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Бу минутларда “Су полосы өчен арена”да Су спорт төрләре буенча 16 нчы
ФИНА дөнья чемпионаты кысаларында ир-атлар арасында су полосы
турнирының финал матчы тәмамланды. Очрашу барышында ике тупка
калышып баручы Сербия командасы, ниһаять, уенны үз файдасына борып
җибәрергә һәм аны ярышларның алтын медальләрен гарантияли торган зур
җиңүгә җиткерергә көч тапты.
Ф инал мат чына Сербия һәм Хорват ия җыелма командалары җиңелү ачысын бер т апкыр да
т ат ымыйча килеп җит т еләр. Ике җыелма команда да т өркем эт абын арт ык көч сарыф ит мичә генә
уздылар, аннары исә чирекфиналда һәм ярымфиналда көндәшләренән күпкә өст енрәк булуларын
күрсәт т еләр. Милли командаларның Т ат арст ан башкаласына нинди т әҗрибә белән килгәннәрен
искә алганда, моңа гаҗәпләнәсе дә юк иде.
Хорват ия – гамәлдәге Олимпия чемпионы, Д өнья чемпионат лары уеннарында да бу командага
соңгы 8 елда пьедест алда урын һәрчак т абылды.
Сербия – Д өнья сериясенең гамәлдәге җиңүчесе, бу т урнирны балканлылар 3 ел бер дә калмыйча
от т ылар (2013, 2014, 2015). Бу җыелма команда т ит уллары коллекциясендә шулай ук Д Ч-2011 көмеше
һәм ОИ-2012 бронзасы да бар.
Хорват лар финал мат чының ст арт минут ларында ук алга чыкканнар иде дә, әмма сербияле
ват ерполочылар иң элек 0:2 булган исәпне т игезләргә, соңыннан инде алга чыгарга көч т апт ылар. Бу
спорт мини-җиңүе Сербияне рухландырып җибәрде. Т әнәфескә кадәр команда, үрнәк уен күрсәт еп,
исәпне 5:2 ит т е.
Экват ордан соң ук сербияле ват ерполочылар өст енлекләрен т агын да арт т ырып, испне 6:2гә
җит керделәр. Алга т аба булган голлар алмашы да гомуми карт инага үзгәрешлр керт ә алмады.
Ярышның соңгы өлеше дә исәпне 11:4гә җит кергән якт а калды.
Д Ч-2015. Су полосы.
Ир-ат лар. Ф инал.
Хорват ия – Сербия – 4:11 (2:2, 0:3, 2:2, 0:4)
8 август . Казан. “Су полосы өчен арена”
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