Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Казанда суга сикерү буенча ФИНА Дөнья сериясе этабының соңгы ярыш көне
бара.
Казандагы суга сикерү буенча Ф ИНА Д өнья сериясе эт абының соңгы ярыш көне программасын ун
мет рлы каланчадан сикерүче кызлар ачып җибәрде. Ярымфиналда медальләр өчен көрәшт ән
россияле Д арья Говор т өшеп калды, ә Юлия Т имошинина иң яхшылар алт ылыгына керә алды.
Ф иналда Т имошинина дүрт енче нәт иҗәне күрсәт т е, 343, 35 балл җыйган иде. Җиңүне кыт айлы Чен
Руолин канадалы Меган Бенфейт одан т арт ып алды.Ул т өп көндәшен бары т ик ике баллдан кимрәккә
генә узып кит т е.
Каланчадан сикерү, 10 мет р. Ф инал, хат ын-кызлар
1. Меган Бенфейт о (Канада) – 383,10 балл
2. Чен Руолин (Кыт ай) – 381,75
3. Т оня Коуч (Бөекбрит ания) – 360,30
4. Юлия Т имошинина (Россия) – 343,35
- Мин үз нәт иҗәмнән канәгат ь. Моның кадр баллны беркайчан да җыйганым юк иде әле. Алга кит еш
бар, - диде Юлия Т имошинина чыгышыннан соң.
Ир-ат лар арасында каланчадан сикерү буенча ярышларның ярымфиналы нәт иҗәләре алга т аба
көрәшнең бик кызу булачагын һәм җиңүчене билгеләү җиңел булмаячагын белдерде.
Спорт чылар элемент ларны башкаруның иң югары дәрәҗәсен күрсәт т еләр. Җиңүче кыт айлы Кью Бо
булса, икенче урынны, ирт әнге чыгышларда үзенә көндәш булган кыт айлы Ян Цзилянны кысрыклап,
мексикалы Санчес алды. Викт ор Минибаев дүрт енче урынга калды.
Каланчадан сикерү, 10 мет р. Ф инал, ир-ат лар
1. Кью Бо (Кыт ай) – 573,05 балл
2. Герман Санчес (Мексика) – 554,12
3. Ян Цзилян (Кыт ай) – 551,95
4. Викт ор Минибаев (Россия) – 526,30
Бронзага барып җит әргә аз гына ышаныч җит еп бет мәде. Соңгы т апкыр халыкара ярышларда
Берлинда узган Европа чемпионат ында кат нашкан идем. Бик зур өзеклек булды, шул т әэсир ит т е дә,
- диде Викт ор Минибаев. – Бассейн миңа бик ошады, ә Су спорт т өрләре сарае үзе исә – суперкорылма. Казан т икмәгә генә дөнья чемпионат ын уздыру хоукын алмаган инде!
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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