Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Ике тапкыр Олимпия чемпионы булган Кытай йөзүчесе Сунь Ян кичә
тамашачыларны ирекле стиль белән 1500 метрга финал йөзүендә катнашмавы
белән гаҗәпләндерде. Фиништан соң спортчы матбугат конференциясендә
журналистлар каршына чыкты. Финал алдыннан буыннарын язганда аның хәле
киткән, шуңа күрә ул бу узышка чыкмаган. Алтынны италияле Грегорио
Палтриньери яулады.
“Минем т амашачылардан гафу үт енәсем килә. 1500 мет рга йөзү финалында кат наша алмадым, бик
кызганыч. 800 мет рга узышт ан соң хәлем кит т е, йөрәгем авырт а башлады. Бүген финал алдыннан
бассейнга чыгып, буыннарны яза башлагач, хәлем начарланды һәм чыгыш ясамаска булдым. Мин бик
күп йөзүләрдә кат нашт ым инде, миңа кыен була башлады, йөрәгем чәнчеде. Күнегүләрне бик күп
ясыйм, мөгаен, шуның хикмәт едер дә”, - дип аңлат т ы журналист ларга Сунь Ян. Ярымфиналда ул 3 нче
нәт иҗә күрсәт кән иде.
Т улаем алганда, Чемпионат йөзүче өчен уңышлы булды: 400 һәм 800 мет рларга ирекле ст иль белән
йөзүләрдә ул алт ын алды, ә 200-мет рга йөзүдә – көмеш.
“Минемчә, мин үзем дә, шулай ук Кыт ай җыелма командасы да лаеклы чыгыш ясадык. Бу йөзүдә
кат наша алмавым кызганыч”, – дип өст әде спорт чы. Ярышлардан соң Ян, үз илендә т абибларга
мөрәҗәгат ь ит еп, т икшерелеп карарга вәгъдә ит т е.
“Безнең бурыч – йөзүдә алда баручы ил булу һәм Европа һәм Америка спорт чылары белән уңышлы
ярышу”, - дип белдерде Сунь Ян 800 мет рга йөзешт ә җиңүдән соң. Җыелма команданың бурычы
үт әлгән, спорт чыга сәламәт лек һәм яңа җиңүләр генә т елисе кала!
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы Оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА

http://finaworlds2015.dspkazan.com/tat/news_items/3405

Page 1 of 1

