Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Күптән түгел Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты
кысаларында хатын-кызлар турнирының икенче ярымфинал матчы
тәмамланды. Алтын матчта АКШ җыелма командасына каршы як булып
пенальти сериясендә Италиядән булган көндәшләреннән төгәлрәк булып
чыккан Голландия милли җыелма командасы чыгыш ясаячак.
Бу ике җыелма команда да яңа меңеллыкт а Олимпия медальләрен алып караган, ә хәзер чемпион
т ит улын алырга бер дә каршы булмаган командалар. Җит мәсә, иң көчлеләр кварт ет ында
Испаниянең булмавы аркасында, урын вакант лы исәпләнә.
Әмма, белгечләр һәм су көрәшләрен кызыксынып күзәт үчеләрнең уеннан көт кән нәт иҗәләре
акланмады, мат чның беренче өлешендә уен барып чыкмады. Ст арт өлешендә голландиялеләр каршы
якка ике җавапсыз т уп керт т еләр, икенче өлешт ә – каршы яклар капкасына т агын 3 т апкыр “ачкыч
ярат ып” карадылар. Әмма үз капкаларын да саклап бет ерә алмадылар, т әнәфескә кит әр алдыннан
гына үз капкаларына да т уп керде. Нәт иҗәдә – экват орга 1:5 исәбе белән килделр. Покер Мауд Мегенс
исәбендә.
Әмма т әнәфест ән соң Голландия җыелма командасы каршы якка т уплар керт ә алмады. Ә
ит алиялеләр башт а өченче чирект ә җавапсыз т уп керт т еләр, аннары исә спорт т а бат ырлык кылып,
исәпне 5:5 ит еп т игезләп куйдылар. Мат чның т өп вакыт ы шушы исәп белән бет еп т ә кит т е.
Мат чт ан соңгы т уплар сериясендә исә голландиялеләр т өгәлрәк булып чыкт ы – 5:4. 7 нче август т а
АКШ җыелма командасы белән чемпион т ит улы өчен көрәшкә нәкъ менә алар чыгачак. Ит алиялеләр
исә 3 нче урын өчен авст ралиялеләр белән уйнаячаклар.
Д Ч-2015. Су полосы.
Хат ын-кызлар. Ярымфинал.
Ит алия – Голландия – 5:5 (0:2, 1:3, 1:0, 3:0) (4:5 –пенальт и буенча)
5 август . Казан. “ Су полосы өчен арена”
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