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

24 июль - 9 август 2015

ЙӨЗҮ БУЕНЧА РОССИЯ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ДҮРТЕНЧЕ КӨНЕ
ТӘМАМЛАНДЫ
11.11.2014, 19:36
СПОРТ

Казанда кыска суда йөзү буенча Россия чемпионатының чираттагы
медальләре уйнатылды.
Ир-ат лар 50шәр мет рдан 4 кеше, ирекле ст иль
1. Красноярск крае (Андрей Арбузов, Викт ор Кондрат ьев, Иван Рыбкин, Алексей Амосов) – 1:27.37
2. Мәскәү (Евгений Корот ышкин, Ст анислав Ст епанов, Михаил Полищук, Д мит рий Ермаков) – 1:27.52
3. Санкт -Пет ербург (Александр Андреев, Владислав Серый, Никит а Курочкин, Евгений Айзет уллов) –
1:27.53
Хат ын-кызлар 100 мет р брасс
1. Валент ина Арт емьева, Новосибирск өлкәсе – 1:05.45
2. Мария Аст ашкина, Пенза өлкәсе – 1:05.67 Россиянең яшүсмерләр рекорды
3. Д арья Д еева, Свердловск өлкәсе – 1.05.69
Брасс белән 100 мет рга йөзү Казанда куелган чират т агы яшүсмерләр рекордына кит ерде. 15 яшьлек
Мария Аст ашкина, дөнья чемпионат ы нормат ивларын үт әп, үзенең үк нәт иҗәләрен яхшырт т ы. Ярыш
җиңүчесе Валент ина Арт емьева шулай ук т иешле парамет рларга сыешт ы.
- Россия чемпионат ына сайланыр өчен АКШт ан кайт т ым һәм мине ангина аякт ан ект ы. Т емперат ура
38 иде. Ике көн йөзмәдем, аннан соң хәлләнеп, йөз мет рны йөздем. Шөгыльләнергә уйлаган идем дә,
кабат авырып кит еп, бер ат на ят т ым. Җиңүемә бик шат мын! Нәт иҗәдән бик канәгат ь! - диде
Арт емьева.
Ир-ат лар 50 мет р аркада
1. Ст анислав Д онец, Ульяновск өлкәсе – 23.69
2. Вит алий Борисов, Пенза өлкәсе – 23.86
3. Ант он Бут ымов, Коми Республикасы– 24.12
Ст анислав Д онец Казанда икенче җиңүенә ирешсә дә, дөнья чемпионат ы нормат ивларына сыеша
алмады. Россия рекордчысына секундның егермедән бер өлеше җит мәде. Т ат арст ан вәкиле
Владислав Т азов алт ынчы булды.
- Казанда 50 мет рга булган ярышларның һәрберсе алдагысыннан яхшырак булуы сөендерә.
Ст арт ларсыз узган ике елдан соң авыррак, кабат өйрәнергә кирәк. Үземнең иң яхшы нәт иҗәләремә
килеп җит әрмен дип өмет ләнәм, - диде Ст анислав Д онец Казандагы чыгышында.
Ир-ат лар 50 мет р бат т ерфляй
1. Никит а Коновалов, Волгоград өлкәсе– 22.69
2. Александр Попков, Санкт -Пет ербург – 22.71
3. Евгений Седов, Волгоград өлкәсе – 23.11 Россиянең яшүсмерләр рекорды
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Кискен көрәшт ә җиңү Никит а Коноваловка насыйп булды, ярышның икенче призеры да дөнья
чемпионат ы нормат ивын үт әде. Евгений Седовка килгәндә, ул бу дист анциядә икенче көн рәт т ән
Россиянең яшүсмерләр рекордын яхшырт а инде.
- 50 мет рга бат т ерфляй белән ярышт а сайлана алуыма шат ланам да, гаҗәпләнәм дә. 100лект ә
барысы да килеп чыкмады. Бәлки, беренче көн булганга кызып кит ә алмаганмындыр. Берничә факт ор
роль уйнады һәм бүген җиңәргә һәм сайланырга насыйп булды, - диде Никит а Коновалов җиңүдән
соң.
Хат ын-кызлар 200 мет р комплекс
1. Викт ория Андреева, Пенза өлкәсе – 2:09.18
2. Вероника Попова, Санкт -Пет ербург – 2:09.34
3. Екат ерина Андреева, Владимир өлкәсе – 2:09.89
Яна Март ынова бишенче урынны алды. Спорт чылар дөнья чемпионат ы нормат ивларына
сыешмадылар.
Кат наш 50 мет рдан 4 кеше ирекле ст иль
1. Санкт -Пет ербург (Олег Т ихобаев, Евгений Лагунов, Свет лана Княгинина, Д арья Уст инова) – 1:31.66
2. Мәскәү (Арт ем Лобузов, Евгений Корот ышкин, Розалия Насрет динова, Мария Резникова) - 1:33.37
3. Волгоград өлкәсе (Евгений Седов, Иван Кузьменко, Екат ерина Яковлева, Т ат ьяна Баскакова) –
1:34.27
Йөзү буенча Россия чемпионат ының соңгы көнендә 14 финал узачак.
Ярышлар 18.00 сәгат ьт ә башлана.
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