Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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МӘД ӘНИЯТ

Казандагы Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты берничә
көн элек кенә тәмамланды һәм инде тарихның бер өлешенә әйләнде. Монда
бик күп нәрсәләр беренче тапкыр эшләнде.
Беренче т апкыр Халыкара йөзү федерациясе т арихында су мундиале Россиядә узды.
Беренче т апкыр Су спорт т өрләре буенча ярышлар “Казан Арена” фут бол ст адионы үзәгендәге
бассейнда - Россиядә 2018 елгы фут бол буенча Д өнья чемпионат ын уздырырга дип т өзелгән
беренче ст адионда узды.
Беренче т апкыр ярышлар программасына суга сикерүләрдә һәм синхрон йөзүдә кат наш дуэт лар
керт елде.
Беренче т апкыр дөнья чемпионат лары т арихында спорт чылар Авылга урнашт ырылдылар.
Беренче т апкыр Россиядән булган халыкара мәгълүмат агент лыгы хост -мәгълүмат агент лыгы һәм
хост -фот оагент лык дәрәҗәсен алды – ул “Россия сегодня” ХМА булды.
Беренче т апкыр Чемпионат ның ачылыш т ант анасы бассейнда узды һәм 7 т апкыр кабат лап
күрсәт елгән мөст әкыйль шоу-спект акль булды.
Беренче т апкыр т өп Чемпионат белән параллель рәвешт ә вет ераннар һәм үзешчәннәр арасындагы
“Маст ерс” чемпионат ы уздырылды.
Д Ч-2015 рәсми сайт ы редакциясе сезнең игът ибарга узган ярышларны үзенчәлекле һәм кабат ланмас
ит кән факт лар җыелмасын т әкъдим ит ә.
Яңа дисциплиналар
Казандагы Д Ч-2015т ә т амашачылар беренче мәрт әбә спорт чыларны берьюлы ике яңа дисциплинада
карый алдылар: мәҗбүри һәм ирекле программа белән синхрон йөзүдә кат наш дуэт ларда, шулай ук
суга сикерүләрдә кат наш парларда.
Америка дуэт ы Билл Мэй / Крист ина Д жонс, Россия пары Александр Мальцев/ Д арина Вәлит ова һәм
инглиз т андемы Т омас Д эйли / Ребекка Галлант ри шушы дисциплиналарда беренче җиңүчеләр
буларак үз исемнәрен мәңгелеккә язып калдырырга өлгерделәр инде.
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“Р-Спорт ”/”Россия сегодня” ХМА фот осы
Чемпионат рекордлары
Казанда 12 дөнья рекорды куелда, шул исәпт ән:
Швед йөзүче кызы Сара Шёст рем бат т ерфляй белән 100 мет рга йөзү ярымфиналында дөнья
рекордын 55,74 секундка кадәр яхшырт т ы. Икенче көнгә инде Сара Шёст рем бат т ерфляй белән 100
мет рга йөзүдә үзе үк куйган рекордны яңарт т ы, дист анцияне 55.64 секундт а йөзеп узды.
Россиянең т анылган спорт чысы Нат алья Ищенко синхрон йөзүдә соло программасында рекорд
куйды. Судьялар аның чыгышын 97,23 балл белән бәяләделәр.
АКШт ан булган йөзүче кыз Кэт и Ледеки, эксперт лар бәяләвенчә, Чемпионат ачышы булды. Ул ирекле
ст иль белән 1500 мет рга йөзүдә, 15 минут т а 27,71 секундт а финишка килеп, дөнья рекорды куйды.
Икенче көнне инде Ледеки, шул ук араны15 минут т а 25,48 секундт а йөзеп узып, үзе куйган рекордны
яңарт т ы.
Венгрия кызы Кат инка Хоссу 200 мет рга комплекслы йөзү ярышында 2:06.12 секундлы нәт иҗә
күрсәт еп, яңа дөнья рекорды куйды.
Көньяк Африка спорт чысы Кэмерон ван дер Бург 50 мет рлы араны брасс белән 26,62 секундт а йөзеп
узды һәм дөнья рекорды куйды. Бу рекордны иң кыска гомерле рекордлар исәбенә керт еп буладыр,
чөнки инде кичкә брианияле Адам Пит и бу араны 26,42 секундт а узып булуын күрсәт т е. Рекордларны
куйган ике спорт чыга да т ит ул эләкмәде, ник дигәндә, ван дер Бург рекордны квалификациядә, ә
Пит и – ярымфинал ст адиясендә куйган иде.
Бөекбрит ания җыелма командасы финалда 4х100 мет рга кат наш кушма эст афет ада алт ын алды
(3:41.71 секунд) һәм берочт ан ирт ән генә Россия командасыныкы, көндез - Америкалыларныкы булган
рекордны кабат яңарт т ы.
Т риумфаль кире кайт улар
Синхрончы кыз Нат алья Ищенко, улы т уганнан соң, профессиональ спорт ка кире кайт т ы. Д Ч-2015т ә
Россия кызы 3(!) алт ын медаль яулады.

“Р-Спорт ”/”Россия сегодня” ХМА фот осы
Спорт чыларның яше 10 яшьт ән алып аннан да өлкән
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Казандагы Су спорт т өрләре буенча дөнья чемпионат ында иң яшь кат нашучы ст арт алды
– Бәһрәйннән килгән йөзүче кыз Т арек Алазинга 10 яшь. 50 мет рга бат т ерфляй белән йөзүдә, т улаем
квалификациядә дә, Т арек соңгы булып килде. Әмма, нәт иҗәгә карамаст ан, яшь спорт чы кыз
журналист лар иң күп инт ервью ала т орган популяр спорт чыларның берсе булды.
Д Ч-2015т ә иң яшь призер Кыт ай кызы Рен Цян булды, аңа быел гына 14 яшь т ула. Ул 10 мет рлы
каланчадан суга сикерүләрдә көмеш медаль яулады.
Д Ч-2015т ә иң олы призер немец йөзүчесе Ангела Маурер булды, ул үзенең 40 яшьлек
юбилее көнендә ачык суда 25 километ р арага йөзүдә бронза медальгә лаек булды.
Ит альянча мәхәббәт - романт икасыз булмады
Д Ч-2015 ит альян йөзүчесе Симоне Руффининың исендә озакка калачак, ул монда ачык суда 25
километ рга йөзү буенча гына т үгел, мәхәббәт өлкәсендә дә җиңүгә ирешт е. Ф иништ ан соң ук
марафончы үзенең сөйгән кызына т әкъдим ясады, сөйгәне дә йөзүче – Д Ч-2015т ә кат нашучы Аврора
Понселе исә ризалык бирде.

“Р-Спорт ”/”Россия сегодня” ХМА фот осы
Т амашачылар һәм җанат арлар
Чемпионат ның уңышлы узуына ярышларга килгән т амашачылар бик зур өлеш керт т еләр. Күп
илләрдән килгән спорт чылар җылы кабул ит үне, т амашачылар акт ивлыгы, аларның көч биреп
т оруларын билгеләп үт ми калмадылар. Көн саен спорт ареналарына урт ача алганда 25 меңләп
т амашачы килде.
Ярышларга билет лар сат у барлык рекордлардан да арт ып кит т е. Спорт ярышларына булган 404 702
билет т ан 316 259 билет сат ылган (гомуми саннан 78 процент ). Спорт ярышларына билет лар бәясе 50
сумнан алып 3000 сумга кадәр т ора иде.
Казанда узган Чемпионат ның аудит ориясе 4,5 миллиард т амашачыга җит т е. Т рансляция 81
т елевизион компания т арафыннан 107 илдә алып барылды.
Спорт чылар авылы т урында
Спорт чылар авылы – шәһәр эчендәге шәһәр. Биредә почт а, банк бүлекчәсе, кит апханә, мат урлык
салоны, медпункт , даруханә, супермаркет , куркынычсызлык хезмәт е, рест ораннар, кафе һәм экологик
якт ан чист а элект р т ранспорт ы бар. Ат лет лар өчен берничә т өрдәге кухня каралган иде: европа,
урт а диңгез, рус, т ат ар, азия, хәләл, вегет ариан кухнялары.
Ат лет ларны т укландыру, гомумән алганда, Авылның үзе кебек үк, спорт чылардан бик күп уңай
фикерләр җыйды, спорт чылар биредәге ат мосфераны Олимпиаданыкына т иңләделәр.
Чемпионат вакыт ынд Авылда 166 илдән 2638 спорт чы яшәде.
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“Р-Спорт ”/”Россия сегодня” ХМА фот осы
Чемпионат волонт ерлары
Д Ч-2015кә сайлап алынган 2500 волонт ердан 2212се җәлеп ит елде, калганнар мәҗбүри резерв
булып, т еләсә-кайсы мизгелдә эшкә чыгарга әзер т ордылар. Командага РФ нең 20 парт нерт өбәгеннән һәм дөньяның 11 иленнән 540 башка шәһәрләр һәм чит илләр волонт ерлары кат нашт ы.
Спорт объект лары һәм шәһәрнең т өп т урист лык маршрут лары янәшәсендәге 11 City
Volunteers ст анциясендә эшләделәр. Урт ача волот ер сменасы 4 сәгат ьт ән алып 8 сәгат ькә кадәр
сузыла.
Бер урынга 9,5 кеше – Kazan Volunteers командасында бер позициягә конкурс. 18-19 яшь –
волонт ерның урт ача яше. Командадагы иң өлкән волонт ерларга 2015 елда 76 яшь һәм 77 яшь т улган.
Волонт ерлар командасындагы иң яшь вәкилләр – шәһәр һәм спорт волонт ерларына 2015 елда 14 яшь
т улган (аларның Чемпионат т а кат нашуы Казанның мәгариф учреждениеләренең һәм спорт
мәкт әпләренең махсус программалары һәм килешүләр белән каралган).
Казанга иң еракт ан килүчеләр Владивост окт ан 25 волонт ер (8 308,4 км) һәм АКШт ан бер волонт ер
(9 133 км).
Ф ИНА паркы т урында
Ф ИНА паркы ачылган көннән алып (Парк 24 нче июльдән 16 нчы август ка кадәр эшли) 5 гект арга
сузылган паркка 303150 кеше килгән (9 август т а – 36 400 кеше).
Шул вакыт эчендә Паркның т өп сәхнәсендә 3992 арт ист чыгыш ясаган.
1 т оннага якын су көн саен “Искушение” т еат ры арт ист ларына “коела”.
Чемпионат парт нерлары павильоннарында 16 көн эчендә 25 000нән арт ык сувенир уйнат ылган, шул
исәпт ән 1 Калина Кросс авт омобиле.
Т урист ларның берсе Паркның бер кибет ендә сувенир от крыт каларга 10 000 сум акча т от кан.
Сувенирлар арасында шулай ук Ит ил һәм Алсу магнит лары, брелоклар, кружкалар, уенчыклар аеруча
популяр булган.
48 000 кеше Паркт агы Милли ишегалдында (ашау зонасы) булган. Иң популярлары – рус һәм т ат ар
ашлары. Милли ишегалларында 2 т онна шашлык һәм 6 т онна яшелчә сат ылган.
300дән арт ык иң яхшы волонт ер Парк сәхнәсендә бүләкләнгән. Бүләкләрне волонт ерларга көн саен
Чемпионат илчеләре, ат аклы спорт чылар, күренекле мәдәният эшлеклеләре т апшыра, шулар
арасында Д мит рий Саут ин, Мария Киселева, Глеб Гальперин, Максим Шәрәфет динов, Т имур
Бәдрет динов, Нюша, Т имур Родригез, Эльмира Кәлимуллина, Ант он Салакаев, Яна Чурикова,
Александр Самокут яев, Орландо Д уке, "Д ет ект ивное Агент ст во Лунный Свет " КВН югары лига
командасы вәкилләре, Казанның “Большой куш” т өркеме әгъзалары бар.
Д өнья чемпионат ы - цит ат аларда
Ф ИНА президент ы Д окт ор Хулио Сезар Маглионе: “Без Казанда барыбыз да үзебезне өйдәге кебек
т ойдык, биредә безгә ярышларны оешт ыруның, т рансляцияләүнең югары дәрәҗәсен күрсәт т еләр. Бу
чемпионат , бер дә шиксез, Халыкара йөзү федерациясе т арихында иң яхшысы булды”.

Ф ИНА башкарма директ оры Корнель Маркулеску: “Волонт ерлар биредә – искит кеч! Мондый дөнья
чемпионат ының булганы юк иде әле. Безнең беркайчан да мондый Авыл күргән булмады, объект лар
да биредә бик шәп”.

РФ Спорт минист ры Вит алий Мут ко: “Ф ИНА орденын алу ул ниндидер шәхси сыйфат ларны т ану
т үгел, су спорт т өрләрен үст ерү буенча илебез эшен бәяләү, Россиядә Д өнья чемпионат ын уздыру
дәрәҗәсен бәяләү – безнең бу Чемпионат ны нинди дәрәҗәдә уздыруга куелган бәя. Бар да әйбәт
булды дияргә мөмкин, димәк, бу орден – иң яхшы Д өнья чемпионат ын юридик якт ан беркет ү дә!”

Венгрия Премьер-минист ры Викт ор Орбан: “Медаль зачет ы буенча Россия 9 алт ын медаль алган,
чынлыкт а алар 10 булырга т иеш, чөнки Т ат арст ан Республикасы һәм Казан 16 нчы Ф ИНА дөнья
чемпионат ын оешт ырган өчен т агын бер медальгә лаек”.
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Чад Ле Кло, Олимпия чемпионы, йөзү буенча күп т апкырлар дөнья чемпионы: “Мин Россиядә булуыма,
шундый шәп бассейнда йөзүемә шат мын. Элек мин фут болчы идем, шуңа да фут бол ст адионына
куелган бассейнда йөзү минем өчен гаҗәеп булды. Мондый мөмкинлек өчен Казанда Чемпионат ны
оешт ыручыларга зур рәхмәт !”
Кэмерон ван дер Бург, Олимпия уеннары чемпионы, өч т апкыр дөнья чемпионы: “Минем хист ойгыларым бары т ик уңай гына. Биредәге т амашачы мине мат ур мәгънәсендә хәйран калдырды –
алар барлык спорт чыларга да көч биреп ут ырдылар! Хәзергә кадәр айный алмый йөрим – ярышларны
оешт ыру шундый югары дәрәҗәдә оешт ырылган иде, ст адион һәм бассейн бик шәп!”
Свет лана Ромашина, өч т апкыр Олимпия чемпионкасы, күп т апкырлар дөнья чемпионкасы: “Мин 6-7
дөнья чемпионат ында булдым, аерма бик зур. Башт арак сәер булды – т рибуналар бик зур, без
башт арак кайда икәнлегебезне аңламый да т ордык. Аннары бик т из күнект ек һәм хәзер миңа бирегә
бик күп кеше килә алуы зур плюс булып күренә. Миңа бар да ошый!”
Гэри Хант , Бөекбрит аниядән булган спорт чы, хай-дайвинг буенча дөнья чемпионы, Д Ч-2015т ә хайдайвинг буенча ир-ат лар т урниры җиңүчесе:
“Биредә бар да бик яхшы! Безгә, югары нәт иҗәләр күрсәт ер өчен, барлык шарт лар да т удырылган”.
Орландо Д уке, хай-дайвинг буенча дөнья чемпионы, Д Ч-2015 Илчесе: “Ат лет лар авылы – шәһәр
эчендәге шәһәр, спорт өчен эшләнгән мондый урын күп шәһәрләрдә юк. Боларның барысыннан да
файдалану мөмкинлеге булу бик шәп!”
Глеб Гальперин, Олимпия уеннарының ике т апкыр бронза призеры, ике т апкыр дөнья чемпионы, Д Ч2015 Илчесе: “Шәһәр һәм бөт ен ил шушы Чемпионат рухы белән яши, мин аны ат мосферасы ягыннан
Олимпия уеннарына т иңләр идем”.
Мария Киселева, өч т апкыр Олимпия чемпионкасы, өч т апкыр дөнья чемпионкасы: “Бар да югары
дәрәҗәдә, моның шулай икәнлеге Универсиада уздырган чакт а ук аңлашыла иде инде. Бу
Чемпионат ның чемпионат лар т арихында иң яхшысы булып т арихка кереп калачагына шикләнмим. Бу
минем генә фикерем т үгел, бу биредә эшләүчеләрнең һәм Ф ИНА президент ының да фикере. Мин күп
т урнирларда кат нашт ым, чагышт ырырлыгым бар. Россия өчен бик горурланам!”

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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