Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Йөзү буенча ярышлар старты алдыннан дөньяның иң әйбәт йөзүчеләреннән
берсе – АКШ җыелма командасы белән матбугат конференциясе узды.
Ярышлар 2 август көнне “Казан Арена” бассейнында башланачак, әлегә
спортчыларның монда ияләшергә һәм күнегүләр ясарга вакытлары бар.
Кайберләре бассейнны сынап караганнар инде, АКШ йөзүчеләренең бу спорт
объектының масштабларын бәяләргә мөмкинлекләре булган.
Йөзү буенча дүрт т апкыр Олимпия чемпионкасы АКШ йөзүчесе Мисси Ф ранклин журналист ларга
үзенең беренче фикерләрен җит керде:

“Без элегрәк Казанны күргәнебез бар иде, әмма карт инкаларда гына. Безгә монда бөт ен нәрсә ошый,
шарт лар да бик шәп һәм монда бик кунакчыл кешеләр яши. Шунысын да билгеләп үт әргә кирәк,
бассейн биредә искит кеч, аның масшт аблары бик әйбәт сизелә. Т рибуналарга якын йөзү дә шәп, бу
җанат арларның безгә карат а энергиясен т оярга мөмкинлек бирәчәк! Шуның өст енә, ул ярт ылаш
ачык, монда саф һава! Искит кеч!”
Америка йөзүчесе Д Ч-2015дә җыелма команданың һәм үзенең планнары т урында да сөйләде.

“Чемпионат т ан нәрсә көт әргә икәнен белмим әле. Бу ел начар булмады үзе, беркадәр ышаныч бар.
Моннан т ыш, безнең командада бер-береңне т ою хисе көчле. Әмма барлык илләр дә бит үзләренең
иң яхшы спорт чыларын алып киләләр. Минем һәр йөзүне алдан ук шәп дип саныйм. Мин рекордларга
дип йөзмим, мин кичәгедән т изрәк булу өчен йөзәм. Һәм моңа омт ылу эшен дәвам ит әргә кирәк”, диде Мисси Ф ранклин.
Аның командасындагы Кэт и Ледеки да шул ук фикердә, ул да – ат аклы йөзүче, 400, 800 һәм 1500
мет рлы араларда ирекле ст иль белән йөзү буенча гамәлдәге дөнья рекордсменкасы.

“Рекордлар – бик шәп инде ул, мин ничек т ә рекордларга барырга дигән уйны башымда т от мыйм.
Мин шушы йөзү аралыгы т урында уйлыйм. Минемчә, кызыклы конкуренция булачак һәм җыелма
командабызны бик яхшы күрсәт ә алырбыз һәм финалда иң югары урыннарга ирешербез дип ышанам”,
- дип белдерде Ледеки.
Америка йөзүчесе, 5 т апкыр Олимпия чемпионы, 15 т апкыр Д өнья чемпионы ат аклы Райан Лохт е
медальләр т урында уйламый да – ул аларны болай да күп яулаган инде, аның өчен иң мөһиме –
спорт үзе һәм үз күрсәт кечләрен яхшырт а алу мөмкинлеге. Шуңа да карамаст ан, үзе искәрт кәнчә, ул
югары пробалы медальгә омт ылачак .

“Мин ст арт ка әзерләнгәндә үзем от кан медальләр т урында уйламыйм, бу инде үт кәндә калган. Мин
бүгенге белән яшәргә һәм киләчәккә йөз т от арга т ырышам. Шуңа күрә һәр көнне бассейнга килгәч,
мин т әнемне эшләргә мәҗбүр ит әм. Монда күпләр алт ын өчен көрәшәчәк, мин дә алт ын медальгә т өп
дәгъчылар арасында булырмын дип өмет ләнәм”, - билгеләп үт т е Райан Лохт е.
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