Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Лондонда узган Олимпия уеннары чемпионы, өч тапкыр Дөнья чемпионы,
Көньяк Африка йөзүчесе Кэмерон Ван дер Бург – ДЧ-2015 тамашачыларына
брасс белән 50 метр арага йөзүдә көмеш медаль алучы буларак билгеле
спортчы - Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты матбугат
хезмәте журналистына биргән интервьюсында Казан һәм Чемпионатның төп
ачышлары турындагы уй-фикерләрен белдерде, иңбашындагы канат сурәте
тарихы турында сөйләде һәм киләчәккә булган планнары белән уртаклашты.
- Су спор т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ыннан алган гомуми хис-кичерешләрегез
нинди?
- Бик уңай! Биредә т рибуналар һәрвакыт т улы булды, кешеләр мине мат ур мәгънәсендә гаҗәпкә
калдырдылар – алар барысы да, Россиялеләргә генә т үгел, ә барлык спорт чыларга да көч биреп
ут ырдылар. Шуңа күрә, биредә йөзү һәм ярышу бик күңелле булды – җанат арлар дәрт өст әп, алга
җилкендереп т ордылар. Мин әлегә кадәр сокланулы хисләрдән айный алмыйм – ярышларны оешт ыру
бик югары дәрәҗәдә, бик мат ур ст адион һәм гаҗәеп бассейн. Т рибуналарның бассейнга бик якын
булуы, дөреслект ә, бик шәп, т амашачылар өчен урыннар күп, ә җан ат у – бик яңгырашлы!
- Үзегезнең чыгышыгызны, т өп көндәшләрегезне ничек бәялисез?
- Мин үз чыгышымнан бик канәгат ь. Мин яхшы вакыт күрсәт т ем, үзем булдыра алган нәт иҗәләргә
ирешт ем. Т өп көндәшләрем т урында әйт кәндә – алар чыннан да бик көчлеләр һәм аларны т иешенчә
бәяләргә кирәк. Барлык йөзешләр дә бик т амашалы һәм кат лаулы булды дияр идем. Минем
дист анцияләрдә хәлләр ел саен үзгәреп т ора, мисалга, Адам Пит и – бик көчле көндәш һәм бик
сәләт ле йөзүче. Узган ел авст ралияле Крист иан Спренгер бик көчле көндәш булган иде. Безнең спорт
т өрендә лидерлар ел саен алышынып т ора һәм бу нормаль хәл, шуңа да мин аерып кына кемне дә
булса әйт ә дә алмыйм.
- Сез Лондонда узган Олимпиада чемпионы, сез чагышт ырып карый аласыз. Сезнең карашка,
ярышларның оешт ырылышы кайда яхшырак?
- Чагышт ыру авыр, ник дигәндә, Олимпия уеннары - бик зур дөньякүләм вакыйга, ул үз эченә бик күп
спорт т өрләрен ала. Д өнья чемпионат ларында исә бар игът ибар су спорт т өрләренә юнәлә. Биредә –
Казанда, чыннан да, барысы да бик яхшы оешт ырылган һәм безнең өчен барлык шарт лар да
т удырылган – биредә без шөгыльләнә һәм чыгышлар ясый ала т орган 5 бассейн, йөзү ярышлары өчен
генә т үгел, ә суга сикерү, синхрон йөзү, су полосы өчен дә ярышлар өчен гаҗәеп яхшы спорт
объект лары бар. Су спорт т өрләре буенча дөнья чемпионат ы т ар профильлерәк, шуңа күрә
чагышт ыру авыр. Олимпиадада да, Казандагы Д өнья чемпионат ында да барысы да бик яхшы!
- Д Ч-2015т ә Азия илләре спорт чылары бик зур уңышларга ирешт еләр. Сезнең өчен бу ачыш булдымы?
- Соңгы 3-4 елда Азия илләре спорт чылары алга т аба зур адым ясадылар, үсеш күренеп т ора – Кыт ай
һәм Япониядән булган спорт чыларның бик яхшы нәт иҗәләр күрсәт үләрен үзебез күрдек. Инде
күпт әннән билгеле булганча, дөньядагы иң көчле йөзүчеләр – кагыйдә буларак, америкалылар яки
авст ралиялеләр. Бер ел элек кенә кемдер миңа ирекле ст иль белән 100 мет рга йөзешт ә Кыт ай егет е
алт ын алачак дип әйт кән булса, ышанмаган булыр идем. Әмма Нин Цзэт ао безгә моны исбат лап
күрсәт т е. Бу гаҗәп хәл һәм соклануга лаек.
- Бу дөнья чемпионат ында яшь спорт чылар бик күп. Алар т урында ни әйт ә аласыз?
- Хәзер яшь спорт чылар бик яхшы нәт иҗәләр күрсәт әләр. Гадәт т ә, йөзүченең иң шәп нәт иҗәләр
күрсәт ә т орган вакыт ы 22-25 яшьләр дип санала. Әмма бүгенге көндә без күп кенә яшь спорт чыларның
фант аст ик нәт иҗәләр күрсәт үләрен күрәбез. Иң мат ур мисал – Америка кызы Кэт и Ледеки. Хат ынкызлар арасында ирекле ст иль белән 200, 400, 800, 1500 мет рларга йөзешләрдә ул бәхәссез лидер,
бу дист анцияләрдә ул, башкалардан бик нык алга кит еп, алт ын медальләргә лаек булды. Бу
соклангыч. Курыкмыйча әйт ә алам, Кэт и – бу Д өнья чемпионат ының т өп ачышыдыр, мөгаен.
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- Д Ч-2015т ән соң нинди нәт иҗәләргә килдегез? Казан т урында нинди фикердә калдыгыз?
- Барысы да бик яхшы узды, мин шарт лардан да, нәт иҗәләрдән дә канәгат ь. Гаҗәпләнер нәрсәләр
күп булды. Казан – бик мат ур шәһәр. Буш кичем килеп чыккач, Бауман урамы буйлап йөреп кердем.
Биредә архит ект ура бик мат ур, без Кремльдә дә йөрдек, шәһәр үзәген карадык. Миңа шәһәр үзе дә,
биредә хөкем сөргән ат мосфера да бик ошады. Хисләр бары т ик уңай гына!
- Т өп җанат арларыгыз кемнәр иде?
- Минем т өп җанат арларым – гаиләм, әт и-әнием һәм энем. Алар Казанга килә алмадылар, әмма
аларның Чемпионат ны т елевизордан караганнарына, Инт ернет т ан күзәт еп барганнарына иманым
камил.
- Сезнең иңбашында канат рәвешендәге т ат уировка ясалган, ул нәрсәне аңлат а?
- Мин аны Олимпия уеннарында алт ын медаль алгач ясат кан идем. Балдаклар ясат ыр урынга мин
шушы т ат уировканы ясарга карар ит т ем, чөнки Ника – борынгы грекларда җиңү алласы, аның
символы – канат . Киләсе Олимпиадада т агын барысы да уңышлы барып чыкса, икенче иңемә дә
канат ясат ам (елмая).
- Киләчәккә күз салсак - Рио-де-Жанейрода узачак Олимпия уеннарыннан нәрсә көт әсез?
- Олимпиада – спорт чы т ормышында иң мөһим ярыш, шуңа да аңа әзерлек бик авыр булачак,
максималь мөмкинлекләрдә йөзәргә т уры киләчәк. Планнарымда – алдагы 11 ай буена т ырышып
әзерләнү, Уеннарга опт ималь формада килеп җит ү өчен т равмалар да алырга ярамый. Барысының да
уңай килеп чыгасына ышанам , әмма алда – көчле әзерлек айлары. Барысы да яхшы булыр дип
өмет ләнәсе килә.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы дөнья чемпионат ы Оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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