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100 метрга ирекле стиль белән йөзү ярымфиналында өченче булган
австралияле Бронте Кэмпбелл хәлиткеч йөзештә, дистанцияне 52.52 секунд
нәтиҗәсе белән узып, Дөнья чемпионкасы титулына ия булды.
“Т уганым белән бергәләп призерлар арасына эләгү гаҗәеп хәл булды. Мәрт әбәле пьедест алда
бергәләп басып гимн җырладык. Бу мизгелне аның белән бүлешү искит кеч булды. Мондый хәл еш
булмый, шуңа да мин моны эшли алганлыгыбыз белән горурланам. Йөзешт ә гаилә т акт икабыз булды
дияргә дә була. Без “апалы-сеңелле Кэмпбеллар сэндвичы” ясадык. Уйлаганыбызны т ормышка
ашырдык һәм Авст ралия алт ын медальле булды”, - дип белдерде чемпионка финишт ан соң.
“Беренче йөзеш безгә баш әйләндергеч хисләр т ашкыны бүләк ит т е. Командабыз алга чыга башлауга
мин бик шат ”, - дип өст әле Бронт е мат бугат конференциясендә. Спорт чы кыз медаль т урында 14
яшеннән, йөзә башлаганнан бирле хыялланган булган. Т ренерга килгәндә, апасын да, сеңлесен дә бер
т ренер өйрәт ә, әмма кызларның программалары т өрле икән.
“Безнең җыелма команда 2 алт ын һәм 2 бронза ала алды. Яхшы спорт чылар белән бер пьедест алда
басып т ору бик зур дәрәҗә. Сеңлем өчен шат мын – без бик яхшы чыгыш ясадык”, - диде бронза
медаль иясе Кейт Кэмпбелл.
“Соңгы берничә көндә бик күп йөзешләрдә кат нашт ым. Бүгенге финал, мин апалы-сеңелле
Кэмпбеллар кебек яхшы спорт чылар белән ярышканлыкт ан, кат лаулырак булды. Шуңа да мин
күрсәт кән нәт иҗә – т иешенчә, әмма киләсе елга мин т ырышыбрак эшләрмен һәм финишка т изрәк
килеп җит әрмен”, - дип белдерде Швеция йөзүчесе – көмеш медаль иясе Сара Шёст рем.
Сара апалы-сеңелле кызларның бик ачык күңелле булулары һәм ст арт алдыннан ат мосфераның
дусларча булуы т урында сөйлде. Спорт чы үзенең югарырак урынга исәп т от канын, әмма ул кайчакт а
ирекле ст иль белән йөзә т орган дист анцияләрдә кыенлыклар белән очрашуы, шуңа күрә т ырышыбрак
эшләргә т иешлеген дә яшермәде.
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