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Җир йөзендә иң перспектив йөзүчеләрнең берсе Кэмерон Макэвой 19 яшендә
үк инде Дөнья чемпионатлары призерлары арасында булу бәхетенә ирешкән
иде. Ике ел элек Барселонада планета беренчелегенә эстафетада аны һәм
аның Австралия җыелма командасы буенча партнерларын алтын медальдән
бары тик 0,14 секунд кына аерды. Хәзер Яшел континенттан килгән спортчыга
21 яшь һәм ул Казанга йөз метрга йөзү буенча төп фаворит статусында килде.
Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионатының Оештыру
комитеты матбугат хезмәте вәкиле спринтердан бу фикер белән килешәмеюкмы икәнлеген һәм алтын медаль өчен көрәштә аңа кем көндәш булырга
мөмкин икәнен сорады.
- Кэмерон, Сезнең ват андашыгыз ат аклы йөзүче Д жеймс Магнуссен белдергәнчә, нәкъ менә Сез
ирекле ст иль белән йөз мет рга йөзүдә т өп фаворит икән. Сез моның белән килешәсезме?
- Әгәр мин йөз мет рны үзем күрсәт ә алган вакыт т а йөзеп чыга алсам, иң яхшылар арасына керегә
мөмкинлек т уачак. Минемчә, булдырачакмын (елмая). Гомумән, күнегүләр барышында мин яхшы гына
нәт иҗәләр күрсәт әм. Казандагы Д өнья чемпионат ында да барысыннан да узарга т ырышачакмын.
Аннары күз күрер. Ф аворит мы мин? Ф иништ а борт ка кем беренче булып килеп кагылса, шул җиңәчәк.
Әгәр ул егет мин булып чыксам, бик шәп булыр иде. Әйдә, алдан макт анып куймыйк әле, башт а миңа
квалификациядә һәм ярымфинал ст адиясендә сайлап алу иләген узарга кирәк. Бу максат ка адым
арт ыннан адымлап әкренләп бару яхшы.
– Д Ч-2015т ә җиңү өчен көрәшт ә Сез үзегезнең т өп көндәшегез дип кемне саныйсыз?
- Әзерлек ярышларында күп кенә спорт чыларның күнегүләр белән ничек шөгыльләнүен күрергә т уры
килде. Кайберләрен мин беләм, кайсылары исә гаҗәпкә калдырды. Көндәшләрме? Иң беренче ит еп
россияле Владимир Морозов искә т өшә. Җавабымда мин күпләрне ат амаганга апт ырамагыз.
Чынлыкт а, дөньяда йөз мет рга йөзү буенча бу Чемпионат елъязмасына керт ерлек исемнәр күп т үгел.
Һәм әйбәт ст ат ист ика һәм нәт иҗәләр күрсәт үче барлык йөзүчеләр дә һәрвакыт күз алдында.
Үземнең барлык пот енциаль көндәшләремне һәрчак күзәт еп т орам дисәң дә була.
– Йөзү буенча Авст ралия җыелма командасының Су спорт т өрләре буенча Ф ИНА дөнья
чемпионат ында медальләр планы бармы?

- Билгеле инде, без мөмкин кадәр күбрәк медаль алырга т елибез һәм моның өчен бик т ырышачакбыз.
Безнең командабыз шакт ый әйбәт һәм анда лаеклы спорт чылар җит әрлек, ир-ат лар арасында да,
хат ын-кызларда да. Алдан әйт еп булмый, безгә бит әле үз күрсәт кечләребезне, үз ст ат ист икабызны
да яхшырт у мөһим. Минемчә, йомгаклардан соң команда исәбендә безнең нәт иҗәләр начар булмас,
һәм без үзебезне чыннан да яхшы команда буларак күрсәт әчәкбез. Авст ралия йөзүчеләренең
һәрберсе җыелма команданы алга чыгару өчен бөт ен көчен куячак, бер-берсенә ярдәм ит әчәк.
– Барселонадагы Д өнья чемпионат ында барлык дөнья рекордлары йөзүче кызларныкы иде. Сез ничек
уйлыйсыз, Казанда ир-ат ларга үзләренең саллы сүзләрен әйт ер вакыт җит мәдеме әле?

- Ир-ат лар йөзүе әкренләп, вак-вак адымнар белән алга бара. Иң мөһиме, бер урында т апт анмыйбыз.
Мәсәлән, Авст ралия йөзүчеләре көненә 10 (!)ар сәгат ь күнегүләр белән шөгыльләнә, күз алдына кит ерә
аласызмы шуны. Күзәт еп карасагыз, кайберәүләр бөт енләй бассейннан чыкмыйлар. Минемчә,
күнегүләр һәм т ырышлык ирт әме-соңмы үз нәт иҗәләрен бирәчәк. Бәлки, бу хәл Казанда булырмы?
Безнең йөзү буенча илкүләм команда нәкъ менә ир-ат лар йөзүендә урт ак исәпкә берничә алт ын
медаль кит ерергә мөмкин. Ышанам ки, үзебезнең т ехник мөмкинлекләрне яхшырт ачакбыз, 2-3 елдан
соң инде безнең җыелма команда бик яхшы дәрәҗәгә күт әреләчәк.
– Д Ч-2015т ә йөзү “Казан Арена” фут бол ст адионында узачак. Элегрәк Сезгә мондый спорт
объект ында ярышырга т уры килмәдеме?

http://finaworlds2015.dspkazan.com/tat/news_items/2569

Page 1 of 2

- Юк, моңарчы фут бол ст адионында йөзгәнем юк иде әле (көлә). Ирт ән мин ул бассейнны, ул
ст адионны күрдем инде, әмма фут бол ст адионы икәнен белмәгән идем. Монда бар да югары
дәрәҗәдә оешт ырылган. Аренада җанат арлар өчен урын күп булу мине т агын бер кат сөендерде.
Алар бит бассейнга шакт ый якын ут ырачаклар. Безнең өчен дә, башка йөзүчеләр өчен дә бу бик шәп
булачак, безгә дәрт өст әячәк. Т рибунадан яңгыраган т авышлар безне алга куачак, бу чынлап т а бик
шәп! Оныт ылмас хисләр: сиңа күпме җанат ар көч биреп т ора, күпме кеше елмая, кычкыра, шаулый,
синең өчен борчылып т ора һәм уңышлар т ели. Т рибуналардан бу кадәр куәт өст әлгәндә без
үзебезнең максималь нәт иҗәбезне икеләт елгән энергия белән күрсәт әчәкбез.
- Кэвин, Сезгә 21 яшь кенә бит әле. Болай яшь булуыгыз т әҗрибәлерәк спорт чылар белән көндәшлеккә
комачауламасмы соң?

- Әйе, минем көндәшләремнең, чыннан да, т әҗрибәләре бик зур. Минем үземнең дә т әҗрибәм аз дип
санамыйм. Югары дәрәҗәдә чыгыш ясау практ икам бай, бигрәк т ә ирекле ст иль белән 100 һәм 200
мет р араларга. Мин иң яхшы вакыт күрсәт ергә т ырышачакмын, булдыра алганның барысын да
күрсәт әчәкмен. Монда ике нәрсә т өп әһәмият кә ия: физик әзерлек һәм мент аль, психологик алым.
Хисләрне һәм дулкынлануны йөгәнли белергә кирәк: барлык эмоцияләр дә йөзеп килгәннән соң
булырга т иеш. Йөзгән вакыт т а бары т ик ничек т изрәк йөзәргә, т агын да т изрәк йөзәргә дип уйларга
кирәк, башка нәрсә белән башны кат ырырга ярамый. Күңел т ынычлыгы да бик мөһим.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е
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