Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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СУНЬ ЯН – ИРЕКЛЕ СТИЛЬ БЕЛӘН 800 МЕТРГА ЙӨЗҮДӘ ДӨНЬЯ
ЧЕМПИОНЫ
05.08.2015, 19:19
СПОРТ

Бу минутларда Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты
кысаларында дүртенче финал йөзеше тәмамланды. 800 мертлы дистанциягә
ирекле стиль белән йөзүдә дөньяның иң яхшы 8 спортчысы ярышты.
Бу дист анциягә йөзүдә агымдагы Чемпионат т ан т амашачыларга инде т аныш булган Кыт ай йөзүчесе
Сунь Ян, 7:39.96 нәт иҗә белән, финишка беренче килде. Аның арт ыннан финишка ит алияле Грегорио
Палт риньери килеп җит т е, аның нәт иҗәсе - 7:40.81. Бронза исә авст ралияле йөзүче, 7:44.02
секундлы нәт иҗә күрсәт кән Мэк Хорт онга булды.
Искәрт еп узыйк, йөзү буенча ярышларның беренче көнендә үк Сунь Ян ирекле ст иль белән 400 мет рга
йөзүдә алт ын медальгә ия булган иде. Бу алт ын медаль янына т агын ирекле ст иль белән 200 мет рга
йөзүдә алынган көмеш медаль дә килеп кушылган иде.
“Хыялым бу т урнирда алт ын алу иде, ул ярышларның беренче көнендә үк т ормышка ашт ы. Хәзер без т әҗрибәле йөзүчеләр алдында т орган бурычлар арт а һәм кат лаулана бара, чөнки бик күп яңаданяңа яшь спорт чылар килә. Әмма, шуңа да карамаст ан, мин эшлим, т ырышам, үземнең т ренерыма миңа
иң яхшы булып калуда ярдәм ит кән өчен рәхмәт белдерәм. Рекордмы? Рекорд куясым бик килә.
Минемчә, Олимпиада алдыннан үз-үземә әйбәт максат куйганмын”, – диде журналист ларга Сунь Ян.
Д Ч-2015. Йөзү
Ир-ат лар. Ирекле ст иль, 800 м.
1. Сунь Ян (Кыт ай) - 7:39.96
2. Грегорио Палт риньери (Ит алия) - 7:40.81
3. Мэк Хорт он (Авст ралия) - 7:44.02
5 август . Казан. “Казан Арена”
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