Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Су спорт төрләре буенча ФИНА дөнья чемпионаты ярышлар тарихында
беренче тапкыр футбол стадионында үтә. Әлеге вакытта пьедесталдагы
урыннар өчен ярышкан йөзүчеләргә көч бирү өчен гади тамашачылар да,
танылган кешеләр дә килде. Дөньякүләм масштабтагы вакыйганы
футболчылар да игътибарсыз калдыра алмады. “Казан Арена” стадионын үз
иткән Казанның “Рубин” уенчылары әлеге вакытта трибуналарда утыралар.
Т анылган фут болчылар су спорт т өрләрен ярат учылар белән бер сект орда урнашуга карамаст ан,
т рибуналарда ут ырган “Рубин” уенчыларын клуб т өсендәге формаларыннан т анып була.
“Казан Арена”да фут болчылар гади т амашачылар ст ат усында иделәр, ярышлар барышын чит т ән
карадылар. Эш шунда, “Казан Арена” ст адионында бассейн урнашт ыруга әзерлек монт аж эшләре
башланганчы Ринат Биләлет диновның кул аст ындагы уенчылары берничә Чемпионат һәм Россия
кубогы мат чларын үт кәрергә өлгерделәр. Әмма Д Ч-2015не уздыру сәбәпле, алар әлеге ст адионга
икенче елга гына кайт а алачаклар.
Әлегә команда “Үзәк” ст адионда уйный. Нәкъ менә шунда рубинлылар Европа Лигасы кысаларында
“Шт урм” белән дусларча аерылышт ылар һәм, нәт иҗәдә, киләсе раунка чыга алдылар.
Мондый күченешкә спорт чылар үзләре каршы килмиләр. Моны “Рубин” Ф К ярымсакчысы Илзат
Әхмәт ов т а раслады. Ул оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт енең күзәт үчесе белән әңгәмәдә әлеге
дөньякүләм вакыйганың мөһимлеген һәм Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья
чемпионат ының масшт абларын ассызыклады.
“Ат мосфера, әлбәт т ә, рәхәт , әйбәт . Мондый масшт аблы чарада мин беренче т апкыр. Т өрле илләрдән
кешеләр күп – бу, әлбәт т ә, шаккат ыра. Барысы да бик мат ур, миңа ошый. Кичә безнең уен булды, ә
бүген ял – безгә ярышларга барырга т әкъдим ит т еләр һәм без бик т еләп әлеге чараны карарга
ризалашт ык. Барыбер дә бу безнең өчен һәм минем өчен беренче т апкыр. Кызык булып кит т е, шуңа
күрә графигыбызда вакыт т абып, бирегә килдек”, - дип сөйләде фут болчы.
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