Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Митчелл Ларкин бүген 200 метрга аркада йөзүдә 1 минут 53.58 секунд
нәтиҗәсе белән җиңү яулады. Үзенең беренче урынын австралияле
ярымфиналда ук раслаган иде һәм ул нәтиҗәдә пьедесталны Польшадан
Радослав Кавецки (көмеш) һәм Россиядән Евгений Рылов (бронза) белән
бүлеште.
“Барлык йөзү дә авыр, әмма бусы искит кеч булды. Мин киеренке көрәш буласын белә идем, әмма нәкъ
шушы дист анциягә өмет багладым. Мин борт ка беренче булып кагылдым. Бу бик шәп. Вакыт ым 1.53
һәм 1.54 булыр дип уйлаган идем. Мин булдырдым һәм шуңа бик шат мын. Мине икенче һәм өченче
урыннарны алганнар гаҗәпләндерде. Миңа, Радослав Кавецкига, Риосуке Ириега һәм Т айлер Клэрига
нәрсә булганын белер өчен, бу йөзүебезне яңадан карап чыгарга кирәк әле. Алар бит чемпионнар иде.
Кайчак мондый хәлләр дә була шул. Шул ук вакыт т а яшь спорт чыларның пьедест алга менүе дә бик
әйбәт ”, - диде авст ралияле җиңүле финишт ан соң.
“Бик зур рәхмәт , бу Авст ралия җыелма командасы өчен искит кеч кич булды. Апалы-сеңелле
Кэмпбелларны кот лыйм, алт ын медальгә шулай ук шат мын”, - дип т ыйнак кына чыгыш ясады Ларкин
мат бугат конференциясендә. Ул анда ват андаш кызлары белән килгән иде.
Чемпион финал йөзүендә беренче 100 мет рны т улысынча конт рольдә т от уын һәм аннары т изләнеш
алуын сөйләде.

“Авст ралия җыелма командасының күпт ән инде бу дист анциядә яхшы нәт иҗәләре булганы юк.
Йөзүдә аркада чыгыш ясап, яхшы нәт иҗә күрсәт ү – бу минем өчен искит кеч кичерешләр. Мин бик
т ырышт ым, күп эшләдем. Ярымфиналда бик көчле конкуренция булды, шуңа күрә мин ярымфиналга
чыккач, әгәр дә бөт ен көчемне куйсам, медаль яулый алачагымны аңладым. Т арихка керү һәрвакыт
авыр, әмма син бу авырлыкны җиңә алсаң, хисләр т аң калдырырлык. Мин мондый эре ярышларда
җиңү т урында кечкенәдән - 6-7 яшьт ән бирле хыялландым инде. Менә хәзер бу хыялым т ормышка
ашт ы. Миңа Авст ралия җыелма командасы өчен чыгыш ясау ошый. Бездә йөзү культ урасы көчле – ул
безнең илдә беренче номерлы спорт ”, – диде Ларкин.
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