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

24 июль - 9 август 2015

АЗИЯ ХЫЯЛЛАРЫ, АКШ МЕДАЛЬЛӘРЕ ҺӘМ ИР-АТЛАР
КӨРӘШЛӘРЕ: ДЧ-2015НЕҢ УНБИШЕНЧЕ КӨН ЙОМГАКЛАРЫ
06.08.2015, 23:45
РӘСМИ ХРОНИКА

Бүген медальләрнең биш комплекты уйнатылган “Казан Арена” бассейнында 2
держава – Кытай һәм АКШ триумфаторлар булдылар. Кытай су спорт
төрләрендә өстенлек алырга маташа, әлегә исәп америкалылар белән ярышта
тигез – 2:2.
200 мет рга комплекслы йөзүдә 5 т апкыр Олимпия чемпионы, йөзү буенча АКШ җылма командасы
әйдәп баручысы һәм т анылган спорт чы Райан Лохт е җиңүче булды, ул хәзер, Майкл Ф елпс кебек үк,
үз командасына үрнәк булып т орачак.
Д Ч-2015. Йөзү
Ир-ат лар. Комплекс, 200 м.
1. Райан Лохт е (АКШ) - 1:55.81
2. Т ьяго Перейра (Бразилия) - 1:56.65
3. Сун Ванг (Кыт ай) - 1:56.81
Нин Цзет ао ирекле ст иль белән 100 мет рга йөзүдә җиңеп чыкт ы. Ф иналда ул ярымфиналда үзен
узып кит кән авст ралияле Кэмерон Макэвойны арт т а калдыра алды һәм Д өнья чемпионат ы
кысаларында кыска дист анцияләрдә алт ын медаль алган беренче азиат спорт чы булды. Шулай
булгач, бу җиңү бөт ен Азия өчен бүләк исәпләнә. Совет чорының һәм Россиянең легендар йөзүчесе
Александр Поповка т иңләшергә җыену, Авст ралиядә шөгыльләнүләр – егет нең җиңүгә бару юында
шәхси “рецепт ”лары күп.
Д Ч-2015. Йөзү
Ир-ат лар. Ирекле ст иль, 100 м.
1. Нин Цзэт ао (Кыт ай) - 47.84
2. Кэмерон Макэвой (Авст ралия) – 47.95
3. Ф едерико Грабич (Аргент ина) – 48.12
Ф у Юаньхуэй аркада 50 мет рга йөзүдә Д өнья чемпионкасы булды. Т ырышып шөгыльләнүләр һәм
узган Д өнья чемпионат ында (Барселонадагы бронза медаль) алган т әҗрибәсе үз эшен эшләде.
Д Ч-2015. Йөзү
Хат ын-кызлар. Аркада, 50 м.
1. Ф у Юаньхуэй (Кыт ай) - 27.11
2. Эт ьен Медейрос (Бразилия) - 27.26
3. Лю Сян (Кыт ай) - 27.58
Япония спорт чы кызы Нацуми Хоси бат т ерфляй белән 200 мет рга йөзүдә финал ярышы җиңүчесе
булды. Спорт чы кыз бер ел элек кенә операция кичергәнлект ән Чемпионат т а авырлык белән чыгыш
ясаса да, җиңүгә ирешә алды. Мат бугат конференциясендә ул Азия илләренең йөзүдә нык кына алга
кит еп баруларын ассызыклап узды, моны аның Кыт ай җыелма командасы вәкиле белән бер
пьедест алда басып т оруы да раслый.
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Д Ч-2015. Йөзү
Хат ын-кызлар. Бат т ерфляй, 200 м.
1. Нацуми Хоси (Япония) - 2:05.56
2. Камиль Адамс (АКШ) – 2:06.40
3. Чжан Юфей (Кыт ай) – 2:06.51
АКШ җыелма командасы хат ын-кызлар командалары арасында ирекле ст иль белән 4x200
эст афет асында җиңүгә ирешт е.
Д Ч-2015. Йөзү
Хат ын-кызлар. Эст афет а,4х200
1. АКШ - 7:45.37
2. Ит алия - 7:48.41
3. Кыт ай - 7:49.10
Хорват ия җыелма командасы – су полосында ир-ат лар т урнирының беренче финалист ы. Гамәлдәге
Олимпия чемпионнары грекларны 3 нче урын өчен генә көрәш мат чына әзерләнергә җәҗбүр ит т еләр.
Д Ч-2015. Су полосы.
Ир-ат лар. Ярымфинал.
Хорват ия – Греция – 10:10 (3:1, 2:3, 2:2, 3:4) (5:3 – пенальт и буенча)
Икенче финалист булып бүгенге соңгы мат чт а Ит алия командасын җиңгән Сербия командасы
т анылды. Ит алиялеләр, чирекфиналда венгрларны - гамәлдәге Д өнья чемпионнарын алт ыннан
мәхрүм ит ү өчен т ырышканда көчләрен арт ык күп сарыф ит кәннәр ахры, ярымфиналда Д өнья
сериясенең гамәлдәге җиңүчеләренә т иешенчә каршы т оа алмадылар.
Д Ч-2015. Су полосы.
Ир-ат лар. Ярымфинал.
Ит алия – Сербия – 6:10 (1:5, 1:3, 2:1, 2:1)
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы Оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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