Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Казанда уза торган йөзү буенча Россия чемпионатының дүртенче көне Казан
аэропортындагы авиакатастрофада һаләк булучылар истәлегенә бер
минутлык тынлык белән башланып китте. Бүген җиңүчеләрне бүләкләү
тантанасы, күңел ачу өлеше булмады һәм йөзү вакытында музыка куелмады.
Бөт енроссия йөзү федерациясе президент ы Владимир Сальников Казан аэроаорт ындагы һәлакәт т ә
һәлак булучыларның т уганнарының һәм якыннарының кайгыларын урт аклашт ы.

«Мин авикат аст рофада үләчеләрнең т уганнарына һәм якыннарына кайгыларын урт аклашып әйт елгән
сүзләргә кушылам. Бу әйт еп бет ермәслек фаҗига, шуңа күрә бүген чемпионат бүләкләү
т ант анасыннан башка узачак, спорт чылар да моны аңлап кабул ит ә», - диде Бөт енроссия йөзү
федерациясе башлыгы Владимир Сальников.

Ярышларның соңгы көненең беренче финалы хат ын-кызлар арасында 100м га брасс белән йөзү
ярышлары белән башланып кит т е, анда Новосибирск һәм Оренбург өлкәләре вәкиле Вит алина
Симонова (1.06,05) җиңү яулады. Ул аның чемпионат т а яулаган икенче медале, беренчесен ул 100 м
дист анциягә комплекслы йөзү ярышларында яулады.

«Бүген көрәш бик авыр булды. Мин эчке конкуренция шарт ларында формалашуыма бик шат , ул алга
т аба үсешкә эт әрә. Бу җиңү минем өчен көт елмәгәгн булды. Брасс белән 100 мет рга йөзү минем
дист анция т үгел, моңарчы мин аны булдыра алмый идем, ләкин мин бүген шәхси рекордымны
яхшырт а алдым. Минем ярат кан дист анциям – 200 мет рга брасс белән йөзү, ул ярышларның соңгы
көнендә булачак».

100 мет рга брасс белән йөзүдә икенче нәт иҗәгә Новосибирск спорт чысы Валент ина Арт емьева
(1.06,62) ирешт е. Өченче булып Свердловск өлкәсеннән Анна Белоусова (1.06,67) килде.
Спорт чыларның өчесе дә сайлап алу нормат ивларын үт әде.

«Беренче чират т а минем авиакат аст рофада һәлак булучыларның т уганнарының һәм якыннарының
кайгысын урт аклашасым килә”, - диде Валент ина Арт емьева журналист ларга. – Бүгенге
результ ат ларга килгәндә, әлеге вакыт т а үземне менә дигән формада дип әйт ә алмыйм, Европа
чемпионат ында чыгыш ясаганда яхшырак результ ат ларга ирешермен дип уйлыйм. Д өресен генә
әйт кәндә, минем минем шулай буласына иманым камил, чөнки мин соңгы ике айда бик күп көч т үкт ем.
Минем бик т ә гамәлдәге Европа чемпионы ст ат усын кире кайт арасым килә, ләкин быел көндәшләр
бик көчле – Юля Ефимова, Рут а Мейлют ит е. Т ырышырбыз».

Вит алий Мельников ике т апкыр Россия чемпионы булды, ул аркада 50 м дист анциядә йөзү
ярышларында җиңү яулады (23,49). Икенче урынны ХМАОдан Никит а Ульянов һәм Пенза өлкәсеннән
Вит алий Борисов бүлешт е, алар икессе дә бер үк вакыт т а килеп җит т е - 23,77.

«Илле мет рга йөзгәндә кырынырга кирәк, ул вакыт т а т излек югарырак була, — диде Вит алий
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Мельников финалдан соң. — Бу минем әлеге дист анциядә иң яхшы нәт иҗәм, шуңа күрә мин аны
уңышлы уздым дисәк т ә ярый. Чемпионат т ан соң берничә көнгә әт и-әнием янына барып килергә
җыенам, аннан соң минем т ренерым белән Ст окгольмга ярышларга чыгып кит әчәкбез. Аннан соң,
Европа чемпионат ына 10 көн кала, Д аниядә ярышларга әзерләнәчәкбез».

Бат т ерфляй белән 50 м дист анциягә йөзүдә Волгоград спорт чысы Никит а Коновалов (22,60) алда
барды, ул Европа чемпионат ы нормат ивларын үт и алды. Икенче урында - Санкт -Пет ербургт ан
Александр Попков (22,97), өченчедә – Волгоград өлкәсе вәкиле Евгений Копт елов (23,26).

«Эмоцияләр т ашымый диярлек, бәйрәм кайгысы т үгел. Башымда Казандагы фаҗига т урындагы уйлар
кайный», - диде Никит а Коновалов.

Пет ербург спорт чысы Вероника Попова 200 м дист анциягә комплекслы йөзүдә 2 минут 10,21 секунд
нәт иҗә белән дүрт енче алт ынын яулады. Вит алина Симонова (2.10,23) - көмеш, Викт ория Малют ина
(2.12,11) бронза медаль яулады.

Хат ын-кызлар арасында ирекле ст иль белән 4х100 м дист анциягә йөзүдә Мария Резникова, Валерия
Колот ушкина, Крист ина Пухова һәм Розалия Насрет динова (3,38,70) сост авындагы Мәскәү
командасы җиңде.

19 ноябрьдә Казанда йөзү буенча Россия чемпионат ының соңгы көне уза, анда соңгы 12 комплект
медаль уйнат ыла.

Кыска суда йөзү буенча Россия чемпионат ы. Казан. 18 ноябрь 2013 ел. (Барлык результ ат лар)

Ир-ат лар

50 м аркада
1. Вит алий Мельников (Мәскәү) — 23,49
2. Никит а Ульянов (ХМАО) һәм Вит алий Борисов (Пенза өлкәсе) — 23,77

50 м бат т ерфляй
1. Никит а Коновалов (Волгоград өлкәсе) — 22,60
2. Александр Попков (Санкт -Пет ербург) — 22,97
3. Евгений Копт елов (Волгоград өлкәсе) — 23,26

Хат ын-кызлар

100 м брасс
1. Вит алина Симонова (Новосибирск — Оренбургск өлкәсе) — 1.06,05
2. Валент ина Арт емьева (Новосибирск өлкәсе) — 1.06,62
3. Анна Белоусова (Свердловск өлкәсе) — 1.06,67

200 м комплекслы
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1. Вероника Попова (Санкт -Пет ербург) — 2.10,21
2. Вит алина Симонова (Новосибирск — Оренбургск өлкәсе) — 2.10,23
3. Викт ория Малют ина (Пенза өлкәсе) — 2.12,11

Ирекле ст иль белән 4×100 мет рга эст афет а
1. Мәскәү (Мария Резникова, Валерия Колот ушкина, Крист ина Пухова, Розалия Насрет динова) —
3,38,70
2. Санкт -Пет ербург (Д арья Уст инова, Свет лана Княгинина, Анна Зайцева, Вероника Попова) — 3.40,54
3. Новосибирск өлкәсе (Екат ерина Боровикова, Вит алина Симонова, Арина Суркова, Полина
Рет юнская) — 3.42,53

Россия чемпионат ының 4 нче көнендә Россиянең яшүсмерләр рекордлары

Семен Макович (Самара өлкәсе) –– 100 м комплекслы – беренчел йөзү – 54,33
Д арья Уст инова (Свердловск өлкәсе) – 50 м аркада – ярымфинал – 27,58
Розалия Насрет динова (Мәскәү) – 50 м ирекле ст иль – ярымфинал – 24,26
Бөт енроссия йөзү федерациясенең массакүләм мәгълүмат чаралары белән элемт ә бүлеге

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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