Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты ябылышы
тантанасында югары вәкаләтле затлар – РФ Премьер-министры Дмитрий
Медведев, Су спорт төрләре буенча ФИНА Халыкара федерациясе
президенты Доктор Хулио Маглионе, Венгрия Премьер-министры Виктор
Орбан, ТР Президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы Рөстәм
Миңнеханов катнашты.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы суга багышланган мат ур т амаша булачак.
Ачылыш т ант анасында күрсәт елгән спект акль һәр т амашачыга, суның т өрле сыйфат ларына
кагылышлы рәвешт ә, үзен һәм әйләнә-т ирә мохит не т анып белергә мөмкинлек бирүче риваят ь булган
булса, ябылу т ант анасы исә безгә, кешене дә керт еп, суның Җирдәге барлык т ереклек өчен никадәр
мөһим нәрсә икәнлеген кабат искәрт әчәк. Ябылу т ант анасына кереш – ачылыш т ант анасының
мант ыйкый дәвамы – т өп т ема т агын су.
Т ант ананы т амаша кылучылар спект акльдә кабат кат нашып ут ырачаклар. Залдагы һәр т амашачыда
– ап-ак ябынгыч, аны киеп куйганнан соң ул бик зур проекция экранының бер өлешенә әйләнә. Шулай
ит еп т рибуналар декорациянең мөһим өлешенә әйләнәләр, ә т амашачылар – т амашаның т улы
вәкаләт ле кат нашучылары булып т орачаклар.
Кереш өлешт ә безгә кеше һәм су арасындагы мөһим элемт ә т урында сөйләделәр. Бу элемт ә генә дә
т үгел, бу бәйләнеш. Судан башка елгалар кибә, агачлар җимеш бирми башлый, чәчәкләр сула. Бер
мизгелгә генә сәхнә коры чүлгә әверелә. Кайчандыр биредә т ере һәм уңдырышлы җир булган, әмма
бүген су белән бергә т ереклек т ә юкка чыккан. Сәхнәдә алҗыган һәм арыган кешеләр күренә – судан
башка кеше шулкадәр кызганыч, ярдәмчесез. 36 балет арт ист ы шундый т амаша т удырды. Әйт ерсең,
корылык кына аз, бушап калган чүлгә давыл килә. Әмма җил үзе белән коры ком һәм кайнар һава гына
кит ерә шул.
Ут лы давылны т удырыр өчен мәйданда 26 ут лы боҗралар кулланыла. Аларның биеклеге – 3 мет р.
Аны пульт белән идарә ит әләр. Бу сист ема ябык бинада саклык чараларын т әэмин ит ә т орган
күпбаскычлы саклык чараларына ия.
Чүлдә яшәүчеләр бии башлый – ябылыш т ант анасы өчен композит р Ираклий МИНАД ЗЕ – “Sunny from
the Moon” т өркеме т арафыннан махсус язылган “Жажда “ музыкаль композициясе аст ында яңгыр
чакыру йоласын башкаралар алар.
Т абигат ь ролен исә т амашачылар үзләре башкарды һәм махсус яңгыр яудырдылар. Кул чабып, зал
беренче яңгыр т амчылары т өшкәли башлаган т авыш чыгарды, аннары т авыш ныгый барып, күк
күкрәгән т авышлар ишет елде һәм сәхнәгә чып-чын яңгыр ява башлады.
Кереш өлешт ән соң т амашачылар югары даирә кунакларын сәламләделр. Д өнья чемпионат ының
ябылу т ант анасында Россия Ф едерациясе Хөкүмәт е Рәисе Д мит рий Медведев, Су спорт т өрләре
буенча Ф ИНА Халыкара федерациясе президент ы Д окт ор Хулио Маглионе, Венгрия Премьерминист ры Викт ор Орбан, Т Р Президент ы вазифаларын вакыт лыча башкаручы Рөст әм Миңнеханов
кат нашт ы.
Россия Ф едерациясе флагын күт әргәннән соң, биредә булучыларга РФ Хөкүмәт е Рәисе Д мит рий
Медведев мөрәҗәгат ь ит т е: “Бүген зур спорт бәөрәме т өгәлләнә, һәм минем сезне чын күңелемнән
кот лыйсым килә. Бары сезнең т ырышлыгыгыз аркасында ул якт ы, шаккат ыргыч һәм оныт ылмаслык
булды. Спорт чыларга гадел, мат ур көрәш һәм яңа рекордлар өчен, т ренерларга чемпионнарны
әзерләгән өчен, т амашачыларга үз командаларына көч биреп т орган өчен рәхмәт әйт әсем килә,
волонт ерларга һәм оешт ыручыларга да зур рәхмәт . Әлбәт т ә, спорт ны ярат кан Казанга һәм аның
т агын бер т апкыр т еләсә - кайсы спорт ярышларын кабул ит ә алуын исбат лаганы өчен дә рәхмәт емне
белдерәм. Россия беренче т апкыр Д өнья чемпионат ын уздыра. Без шат күңел белән биредә 190га
якын илдән килгән 3000гә якын спорт чыларны каршы алдык һәм Казан аларга уңыш кит ерсен өчен
барысын да эшләдек. Д өнья беренчелегенең драйвы сезгә киләчәкт ә дә уңышларга ирешергә, үз
рекордларыгызны куып узарга булышыр дип ышанам. Спорт т а аеруча да мөһим булган һәвәслекне
һәм әлеге хисләрне озакка саклап калуыгызны т елим. Һәм, су спорт т өрләрендә әйт елгәнчә: “Җиңел
су сезгә!”. Рәхмәт , Казан”.
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“Барыбызның да исендә калган Д өнья чемпионат ы да ахырына якынлашт ы. Аның барышында Су
спорт т өрләренең Халыкара федерациясенең иң кызыклы т арихларының берсе язылды. Барлык су
дисциплиналарының барысында да 5 конт инент ның кат нашучылары безнең спорт ның
кыйммәт лелеген яңадан исбат ладылар. Мин аларга ирешкән уңышлары өчен рәхмәт лемен. Безнең
ат лет лар җиңүгә омт ылуны популярлашт ыручы Ф ИНАның иң әйбәт илчеләре булып т оралар. Мин
аларга рәхмәт лемен. Ф ИНАның принципларына һәм ярышларның кагыйдәләренә т угры калып, 5
конт инент т ан килгән вәкилләр дә үз өлешләрен керт т еләр. Аларга да моның өчен рәхмәт . Барыбыз
да Казанда үзебезне өйдә кебек хис ит т ек, биредә безгә оешт ыру һәм объект ларның сыйфат ын,
т рансляцияләрнең югары ст андарт ларын, җанат арларның энт узиазмнарын күрсәт т еләр. Бу
чемпионат , берсүзсез, су спорт т өрләренең Халыкара федерациясе т арихында иң әйбәт е булды.
Россия һәм Т ат арст ан Республикасы җит әкчеләренә, оешт ыру комит ет ына һәм барлык яхшы
күңелле кешеләргә, аларның көч биреп т орулары, энт узиазмнары һәм 16 нчы Ф ИНА дөнья
чемпионат ын оешт ыруга керт кән өлешләре өчен зур рәхмәт . Рәхмәт , Казан! Рәхмәт , Т ат арст ан!
Рәхмәт , Россия! Зур рәхмәт !”, - дип сөйләде Су спорт т өрләре Халыкара федерациясе президент ы,
докт ор Хулио Маглионе.
Ябылу т ант анасы башлану Полина Гагарина башкаруындагы “A Million Voices” җыры аст ында
Чемпионат т а кат нашучы 191 ил флаглары парады белән ист ә калды.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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