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

24 июль - 9 август 2015

АКШ ЙӨЗҮДӘ, СЕРБИЯ – СУ ПОЛОСЫНДА МОДА ЧЫГАРА: ДЧ2015НЕҢ УНАЛТЫНЧЫ КӨНЕ ЙОМГАКЛАРЫ
08.08.2015, 23:30
РӘСМИ ХРОНИКА

ДЧ-2015 ярышлары тәмамлану алдындагы кичтә җанатарлар күпләп җыелган
урын “Су полосы өчен арена” булды. Биредә Чемпионат программасындагы
бердәнбер уен төрендәге ярыш – су полосы буенча турнир тәмамланды. Иратлар җыелма командалары арасында 1-2 урыннар өчен гадәттән тыш
киеренке көрәш барды, әмма беренче урынны алучы... “Казан Арена”
бассейнындагы ярышларда лидер исә АКШ командасы: Кэти Ледеки, катнаш
эстафетада милли җыелма команда кебек үк, дөнья рекордын яңартты. Болар
турында гадәттәге көн йомгакларында.
Ф лоран Манаду 50 мет рга ирекле ст иль белән йөзүдә беренче булды.

“Бу минем Казандагы өченче ярышым. Мин, билгеле, бик канәгат ь. Арт ыгын т ели дә алмый идем.
Бүген алт ын алуыма бик шат мын. Т из йөзә алуымны белә идем, әмма Нат ан Адриан ярымфиналда
миннән т изрәк йөзде. Шуңа күрә финалда миңа авыр булды. Шулай булуга да карамаст ан, мин моны
эшләдем!”, - диде спорт чы финалдан соң.
Д Ч-2015. Йөзү
Ир-ат лар. Ирекле ст иль, 50 м.
1. Ф лоран Манаду (Ф ранция) – 21.19
2. Адриан Нат ан (АКШ) – 21.52
3. Бруно Ф рат ус (Бразилия) - 21.55
Швед кызы Сара Шёст рем бат т ерфляй белән 50 мет рга йөзүдә беренче булды, чемпионат рекордын
яңарт т ы һәм шәхси рекордын куйды.

“Бүген мин 50шәр мет рлы ике дист анциядә йөздем. Бу минем өчен нормаль хәл. Мин бит 100 һәм 200
мет рларга йөзүдә кат нашып ияләшкән. Барысын да дөрес ит еп эшләр өчен күп кенә дет альләргә
игът ибар биерергә кирәклеген белә идем. 50 мет рга булган дист анцияләр һәрвакыт киеренке, анда
күп ялгыша алмыйсың. Бүген минем барысы да килеп чыкт ы дип уйлыйм”, - диде спорт чы кыз.
Д Ч-2015. Йөзү
Хат ын-кызлар. Бат т ерфляй, 50 м.
1. Сара Шест рем (Швеция) – 24.96
2. Жанет т От т есен (Д ания) – 25.34
3. Лю Ин (Кыт ай) - 25.37
Эмили Сибом аркада 200 мет рга йөзүдә Д өнья чемпионкасы булды.

“ Мисси Ф ранклин белән ярышу һәрвакыт авыр, ул бит гамәлдәге Д өнья чемпионкасы. Шуңа күрә
бүген җиңү бик авыр бирелде. Әмма финалда мин план белән эш ит т ем һәм ул миңа җиңәргә
булышт ы. Үземне арыган кебек хис ит әм. Т агын бер көн калды. Т агын өч спорт чыбыз белән
эст афет ада кат нашуга шат булачакмын. Күңелле булачак”, - дип белдерде Эмили.
Д Ч-2015. Йөзү
Хат ын-кызлар. Аркада, 200 м.
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1. Эмили Сибом (Авст ралия) – 2:05.81
2. Мисси Ф ранклин (АКШ) – 2:06.34
3. Кат инкаХоссу (Венгрия) - 2:06.84
Чад Ле Кло бат т ерфляй белән 100 мет рга йөзүдә җиңеп чыкт ы.

“200 мет рга йөзүдә уңышсызлыкка юлыкканнан соң бүген җиңә алуыма бик шат мын. Алт ын медаль
алуыма шат ланам. Әт ием т рибунада минем өчен җан ат ып ут ырды, бу гаҗәеп нәрсә. Мин Ласло
Чехка сокланам, ул бөек спорт чы. Ул карьерасын т өгәлләгәннән соң мин аны сагыначакмын”, - диде
спорт чы финишт ан соң.
Д Ч-2015. Йөзү
Ир-ат лар. Бат т ерфляй, 100 м.
1. Чад Ле Кло (Көньяк Африка Республикасы) - 50.56
2. Ласло Чех (Венгрия) - 50.87
3. Д жозеф Скулинг (Сингапур) - 50.96
Америка кызы Кэт и Ледеки ирекле ст иль белән 800 мет рга йөзүдә җиңүче булды. Җыелма команда
лидеры Райан Лохт е югары бәяли т орган спорт чы кыз бүген дөнья рекордын да яңарт т ы.

“Бу дөнья чемпионат ын шундый югары нот ада т әмамлавыма шат мын. Бүген ниндидер гаҗәеп нәрсә
эшли алачагымны белә идем, шуны гамәлгә ашырырга ашкындым. Рекорд кую т урындагы уем ст арт ка
кадәр үк бар иде. Әмма рекорд куймыйча гына җиңгән булсам да бик шат булган булыр идем. Бу
дист анцияне 8 минут т а 7 секундт а йөзеп узу – бу минем өчен бик зур нәрсә. Ат на бик авыр булды,
әмма мин ярышлардан соң формага килеп бет ә алдым. Барлык дисциплиналарда да ничек чыгыш
ясавым белән горурланам”, - диде “феноменаль” спорт чы журналист ларга.
Д Ч-2015. Йөзү
Хат ын-кызлар. Ирекле ст иль, 800 м.
1. Кэт и Ледеки (АКШ) – 8:07.39
2. Лорен Бойл (Яңа Зеландия) – 8:17.65
3. Д жаз Карлин (Бөекбрит ания) - 8:18.15
АКШ җыелма командасы бүген бассейнда ирекле ст иль белән 4x100 эст афет асында 3 минут т а 23.05
секундлы күрсәт кеч белән җиңеп чыкт ы. Команда медаль генә алып калмады, дөнья рекордын да
яңарт т ы.

“Мисси (Ф ранклин) соңгы мет рларда гына алга чыкт ы. Бу бик киеренке ярыш булды. Мондый кат наш
эст афет ада ярышу бик кызык. Бу бернигә дә ошамаган өр-яңа дисциплина. Мин анда үземне
берникадәр иркенрәк т от ам. Кат наш эст афет а киләчәкт ә т агын да кызыграк һәм популяррак
дисциплинага әйләнер дип уйлыйм”, - дип белдерде Олимпия чемпионкасы Нат ан Адриан.
Д Ч-2015. Йөзү
Кат наш эст афет а. Ирекле ст иль,4х100 м.
1. АКШ - 3:23.05
2. Нидерланд - 3:23.17
3. Канада - 3:23.59

Су полосы өчен аренада бу кичне ир-ат ларның хәлит кеч уенда очрашулары булды. 3 нче урын өчен
мат чт а Греция һәм Ит алия командалары очрашып көч сынашт ы. Соңгылары, 2011 елда планет а
беренчелегендә җиңүче булган, Лондонда узган Олимпиадада көме медаль алган команда. Әмма
бүген уен греклар кулында булды. Мат чның күп өлешендә өст енлект ә уйнасалар да, уенны җиңү
белән бары пенальт и сериясендә генә т әмамлый алдылар алар.
Д Ч–2015. Су полосы.
Ир-ат лар. 3 нче урын өчен мат ч.
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Греция – Ит алия – 7:7 (1:0, 2:2, 4:4, 0:1) (4:2 –пенальт и буенча)
8 август . Казан. “Су полосы өчен арена”
Ф иналда беренчелек фаворит лары – Сербия һәм Хорват ия милли командалары да көч сынашт ы.
Хәлит кеч т урнирга көндәшләр җиңелү ачысын бер дә т ат ымаган килеш килеп җит т еләр.
Хорват лар инде дебют т а ук каршы яклар капкасына 2 т уп керт еп, өст енлект ә булачакларын билгеләп
куйганнар иде үзе, әма Сербия милли командасы вәкилләре уенныүз файдаларына борып җибәрергә
көч т апт ылар һәм т әнәфескә инде исәпне үз файдаларына 5:2 ит еләр. Бу уенда т өп өлеш булып
икенче период т орды, сербиялеләр карш якка 3 җавапсыз т уп керт т еләр.
Уенның икенче өлешендә инде Сербия эшен бер авырлыксыз ахырына җит керде, исәпне 11:4 ясады. Бу
саннар т урнирда җиңгән команда җанат арлары хәт ерендә озак сакланыр әле.
Д Ч-2015. Су полосы
Ир-ат лар. Ф инал.
Хорват ия – Сербия – 4:11 (2:2, 0:3, 2:2, 0:4)
8 август . Казан. “Су полосы өчен арена”
Ирт әгә – ярышларның соңгы көнендә спорт җәмәгат ьчелеге Су спорт т өрләре буенча Д өнья
чемпионат ының соңгы җиңүчеләре исемнәрен беләчәк. Калган бары бер спорт т өрендә – йөзүдә
медальләрнең 8 комплект ы уйнат ыла. Ир-ат лар: аркада 50 мет рга, комплекслы йөзү белән 400
мет рга, ирекле ст иль белән 1500 мет рга һәм кат наш эст афет ада 4 т апкыр 100әр мет рга ярышачаклар.
Хат ын-кызлар исә брасс һәм ирекле ст ильләр белән 50 мет рга, комплекслы йөзүдә 400 мет рга һәм 4
т апкыр 100әр мет рлы эст афет ада ярышачаклар. Ярышлар 17:32дә башлана.
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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