Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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“Мисс Чемпионат” матурлык һәм талант конкурсы финалы ФИНА паркында
үтте. Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты кысаларында 15
кыз таләпчән сайлап алу турын үттеләр һәм иң позитив, нәзакәтле, талантлы
һәм спортны үз иткән кыз исемен йөртү хокукы өчен көрәштеләр.
Ф иналга чыккан һәр 15 кызны да җиңүче дип т анырга була, чөнки сайлап алу т урында 2000 кыз
кат нашт ы, ә ярымфиналда – 50. Алар Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ының
ачылу т ант анасында кат нашт ылар. Кызлар Ф лаглар парадында ил исеме язылган т абличкаларны
т от ып бардылар. Конкурс “Мисс Т ат арст ан” оешмасы кат нашында әзерләнгән иде.
“Без барыбыз да укырга, профессиональ якт ан камилләшергә, спорт т а нинди дә булса
күрсәт кечләргә ирешергә кирәклеген беләбез. Әмма мат урлык конкурсы бөт ен нәрсәдә аһәңлелек
булырга т иешлеге т урында да сөйли. Акыллы булырга, чибәрлек белән игът ибарны җәлеп ит әргә,
үзең белән т ирә-якт ы мат урайт ырга кирәк. Бу һәр кыз өчен мөһим булган сәләт ”, - дип сөйләде “Мисс
Чемпионат ” конкурсын т удыручы һәм аның идеясенә рухландыручы Изольда Сахарова.
Ф иналда өч конкурс эт абы булды. Башт а т амашачылар кызларның видео-визит каларын карадылар,
аннан соң конкурст а кат нашучыларның купальникт ан күрсәт кән дефилесын күзәт т еләр. Соңгы
өлешт ә кызларга алып баручының чет ерекле сорауларына җавап бирергә т уры килде. Конкурс
эт аплары арасында т амашачыларга концерт номерлары т әкъдим ит т еләр.
Конкурсның жюри сост авына "Спорт проект лары башкарма дирекциясе" КБАО мәдәни программалар
департ амент ы җит әкчесе Марат Закиров, “Мисс Т ат арст ан” җәмәгат ь оешмасы президент ы
Изольда Сахарова, “Искушение” бию т еат рының сәнгат ь җит әкчесе Рөст әм Надыршин, халыкара
йөзү хөрмәт е залы вәкиле Ивон Шмит керделәр.
Бүләкләү т ант анасында кызлар дизайнер Султ ана Салиева т әкъдим ит кән “Олимпия” һәм “Воды
гладь” авт орлык киемнәреннән балкыдылар. Беренче вице-мисс булып Д иана Егорова, икенче вицемисс булып Евгения Кириллова билгеләнде. Шулай ук “Мисс Очарование” һәм “Мисс Зрит ельских
симпат ий” исемнәре дә бирелде, аларга Екат ерина Гашук һәм Анна Рожина ия булдылар. Ә
кыйммәт ле т аҗны Анаст асия Володина киде. “Д өресен әйт кәндә, мин җиңәрмен дип уйламадым да.
Ахырга кадәр башка кыз җиңү яулар дигән фикердә идем. Мин беренче вице-миссны әйт үгә үк елый
башладым, чөнки үземнең җиңәчәгемне аңладым. Бу көт мәгәндә булды, чөнки бөт ен кызлар да
чибәрләр һәм т өрлеләр. Мин әле дә булса аңышмыйм, әле дә булса ышанмыйм”, - дип сөйләде
конкурсның җиңүчесе.
Барлык кызлар да спонсорлардан бүләкләр, чәчәкләр алдылар һәм, әлбәт т ә, алкышларга күмелделәр.
Ә конкурсның иң әйбәт 5 кызы шулай ук диадемалар, лент алар һәм Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ының ябылу т ант анасына билет лар алдылар. Җиңүчеләр өчлегенә Aqua
Comedy Clubка билет лар да т апшырдылар.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы Оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е
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