Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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ХЭ ЧАО 3 МЕТРЛЫ ТРАМПЛИННАН СИКЕРҮ БУЕНЧА ДӨНЬЯ
ЧЕМПИОНЫ БУЛДЫ
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СПОРТ

Кытай спортчысы Хэ Чао Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья
чемпионатында 3 метрлы трамплиннан сикерү буенча Дөнья чемпионы булды.
Беренчелек өчен көрәштә ул Олимпия чемпионы, россияле Илья Захаровны
узды.
Т ит ул өчен т өп көрәш нәкъ менә исемнәре т анылган әлеге ике спорт чы арасында барды. Алар белән
Олимпия уеннарында синхрон сикерү буенча көмеш медаль иясе Евгений Кузнецов яки шул ук
дисциплинада Олимпия чемпионы булган кыт айлы Цао Юань да көч сынаша алырлар дип фикер
йөрт кәннәр иде. Әмма Илья Захаров һәм Хэ Чаоның ват андашлары бер үк ст адиядә алт ын медаль
өчен ярышудан баш т арт т ылар. Сикерүгә бирелгән соңгы мөмкинлект ән соң т ит улның язмышы әлеге
кара-каршы көрәшт ә ачыкланачагы билгеле булды.
Алт ын өчен ярышкан ике спорт чы да хәлит кеч сикерүгә бер үк 3,8 коэффициент ын сайладылар. Бу –
барысы да башкару ост алыгына һәм чыгыш элемент лары чист алыгына бәйле булачак дигән сүз иде.
Захаров беренче булып сикерде һәм 91, 65 балл т уплады. Бер көн элек, көндәшләре уңышлы чыгыш
ясаганнан соң, Кыт ай спорт чы кызларының үз-үзләренә булган ышанычлары какшаган иде. Әмма Хэ
Чао т рибуналарның басымыннан һәм көндәшенең югары нәт иҗәләреннән куркып калмады, ул гадел
көрәшт ә 93, 60 балл т уплады. Судан ул әлеге дисциплинадагы ике т апкыр Д өнья чемпионы булып
чыкт ы.
Өченче урын өчен көрәшт ә бронза медальне кыт айлы Цао Юаньны узган англияле Д жек Лойер
яулады. Евгений Кузнецов – бишенче урында.
Д Ч-2015. Суга сикерү.
Ир-ат лар, 3 мет рлы т рамплин.
1. Хэ Чао (Кыт ай) – 555.05
2. Илья Захаров (Россия) – 547.60
3. Д жек Лойер (Англия) – 528.90
31 июль. Казан. Су спорт т өрләре сарае.
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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