Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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"Ростов-2014. Твой мир в движении!» мәгариф форумында катнашучылар
хәзер ФИНАның нәрсә икәнен, Казанның киләсе елның җәендә ник дөньяның
иң яхшы спортчыларын җыячагын, су спорт төрләре буенча дөнья чемпионаты
волонтерлары командасына ничек эләгеп булганлыгын беләләр.
Символик т өст ә Азов диңгезе ярында 2014 елның 19-24 сент ябрь көннәрендә узган легерь
программасы кысаларында су мундиаленең берьюлы өч презент ациясе узды. "Спорт для всех"
сменасында булган 200 кеше булачак чемпионат ның волонт ерлар программасы мөмкинлекләре,
шулай ук халыкара спорт чарасына әзрлек һәм аны үт кәрү үзенчәлекләре т урында белделәр. Балалар
спорт программасына нинди дисциплиналар кергәнлеген, ярышлар кайсы объект ларда
уздырылачагын, Казан халкы һәм кунаклар өчен нинди мәдәни чаралар әзерләнүен белделәр, шулай
ук чемпионат ның т алисманы, аның слоганнары һәм визуаль образы белән т анышт ылар. Ф орумның
эксперт ы буларак "Спорт проект ларының башкарма дирекциясе" АНО департ амент ының
волонт ерлар белән эшләү буенча әйдәп баручы менеджеры Юлия Синицына чыгыш ясады.
"Казан 2015" волонт ерлар программасын гамәлгә ашыру буенча парт нерлык бурычларын Рост ов
өлкәсендә "Спорт проект ларының башкарма дирекциясе" АНОның күпт әнге коллегалары һәм
ышанычлы парт нерлары - Ф изик культ ура һәм спорт минист рлыгы, шулай ук су спорт т өрләре буенча
16 нчы дөнья чемпионат ына волонт ерлар әзерләү үзәге җит әкчесе, Россия черлидинг
Ф едерациясенең вице-президент ы, Россия ст удент лар спорт союзы волонт ерлар спорт хәрәкәт е
җит әкчесе Андрей Кравченко һәм аның командасы үзләренә алдылар. Т өбәкт ә волонт ерларны
сайлап алу һәм Казанга бару өчен делегация т уплау кебек зур эшне нәкъ менә аларга башкарырга
т уры киләчәк. Рост ов өлкәсеннән кала Көньяк федераль округка т агын ике парт нер-т өбәк - Әст ерхан
өлкәсе һәм Краснодар крае керә.
2014 елның сент ябрендә «Volunteers’ Academy-2014» Бөт енроссия белем бирү лагере узганнан соң «
FINA 2015 т урында барын да бел» проект ының өченче дулкыны башланып кит т е: Т ат арст ан
Республикасы югары уку йорт ларында һәм 20 парт нер-т өбәкт ә Ф ИНА 2015 дөнья чемпионат ын һәм
аның волонт ерлар программасын презент ацияләү башлана. Шулай ук 2014 елның 20 сент ябреннән
kazan2015.com рәсми сайт ында волонт ерлар командасына кандидат лар өчен заявка ачылды һәм ул
2015 елның 1 гыйнварына кадәр ачык булачак. Оешт ыру комит ет ының чемпионат ны үт кәрү өчен
волонт ерларга мохт аҗлыгы 2500 кешене т әшкил ит ә - команда сост авына Казан, Т ат арст ан, 20
парт нер-т өбәк вәкилләре һәм чит ил волонт ерлары керәчәк.
Су спорт т өрләре буенча 16 нче Ф ИНА дөнья чемпионат ы Оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е
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