Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Лондондагы Олимпия чемпионы Чад Ле Кло Казандагы Су спорт төрләре
буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты кысаларында 100 метрга баттерфляй
белән йөзүдә җиңү яулады. Чад үзенең бу дистанциядә дөнья чемпионы
статусын раслады һәм 50.56 секунд нәтиҗәсе белән финишка килде. Ул
Венгриядән 5 тапкыр Олимпия чемпионы Ласло Чехны узып китте,
ярымфиналда ул аңа юл биргән иде.
200 мет рга бат т ерфляй белән йөзү финалында Чад көмеш кенә алды, ул т әҗрибәле венгр
йөзүчесеннән арт карак калды. Бүген ул, ниһаят ь, җиңү шат лыгын кичерде.

“200 мет рга уңышсызлыкт ан соң бүген җиңүемә бик шат ландым. Алт ын медаль алуым белән бик
бәхет лемен. Әт ием т рибунада миңа көч биреп ут ырды. Мин Ласло Чехка сокланам - ул бөек спорт чы.
Ул карьерасын т әмамлагач, мин аны сагыначакмын”.
Журналист лар Чадт ан, ни өчен ул 5 т апкыр Олимпия чемпионын сагыначаксыз, дип сорадылар.

“Ласло – бөек спорт чы һәм аның белән бергә чыгыш ясау минем өчен зур мәрт әбә. Без күп еллар буена
ярышабыз. 2010 елдан алып без бер үк йөзүләрдә кат нашабыз. Мин, спорт чы буларак, аның белән
бергә үст ем. Әгәр кемне дә булса үземнең кумирым һәм минем өчен үрнәк дип санасам, ул да булса
Ласло”, – дип аңлат т ы Чад Ле Кло.
“Мин Россиядә булуыма, шундый шәп бассейнда йөзүемә шат мын. Элегрәк мин фут болчы идем, шуңа
күрә фут бол ст адионында урнашт ырылган бассейнда йөзү – минем өчен искит кеч хәл! Ф ут бол белән
мин гомерем буе шөгыльләндем, бу минем гаилә т радициясе. Мин Кришт иану Роналдуга охшарга
т ырыша идем, шулай ук “Манчест ер Юнайт ед” өчен чыгыш ясыйсым килә иде. Йөзүче буларак фут бол
бассейнында чыгыш ясагач – хыялым т ормышка ашт ы. Казандагы Чемпионат ны оешт ыручыларга бу
мөмкинлек өчен зур рәхмәт ”,- диде Чад журналист ларга.
Казандагы Д өнья чемпионат ында кат нашучы һәм Лондондагы Олимпия уеннарында 200 мет рга
бат т ерфляй белән йөзүдә Чадны алга уздырган Майкл Ф елпска килгәндә исә, КАР спорт чысы үзенең
шансларын югары бәяләде.

“Билгеле, ул бөек спорт чы, әмма без икебез ике т өрле йөзәбез. Ул нинди нәт иҗәләр күрсәт үгә
карамаст ан, мин дә бирешмим. Киләсе елга мин өмет белән карыйм, без бит әле очрашачакбыз, шул
исәпт ән Олимпия уеннарында да. Минемчә, безне искит кеч т амаша көт ә, ул Лондондагы
Олимпиададан начаррак булмаячак”.
Азакт а Чад кайсы милли җыелма команда аның дист анциясендә алга чыгачагын фаразлады.

“100 мет рга бат т ерфляй белән йөзүдә нәт иҗәләр елдан-ел яхшыра бара. Сез үзегез дә сизәсездер,
бу соңгы еллардагы иң т из финал булды. 2009 елдан алып спорт чылар мондый яхшы нәт иҗәләр
күрсәт мәгән иде, мин хәт т а алдан сайлап алу ярышларын да, ярымфиналны да, шулай ук финалны да
исәпкә алам. Ф араз кылу бик кыен, чөнки спорт бик т из алга бара. Карап-карыйк: безне нәрсәләр көт ә
икән”, – дип йомгак ясады Чад Ле Кло.
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