Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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ЧАД ЛЕ КЛО - 100 МЕТРГА БАТТЕРФЛЯЙ БЕЛӘН ЙӨЗҮДӘ
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СПОРТ

Бу минутларда Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты
кысаларында беренче финал йөзүеше тәмамланды. 100 метрга баттерфляй
белән йөзүдә дөньяның иң яхшы 8 спортчысы катнашты.
Көньяк Африка Республикасы спорт чысы Чад Ле Кло дөнья чемпионы булды, ул бу дист анцияне 50.56
секундт а йөзеп чыкт ы, ул үзенең т өп көндәше венгр Ласло Чехны узып кит т е, Ласло Чех 50.87
секундлы нәт иҗәсе белән финишка икенче булып килде. Искәрт әбез, 100 мет р арага бат т ерфляй
белән берничә көн элек сит уация бөт енләй башкача иде – алт ын медальне Чех алган иде, ә көмешкә
бүгенге җиңүче лаек булган иде. Пьедест алның өченче баскычына бүген Сингапур йөзүчесе Д жозеф
Скулинг менде, аның вакыт ы – 50.96 секунд
Бат т ерфляй белән йөз мет рда “көмеш” алганнан соң Чад Ле Кло 200 мет рга шул ук ст иль белән
йөзүдә югарырак дәрәҗәдәге медаль алуга өмет белдергән иде.

“Бик яхшы башладым һәм беренче йөз мет рда ук алга ыргылырга т ырышт ым. Шуның белән
көндәшләремне куркыт ырга т еләдем. Әмма бу бүген максат ка ирешт ермәде. Җиңә алмавыма бик
борчылам. Ласло Чехны, Венгрияне кот лыйм. Билгеле инде, медаль алмавым әйбәт т үгел. 100 мет рга
бат т ерфляй белән җиңә алырмын дип уйлыйм”, - дигән иде спорт чы. Чад Ле Клоның юравы юш
килде.
Д Ч-2015. Йөзү
Ир-ат лар. Бат т ерфляй, 100 м.
1. Чад Ле Кло (Көньяк Африка Республикасы) - 50.56
2. Ласло Чех (Венгрия) - 50.87
3. Д жозеф Скулинг (Сингапур) - 50.96
8 август . Казан. “Казан Арена”
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