Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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СИМОНЕ РУФИНИ – АЧЫК СУДА 25 КИЛОМЕТР
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СПОРТ

Әлеге минутларда марафончыларның 25 километрга йөзүләре төгәлләнде. Бу
спорт төре буенча ярышларның соңгы көнендә җиңүне Италияле Симоне
Руфини яулады. Нәтиҗәләр буенча әлеге илнең тагын бер вәкиле прилы
өчлекне япты.
“Әйе, мин инде күп еллар йөзәм, һәм еш кына нәкъ менә салкын суда йөзәргә т уры килә иде. Д имәк,
мин үземне чыныкт ырганмын дип уйлагыз. Өст енлекме? Юк, бу өст енлек т үгел. Мин т өрле һава
шарт ларында ярыша алам. Әмма кайбер спорт чыларга салкын суда йөзү авыр икәнен беләм”, - дип
сөйләде Россияле Евгений Д рат цев ст арт ка берничә көн калганда.
Д Ч-2015нең рәсми сайт ы күзәт үчесе белән спорт чылар арасында булган ул вакыт т агы сөйләшүдә
һава т орышы т урында сүз юкт ан гына т умады. Синопт икларның фаразлары марафончыларга
опт имизм өст әмәгән иде. Бөт ен кат нашучылар да медаль өчен көрәшнең болыт лы көндә булачагын
аңлады.
Яңгыр бүген дә яуды, әмма 25 километ рлы дист анциянең ярт ысыннан күбрәге ул вакыт ка узылган
иде. Кызганыч, болыт лар һавада гына т үгел, ә Д рат цев пьедест алда призлы урын алыр дигән өмет
өст ендә дә куердылар. Беренче 15 километ р нәт иҗәләре буенча т расса хуҗасы лидерлар
т өркемендә барды. Бу вакыт т а беренче йөзүче белән унынчы йөзүченең вакыт аермасы 20 секунд
кына иде, димәк, һәркемнең җиңү яуларга мөмкинлеге булды. Әмма калган юлда Россия
спорт чысының көче кимеде. Призлы урыннар өчен көрәшт ә бер-бер арт лы Авст рияле Сэм Шеппард,
венесуэлалы Эрвин Малдонадо һәм немец Александер Ст удзински да т өшеп калдылар.
Т абигат ьнең көйсезлегенә иң әйбәт яраклашучы ит алияле Симоне Руффини булып чыкт ы. Ф ИНА
гран-при дөнья сериясенең эт аплары җиңүчесе озак вакыт буе әле Европаның гамәлдәге чепионы
француз Аксель Реймонд (нәт иҗәдә 4 нче урын яулады), әле америкалы Алекс Мейер арт ыннан
барды. Соңгысын Ит алия спорт чысы соңгы әйләнешт ә узып кит т е, бу вакыт т а дөрест ән дә т ит ул
өчен көрәшәчәгеңне күрсәт ергә кирәк иде. Ф иниш спурт ы җиңүчегә финиш сызыгын 4,4 секундлы
өст енлек белән узарга булышт ы. Т агын бер ярым минут т ан соң дисциплинаның т риумфат оры
үзенең ват андашы Мат т ео Ф урланны да кот лый алды. Мат т ео Ф урлан пьедест алда өченче урынны
алды.
Сүз уңаеннан, бүгенге җиңүченең нәт иҗәсе моннан ике ел элек немец Т омас Лурц күрсәт кән
нәт иҗәне узып кит ә алмады. Ул чакт а ул 25 километ р араны 4:47:27.0 вакыт т а узган иде. Бу вакыт ны
т агын да берникадәр кимет ә алган булыр идеме икән ул, бу хакт а уйланырга гына кала. Әмма Су
спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы башланырга берничә ай кала 7 т апкыр Д өнья
чемпионы бөт ен дөньяны үзенең спорт карьерасын т өгәлләве т урындагы хәбәр белән шаккат ырды.
Д Ч-2015. Ачык суда йөзү.
Ир-ат лар. 25 километ р.
1. Симоне Руфини (Ит алия ) – 4:53:10,7
2. Алекс Мейер (АКШ) – 4:53:15, 1
3. Мат т ео Ф урлан (Ит алия) – 4:54:42, 4
1 август . Казан. “Казансу”.
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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