Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Кытай җыелма командасыннан 2 тапкыр Олимпия чемпионы Сунь Ян бүген
ирекле стиль белән 800 метрга йөзү ярышында чираттагы алтын медален
алды. Казанда узучы Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья
чемпионатында беренче алтын медален ул ирекле стиль белән 400 метрга
йөзү ярышында алган иде, аннан соң ирекле стиль белән 200 метрга йөзүдә
көмеш медальгә дә ия булган иде.
“Алт ын медаль алуыма бик шат мын һәм Шанхайдагы кебек үк дист анциядә җиңә алуыма бик сөенәм.
Бу дист анциядә бару авыр булды – бик күренекле спорт чылар белн ярышт ым бит . Гомумән, хәзер
йөзүдә сәләт ле яшь спорт чылар күп, иң беренче чират т а Ит алия спорт чысын әйт еп кит әсе килә,
аның белән ярышу авыр булды. Ярышларга әзерлек т ә җиңел генә бирелми – бу бик авыр хезмәт .
Өйрәнүләр бик инт енсив уза. Мин заманыбызның иң яхшы йөзүчеләренә, шул исәпт ән Кат инка
Хоссуга игът ибар юнәлт ергә т елим - миңа аның өйрәнүләргә мөнәсәбәт е ошый һәм ул минем өчен
яхшы үрнәк булып т ора. Үземнең нәрсәгә сәләт ле булуымны күрсәт ер өчен үз мөмкинлекләрем
максимумында эшләргә т ырышам”, - дип белдерде чемпион.
Йөзүче сүзләренә караганда, Шанхайдагы ярышлар бик мөһим ст арт булып т орган. Сунь Ян
журналист ларга т өрле шәһәрләрдә чыгышлар ясарга ярат канлыгы, әмма Шанхайда булганда
кичергән мизгелләре аның белән гомер азагынача калачагы т урында сөйләде. Ян Ф ИНАга Д өнья
чемпионат ын нәкъ менә Кыт айның иң эре шәһәрләренең берсендә уздыру т урында уйланырга кирәк
дип саный.
Спорт чы шулай ук йөзүдә җиңүләр Кыт ай җыелма командасына бик җиңел генә бирелмәгәнлеген дә
әйт еп узды.

“Европа спорт чылары белән ярышу, Кыт ай җыелма командасындагы спорт чыларга да, шәхсән миңа
да бик авыр. Без ст арт ка бербөт ен команда булып килергә т ырышабыз, чөнки без –
профессионаллар. Сайлап алу раундында, ярымфиналда һәм финалда бик көчле көндәшлеккә
юлыкт ык, әмма без моңа әзер идек. Ирт әгә һәм алдагы көннәрдә яхшырак нәт иҗәләр күрсәт ербез
дип ышанам. Безнең бурыч – йөзүдә өст енлекле илгә әйләнү, Европадан һәм Америкадан булган
спорт чылар белән уңышы ярышу”, - дип белдерде Сунь Ян.
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