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

24 июль - 9 август 2015

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: "ҮЗЕБЕЗНЕҢ ТӨП СИКЕРҮНЕ НӘКЪ
МЕНӘ КАЗАНДА КҮРСӘТЕРГӘ ТЕЛӘДЕК, ЛӘКИН ТРЕНЕРЛАР
ТЫЕЛЫП ТОРЫРГА КИҢӘШ ИТТЕ"
28.07.2015, 21:46
СПОРТ

Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионатының суга 3 метрлы
трамплиннан синхрон сикерүләр бәйгесендә җиңүчеләр һәм призлы урыннар
алган спортчылар, ярышлар тәмамланганнан соң, журналистлар белән хискичерешләрен уртаклашты.
"Һәр т урнирда т өрле парт нерлар булырга мөмкин, ләкин миңа яңа кулдашым белән чыгыш ясау бик
җиңел. Әйе, безгә көчле көндәшләр каршы т орды, шул ук мексиканнар, россиялеләр, брит аниялеләр,
т ик без иң яхшылар булырга лаеклы икәнлегебезне расладык. Моның өчен Цао Юаньгә бик
рәхмәт лемен, аның белән сикерү шундый уңайлы булды. Башка җыелма командаларның да бер
урында т ормавын билгеләп үт әр идем, ләкин бездә, Кыт айда да, спорт чыларның яңа т алант лы
буыны үсеп җит әр дип ышанам", — диде Цинь Кай.
"Миңа бик күңелле дә, шул ук вакыт т а бик дулкынландыргыч т а, чөнки бу минем өчен т әүге Д өнья
чемпионат ы. Бөт ен вакыт дәвамында миңа күрсәт кән булышлыгы өчен кулдашым Цинь Кайга бик
рәхмәт лемен. Бик кискен көндәшлеккә карамаст ан, аның ярдәме белән генә мин т ынычлана һәм үз
мөмкинлекләремне йөз процент файдалана алдым", — дип өст әде кулдашының чыгышына Кыт ай суга
сикерүчесе Цао Юань.
"Казанга алт ын алу максат ы белән килсәк т ә, көмеш медаль яулавыбызга канәгат ьбез. Безнең
берничә сикерү уңышлы килеп чыкмады. Куркыныч юк, Рио-де-Жанейрода узачак Олимпиадага
кадәр барысын да т өзәт ергә вакыт бар әле. Психологияме? Бездә барысы да нормада, бүген уңыш
кына җит еп бет мәде. Һәркемнең җиңәсе килә, ләкин кайдадыр нәрсәдер барып чыкмаган урыннар
була. Үзебездәге чемпионат мы? Үз илеңдә чыгыш ясау һәрвакыт шәп, монда т амашачылар бик
рәхмәт ле һәм алар каршында чыгыш ясау бары рәхәт лек кенә бирә", — дип белдерде журналист ларга
2015 елгы Д өнья чемпионат ының көмеш медаль иясе Илья Захаров.
"Без кат лаулылык коэффициент ы 3,9 булган сикерү т өрен әзерләдек, ә ярышларга бераз вакыт кала,
т ренерлар белән киңәшкәннән соң, аны т әкъдим ит мәскә булдык. Элекке программаны калдырырга
һәм аңа үзгәрешләр керт мәскә карар кылдык. Без бу сикерү т өрен беренче т апкыр Казанда т әкъдим
ит т ек һәм аны монда т агын бер т апкыр күрсәт ергә т еләгән идек. Баш-аяклап шуны якладык, т ик,
аңлый күрегез, безнең т ренерларыбыз бик т әҗрибәле, абруйлы, һәм алар моны эшләмәскә киңәш
бирде", – дип сөйләде сикерү премьерасының кичект ерелүе т урында Евгений Кузнецов.
"Берсүзсез, нәт иҗәләребез куандыра. Чөнки соңгы чемпионат т а Крисның аркасы авырт а иде, һәм
без үз мөмкинлекләребезне т улысынча күрсәт ә алмадык. Бу — Д өнья чемпионат ларындагы беренче
медалебез. Һәм мин моны бик яхшы нәт иҗә дип саныйм", – дип билгеләп узды Д жек Лаугер.
"Әйе, без бик шат . Иң яхшы дуст ым һәм кулдашым Д жек Лаугер белән пьедест алга басу һәм медаль
алу искит кеч булды. Соңгы беренчелект ә т равмам борчыган иде, т ик хәзер барысы да үт кәндә
калды. Мин бронза медаль яулавыбызга һәм Олимпия уеннарына юллама алуыбызга бик сөенәм", –
дип нәт иҗә ясады Крис Мирс.
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