Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионатының талисманнары –
кар барслары Итил һәм Алсу. Алар белән Чемпионатның барлык спорт
объектларында фотога төшәргә була. ДЧ-2015 символлары ролендә эшләү
өчен волонтерларга җитди сайлап алу узарга туры килүе турында бик аз кеше
белә. Талисманнар ролендә эшләү нечкәлекләре турында алар безгә үзләре
сөйләде.
Т алисманнар өчен милли исемнәр сайлап алынган. Ирләр исеме Ит ил – Иделнең урт а гасырлардагы
ат амасы, казах, чуаш, т ат ар, башкорт , калмык һәм монгол т елләрендә ул әле дә кулланыла.
Чемпионат ачылганнан бирле Ф ИНА паркында аның ролендә волонт ер Д амир Рәхмәт уллин эшли:
“Сайлап алу бик җит ди булды, Универсиада белән чагышт ырганда - анда 20 мең волонт ер т аләп
ит елгән иде - Д өнья чемпионат ына барлыгы 2500 генә кеше сайлап алынды. Конкурс бер урынга 11
кеше иде! Т өп т аләп – инглиз т елен белү. Шулай ук аралашучан, ачык йөзле булу, сабыр холык һәм
командада эшләү т еләге т өп мот ивацияләр булды. Бер сменага безнең белән 100 мәрт әбәдән
арт ыграк фот ога т өшәләр. Безнең т өп максат – кешеләргә сөенеч кит ерү!”, ди егет .
Волонт ерлар сүзләренә караганда, Чемпионат ның т алисманнар кост юмнарында йөрүләре бик күп көч
т аләп ит ә, шуңа күрә смена урт ача 6 сәгат ь чамасы була.
Ит илнең ипт әше – барс кызы Алсуның да популярлыгы ким т үгел. Аның исеме т ат арчада “ал т өст әге
су” дигәнне аңлат а.
Ангелина Хәкимуллина - Ит ил белән бер командада эшләүче волонт ер. Геройларның кайсысы
популяррак дигән сорауга, бер дә уйлап т ормыйча, болай дип җавап бирде: “Без бүленмәс, без
бербөт ен. Алсу белән фот ога т өшсәләр, шунда ук Ит илне дә чакырып алалар. Мин Д өнья
чемпионат ына эшләргә баруыма бик шат ланам, монда шундый шәп ат мосфера! Яңа кешеләр белән
т анышуы бик күңелле, үзеңне кирәкле дип саныйсың, кайвакыт Алсу белән фот ога т өшәргә чират т а
т езелә!”
Кар барсы - Т ат арст ан Республикасы символларының берсе. Чемпионат т алисманының дизайнмакет ы идеясе инт ернет -т авыш бирү аша Бөт енроссия конкурсы кысаларында сайлап алынды.
Т алисманнар ост алык, т излек һәм көч-куәт не чагылдыра.
Шунысын да искәрт еп узарга кирәк, “Ит ил” һәм “Алсу” йомшак уенчыклары - Чемпионат ка килүчеләр
арасында иң күп сат ып алына т орган сувенир продукция.
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