Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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СЫИ СЕ: “МОНДЫЙ НӘТИҖӘЛӘРГӘ ИРЕШЕРМЕН ДИП
УЙЛАМАГАН ИДЕМ!”
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Кытай җыелма командасы яңа “йолдыз” белән тулыланды. Трамплинда әле
ярты ел гына күнегүләр ясаган һәм бүген бер метрлы трамплинда алтынга лаек
булган Сыи Сеның кыю дебюты – шаккатыргыч хәл.
Бөт ен кеше Мексикадан килгән суга сикерүче Окампоны җиңәр дип көт кәндә Сыи Се, уйламаганда,
алга т аба зур ыргылыш ясады. Д рамат ик финал т арихи булды. Чөнки квалификациядә суга сикерү
буенча “чын машина” – Яхир Окампо беренче, ә Кыт ай спорт чысы икенче булган иде.
“Мин бик дулкынланам, мондый нәт иҗәләргә ирешермен дип уйламаган идем!”, - диде алт ын медаль
иясе т ыйнак кына.
Спорт чының әле т әҗрибәсе дә юк икән. Гадәт т ә Кыт ай суга сикерүчеләренә хас басымны спорт чы
беренчел эт апт а гына т ойган, ә алга т аба барысы да яхшырган:
“2014 елдан мин каланчадан т рамплинда сикерүгә күчт ем. Шуңа күрә элек булган ышанычны әлегә
т улысынча т оймыйм. Әлегә 100%ка ышаныч юк”.
Ике ел элек Барселонада көмеш медаль иясе булган Илья Кваша бүген дә көмешне генә т үгел, ә Су
спорт т өрләре сарае т амашачыларының игът ибарын да яулады. Аның т ехникасы, әлбәт т ә,
шаккат ыра.
“Мин үз чыгышымнан бик канәгат ь. Ярышларда ни буласын алдан белеп булмый. Бүген мин
нервларымны һәм үземне кулда т от а алдым. Җанат арларыма һәм Казанга бик зур рәхмәт !”, - дип үз
хисләре белән бүлешт е Украина спорт чысы.
Илья, бассейн ачык булу сәбәпле, Барселонада чыгыш ясарга авыррак булганлыгы т урында әйт т е. Ә
Казанда барысы да уңышлы үт т е. Россияле дә, украинлы да булган җанат арлар спорт чыны
алкышларга күмде. Шуңа күрә т амашачыларның күңелен нәкъ менә Кваша яулады.
Бронза медаль яулаган Майкл Хиксон ярышларның ахырына гаят ь зур алга кит еш ясады. Медаль
аласына алдан ышанмаган да булган ул: “Иң яхшылар рәт ендә чыгыш ясау – минем өчен зур хөрмәт ”.
Соңгы сикерү алдыннан эшләнгән алмашны Хиксон (нәкъ менә шунда бөт ен кешенең нервларын
уйнат т ылар) җиңел аңлат т ы: аның сикерү коэффициент ы 3.4 булган (ә т амашачыларга күрсәт кәнчә,
3.1 т үгел). Т аблода булган бу факт ик хат аны соңыннан т из генә т өзәт кәннәр.
Әйе, әлеге финал Кыт ай җыелма командасының җиңелүе белән ист ә калмады, финал аның
чират т агы т риумфы булды. Һәм бик урынлы.
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