Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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ЛАСЛО ЧЕХ: “10 ЕЛ УЗГАЧ АЛТЫН АЛУ – БУ ИСКИТКЕЧ!”
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Баттерфляй стиле белән 200 метр арага йөзүдә Дөнья чемпионы булган Ласло
Чех финишка 1:53.48 нәтиҗәсе белән килде. Бу аның Казандагы Дөнья
чемпионатында икенче медале – кичә ул баттерфляй стиле белән 50 метрга
йөзүдә бронзаны поляк Конрад Чернак белән бүлешкән иде. 5 тапкыр Олимпия
чемпионы үзенә җиңү китергән бу дистанцияне нинди хис-тойгылар белән
тәмамлавын сөйләде.
“Мин финалда булуыма һәм җиңүемә шат . Бу йөзү бик авыр булды, әмма мин нәт иҗәгә шат . 10 ел
узгач алт ын алу – бу искит кеч! Җиңү Рио-де-Жанейродагы Олимпиадага т аба яхшы омт ылыш.
Әзерлеккә килгәндә исә, гыйнвар аенда мин яңа т ренерга күчт ем һәм без әзерлекнең яңа алымнарын
сайларга булдык. Йөзәргә керешкәнче үк, без т ехникага игът ибар бирдек һәм финалдагы т акт иканы
сайладык. Т ренер миңа салкын канлылыкны саклап калырга кушт ы, мин бик т из яисә бик әкрен ст арт
алмаска т иеш идем. Моннан т ыш, миңа Чад Ле Кло ничек барганны күзәт ергә кирәк иде. Мин
борчылмыйм кебек күренгәндер, бәлки. Эчт ән дулкынландым инде, әмма, минемчә, ст арт алдыннан
нервлану – гадәт и хәл. Бу бар да т ырыш хезмәт нәт иҗәсе – физик якт ан да, психологик якт ан да
т ынычлык саклау. Йөзәргә берничә сәгат ь кала мин нервлана башладым, шулай да эчке бер т ынычлык
т апт ым һәм җиңеп чыкт ым”, - диде йөзүче.
50 мет р Ласло өчен бик кыска дист анция булып т оелган, әмма ул барыбер бронзага шат .

“Медаль алу бик шәп! Бу миңа ышаныч өст әде. Мин бик т из йөзүемне, көчем җит үне һәм иң яхшы
нәт иҗәләр өчен көрәшергә әзер булуымны аңладым. Бу миңа җиңәргә ярдәм ит т е. Без үзебездә Венгриядә бат т ерфляй ст илен һәм ирекле ст ильне бик т ырышып әзерләдек, бик зур дист анцияләр
узабыз – бу яхшы формада калырга ярдәм ит ә. Башка спорт чыларга килгәндә исә, мин көндәшләргә
игът ибар ит мим, үз максат ымны гына уйларга т ырышам”, - диде Чех.
Ласло фикеренчә, идеаль спорт чы – т абигый т алант ка ия кеше һәм ул т ырышып хезмәт ит ә. Йөзүче
үзе белдергәнчә, аның яшендә һаман саен юлда булу авыр, ә өйдә аның зур гаиләсе һәм аны көт еп
т оручы дуслары. Барлык ярышларда да кат нашу аның өчен гади генә т үгел – бу зур хезмәт , чөнки
чемпион өчен иң яхшысы – Д өнья Кубогының берничә эт абында чыгыш ясау.
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