Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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КЭТИ ЛЕДЕКИ - ИРЕКЛЕ СТИЛЬ БЕЛӘН 200 МЕТР АРАГА ЙӨЗҮ
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Бу минутларда Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты
кысаларында икенче финал йөзүе тәмамланды. Ирекле стиль белән 200 метр
арага йөзүдә дөньяның иң яхшы 8 спортчы кызы ярышты.
Бу дист анциядә т амашачыларга агымдагы Чемпионат т ан т аныш америкалы Кэт и Ледеки алт ын
медаль яулады, ул, 1:55.16 вакыт күрсәт еп, т агын беренче килде. Аннан соң Ит алия кызы Ф едерика
Пеллегрини финишка килеп җит т е, аның нәт иҗәсе - 1:55.32. Призерлар өчлеген т агын бер ат аклы
америкалы Мисси Ф ранклин т өгәлләде, ул дист анцияне 1:55.49 нәт иҗәсе белән йөзеп чыкт ы.
Бронза призеры күпт ән т үгел журналист ларга, бүләкләүләр өчен т үгел, үз күрсәт кечләремне яхшырт у
өчен йөзәм, дип белдергән иде.
“Мин рекордлар куям дип йөзмим, ә кичәгедән т изрәк булу өчен йөзәм. Шуңа күрә бу эшне дәвам
ит әргә кирәк”, - диде Мисси Ф ранклин.
Ә менә аның ват андашы Кэт и Ледеки Д Ч-2015т ә ике алт ын медале белән ист ә калып өлгерде инде.
Кичә америкалы пьедест алның беренче баскычына күт әрелгән иде, ул ирекле ст иль белән 1500 мет р
арага йөзүдә алт ын алды. Моннан т ыш, ул ирекле ст иль белән 200 мет рга ярымфинал йөзүендә
кат нашырга көч т апт ы – кичә генә әле Кэт и, арыганга күрә, максималь нәт иҗә күрсәт ә алмаган иде, ә
бүген исә ул барлык көндәшләрен узып кит т е, менә өченче мәрт әбә Д Ч-2015т ә Д өнья чемпионы
булды.
“Йөзеп килгәннән соң аякларым мармелад кебек, кулларым да авырт а. Әмма дист анциядә җиңү
шат лыгы боларның барысын да арт кы планга күчерә”, – дигән иде кичә Кэт и Ледеки.

Д Ч-2015. Йөзү
Хат ын-кызлар. Ирекле ст иль, 200 м.
1. Кэт и Ледеки (АКШ) - 1:55.16
2. Ф едерика Пеллегрини (Ит алия) - 1:55.32
3. Мисси Ф ранклин (АКШ) - 1:55.49

5 август . Казан. “Казан Арена”
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