Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Казандагы Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионатының иң
күркәм микст-дуэтлары ярышы ахырына якынлашты. Су спорт төрләре
сараенда суга сикерүләр буенча ярышларның соңгы көнендә катнаш парлар 3
метрлы трамплинда чыгыш ясадылар.
13 кат наш пар бүгенге финалда кат нашт ы. Кызлар өчен көрәш аеруча мөһим иде – кичә генә аларның
кайберләре шәхси сикерүләрдә фаворит лар булды бит .
Кичә хат ын-кызлар арасында 3 мет рлы т рамплиннан сикерүләрнең гаят ь кызыклы финалын
караганнар алт ын һәм көмешнең Кыт ай кызларына кит кәнен, ә бронзаны Ит алиядән легендар Т аня
Каньот т о алганны беләләр инде. Бүген бу спорт чы кызның пары Майкл Верзот т о иде. Кичәге
хат асыннан соң Авст ралия кызы Мэддисон Кининың ничек т ернәкләнеп кит үен карау да кызыклы
иде, кичә аңа 2 мет рга сикерүдә икенче ыргылыш алырга т уры килде. Ә менә бүген микст т а игълан
ит елгән Канада кызы Д женнифер Абельнең максат ы – шулай ук үт кән хат асын т өзәт ү иде, бу хат а
аны 6 нчы урынга т өшерде һәм ит алияле Каньот т ога медаль т эмин ит т е.
Д өресен әйт кәндә, суга сикерү буенча Ф ИНА бөт ендөнья сериясе нәт иҗә эт абының Казанда
кабат лануын фаразларга була иде: Кыт ай, Канада, Ит алия. Әмма Д өнья чемпионат ы т әҗрибәсе
күрсәт кәнчә, көт елмәгән хәлләр т урнирның икенче ярт ысында да килеп чыга икән.
Барлык сикерүчеләр дә бик куәт ле ст арт алдылар. Кыт ай дуэт ыннан соң россиялеләр 51 балл алды,
шуның белән алар медальгә дәгъва кылды. Мексика дуэт ы шулай ук беренче сикерүне охшаш нәт иҗә
белән т әмамлады. Бу сит уациядә ит альяннар мөмкин булмаганга ирешт еләр һәм, рейт ингның иң
өске баскычына менеп, 52,20 балл белән үзләренә медаль өчен узыш юлын ачт ылар. Рейт ингның
икенче юлына Кыт ай, Мексика һәм Россия күт әрелде. Шуннан соңгы раундт а Хао Ян һәм Хан Ванг,
аерманы 0,60 баллга кыскарт ып, лидерга якынрак килделәр. 3 мет рга сикерүдә шунысы ачык күренде,
Мексика җыелма командасы вәкилләренең ышанычлы чыгышлары фонында бронза өчен көрәшкә
ыргылган Илья Молчановка һәм Мария Поляковага бик нык т ырышырга кирәк булачак иде. Ә менә
соңгылардан алда чыгыш ясаучы Т аня Каньот т ога һәм Майкл Верзот т ога Кыт ай спорт чыларына
т игезләнергә кирәк иде. Т урнир урт асына урыннар т үбәндәгечә бүленде: Кыт ай, Ит алия, Авст ралия.
Соңгы сикерү башланганчы бу өчлек үзгәрмәде. Соңгы нәт иҗәне ит альяннар чыгышыннан соң гына
ясарга мөмкин иде, Кыт ай һәм Авст ралия бу вакыт ка сикерүләрен т өгәлләгәннәр иде инде.
Канадалыларның пьедест алга менүе бер якт ан көт елмәгән булса, икенче якт ан – һәр раундт а т ырыш
хезмәт нәт иҗәсе иде. Ит алия бронза медаль яулады, Кыт ай дуэт ы алт ын алды.

Д Ч-2015. Суга сикерү.
Микст . Синхрон сикерүләр. 3 мет рлы т рамплин.
1. Ванг Хан/ Ян Хао (Кыт ай) – 339.90
2. Д женнифер Абель/ Ф рансуа Имба-Д улак (Канада) – 317.01
3. Т аня Каньот т о/ Майкл Верзот т о (Ит алия) – 315.30

2 август . Казан. ССТ С.
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