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Казанда су полосы буенча халыкара турнир башланып китте. Өч көн
дәвамында Россия, Кытай, Испаня, Грузия милли җыелмалары квартеты
әйләнә системасы буенча күзгә-күз көрәштә иң көчлене ачыклаячаклар.
Ярышлар “Буревестник” бассейнында уза.
Т урнирны һәм ярышлар программасын ачып җибәрү бәхет е Кыт ай һәм Испания командаларына
елмайды. Белгечләр өчен азиат командасы т абышмак булып кала килде, ник дигәндә, аңлаешлы
сәбәпләр аркасында кыт айлылар Европа беренчелегендә кат нашмыйлар һәм Иске дөнья
коллект ивлары белән сирәгрәк очрашалар. Испанлылар исә башка мәсьәлә. Пиреней ярымут равы
вәкилләрен ст арт ка кадр үк, сост авында югалт улар булуына да карамаст ан, ярышлар
фаворит ларының берсе дип билгеләделәр.
Ст ат усларын испанлылар инде ст арт чирегендә, Хави Гарсия якын көрәшт ә кыт айлы киперны
узганнан соң ук раслый башладылар. Икенче кисәк ст арт ында исә парт неры уңышын Роджер Т ахул
күт әреп алды. Әмма бик т издән көндәшләр дә нольне бергә әйләндереп куйдылар – Ли т упны
пенальт идан бик т өгәл керт т е. Әмма азиат лар моның белән көндәшләрен ярсыт ып кына
җибәрделәр. Зур т әнәфескә кадәр европалылар мат чны инт ригадан мәхрүм ит т еләр – исәп 5:1 булды.
Мат чның икенче ярт ысында испанлылар башлаган эшләрен уңышлы т өст ә ахырына җит керделәр.
Ф иништ а европалыларның көчләре кими башлау Кыт айга исәпне мондый дәрәҗәдәге халыкара
т урнирлар өчен мат ур һәм кабул ит елерлек санга - 11:7 дәрәҗәсенә җит керергә мөмкинлек т удырды
анысы.
Испания – Кыт ай – 11:7 (1:0, 4:1, 3:2, 3:4)
Голлар: Хави Гарсия (1:0), Роджер Т ахул (2:0), Ли Ли – пенальт идан (2:1), Блаи Маларах (3:1), Ф ран
Ф ернандез (4:1), Ф ран Ф ернандез – пенальт идан (5:1), Блаи Маларах (6:1), Викт ор Гут ьерез (7:1), Лианг
Нианксианг (7:2), Ху Жаньджин (7:3), Серхи Нора – пенальт идан (8:3), Серхи Нора (9:3), Ху Жаньджин
(9:4), Блаи Маларах – пенальт идан (10:4), Ша Ши (10:5), Гу Лианг (10:6), Серхи Нора (11:6), Лу Венху (11:7).
“Мин нәт иҗәдән канәгат ь. Ст арт т а җиңү безгә алга опт имист ик рухт а карарга һәм хәлит кеч
мат чларга яхшы кәеф белән килергә мөмкинлек бирә. Әйе, соңгы чирект ә без берникадәр арып
кит т ек һәм көндәшләрнең һөҗүмнәрен кире кагып өлгерә алмый башладык, әмма безнең хат аларны
т өзәт ергә вакыт бар әле. Иң мөһиме – без җиңдек”, - диде җиңү мат чыннан соң Испания
җыелмасының баш т ренеры Анхель Луис Андрео.
Ил өчен мөһим бәйрәм көненең икенче ярт ысында Россия җыелмасы Грузиядән булган күршеләрен
кабул ит т е. Кунаклар ст арт т а ике т апкыр алга чыксалар да, Иван Нагаев икесендә дә исәпне
т игезләде. Ә икенче 8 минут лык барышында инде Альберт Зиннәт уллин хуҗаларны алга җибәрде,
зур т әнәфескә кадәр ул уен дилбегәсен кулында т от ып кына калмады, исәпне дә 6:3 ит ә алды.
Йомгаклау өлеше алдынан булган т агын өч җавапсыз т уп бу мат чның инт ригасын ахырга кадәр
бет ереп, Эркин Шагаев командасына арадашчы лидерлыгын алырга мөмкинлек т удырды. Калган
вакыт т а кунаклар карт инаны бераз ямьли алсалар да, исәпкә чын-чынлап йогынт ы ясарга аларның
көчләре дә, вакыт лары да калмаган иде инде. Исәп 13:6 булды.
Россия – Грузия – 13:6 (2:2, 4:1, 3:0, 4:3)
Голлар: Д амир Крепулия (0:1), Иван Нагаев (1:1), Георг Хведелиани (1:2), Иван Нагаев (2:2), Альберт
Зиннәт уллин (3:2), Сергей Лисунов (4:2), Михаил Багат урия (4:3), Владислав Т имаков (5:3), Сергей
Лисунов (6:3), Арт ем Ашаев – пенальт идан (7:3), Конст ант ин Ст епанюк (8:3), Игорь Бычков (9:3),
Сергей Лисунов (10:3), Сергей Лисунов (11:3), Бека Кват арадзе (11:4), Арт ем Одинцов (12:4), Михаил
Багат урия (12:5), Д амир Крепулия (12:6), Владислав Т имаков (13:6)
Т уп кермәгән пенальт илар: Конст ант ин Ст епанюк (Россия), Марко Елака (Грузия)
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“Европа чемпионат ы белән чагышт ырганда, без бүген уңышлырак чыгыш ясадык. Әмма безнең
сост авның да 40 процент ка диярлек яңарганлыгын исәпкә алырга кирәк. Безгә көчле капкачы
өст әлде, ст олп барлыкка килде – җиңелрәк. Хәер, безнең хәзер ярыш өст енә ярыш, ял ит әргә вакыт
юк. Команда Болгариядә булган чит ил җыеныннан кайт т ы гына, әле су спорт т өрләре буенча дөнья
чемпионат ына әзерлек т ә бара.
Ярышлар практ икасымы? Безгә ул җит ми. Барысы да алда. Бурычларга килгәндә, һәрвакыт т а да алда
беренчелекне алырга дигән бурыч т ора. Барысы да испанлылар белән мат ч булачак соңгы көнне хәл
ит елер дип уйлыйм, алар бик көчле.
Чемпионат жирәбәсенә килгәндә, без үзебезгә “үлем т өркеме” эләккәнгә т ыныч карашт а, хуҗаларга
бераз көчсезрәк көндәшләр биргән булсалар да яраган булыр иде инде анысы (елмая). Зарланып
т орырга кирәкми – бу бит “сукыр” сайлау.Т ырышырбыз, хәер, дөресен генә әйт кәндә, бик азлар гына
бездән җиңү көт әдер. Шулай да максималь дәрәҗәдә т ырышырбыз”, - диде мат чт ан соң Россия
җыелмасы һөҗүмчесе Конст ант ин Ст епанюк
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