Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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“Мастерс” турниры – ул һәвәскәр спортчылар, шулай ук 25 яшьтән алып 100,
хәтта аннан да өлкәнрәк яшькәчә булган олимпия чемпионнары ярышлары.
Ярышлар рәсми спорт карьераларын төгәлләгән, әмма яраткан спорт төренә
тугры калган спортчылар арасында үтә. Су спорт төрләре буенча 16 нчы
“Мастерс” дөнья чемпионаты Казанда 2015 елның 5 нче августыннан 16 нчы
августка кадәр узачак.
“Маст ерс” т урниры логот ибының формасы Су спорт т өрләре буенча 16 нчы т өп дөнья чемпионат ы
логот ибын кабат лый. Бу – спорт вет ераннарына хас булган өлгергәнлек, зирәклек, т әҗрибә һәм
белемнәр т упланмасын аңлат а т орган куе кызыл т өст әге күппочмаклы крист алл. Логот ип эчендәге 5
силуэт т урнир программасына керт елгән спорт т өрләрен чагылдыра:
·
Ачык суда йөзү
·
Синхрон йөзү
·
Суга сикерү
·
Су полосы
·
Йөзү
Бүген “Маст ерс” дөнья чемпионат ының беренче көне.
Ярышларны беренче булып т ехник программадагы шәхси чыгышлары белән синхрончы хат ын-кызлар
башлап җибәрде. “Маст ерс” синхрончы хат ын-кызларының чыгышлары 7 нче август ка кадәр барачак.
Ирт әгә, 6 нчы август т а, хат ын-кызлар дуэт лары арасында т урнир башланачак, синхрон йөзү буенча
ярышлар т өркемнәр чыгышлар белән т әмамланачак. Синхрон йөзү буенча ярышларда барлыгы 11
илдән 35 кеше кат нашачак, алар арасында 2 россияле дә бар. Ярышлар Чемпионат ның “Акчарлак”
бассейнында узачак.
Шулай ук 7 нче август т а “Казансу”да ачык суда йөзү ярышлары да узачак.

Белешмәлек
Су спорт т өрләре буенча “Маст ерс” дөнья чемпионат ында кат нашуга Т ат арст аннан 133 кат нашучы
гариза биргән.
Спорт чылар арасында казанлыларга т аныш исемнәр дә бар. Ярышларда Т Р яшьләр эшләре һәм спорт
минист ры Владимир Леонов, Киров һәм Мәскәү районнары хакимият е башлыгы Д амир Ф әт т ахов,
Республика клиника инфекцияле авырулар хаст аханәсенең анест езиология-реанимат ология бүлеге
җит әкчесе Вәкил Гат ауллин, ЭЭМ Т Р буенча Д Т И башлыгы урынбасары Т имур Хәйруллин да
кат нашачак. Шулай ук Т ат арст анның баш кот каручысы Илһам Насыйбуллинның кат нашачагы да
билгеле. “Маст ерс” кат егориясендәге ярышларда кат нашуга барлыгы 71 илдән 2639 кат нашучы гариза
биргән. Россиядән, гомумән алганда, 1159 спорт чы кат нашачак дип планлашт ырыла.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы дөнья чемпионат ы Оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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