Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Казанда 2015 елның 8 нче ноябреннән алып 12 нче ноябрьгә кадәр 25 метрлы
бассейнда йөзү буенча Россия чемпионаты узачак. Ярышлар Россиянең иң зур
ябык спорт корылмаларының берсе булган объектта – Казанның Су спорт
төрләре сараенда узачак. Билгеле булганча, анда әле берничә ай элек кенә 16
нчы су мундиале ярышлары тәмамланды.
Ярышларда Россия Ф едарациясенең 60т ан арт ык т өбәгеннән 500ләп спорт чы кат нашачак. Алар
арасында милли җыелма команда лидерлары – Олимпия уеннары призерлары
Анаст асия һәм Сергей Ф есиковлар, Евгений Лагунов, Михаил Полищук, Европа һәм дөнья
чемпионнары һәм призерлары Ст анислав Д онец, Евгений Седов, Олег Т ихобаев, Никит а Коновалов,
Николай Скворцов, Кирилл Пригода, Вячеслав Синькевич, Вероника Попова, Д арья К. Уст инова,
Розалия Насрет динова бар.
Россия чемпионнары т ит улы өчен көрәшкә яшь спорт чылар, I Европа уеннары һәм 2015 елда юниорлар
арасында йөзү буенча дөнья беренчелеге т риумфат орлары да чыгачак - Мария Аст ашкина, Мария
Каменева, Арина Опенышева, Ант он Чупков, Д аниил Пахомов һәм башка күп кенә көчле спорт чылар
милли чемпионат медальләренә генә т үгел, ә 2015 елның 2-6 декабрь көннәрендә Нет аниядә
(Израиль) узачак кыска суда йөзү буенча Европа чемпионат ы медальләренә дә дәгъва ит әргә
әзерләр.
25 мет рлы бассейнда йөзү буенча Россия чемпионат ының беренче ярыш көненең кичке өлеше
башланыр алдыннан булачак т ант аналы ачылышында Т ат арст ан Республикасы җит әкчелеге
вәкилләре һәм Бөт енроссия йөзү федерациясе президент ы, FINA һәм LEN бюролары әгъзасы, дүрт
т апкыр олимпия чемпионы Владимир Сальников т а кат нашачак.
5 көн дәвамында барачак ярышларда медальләрнең 46 комплект ы уйнат ылачак һәм ярышларда FINA
очколар т аблицасы нигезендә иң яхшы нәт иҗәләр күрсәт кән иң көчле спорт чылар ачыкланачак.
Аларның чыгышларына бәя бирәчәк 50 судьяның 23е Т ат арст ан Республикасын т әкъдим ит ә.
Кызыклы спорт ярышыннан т ыш т амашачыларны һәм җанат арларны күп кенә көт елмәгән сюрпризлар
да көт ә. Бөт енроссия йөзү федерациясе, “Т амашачылар программасы” кысаларында, Т ат арст ан
Республикасы йөзү федерациясе белән берлект ә, чемпионат ка махсус чакырулар алган ят им балалар
һәм Идел буе федераль округы Балалар университ ет ында укучылар өчен Россия йөзүчеләре белән
авт ограф-сессия оешт ыра. Әлеге чара 8 нче ноябрь көнне Су спорт т өрләре сарае вест ибюлендә,
ярышларның кичке өлеше башланыр алдыннан узачак.
Т ренерлар, судьялар һәм команда әгъзалары өчен Россия чемпионат ы ярышлары барган чорда
семинарлар уздырылачак, аларда лект орлар сыйфат ында СССРның һәм Россиянең ат казанган
т ренеры Авдиенко В.Б., Россия җыелма командасы баш т ренеры вазифаларын башкаручы , биология
фәннәре докт оры Сергей Колмогоров һәм халыкара кат егориядәге судья Юрий Жердев чыгыш
ясаячаклар (т улырак мәгълүмат БЙФ сайт ында:
http://www.russwimming.ru/Chempionat_Rossii_2015_25m).
25 мет рлы бассейнда йөзү буенча Россия чемпионат ын оешт ыручылар сыйфат ында Россия
Ф едерациясе Спорт минист рлыгы, Т ат арт ан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт минист рлыгы,
“Спорт проект лары башкарма дирекциясе” КБАО, Бөт енроссия йөзү федерациясе һәм Т ат арст ан
Республикасы йөзү федерациясе чыгыш ясый. Кат нашучыларның рәсми яшәү урыннары ит еп
Универсиада Авылы билгеләнгән.
Ярышлар генераль парт нер “Газпром” ПАО, генераль парт нер “Сибирская угольная энергет ическая
компания” АО, Россиянең йөзү буенча җыелма командасы генераль спонсоры “Объединенная
химическая компания “УРАЛХИМ” ААҖ, БЙФ спонсорлары – “Почт а России” Ф Д УП, “Банк развит ия и
внешнеэкономической деят ельност и (Внешэкономбанк)” дәүләт корпорациясе, “Корпорация
“Аэрокосмическое оборудование” ААҖ, “Компьюлинк” компанияләр т өркеме һәм ярышлар спонсоры
“Арена” компаниясе ярдәмендә узачак.
25 мет рлы бассейнда йөзү буенча Россия чемпионат ының т ант аналы ачылышы 8 нче ноябрь көнне
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Казан шәһәренең Су спорт т өрләре сараенда 17:45 сәгат ьт ә башлана.
Беренчел ярышлар 10.00 сәгат ьт ә, ярымфинал һәм финал ярышлары 18:00 сәгат ьт ә башлана.
БЙФ мат бугат хезмәт е мат ериаллары буенча

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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