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

24 июль - 9 август 2015

САРА ШЕСТРЕМ - 50 МЕТР АРАГА БАТТЕРФЛЯЙ БЕЛӘН ЙӨЗҮ
БУЕНЧА ДӨНЬЯ ЧЕМПИОНКАСЫ
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СПОРТ

Бу минутларда Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты
кысаларында беренче финал йөзеше тәмамланды. 50 метрга баттерфляй белән
йөзүдә дөньяның иң яхшы 8 спортчы кызы катнашты.
Швеция йөзүчесе Сара Шест рем 24.96 секундлы нәт иҗәсе белән дөнья чемпионкасы булды, ул
финишка беренче булып килде һәм шәхси рекорд куйды. Аннан соң Д ания спорт чы кызы Жанет т
От т есен, 25.34 секундлы нәт иҗәсе күрсәт еп, финишка килде. Бронзага Кыт ай кызы Лю Ин ия булды –
аның вакыт ы 25.37 секунд.

“Мин т ехниканы идеалга җит керү өчен бик т ырышып эшләдем. Миңа моның өчен 6 елга якын вакыт
кирәк булды. Һәр елны мин ахыр чикт ә омт ылганыма ирешү өчен, т излегемне арт т ырып, нәт иҗәне
берничә секундка кыскарт а бардым. Калган йөзүләрме? Шансларымны уңай дип бәялим, бигрәк т ә 50
мет рга бат т ерфляй белән. Анда да рекорд куюма әлләни ышанычым юк. Ирекле ст ильме? О, анда
үзем т еләгәнчә үк хәлләр идеаль т үгел. Кызганычка каршы, минем ирекле ст илемдәге т ехникада
кайбер җит ешсезлекләр бар. Анда да барыбер җиңү өчен көрәшергә җыенам. Калган йөзүләрдә үз
шансларымны югары дип саныйм”, – диде т урнир барышында Сара Шёст рем журналист ларга.
Д Ч-2015. Йөзү
Хат ын-кызлар. Бат т ерфляй, 50 м.
1. Сара Шест рем (Швеция) – 24.96
2. Жанет т От т есен (Д ания) – 25.34
3. Лю Ин (Кыт ай) - 25.37
8 август . Казан. “Казан Арена”
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы Оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА

http://finaworlds2015.dspkazan.com/tat/news_items/3261

Page 1 of 1

