Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Дистанциядә ярышырга 13 илдән килгән 21 йөзүче кыз чыкты. 5 сәгать 13 минут
47.3 секундлык нәтиҗә белән Бразилия спортчы кызы дөнья чемпионкасы
булды.
Ст рат егия, ихт ыяр көче, һәм, билгеле инде, яхшы т ехника – 25 километ рлы дист анциягә чыгарга
җөръәт ит кән спорт чыларга менә шулар булыша. “Казансу”, мөгаен, Чемпионат ның иң шау-шулы һәм
иң күңелле объект ыдыр – мондагы ат мосфера һәм әйбәт һава т орышы – т амашачылар өчен иң яхшы
бәйрәм. Ярышлар бик ирт ә башлануга карамаст ан, шимбә көнне т рибуналар т улы иде. Ачык суда йөзү
буенча ярышлар Су спорт т өрләре буенча дөнья чемпионат лары программасына 1991 елда гына
керт елүгә ышануы кыен – бу спорт т а инде шулкадәр күп җиңүләр һәм ихлас җанат арлар бар!
Барселонада үт кән Д өнья чемпионат ының җиңүләргә ирешкән өчлегеннән Казандагы ярышт а бары
т ик Ангела Маурер гына кат нашт ы, ул үт кән ел 5 сәгат ь 7 минут 19.8 секундлык нәт иҗә белән көмеш
яулаган иде. Ит алиядән һәм АКШт ан алт ын һәм бронза алган 2 яңа йөзүче игълан ит елгән иде.
2011 ел лидерларыннан, ул чакт а икенче урында булган Маурер белән бергә, Бразилия спорт чысы Ана
Марсела Кунья (алт ын) һәм Ит алия кызы Элис Ф ранко (бронза) бар.
13 илнең 5есе генә берәр спорт чы кыз чыгарды: Ф ранция, Казахст ан, Испания, Аргент ина һәм Россия.
Кызларга никадәр җаваплылык т өшкәнне шуннан аңлап була. Россияле Ольга Козыдуб Бөт ендөнья
йөзү ассоцияциясе рейт ингы нигезендә 2013 елда ачык суда йөзү буенча дөньяның иң яхшы
спорт чысы дип игълан ит елгән иде. Т авышлар саны буенча Югра кызы Ит алия спорт чы кызы Март ина
Гримальдинидан 700 т авышка узып кит т е диярлек, ә ул бит 2013 елгы дөнья чемпионкасы (!). “Гранпри Ф ИНА"-2013 сериясендә җиңүчегә бу юлы дан-шөһрәт килми калды.
Хат ын-кызлар финалында даими рәвешт ә вакыйгалар үзгәреп т орды, анда күп кенә күренекле
спорт чы кызлар алга чыкт ы. 17,5 километ рдан соң Казандагы ярышларда хәлләр болай иде: 246 нчы
номерлы бразилияле Кунья – 3:42:16.6 нәт иҗә белән 1 нче урында, 206 нчы номерлы немец кызы
Вунрам – 2 нчедә, Венгриядән 211 нче номерлы Олаж – 3 нче урында. 20 километ рдан соң, Бразилия
кызын һәм Ангела Маурерны арт т а калдырып, беренче булып Венгрия кызы бара башлады. 1 нче һәм 2
нче урын арасындагы аерма 2 секундт ан да кимрәк булды. Россия кызының бу эт апт агы нәт иҗәсе 12
нче урын иде. Беркем дә фаразлар кылырга ашыкмады – хат ын-кызлар узышы бик зәһәр барды. 25
километ рга ир-ат лар узышындагы медальләрнең язмышы бу вакыт ка инде хәл ит елгәнгә күрә,
хат ын-кызларның соңгы ыргылышларын т амашачылар, бөт ен игът ибарларын биреп, йот лыгып
карады. Чөнки Олаж, арыган булса да, Куньяга бирешергә җыенмый иде, финишка җит кәндә алт ынны
үз кулыңнан ычкындыру гафу ит елерлек хәл т үгел бит . Аяусыз көрәш һәм ап-ачык өст енлеге
нәт иҗәсендә сезонның баш т урнирының соңгы мет рларында призерлар – Олаж белән Маурерны
узып кит еп, Бразилия кызы җиңү яулады.

Д Ч-2015. Ачык суда йөзү.
Хат ын-кызлар. 25 км.
1. Ана Марсела Кунья (Бразилия) - 5:13:47.3
2. Анна Олаж (Венгрия) - 5:14:13.4
3. Ангела Маурер (Германия) - 5:15:07.6
1 август . Казан. “Казансу”.
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