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Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионатының уналтынчы
ярышлар көнендә 7 медаль комплекты уйнатылачак. Бүген турнирдагы соңгы
су полосы матчлары уйнала һәм әлеге уен тарафдарлары ир-атлар арасында
яңа Дөнья чемпионнарының исемнәрен беләчәк. “Казан Арена” стадионында
исә ул арада йөзү ярышларындагы берьюлы шундый алты мактаулы исем үз
иясен көтәчәк.
Сүзне шуннан башлыйк т а. Йөзүчеләрнең “Казан Арена” ст адионындагы ярышлар графигы исә ирт әнге
9:30 сәгат ьт ә үк башланачак. Бу вакыт т а ирт әнге сессия ст арт ала, ул 13:20 сәгат ькә кадәр дәвам
ит әчәк. 2015 елгы Д өнья чемпионат ының т өп спорт корылмасына килеп чыгарга ният ләгәннәр йөзүдә
биш беренчел узыш шаһит е булачаклар.
Ә бу узышлардагы иң җит ез йөзүчеләрне т амашачылар инде кич караячак. 8 август ка берьюлы 6 (!)
финал планлашт ырылган: 50 мет рга бат т ерфляй ст иле белән, 200 мет рга аркада йөзү һәм 800
мет рга ирекле ст ильдә йөзү – бу ярышлар гүзәл зат ларыбыз арасында уздырылачак. Көчле җенес
вәкилләренә исә ирекле ст иль белән 50 мет рга һәм бат т ерфляй ст иле белән 100 мет рга йөзәргә т уры
киләчәк. Һәм ниһаят ь, ирекле ст ильдә 4 т апкыр 100 әр мет рны йөзеп үт әр өчен, ир-ат лар һәм хат ынкызларга урт ак т ырышлык куярга кирәк булачак: микст т өрендә беренчелек уздырыла.
“Су полосы өчен арена” бүген т урнирның соңгы мат чларын кабул ит әчәк. Спорт җәмәгат ьчелеге,
ниһаят ь, ир-ат лар арасында чемпион т ит улының яңа иясен беләчәк. Бу исемгә хәзер инде ике генә
дәгъва ит үче бар – Хорват ия һәм Сербия җыелма командалары.
Хорват ия җыелма командасы – гамәлдәге Олимпия чемпионы. Т ик менә дөнья беренчелекләренең
соңгы өчесендә әлеге ил командасы һәрвакыт бронза медаль белән генә канәгат ьләнергә мәҗбүр
иде. Казанда хорват лар инде ярымфинал чиген үт ә алды һәм хәзер бу команда җанат арлары аның
иң югары урынга дәгъва ит үенә һичбер кирт ә күрмиләр.
Ләкин бу т еләк белән Сербия җыелма командасы шт абында бер дә риза булмаячаклар, соңгы өч елда
Д өнья серияләре җиңүчесенең моңа т улы хокукы да бар. Т урнирда кем беренче җиңелү ачысын
т ат ыр икән, өст әвенә бу елның иң мөһим мат чында – моны күзәт еп т ору бик мавыкт ыргыч булачак.
Мат ч 22:30 сәгат ьт ә башлана.
Д өнья чемпионат ында 3 нче урын өчен мат ч финал бәрелешенең генераль репет ициясе булачак, бу
уенда бронза медаль өчен Греция һәм Ит алия җыелма командалары көч сынашачак. Ике команда да
үзенчәлекле уен күрсәт ә, т ик т урнир барышында көндәшләр бер-берсенең көчле һәм йомшак якларын
өйрәнергә өлгерде инде, шуңа күрә дә т ренерларның т урнир ахырына нинди сюрприз әзерләгәнен
күзәт ү кызык булачак. Көт әргә күп калмады: кичке 8 сәгат ьт ә барысын да белә-күрә алабыз, бәйге
башлану т урында сигнал әнә шул вакыт т а яңгыраячак.
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