Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Нацуми Хоси баттерфляй ысулы белән 200 метрга йөзүдә Дөнья чемпионкасы
булды, аның күрсәткән нәтиҗәсе - 2:05.56 секунд. Аның җиңүе алдан көтелгән
иде – ярымфиналда Япония кызы иң яхшы нәтиҗәне күрсәтте, моннан тыш ул
әле Лондонда узган Олимпия уеннарының бронза призеры да.
“Алт ын медальгә ия булуыма бик шат мын. Йөзеп чыкканнан соң, җиңүемә ышана да алмый т ордым.
Пьедест алга күт әрелгәч кенә моны т улысынча аңладым. Борт икка кагылгач, җыелма командадагы
ипт әшләремә карадым, алар бәхет ле иде, чынбарлыкны т ою хисе шуннан соң гына кайт т ы.
Т ренерымны шундук т аба алмадым, аны күнегүләр бассейнында гына очрат т ым. Ул миңа бик зур көч
куйганлыгымны һәм бик яхшы чыгыш ясаганлыгымны әйт т е. Аның күзләрендә яшь күреп, үзем дә
аздан гына елап җибәрмәдем”, - диде чемпионка.
Аңа җиңү җиңел генә бирелмәгән – узган ел спорт чы кыз операция кичергән һәм Д өнья
чемпионат ына җыелып бет еп уңышлы чыгыш ясау аңа чыннан да авыр булган. Әмма Казанда уз үз
алдына финалга эләгергә дигән т өгәл максат куйган.
Журналист лар аның Кыт ай спорт чыларының көт елмәгән хәл буларак кабул ит елә т орган уңышлары
т урында ниләр уйлавы белән дә кызыксындылар.

“Подиумда минем белән бронза алган яшь кыт ай кызы басып т орды. Лондонда яхшы нәт иҗәләр
күрсәт кәннәр арасыннан анда беркем дә юк иде. Кыт айда хәзер яшь һәм уңышлы спорт чыларның
т улы бер буыны барлыкка килде. Азия һәм Кыт ай спорт чылары зур адымнар белән алга баралар.
Пьедест алда берьюлы ике азиат йөзүчесе басып т оруы факт ы Азия илләренең соңгы вакыт т а
көчәйгәннән көчәя бару факт ын күрсәт ә”, - диде Нацуми Хоси.
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