Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы

24 июль - 9 август 2015

ЗУР АВСТРАЛИЯ ГАИЛӘСЕ, ӨЧ КЕШЕГӘ БЕР БРОНЗА ҺӘМ СУ
ПОЛОСЫ ПАТШАБИКӘЛӘРЕ: ДЧ-2015НЕҢ УНБИШЕНЧЕ КӨНЕ
НӘТИҖӘЛӘРЕ
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СПОРТ

Австралия җыелма командасы “Казан Арена” бассейнында бүген 2 алтын һәм 2
бронза медальләргә ия булды. 100 метрга ирекле йөзүдә пьедесталга апалысеңелле спортчы кызлар – бертуган Кэмпбеллар күтәрелде, өстәвенә Митчелл
Ларкинның да җиңүе исә ярышлар көнен Австралия флагы төсенә манды. Бүген
без шулай ук су полосында алтын алган АКШ хатын-кызлар җыелма
командасын да хөрмәтлибез.
Беренче финал җиңүчесе бүген Бронт е Кэмпбелл булды. Авст ралия кызының апасы исә, аннан 0,30
секундка калышып, бронза алды.

"Йөзешт ә гаилә т акт икабыз булды дияргә дә була. Без “апалы-сеңелле Кэмпбеллар сэндвичы”
ясадык. Уйлаганыбызны т ормышка ашырдык һәм Авст ралия алт ын медальле булды”, - дип белдерде
чемпионка финишт ан соң.
Д Ч-2015. Йөзү
Хат ын-кызлар. Ирекле ст иль. 100 м.
1. Бронт е Кэмпбелл (Авст ралия) - 52.52
2. Сара Шост рем (Швеция) – 52.70
3. Кейт Кэмпбелл (Авст ралия) – 52.82
Авст ралияле Мит челл Ларкин 200 мет рга аркада йөзүдә беренче булды.

“Бик зур рәхмәт , бу Авст ралия җыелма командасы өчен искит кеч кич булды. Апалы-сеңелле
Кэмпбелларны кот лыйм, алт ын медальгә шулай ук шат мын”, - дип т ыйнак кына чыгыш ясады Ларкин
мат бугат конференциясендә. Ул анда ват андаш кызлары белән килгән иде.
Д Ч-2015. Йөзү
Ир-ат лар. Аркада, 200 м.
1. Мит челл Ларкин (Авст ралия) - 1:53.58
2. Радослав Кавецки (Польша) - 1:54.55
3. Евгений Рылов (Россия) - 1:54.60
Япония кызы Канако Ват анабэ 200 мет рга брасс белән йөзүдә җиңүче булды. Ф инал ярышының бусы
ярыш азагында берьюлы өч җыелма команда: Испания, Д ания һәм Кыт айның бронза медальләр
алулары белән дә үзенчәлекле.

“Мин бик бәхет ле, минем өчен бу җиңү – зур сюрприз. Җиңүемә әлегә кадәр ышана алмыйм.
Ст рат егиягә килгәндә, дист анциянең беренче ярт ысында көчемне сакларга һәм соңгы 50 мет рда
т изләнергә т ырышт ым. Барысын да алдан планлашт ырганча эшләдем һәм бик канәгат ьмен. Ярыш бик
киеренке булды. Безнең йөзешт ә берьюлы өч бронза медаль иясе булуын әле генә белдем, моңа бик
гаҗәпләндем”, - диде спорт чы кыз финишт ан соң.
Д Ч-2015. Йөзү
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Хат ын-кызлар. Брасс, 200 м.
1. Канако Ват анабе (Япония) - 2:21.15
2. Мика Лоуренс (АКШ) - 2:22.44
3. Д жессика Волл (Испания) - 2:22.76
3. Рикке Меллер Педерсен (Д ания) - 2:22.76
3. Ши Цзинлинь (Кыт ай) - 2:22.76
Марко Кох 200 мет рга брасс белән йөзүдә Д өнья чемпионы булды, аның нәт иҗәсе - 2:07.76 секунд.

“Җиңүемә мин бик шат . Җиңәрмен дип уйламаган идем. Әмма күрсәт кән вакыт ымнан бик үк канәгат ь
т үгелмен. Т изрәк йөзәрмен дип уйлаган идем. Әмма җиңәр өчен бусы да җит т е, шуңа күрә бар да
яхшы”, - дип белдерде немец спорт чысы.
Д Ч-2015. Йөзү
Ир-ат лар. Брасс, 200 м.
1. Марко Кох (Германия) - 2:07.76
2. Кевин Кордес (АКШ) - 2:08.05
3. Д аниэль Гьюрт а (Венгрия) - 2:08.10.
Бөекбрит ания җыелма командасы ир-ат лар командалары арасында ирекле ст иль блән 4x200
эст афет асында, финишка 7:04.33 секунд нәт иҗәсе белән килеп, беренче булды.

“Ярыш бик көчле булды. Җиңү өчен бөт ен команда бар көчен салды. Пьедест алга менү мөмкинлеге
барын белә идем, һәм без моны эшләдек. Бу Бөекбрит аниядә кайчан да булса булган иң көчле
команда. Хәзер без киләсе елда булачак Олимиадага әзерләнә башлыйбыз ”, - диде “алт ын
команда”дан булган брит анияле Д жеймс Гай.
Д Ч-2015. Йөзү
Ир-ат лар. Эст афет а, ирекле ст иль, 4х200 м.
1. Бөекбрит ания – 7:04.33
2. АКШ - 7:04.75
3. Авст ралия - 7:05.34
Ит алия ват ерполочылары т урнирның беренче медаленә ия булылар. Т ыгыз бәрелешнең чишелеше
пенальт и сериясеннән соң гына билгеле булды. Мөмкинлекләрне дөрес файдаланган ит алиялеләр
бронза медальгә ия булдылар.

“Гомеремдә дә үземне шулкадәр бәхет ле хис ит кәнем юк иде! Уен гадәт т ән т ыш киеренке барды.
Хыялдагы бронзаны алуыбызга әле дә булса ышана алмыйбыз. Авст ралия югары дәрәҗә күрсәт т е,
әмма, дөресен генә әйт кәндә, без өст енрәк идек. Командагы күз генә салыгыз әле – кызлар бәхет т ән
күкнең җиденче кат ында! Д өньяның иң көчле өч командасы арасында булуыңа т өшенү чыннан да
бик шәп!”, - дип белдерде бәхет ле Т ереза Ф рассинет т и мат чт ан соң.
Д Ч-2015. Су полосы
Хат ын-кызлар. 3 нче урын өчен мат ч
Авст ралия – Ит алия – 7:7 (2:3, 1:2, 2:0, 2:2) (3:5 –пенальт и буенча)
АКШт ан булган Олимпия чемпионкалары Голландия командасын җиңеп, Казанда узган Д өнья
чемпионат ы сәхифәләренә исемнәрен т риумфат орлар буларак яздылар. Америкалыларның ост азы
Адам Крикорянга чемпионлык алт ыны белән “корылган” суда коенудан качып калу мөмкин т үгел иде.
Д Ч-2015. Су полосы.
Хат ын-кызлар. Ф инал.
АКШ – Голландия – 5:4 (0:1, 2:1, 3:1, 0:1)
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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ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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