Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Бүген Нин Цзэтао ирекле стиль белән 100 метр дистанциягә йөзү буенча
финишка 47,84 секунд күрсәткеч белән килде һәм Дөнья чемпионатында
ирекле стиль белән 100 метр арада җиңү яулаган беренче азиат спортчысы
булып танылды. Финалга кадәр австралияле йөзүче, Панамерика уеннары
җиңүчесе Кэмерон Макэвойга бирешсә дә, финалда Нин Цзетао аны 0,11
секундка узып китте.
Бассейндагы көнәшлек, дөрест ән дә, шаккат ыргыч булды. Мисалга, Олимпия чемпионы Нат ан Адриан
призерлар өчлегенә керә алмады һәм бүген 7 нче урынны бельгияле спорт чы Пит ер Т иммерс белән
бүлешт е бит .
“Бу көнне мин беркайчан да оныт маячакмын, мин бөт ен дөньядан килгән иң әйбәт спорт чылар белән
ярыша алдым. Мондый нәт иҗә күрсәт үемә мин әйт еп бет ергесез шат мын! Кыт айдан килгән спорт чы
кыска дист анциягә йөзүдә җиңде – бөт ен Азиянеке кебек, бу минем өчен хыял иде. Бу безгә Рио-деЖанейро өчен әзерлект ә билгеле бер ышаныч т удырачак дип уйлыйм. Анда мин т агын да югарырак
нәт иҗәләр күрсәт ергә т ырышачакмын. Хәзер миңа ММЧ һәм башка кешеләр т арафыннан күбрәк
игът ибар булыр дип уйлыйм”, - дип шат ланып сөйләде журналист ларга Нин Цзэт ао.
Нин Цзэт аоның 4 т апкыр Олимпия чемпионы, Совет чорының легендар спорт чысы, 90 нчы елларның
иң т анылган спорт чысына охшарга т ырышуы да билгеле булды.
“Мин Александр Поповка сокланам. Күнегүләр һәм чыгыш ясауда мин аңа охшарга т ырышам, чөнки ул
– үрнәк алырлык шәхес”, - дип әйт т е Кыт ай спорт чысы.
Цзэт ао өчен мөһим булган т агын бер ил – Авст ралия. Биредә ул күнегүләр ясарга өлгергән һәм әлеге
илнең т ренеры белән әйбәт аралаша (моны аларның бүләкләүдән соңгы аралашуларыннан сизәргә
мөмкин иде). Йөзүче җыелма командалар үзара хезмәт т әшлекне дәвам ит әрләр дип ышана һәм Риоде-Жанейродагы Олимпиадада ясалачак чыгыш уңышлы булыр дип көт ә.
“Алт ын яулау минем өчен хыял иде. Борт ка т игәч, мин җиңдем дип уйламадым да. Нәт иҗәләргә
карагач, йөзешт ә җиңүемне аңладым – бу шаккат ыргыч иде”, - дип сөйләде йөзүче.
Журналист ларны бүләкләү т ант анасында аның үз иленең гимны уйнаганда “хөрмәт ” бирүе дә
кызыксындырды.
“Мин спорт чы гына т үгел, ә Кыт айның гражданины да”, - дип гади генә аңлат т ы моны үз т уган
иленең гади солдат ы булган спорт чы.
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