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

24 июль - 9 август 2015

АДАМ ПИТИ: “КАЗАН ТАМАШАЧЫЛАРЫ МИҢА ҖИҢӘР ӨЧЕН
КӨЧ БИРЕП ТОРДЫ”
03.08.2015, 19:55
СПОРТ

Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионатында 100 метр арага
брасс белән йөзү буенча ярышлар йомгаклары буенча җиңүче һәм призерлар
журналистлар сорауларына җавап бирделәр.
“Бу дист анциядә җиңүемә бәхет лемен. Алт ын өчен конкуренция бик зур иде, бик авыр ярыш булды
бу. Минемчә, алга т аба т агын да кызыклы булачак. Басыммы? Минем өчен бу яңа т әҗрибә. Элегрәк
минем бу кадәр күп халык алдында чыгыш ясаганым юк иде. Бу йөзүемнең беренче өлешендә бераз
т әэсир ит т е, мин анда әкренәйдем, әмма аннан соң үз-үземне җыеп, җиңүгә ирешт ем. Казан
т амашачылары миңа җиңәр өчен көч бирде”, – диде дөнья чемпионы Адам Пит и.
Д исциплинаның көмеш призеры - Көньяк Африка йөзүчесе Камерон Ван дер Бург халыкара
дәрәҗәдәге күп еллык чыгышлары т әҗрибәсе күзлегеннән бүгенге йомгакларга бәя бирде.

“Мин бик бәхет ле, чыгышымнан бик риза. Мин монда бу сезондагы иң яхшы вакыт ымны күрсәт т ем.
Борт ка кагылмаган спорт чыга кызгануымны белдерәсем килә. Аны дисквалификацияләүләре бик
начар. Минем россияле Пригода т урындагы фикеремме? Ул т алант лы, бүген ул кат ы басым аст ында
чыгыш ясады, шуңа нәт иҗәләр дә шундый булды. Гомумән, хәзер спорт ка күп кенә күренекле
спорт чылар килә һәм, Пригода, һичшиксез, шуларның берсе”, – дип билгеләп үт т е Ван дер Бург.
Бронза яулаган Рос Мердок бу ярыш т урында кыска гына болай диде:

“Мин Д өнья чемпионат ында бронза медаль алуыма шат мын. Ниһаят ь, сезон азагында минем
хезмәт ләрем сезондагы иң яхшы вакыт рәвешендә бүләкләнүгә шат мын”, – дип йомгак ясады Рос
Мердок.
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