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АКШ йөзүчесе, Пекин һәм Лондон Олимпия чемпионы булган йөзүче Натан
Адрианны узып һәм 21.19 секунд нәтиҗә күрсәтеп, ирекле стиль белән 50 метр
дистанциягә йөзү буенча Флоран Манаду алтын медаль яулады. Казанда
Манаду ирекле стиль белән 50 метр дистанциягә йөзү буенча җиңү яуларга
өлгергән иде инде.
"Бу минем Казандагы өченче ярышым. Мин, әлбәт т ә, бик канәгат ь. Күбрәккә өмет ләнмәгән дә идем.
Бүген алт ын медаль яулавым бик әйбәт . Т из йөзә алачагымны алдан ук белгән идем, әмма Нат ан
Адриан ярымфиналда миннән т изрәк йөзде. Шуңа күрә финалда миңа бик кыен булды. Моңа
карамаст ан, мин моны булдырдым!”, - дип сөйләде француз спорт чысы финишт ан соң.
Йөзүче үзенең күрсәт кеченнән канәгат ь булуын әйт т е. Бу аның максат ы булган – килү һәм нәкъ менә
шушы ярышт а кат нашу. Бөек француз йөзүчесе булу аның максат ы булган дип әйт ү дөрес т үгел.
Үзеңнең иң әйбәт вакыт ыңны күрсәт ү өчен 50 мет р арага ярышканда Ф лоран үзеңне җиңел хис
ит әргә кирәк дип әйт ә.
“Мин үзем өчен билгеле т ит улларны яуларга т ырышт ым. Мин бат т ерфляй өст ендә эшләргә һәм әлеге
ст ильдәге ярышларның нәрсә белән бет әсен карарга уйлыйм”, - дип әйт т е спорт чы.
“Минем ничә т апкыр ишем ясаганымны санау һәм балачакт ан нәрсә эшләгәнемне исәпкә алып бару
гадәт ем бар. Ярышлардагы т өп максат ым – беренче булу. Мин ишемнәрнең санын игът ибарга алам.
Кайчак аларны көчлерәк эшләргә һәм азрак көч сарыф ит еп дист анцияне үт әргә кирәк. Җаваплылыкка
килгәндә, әлеге вакыт т а мин милли командада иң күп т ит улы булган спорт чы. Әмма команданың
бердәнбер вәкиле т үгеллегемне дә аңлыйм. Калган көннәрдә 1-2 медаль яуларга уйлыйм. Ф ранцуз
командасында хәзер яшь йөзүчеләр бик күп, аларның барысы да алда әле. Мин үз командама
кушылган вакыт т а анда т әҗрибәле йөзүчеләр күп иде. Команда буенча ипт әшләремә үрнәк булырга
т елим”, - дип үз өмет е белән бүлешт е Манаду.
Мат бугат конференциясеннән кит кән вакыт т а Манаду кечкенә генә серен чишт е: гадәт т ә файдалы
азык белән генә т укланса да, бу ат нада ул күп баллы нәрсәләр ашаган. Бәлки, барлык йөзүчеләргә дә
моны колакларына кирт ләп куярга кирәкт ер?
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