Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы

24 июль - 9 август 2015

ШИ ТИНМАО 3 МЕТРЛЫ ТРАМПЛИНДА ҖИҢҮ ЯУЛАДЫ
01.08.2015, 20:39
СПОРТ

Су спорт төрләре сараенда 12 спортчы кыз гаҗәеп чыгышлар ясадылар.
Медаль өчен драматик ярышта 383, 55 баллы нәтиҗә туплап, пьедесталга
Кытайдан килгән суга сикерүче кыз менде.
Суга сикерүдә кат нашучылар исемлегендә иң яхшы спорт чылар булганлыкт ан, җанат арлар яхшы
ярыш караячакларын алдан ук сизделәр. Чигенүдән мәгънә юк – арт т а шул ук “компания”гә кергән
әлеге Чемпионат т а яуланган медальләр. Алда бары т ик микст т а чыгыш ясау һәм ир-ат ларның
каланчадан сикерүе генә калу финалның мөһимлеген арт т ырды, бүген күп спорт чылар өчен судьялар
һәм т амашачыларны соңгы т апкыр шаккат ыру мөмкинлеге булган көн иде. Кемнең барысына да нокт а
куясы килмәсен ди?
Ши Т инмао, Д женнифер Абель, Эст ер Квин һәм Памела Уэйр – хат ын-кызлар арасында 3 мет рлы
т рамплиннан синхрон сикерү буенча призерлар командасы – финалны т амашачылар 25 июль көнне
карады. 30 баллдан арт ыграк нәт иҗә күрсәт кән Кыт ай кызына алт ын эләккән булса, Канада кызлары
көмешкә лаек булдылар, ә авст ралияле Квин пьедест алга бронза арт ыннан менде. 28 июль көнне
әлеге Чемпионат ны соңгысы дип әйт кән ит алияле спорт чы кыз - 17 т апкыр Европа чемпионкасы һәм
суга сикерү легендасы Т аня Каньот т о бер мет рлы т рамплиннан сикерү буенча беренче урынны
яулады. Көмеш һәм бронзаны Кыт ай кызлары Ши Т инмао һәм Хэ Цзы алды.
Медалист лар исемлегенә кермәсә дә, авст ралияле Меддисон Кини Казандагы Су спорт т өрләре
буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ында бер мет рлы т рамплинда әйбәт чыгыш ясады. Бүген исә ул
көрәшкә әзер булуын белдерде – 3,4 кат лаулылык коэффициент ын аннан кала бары т ик Д женнифер
Абель гына сайлады. Калганнар 3,1дән югарыракка т әвәккәлләмәделәр.
Бер үк авырлыкт агы беренче сикерүне сайлаган Кыт ай кызлары 76, 50шәр балл т упладылар.
Нәт иҗәдә, өчлект ә үзләреннән 3,5 баллга калышкан Абельга гына урын калдырдылар. Каньот т о һәм
Квин икенче сикерүләрен 4 һәм 5нче урында булган килеш ясадылар. Иң үт кен момент – Авст ралия
кызының хат асы булды. Нык дулкынлану сәбәпле, Кини суга икенче т апкырдан гына сикерә алды. Ә бу,
кагыйдә буларак, нәт иҗә балларына йогынт ы ясады.
Т рамплиндагы өченче сикерешт ә исә Украина кызы Елена Ф едорова ялгышт ы. Д улкынлану арт т ы.
Т урнирның урт асына беренчелекне Ши Т инмао алды, аның арт ыннан Хэ Цзы барды, өчлекне Абель
япт ы. Яхшы чыгыш ясап килгән Т аня Каньот т о да бронза өчен ярыша ала иде.
Соңгы сикерү башланганда призерлар урыннарын үзгәрт мәделәр, ә өчлеккә Ит алия кызына бишенче
урынны калдырган Эст ер Квин якынлашт ы. Соңгы мөмкинлект ә т үбән баллар алган Д женнифер Абель
күз яшьләрен т ыя алмады – ул ясаган хат алар медаль алу мөмкинлеген юкка чыгарды, спорт чы кыз 7
нче урында т укт алды. Бу исә бронзаны Т аня Каньот т о яулады дигәнне аңлат т ы. Алт ын һәм көмешне,
бернинди гаҗәпләнүләрсез, Кыт ай кызлары Ши Т инмао һәм Хэ Цз алдылар.
Д Ч-2015. Суга сикерү.
Хат ын-кызлар. Т рамплин 3 м.
1. Ши Т инмао (Кыт ай) – 383.55
2. Хэ Цзы (Кыт ай) – 377.45
3. Т аня Каньот т о (Ит алия) – 356.15
1 август . Казан. Су спорт т өрләре сарае
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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