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Оештыру комитеты матбугаты хезмәте күзәтүчесе белән әңгәмәсендә 2
тапкыр Лондон олимпиадасы призеры һәм синхрон йөзү буенча 16 тапкыр
дөнья чемпионкасы, Испания җыелма командасы капитаны Она Карбонель
Бальестеро синхрон йөзүче кызларга ачык спорт объектларында чыгыш ясавы
уңайлы булуын әйтте.
- Моңа кадәр сезнең фут бол ст адионында күнегүләр уздырганыгыз һәм чыгыш ясаганыгыз булдымы?
- Барселонада үт кән Д өнья чемпионат ында синхрон йөзүче кызлар да ст адионда күнегүләр
уздырдылар һәм чыгыш ясадылар. Ләкин ул фут бол ст адионы т үгел иде бит . Д имәк, фут бол
ст адионында без беренче т апкыр (елмая).

- Спорт чы кызларга бассейнда т үгел, ә ачык объект т а күнегүләр ясау ни дәрәҗәдә уңайлы?
- Ачык ст адионда, дөрест ән дә, күнегүләр ясау уңайлы. Чөнки биредә чист а һава сулыйсың. Ләкин
әлегә Казанда көннәр бераз көйсезләнә. Т издән кояш чыгар һәм һава да җылыныр дип ышанабыз.

- Ә музыка яхшы ишет еләме соң?
- Борчылмагыз, барысы да шәп!

- Алт ын медаль өчен көрәшт ә Д өнья чемпионат ында кемне иң көчле көндәшегез дип саныйсыз:
Россия кызларынмы яки Кыт ай кызларынмы?
- Т өп көндәшләребез, әлбәт т ә, Россия һәм Кыт ай җыелма командалары.

- Сүз уңаеннан, Россия җыелма командасы т урында сорыйсым килә. Нат алья Ищенконың зур спорт ка
кире кайт уын ишет кәч, нинди фикергә килдегез?
- Мин Нат аша өчен бик шат мын. Ищенконың бу бат ырлыгы мине сокландырды. Баласы т угач, зур
спорт ка кайт уы бик шәп. Бу безнең синхрон йөзү буенча спорт т өре өчен дә әйбәт .

- Күп еллар парт нерыгыз булган Андреа Ф уэнт есны да зур спорт ка кайт ырга үгет ләмәдегезме?
- Андреа зур спорт ка һәм Ит алия җыелма командасына кайт са, мин чиксез шат булыр идем. Ищенко
мисалында синхрон йөзү т арихы, бала т угач т а, югары дәрәҗәгә кайт у мөмкинлеге барлыгын
дәлилләде. Мондый хәлләр башка спорт т өрләрендә дә була.

- Бер ай элек т әмамланган Европа чемпионат ыннан соң чыгышыгызга нинди үзгәрешләр керт т егез?
- Соло өчен ирекле программага бераз үзгәреш керде. Ә т ехник программаны без т улаем үзгәрт т ек.

- Үз илегездә яхшы фот омодель булуыгызны беләбез. Буш вакыт ыгызда Казанда үз гардеробыгызны
яңарт ырга җыенмыйсызмы?
- Беләсезме, бик т еләп (көлә)! Ләкин, кызганыч, без (синхрон йөзү буенча Испания җыелма командасы)
ярышларыбыз т әмамлануга Казаннан кит әчәкбез.
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/1968

Page 1 of 2

http://finaworlds2015.dspkazan.com/tat/news_items/1968

Page 2 of 2

