Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Бүген ФИНА Экспо павильонында Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья
чемпионатының ирекле ярдәмчеләре Россиянең синхрон йөзү остасы, шулай ук
ДЧ-2015 Илчесе дә булган Мария Киселева белән очраштылар. Спортчы үзенең
спорт карьерасы турында сөйләде, Чемпионатта бик яхшы хезмәт куйганнары
өчен волонтерларга рәхмәт тә белдерде.
Мария Киселева Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ының бик якт ы рухт а,
вакыйгаларга бай булуын билгеләп кит т е.
– Ф ИНА Д өнья чемпионат ы Илчесенең гадәт и бер көне ничек уза?
– Һәр көн т өрлечә. Көн т әрт ибенә, чараларга һәм вакыйгаларга бәйле ул. Ләкин ул көн һәрвакыт бик
мавыкт ыргыч була.
– Сез ни өчен Илче булырга карар бирдегез?
– Бу минем өчен бик мөһим. Без спорт чы булган вакыт т а, һәрберебезгә бик күп нәрсә бирделәр. Рухи
якт ан да, физик якт ан да, мат ди якт ан да. Без исә шуның барысын да сеңдереп-йот ып килдек. Ә
хәзер, карьерабызны т өгәлләп, башка эшчәнлек белән шөгыльләнә башлагач, без моның барысын да
кире кайт арырга, кешеләр белән бүлешергә т иеш кебек т оела миңа. Һәм мин, Илче буларак үз
миссиямне, беренче чират т а, әлеге т урнирга мөмкин кадәр күбрәк халыкны җәлеп ит ү һәм мөмкин
кадәр күбрәк кешене спорт ка алып килү өчен, Чемпионат ның үзен, Россияне һәм Казан шәһәрен
популярлашт ыруда күрәм. Бүген үзеңне формада т от у, сәламәт т ормыш рәвеше алып бару модада.
Спорт массакүләм үсешт ә, бу монда, Казанда да, Универсиада һәм Д өнья чемпионат ы мисалында
ачык күренә.
– Сез хәзер ябылу т ант анасына арт ист лар әзерләү белән шөгыльләнәсез, шул т ант ана т урында
сөйләгез әле.
– Бернинди серне дә ача алмыйм. Шунысын гына әйт ә алам: ачылу һәм ябылу т ант аналарында
кат нашу безнең өчен зур дәрәҗә һәм горурлык, без йөкләнгән барлык җаваплылыкны да аңлыйбыз
һәм максимумда эшлибез. Игорь Крут ойның продюсерлык үзәге һәм режиссер Алексей Сечинов
белән эшләү бик күңелле. Үз чират ыбызда, программаның безгә кагылган өлешләрен уйлап чыгарабыз
һәм гомуми концепциягә т уры килерлек, чыннан да мат ур булырлык ит еп т өзибез. Иң әһәмият лесе
шунда: без эшләгән номерларның берсенә дә режиссерлык т өркеме т арафыннан үзгәреш керт елмәде.
– “Маст ерс” кат егориясе ярышларындагы синхрон йөзүгә мөнәсәбәт егез нинди?
– Кешеләрнең үзен күрсәт ергә мөмкинлеге булу дөрес нәрсә дип саныйм мин. “Маст ерс” спорт чылары
ярышларда кат нашудан канәгат ьлек ала. Әле спорт чы булган вакыт ыбызда, өлкән яшьт әге хат ынкызларның суга сикерү күнегүләре ясаганын күреп, бу яшьт ә шуның белән шөгыльләнергә ихт ыяр көче,
кыюлыклары ничек җит ә икән дип гаҗәпләнә идек. Әлеге кешеләр өчен – яшьлегеңне, бөт ен
т ормышыңны багышлаган эш белән шөгыльләнүдән кичергән рәхәт лекне, хис-т ойгыларны озайт у
мөмкинлеге ул, дип саныйм. Су полосы һәм йөзү ярышларында чыгыш ясау мөмкинлеге зур ажиот аж
купт арганын беләм. Бу бик шәп, чөнки ул физик акт ивлык һәм сәламәт яшәү рәвеше дә бит әле.
– “Маст ерс” кат егориясендәге ярышларда үзегезгә дә кат нашу т урында уйлап караганыгыз юкмы?
– Юк, андый уйның башка да килеп караганы юк. Мөгаен, минем ярышларым шулкадәр күп булгандыр,
бүгенгә исә нәрсәдә дә булса ярышу т еләге калмагандыр. Әлеге азарт , адреналин һәм драйв хисе
т ормышымның озын бер периодында шундый югары дәрәҗәдә булды ки, бүген минем ярышасым
т үгел, иҗат ит әсем, нәрсәдер булдырасым гына килә.
– Сезнең әле ирешелми калган берәр т өрле рекордыгыз бармы?
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– Әйт үе бик кыен. Мин ни белән генә шөгыльләнсәм дә, т аләпләрне т агын да югарырак күт әрә барам.
Бүген исә үзем хәзер шөгыльләнгән өлкәләрдә максат -бурычларым һәм хыялларым бар, шул исәпт ән
инде 12 ел эш алып бара т орган су спект акльләрендә дә, 6 ел шөгыльләнә т орган синхрон йөзү буенча
спорт мәкт әбендә дә. Т ик беренче урында, әлбәт т ә, гаиләм һәм балаларым.
– Оешт ыручы яки Илче ролендә спорт проект ларында кат нашуга бәйле киләчәккә планнарыгыз
ниндирәк?
– Без т өрле чараларда, шул исәпт ән спорт чараларында да шакт ый еш кат нашабыз. Без яңа
проект ларга һәрвакыт шат кына, бик т еләп алга барабыз һәм һөнәри ост алык ягыннан үсәргә
омт ылабыз.
– Казандагы Чемпионат ның оешт ырылуы т урында ни әйт ерсез?
– Һәрнәрсә иң югары дәрәҗәдә, бу инде Универсиада уздырылган вакыт т а ук аңлашыла иде. Мин бу
Чемпионат ның мондый ярышлар үт кәрелү т арихында иң яхшысы буларак, әнә шул т арихка кереп
калачагына ышанам. Бу минем фикерем генә т үгел, монда эшләүче кешеләрнең дә, Ф ИНА
президент ының да фикере. Мин бик күп т урнирларда булдым, чагышт ырырлыгым бар. Мин Россия
белән горурланам!
Искә т өшереп кит ик, Мария Киселева – Россиянең ат аклы синхрон йөзү ост асы, ат казанган спорт
маст еры, өч т апкыр Олимпия чемпионы, өч т апкыр дөнья чемпионы, т угыз т апкыр Европа чемпионы,
күп т апкыр Д өнья һәм Европа кубогы иясе, күп т апкыр Россия чемпионы, т елевизион алып баручы,
акт риса, су т амашалары авт оры. “2013 елгы Универсиада илчеләре” программасында кат нашт ы, хәзер
Д Ч-2015 Илчесе дә булып т ора.
Никит а Колпаков

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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