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

24 июль - 9 август 2015

КАЗАНДА УЗГАН РОССИЯ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ИКЕНЧЕ КӨНЕ
БЕРНИЧӘ РЕКОРД КИТЕРДЕ
09.11.2014, 20:52
СПОРТ

Россия чемпионатының икенче көнендә 10 комплект медаль уйнатылды.
Ир-ат лар 50 шәр мет рдан 4 кеше комплекс
1. Игорь Сорокин/Ант он Чупков/Евгений Корот ышкин/Арт ем Лобузов (Мәскәү) – 1:36.57
2. Роман Михайлов/Руслан Григорьев/Кирилл Киселев/Александр Андреев (Санкт -Пет ербург) –
1:36.64
3. Д енис Коваленко, Кирилл Ст рельников, Роман Рыбин, Михаил Украинский (Волгоград өлкәсе) –
1:36.97
… 7. Владислав Т азов, Т имур Галимҗанов, Никит а Королев, Александр Красных (Т ат арст ан
Республикасы) – 1:39.85
Ир-ат лар 400 мет р комплекс
1. Семен Макович, Самара өлкәсе – 4:03.91 Россия рекорды
2. Александр Т ихонов, Мәскәү – 4:05.56
3. Д аниил Пасынков, Мәскәү – 4:08.28
Семен Макович Казанда икенче ел рәт т ән рекордлар куя - 2013 елда ул юниорлар арасында
рекордсмен булса, 2014 елда зурлар арасында булды. Ул дөнья чемпионат ы нормат ивын үт әде.
- Үз нәт иҗәләремнән мин бик канәгат ь. Сезон әллә ни яхшы булмаса да, бу т урнирга җыелып, т ренер
белән яхшы эшләдек һәм нәт иҗә бар. Секундларымны яхшырт у өст ендә эшләячәкмен. Запас бар,
шулай ук т өзәт әсе хат алар да бар, - диде чемпион чыгышыннан соң.
Хат ын-кызлар 50 мет р брасс
1. Валент ина Арт емьева, Новосибирск өлкәсе – 30.53
2. Нат алья Иванеева, Волгоград өлкәсе – 30.55
3. Софья Сподаренко, Т өмән өлкәсе – 30.93 Россиянең яшүсмерләр рекорды
Кат нашучыларның берсе дә дөнья чемпионат ы нормат ивын үт и алмады.
Ир-ат лар 100 мет р аркада
1. Ст анислав Д онец, Ульяновск өлкәсе – 51.20
2. Павел Космынин, Волгоград өлкәсе – 51.57
3. Ант он Бут ымов, Коми Республикасы – 51.63
Ике ел өзеклект ән соң дөнья чемпионы Ст анислав Д онец беренче зур ст арт ка чыкт ы. Ярышт а иң
яхшы нәт иҗә күрсәт сә дә, нормат ивка сыешмады ул. Ә бит ярымфиналда дөнья чемпионат ына
сайлап алулар өчен кирәкле саннарны җыя алган иде.
- Ст арт ларсыз узган ике ел үзен сиздерә. Бераз дулкынланганмындыр да. Нормат ивка килгәндә,
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борчылмыйм. Моннан бер ай т ирәсе элек узган Идел буе чемпионат ында мин акрынрак йөзгән идем,
шулай булгач, нәт иҗә күренеп т ора. Д охада секундлар яхшырак буласына ышанам, - диде Д онец.
Хат ын-кызлар 100 мет р аркада
1. Д арья Уст инова, Свердловск өлкәсе – 58.15
2. Полина Лапшина, Свердловск өлкәсе – 58.49
3. Маргарит а Нест ерова, Белгород өлкәсе – 58.77
Д арья Уст инова дөнья чемпионат ының зурлар нормат ивына сыешмады, әмма юниорларныкын үт әде.
Ир-ат лар 100 мет р брасс
1. Олег Кост ин, Нижегород өлкәсе – 57.19
2. Кирилл Пригода, Санкт -Пет ербург – 57,65
3. Андрей Николаев, Калуга өлкәсе – 57.92
- Россия рекордына чак кына җит ми калды. Зыян юк, дөнья чемпионат ында барысы да барып чыгар
дип өмет ләнәм. Д ист анция барышында бераз ялгышт ым. Болай нәт иҗә яхшы, әмма т агын да т изрәк
йөзәсе килгән иде, - диде нормат ивка сыешкан Кост ин.
Ир-ат лар 100 мет р бат т ерфляй
1. Евгений Корот ышкин, Мәскәү – 50.10
2. Сергей Ф есиков, ЯНАО – Пенза өлкәсе – 50.55
3. Никит а Коновалов, Волгоград өлкәсе – 50.93
Берьюлы ике спорт чы дөнья чемпионат ы нормат ивын үт и алды.
Хат ын-кызлар 800 мет р ирекле ст иль
1. Валерия Саламат ина, Свердловск өлкәсе – 8:26.13 Россиянең яшүсмерләр рекорды
2. Анаст асия Иваненко, Коми Республикасы– 8:28.85
3. Елизавет а Горшкова, Мәскәү – 8:30.84
Саламат ина, 7 секундка яхшырт ып, Россиянең яшүсмерләр рекордын куйды, әмма нормат ивны
башкарырга бу җит мәде.
Ир-ат лар 200әр мет рдан 4 кеше ирекле ст иль
1. Мәскәү (Арт ем Лобузов, Д аниил Пасынков, Д мит рий Ермаков, Михаил Полищук) – 7:02.36
2. Санкт -Пет ербург (Евгений Айзет уллов, Елисей Ст епанов, Ант он Скуднов, Александр Ф едоров) 7:06.08
3. Волгоград өлкәсе (Ст епан Сурков, Евгений Королюк, Михаил Украинский, Д мит рий Боканхель) –
7:07.82
Кат наш 50шәр мет рдан 4 кеше комплекс
1. Санкт -Пет ербург (Екат ерина Андреева, Кирилл Пригода, Анаст асия Лязева, Олег Т ихобаев) –
1:40.77 Россия рекорды
2. Мәскәү (Александра Папуша, Ант он Чупков, Евгений Корот ышкин, Розалия Насрет динова) – 1:41.32
3. Пенза өлкәсе (Вит алий Борисов, Мария Аст ашкина, Сергей Ф есиков, Викт ория Адреева) – 1:42.15
Д үшәмбе көнне Россия чемпионат ында 11 финал узачак.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е
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ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА

http://finaworlds2015.dspkazan.com/tat/news_items/1068

Page 3 of 3

