Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Ачык суда 5 километрлы дистанциягә команда белән йөзү тәмамлануга ук, Су
спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионатының җиңүчеләре һәм
призерлары журналистларның сорауларына җавап бирделәр.
“Ярыш бик көчле булды, миңа шунда ук югары т излекне җыярга, ә Крист ианга юнәлешне т икшереп
барырга т уры килде. Д ист анциянең беренче ярт ысында безнең т өп көндәшләребез Америкалылар
иде, шуңа күрә без аларга карап йөздек. Уңышыбызның сере нидәме? Әйе, күп кенә зур т урнирларда
без еш кына җиңү яулыйбыз. Эш нидәме? Безнең һәрберебездә. Командадагы һәркем үзенең
функцияләрен яхшы белә”, - дип әйт т еләр команда белән йөзү буенча җиңү яулаган немец
спорт чылары.
Җиңүчеләр җыелма командасындагы бердәнбер кыз – Изабелль Харлига күп сораулар бирелде.
Үзенең җаваплары белән спорт чы кыз әйбәт йөзүен генә т үгел, ә шаяра белүен дә исбат лады:
“Минем нәт иҗәмә ир-ат лар кызыгырлык дисезме? Миңа бик авыр булды. Беренче әйләнешт ән соң
миңа т укт арга кирәк дип т ә уйлап куйдым. Әмма әлеге дист анцияне дәвам ит ү өчен мин үземдә көч
т аба алдым. Парт нерларыма рәхмәт , алар миңа т рассаның буеннан-буена ярдәм ит т еләр. Әгәр дә
йөзүдән т укт аган булсам, алар мине бат ырырлар иде дип уйлыйм”, - дип шаярт т ы Изабелль Харли.
Әлеге Д өнья чемпионат ында алт ын медаль алу мөмкинлеген инде өченче т апкыр кулларыннан
ычкындырсалар да, Голландия спорт чылары уңышсызлыкларына зарланмадылар.
“Бик авыр булды, әмма без булдырдык дип уйлыйм. Т өркемдә йөзәргә һәрвакыт авыр, чөнки
т өркемдәге кызның т излегенә игът ибар ит әргә кирәк. Ләкин безнең парт нерыбыз бик көчле спорт чы,
шуңа күрә барысы да уңышлы булды. Алт ын медаль эләкмәдеме? Бу юлы без ст арт т ан озак
кузгалдык. Икенче әйләнешне без бик әйбәт үт т ек, шуңа күрә хәзер беренче әйләнешне җиренә
җит керергә кирәк”, - дип әйт т еләр Голландия спорт чылары.
Бразилиядән килгән марафончылар әйт үенчә, Казандагы уңышлары аларны Рио-де-Жанейрода
үт әчәк Олимпиадада (биредә ачык суда йөзү 10 километ рлы дист анциядә булачак) әйбәт чыгыш
ясарга рухландырырга т иеш.
“Бу ярышны җиңел дип әйт еп булмый. Әмма көмеш медаль яулый алуыбызга шат быз. Бу үзебездә
буласы Олимпиадада безгә көч бирерме дисезме? Сүз дә юк! Без Д Ч-2015т ә өченче урынны яуладык
инде, хәзер икенче урында. Бу, әлбәт т ә, бик сөендерә. Әмма Олимпиадада әлеге дисциплина
булмаячак бит , моны ист ә т от арга кирәк. Анда 10 километ рлы дист анциядә берәм-берәм йөзү
каралган, шуңа күрә барыбызга да әле эшләр нәрсәләр күп. Әмма т өркемдә т үгел, ә ялгыз гына. Һава
т орышымы? Ул безгә комачауламады”, - диделәр Бразилиядән килгән йөзүчеләр.
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