Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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КЭТИ ЛЕДЕКИ ИРЕКЛЕ СТИЛЬ БЕЛӘН 1500 МЕТР АРАГА ЙӨЗҮ
БУЕНЧА ДӨНЬЯ РЕКОРДЫ КУЙДЫ
04.08.2015, 18:24
СПОРТ

Бу минутларда Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты
кысаларында йөзү финалы тәмамланды. 1500 метр арага ирекле йөзүдә
дөньяның иң яхшы 8 спортчы кызы ярышты.
Алт ын медальне Америка кызы Кэт и Ледеки яулады, ул иң югары нәт иҗә күрсәт т е – 15:25.48. Аннан
соң финишка голландияле Лорен Бойл килде, аның нәт иҗәсе – 15:40.14. Өчлекнең соңгысы – Венгрия
спорт чы кызы Богларка Капаш, ул бу араны 15:47.09 йөзеп узды.

“Д өнья рекорды куя алмаганга борчыламмы? Д өресен әйт кәндә, мондый сораулар минем дәрәҗәмне
күт әреп җибәрә. Иң яхшы спорт чылар белән ярышу – шул инде минем өчен дәрәҗә. Мин бүгенге көнгә
кадәр ст арт лар алдыннан дулкынланам. Юк, бер дә борчылмадым. Мин т еләсә нинди юллар белән
рекордлар куып йөрмим”, – диде Ледеки Д Ч-2015дәге беренче йөзү көнендә ирекле ст иль белән 400
мет рда җиңү яулагач.
Әмма кичә Кэт и башка дист анциядә шул рекордны яңарт а алды. Сүз ирекле ст иль белән 1500 мет рга
йөзү т урында бара.

“Д өресен әйт кәндә, бу бик җиңел килеп чыкт ы, әлләни көч т аләп ит мәде. Яңа дөнья рекордлары – бу
асылда психологик барьер, шулай ук минем хәзерге физик формам да. Мин физик якт ан моны
булдыра алуым т урында әйт үем”, - дип белдерде Ледеки журналист ларга.
“Җәй көнне мин бик күп күнегүләр ясадым. Мин нәкъ менә бу арага йөзүгә игът ибарымны юнәлт кән
идем, һәм хәзер бераз ял ит ә дә алам. Кәефем искит кеч. Минем әт и-әнием монда миңа көч биреп
т орды, финишка җит кәндә мин аларны т рибунада күзләрем белән бик т из эзләп т апт ым. Минем әле
т агын берничә арага чыгасым бар, шуңа күрә көч т упларга кирәк. Аларда да уңышларга ирешермен
дип өмет ләнәм”, - диде ул.
Бу рекорд, спорт чы кыз аны финалда яңадан аны яңарт канчы, бер т әүлек буена гына сакланып калды.
Д Ч-2015. Йөзү
Хат ын-кызлар. 1500 м. Ирекле ст иль.
1. Кэт и Ледеки (АКШ) - 15:25.48
2. Лорен Бойл (Нидерланд) - 15:40.14
3. Богларка Капаш (Венгрия) – 15:47.09
4 август . Казан. “Казан Арена”
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