узачак чемпионат т а уңышлы чыгыш
ясарбыз дип ышанам, - диде БЙФ президент ы.
Россия йөзү федерациясенең беренче вице-президент ы Григорий Ст ецюк Казанда су спорт
т өрләренең ничек үсүен билгеләп узды, шулай ук кат нашучыларны Россия чемпионат ына уздыру
комиссиясенең (һава т орышының начар булуы сәбәпле эшчәнлеген озайт ырга мәҗбүр булды)
планнары т урында да сөйләде.
- Казан Россиянең йөзү Мәккәсенә әйләнә. Биредә спорт корылмаларының күп булганлыгы һәм
биредә 2015 елда дөнья чемпионат ы узачагы өчен генә т үгел, милли команда сост авына Т ат арст ан
Республикасыннан яшь спорт чыларның күп кергәнлеге өчен дә шулай бу, - диде Ст ецюк.
- Билгеле бер күләмдәге спорт чыларны җыярга һава т орышы берникадәр комачаулык ит т е. Россия
җыелма командасыннан булган күп кенә спорт чылар ирт ән кит әсе урынга, кичке 21.00 сәгат ьт ә генә
очачаклар. Команда лидерларының берсе Д анила Изот ов авт омобильгә ут ырган һәм т ренеры белән
бергә Казанга т өнлә килеп җит әчәк. Хәзерге вакыт ка 60 т өбәкнең 48е ярышларга керт елү буенча
комиссияне узды, 377 спорт чының кат нашачагы т өгәл билгеле. Процесс бара, ярышларга керт ү
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буенча комиссияне т укт ат мыйбыз. Чемпионат т а уңышлы чыгыш ясарбыз дип өмет ләнәм, - диде
Ст ецюк.
Йөзү буенча Россия чемпионат ын Россия Ф едерациясе Спорт минист рлыгы, Т ат арст ан
Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм т урист лык минист рлыгы, "Спорт проект лары башкарма
дирекциясе" КАО, Бөт енроссия йөзү федерациясе һәм Т ат арст ан Республикасы йөзү федерациясе
оешт ыра.
Йөзү буенча Россия чемпионат ын оешт ыруда Kazan Volunteers волонт ерлар командасы кат наша.
Алт ы көн дәвамында 60 ирекле ярдәмче "Спорт программасы", "Мат бугат хезмәт е", "Т амашачыларга
хезмәт күрсәт ү", "Д опинг-конт роль", "Т ранспорт лау" һәм "Волонт ерлар шт абы" кебек функциональ
юнәлешләргә җәлеп ит еләчәкләр.
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