Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Әлеге минутларда Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты
кысаларында су полосы буенча хатын-кзлар арасындагы беренче ярымфинал
матчы тәмамланды. Көчле каршы тору нәтиҗәсендә, АКШ кызлары Австралия
кызларын турнирда беренче тапкыр җиңелергә мәҗбүр иттеләр һәм финалга
чыктылар.
Хат ын-кызлар арасындагы финал юлламасы өчен конт инент ара бат алия ст арт ка кадәр киеренке,
компромиссыз һәм зәһәр булырга ышандырган иде. Бер якт а АКШ җыелма командасы – гамәлдәге
Олимпия чемпионы, икенче якт а – Д Ч-2015т ә әле җиңелү ачысын т ат ып карамаган авст ралиялеләр.
Моның белән беррәт т ән, Яшел конт инент ның милли командасы Д өнья лигасы-2015нең финалында
“йолдызлы-буй-буйлы”ларга җиңелгән иде. Нәт иҗәдә, җиңелүдән соң калган реванш хисе дә
аларны алга эт әрде.
Мат чның беренче ярт ысында көндәшләр чират лап алга чыкт ылар, әмма ике якның берсе дә
т әнәфескә өст енлек белән кит ә алмады – исәп 5:5. Шул исәпт ән, америкалылар т аблодагы саннарны
сиренага бер секунд кала т игезләделәр, көрәшчән т игезлек экват орга җит ү т урында белдерде.
Т әнәфест ән соң җыелма командалар вакыт ларын күбрәк үз якларын саклауга сарыф ит т еләр. Бу
аңлашыла да, чөнки хат а ясалса, т урнирдагы медальләрдән колак кагулары бар. Үз якларын саклауда
америкалылар өст ен чыкт ылар: уенның икенче ярт ысында т упны бер т апкыр үт кәрсәләр, үзләре
каршы якка өч т апкыр т идерделәр. Нәт иҗә – 8:6. Авст ралия т урнирда беренче т апкыр җиңелде һәм
бронза арт ыннан кит т е, ә АКШ т урнирның беренче финалист ы булып билгеләнде.
Д Ч-2015. Су полосы.
Хат ын-кызлар. Ярымфинал.
АКШ – Авт ралия – 8:6 (2:2, 3:3, 1:0, 2:1)
5 август . Казан. "Су полосы өчен арена"
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