Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы

24 июль - 9 август 2015

АЛЛА ШИШКИНА ҺӘМ СВЕТЛАНА КОЛИСНИЧЕНКО:
“БЕРКАЙЧАН ДА БЕЗ БАРЫСЫННАН ДА ЯХШЫРАК, ДИП
ӘЙТМИБЕЗ”
27.07.2015, 19:54
СПОРТ

Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионатында техник
программада төркемдәге күнегүләр нәтиҗәләре буенча медаль алган синхрон
йөзүче кызлар ярышлардан калган хисләре турында журналистлар белән
очрашуда уртаклаштылар.
“Уңышлы башлам салынган дип әйт ергә мөмкин. Әлбәт т ә, сезне үзебезнең уңышларыбыз белән
шат ландыру өчен без алга т аба да күнегүләрне дәвам ит әчәкбез. Билгеләр сист емасымы? Узган ел
Европа чемпионат ында билгеләр т агын да т үбән иделәр. Шуңа күрә бер дә начар т үгел. Моннан да
күбрәк эшләп булмаса да, т агын да күбрәк эшләргә кирәк (көләләр). Әлбәт т ә, иң югары билгеләрне
аласы килә, әмма камиллеккә чикләр юк”, - дип белдерделәр Россия җыелма командасы спорт чы
кызлары Свет лана Колисниченко һәм Алла Шишкина.
“Ст арт ка якынлашканда без бөт ен бер команданың бер кисәге булып т орабыз. Ләкин шул ук вакыт т а,
без барысыннан да яхшырак, дип әйт мибез. Без көн саен 10-11 сәгат ькә сузылган эшебезнең
нәт иҗәсен күрсәт ергә барабыз. Һәм безнең барысы да килеп чыга дип уйлыйбыз. Беребез дә алдан
үзенә медаль элеп куймый. Без көндәшләребезне хөрмәт ит әбез. Чит т ән караганда бер
дә дулкынланмыйбыздыр кебек т оелсак т а, бу алай т үгел”, - дип әйт т еләр Россия спорт чы кызлары.
“Ел саен бу спорт т өрендәге көндәшлекнең үсүен аңлыйбыз. Шуңа күрә безгә т ырышырга әле җирлек
бар. Киләчәкт ә югары нәт иҗәләр күрсәт ер өчен без яхшылап эшләячәкбез”, - дип чыгышларының
нәт иҗәсен кыскача бәяләделәр Кыт ай синхрончы кызлары Айло Ли һәм Ли Гуо.
“Медальләр өчен көчле көрәш буласын белдек һәм, квалификация нәт иҗәсен яхшырт ып, макт аулы
пьедест алда урын алуыбызга шат быз.Моңа ничек ирешт екме? Без эмоциональ якт ан әйбәт хәлдә
идек. Уңышлы чыгыш ясау өчен кирәкле факт ор булды бу. Кичә кызларыбызның команда белән чыгыш
ясауда призлы урын алулары да безгә яхшы т әэсир ит т е”, - дип әйт т еләр Япония спорчы кызлары
Куруми Йошида һәм Юкко Инуи.
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