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Су спорт төрләре буенча дөнья чемпионатын уздыруга 2212 волонтер –
Татарстаннан, Россиянең 20 төбәгеннән һәм дөньяның 10 иленнән булган
ирекле ярдәмчеләр үз өлешләрен керттеләр. Казанда узган ярышларда
спортчылар тарафыннан егерме дөнья рекорды куелды, горурланыр өчен үз
казанышлары байтак булган волонтерлар командасы да алардан бер дә
калышмады.
2014 елның 20 сент ябрендә башланып кит кән һәм 100 көн буена барган заявка кампаниясе чорында
дөньяның 70 иленнән 23 937 заявка алынды. Кандидат лар чемпионат ның рәсми сайт ында т ут ырган
заявка кампаниясе ачылышына 70 000 кешедән арт ып кит кән аудит орияне колачлаган мәгълүмат
кампаниясе юл ачт ы – барлык илдән шәкъ шуның кадәр яшь россиялеләр “Су спорт т өрләре буенча
дөнья чемпионат ы т урында барын да бел!” проект ы нәт иҗәләре буенча мәгълүмат т ыңлаучылар
һәм йөрт үчеләр булып т ордылар.
2014 елның ноябреннән март ына кадәр “Казан 2015” командасын формалашт ыру эшләре барды, аның
сост авына бик җент екле сайлап алуны узганнан соң “Спорт проект лары башкарма дирекциясе”
КБАОның Чемпионат ның волонт ерлык программасын гамәлгә ашыру буенча 20 парт нер-т өбәгеннән
516 вәкил, Т ат арст ан Республикасының муниципаль районнарыннан булган 94 кеше, 1588 казанлы һәм
14 чит ил гражданины керде.
Волонт ерлар 5 крит ерий буенча сайлап алындылар – мот ивлылык, командада эшли белү, ст рессларга
бирешмәүчәнлек, коммуникабельлелек, чит т елләрне белү дәрәҗәсе.
Зур спорт ярышларында эшләү т әҗрибәсе булу, сүз дә юк, бик зур плюс булып т орды, т ик ул сайлап
алынуга т өп нигез т үгел иде. Шуңа күрә чемпионат волонт ерлары командасында “яңалар” байт ак
җыелды – волонт ерларның өчт ән бер өлеше өчен Д Ч-2015т ә эш т әҗрибәсе беренче чирканчык
булды.
Командага эләгү өчен конкурс, илнең т өрле т өбәкләрендә, бер урынга 10 кешедән алып 30 кешегә
кадәр җит т е.
Чемпионат вакыт ында волонт ерлар Оешт ыру комит ет ының 24 функциональ юнәлеше буенча 200
т өрдәге позициягә җәлеп ит елделәр.
·

гомуми профиль волонт ерлары (позицияләрнең 60% ),

·

спорт волонт ерлары (9%),

·

волонт ерлар-белгечләр (24%),

·

шәһәр волонт ерлары (7%).

Командадагы егет ләр һәм кызлар саны 1:3 дәрәҗәсендә иде, ирекле ярдәмчеләрнең урт ача яше исә –
18-19 яшь. “2015” командасында иң өлкән волонт ерлар 2015 елда 76 һәм 77 яшьлекләрен билгеләп
уздылар, ә иң яшь волонт ерларга 14 яшь т улды (аларның Чемпионат т а кат нашулары махсус
программа һәм Казанның мәгариф учреждениеләре һәм спорт мәкт әпләре белән т өзелгән махсус
килешү нигезендә рөхсәт ит елә).
Казанга кадәр иң ерак юлны Владивост окт ан 25 волонт ер (8 308,4 км) һәм АКШт ан бер волонт ер
(9 133 км) узган.
Чемпионат т а волонт ерлар арасында иң популяр булып “Т амашачылар белән эшләү волонт ерлары”,
“Волонт ер-ат т аше”, “Волонт ер-анимат ор”, “Спорт мәйданы волонт еры” позицияләре т орды.
“Волонт ер-корреспондент ”, “Волонт ер-сәхнә админист рат оры”, “Волонт ер - FINA офисында
админист рат ор ярдәмчесе” позицияләре исә иң сирәк очрый т органнары булды.
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Инглиз т еле белән беррәт т ән волонт ерлар белә т орган чит т елләр арасында т агын немец, француз,
испан т елләре; волонт ерлар арасында белүчеләр сирәк булган т елләр арасында– поляк, порт угал,
гарәп, япон, корея, ит альян т елләре; бик сирәкләре – урду, фарсы, пушт у т елләре иде.
Чемпионат чорында Оешт ыру комит ет ы ирекле ярдәмчеләргә 8 т өп сервис т әкъдим ит т е, алар
арасында:
·

аккредит ацияләү т аныклыгы (чит илләрдән булган волонт ерлар өчен);

·
уникаль экипировка, бу комплект ка ике спорт фут болкасы, чалбар – т рансформер, т олст овка,
бейсболка һәм спорт аяк киеме кергән иде;
·
эш сменалары вакыт ында һәм урнашу урыннарында т укландыру (чит илләр һәм чит шәһәрләрдән
булган волонт ерлар өчен);
·
Казан эчендә җәмәгат ь т ранспорт ында йөрер өчен 54 т апкыр ут ырып баруга исәпләнгән
т ранспорт карт асы, кичке сәгат ьләрдә урнашу урыннарына кайт у өчен т ранспорт бирү, шулай ук чит
илләр һәм шәһәрләр волонт ерларын каршы алу һәм озат ып калу өчен т ранспорт бирү;
·
Россия Ф едерациясе т өбәкләреннән килгән делегациялр сост авында кергән чит шәһәрләр
волонт ерлары һәм чит илләр волонт ерларын яшәү урыны белән т әэмин ит ү;
·

мобиль элемт ә;

·
чемпионат ны уздыру чорында волонт ерларны кызыксындыру, мот ивацияләү һәм бүләкләү
программасы;
·

мәдәни программа һәм ярышларны т амашачылар сыйфат ында карау мөмкинлеге.

Волонт ерларның Чемпионат ның уңышлы узуына керт кән өлешләре аларның эшләгән сменалары
һәм сәгат ьләре саны белән исәпләнгәндер. Чемпионат нәт иҗәләре буенча һәр волонт ерның шәхси
волонт ерлык кенәгәсенә үзе беркет елгән объект т а волонт ерлык сәгат ьләре язылды. Һәр волонт ер
урт ача алганда 95-100 сәгат ь хезмәт куйган, бу инде 2 эш ат насына т иң.
Гомумән алганда, Су спорт т өрләре буенча дөнья чемпионат ы һәм Су спорт т өрләре буенча
“Маст ерс” кат егориясендәге дөнья чемпионат ы чорында волонт ерлар барысы белгәләп бер кеше 24
сәгат ь дәвамында берт укт аусыз 24 ел буе башкарган кадәр эш сәгат е эшләгәннәр (яки бер кеше 72 ел
дәвамында 8 сәгат ьлек эш көне белән башкарган хезмәт ) – барысы 212 273 сәгат ь.
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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