Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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КЭТИ ЛЕДЕКИ – 800 МЕТРГА ИРЕКЛЕ СТИЛЬДӘ ЙӨЗҮДӘ
ДӨНЬЯ ЧЕМПИОНКАСЫ
08.08.2015, 19:19
СПОРТ

Бу минутларда Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты
кысаларында бу көннең бишенче финал йөзеше тәмамланды. 800 метрга
аркада йөзүдә дөньяның иң көчле 8 спортчы кызы ярышты.
Яшь америкалы Кэт и Ледекины бер дә шикләнмичә Д Ч-2015нең т өп ачышы дип ат арга мөмкиндер.
Агымдагы дөнья чемпионат ы чорында бу кыз инде 200, 400 һәм 1500 мет рларга ирекле йөзүдә өч
алт ын медаль алган иде. Бүген исә шул ук ст ильдә 800 мет рга йөзүдә Кэт и Ледекига т иңнәр т агын
т абылмады. Барлык көндәшләрен бик зур аерма белән арт ка калдырып, ул т агын пьедест алның
беренче баскычына күт әрелде. Моннан т ыш ул бүген дөнья рекордын да яңарт т ы, аның нәт иҗәсе 8:07.39 секунд.
Көмеш өчен көрәш бик нык кызды, шулай булса да финишка икенче булып Яңа Зеландия спорт чы кызы
Лорен Бойл килде, ул күрсәт кән нәт иҗә - 8:17.65 секунд. Призерлар өчлеген брит анияле Д жаз Карлин
япт ы, аның нәт иҗәсе - 8:18.15 секунд.
Америка кызы, үзе кат нашкан барлык ст арт ларда да бәхәссез лидер булганлыгына да карамаст ан,
бик т ыйнак кыз, җиңүләре т урында күп сөйләми. Сүзләр кирәк т ә т үгел – бу очракт а нәт иҗәләр күпкә
әһәмият лерәк.

“Д Ч-2015т ә безнең спорт т өре ярышларының беренче көнендә үк җиңүемә бик шат мын. Бу җиңүем
белән дист анциядә т ит улымны яклый алуыма исә икеләт ә шат ланам. Иң яхшы спорт чылар белән
ярышу – бу минем өчен зур дәрәҗә. Д өресен әйт кәндә, бүгенге көнгә кадәр ст арт лар алдннан
берникадәр дулкынланам әле”, - диде Кэт и Ледеки.

Д Ч-2015. Йөзү
Хат ын-кызлар. Ирекле ст иль, 800 м.
1. Кэт и Ледеки (АКШ ) – 8:07.39
2. Лорен Бойл (Яңа Зеландия) – 8:17.65
3. Д жаз Карлин (Бөекбрит ания) - 8:18.15
8 август . Казан. “Казан Арена”
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