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Лондондагы Олимпия чемпионы, Казандагы Су спорт төрләре буенча 16 нчы
ФИНА дөнья чемпионатында 100 метрга баттерфляй белән йөзүдә алтын
алган Көньяк Африка йөзүчесе Чад Ле Кло су мундиаленә йомгак ясады һәм
үзенең хис-тойгылары һәм Рио-де-Жанейродагы Олимпиадага планнары
белән уртаклашты.
- Д Ч-2015т ән алган хис-т ойгыларыгыз нинди?

- Бар да бик әйбәт ! Монда бөт ен шарт лар да т удырылган, һәм без, спорт чылар, бу вакыт эчендә
үзебезне бик әйбәт хис ит т ек. Монда бик яхшы бассейн, т амашачылар бик күп. Т агын шуны әйт әсем
килә, хыялым т ормышка ашт ы – мин фут бол ст адионында йөздем. Мин балачакт ан фут бол белән
шөгыльләндем, һәм миңа монда чыгыш ясавы гаят ь рәхәт булды.
- Үз нәт иҗәгез белән канәгат ьме?

- Мин Казандагы Д өнья чемпионат ындагы нәт иҗәмә бик шат , мин дөньяның иң яхшы спорт чылары
арасында алт ын алдым, минем көндәшләрем, чыннан да, бик көчлеләр. Бу бик рәхәт кичерешләр.
- Үзегезнең якындагы көндәшегез, мөгаен, Д өнья чемпионат ында иң т өп көндәшегез - Венгрия
йөзүчесе Ласло Чех т урында нәрсә әйт ә аласыз?

- Мин Ласло Чехка сокланам, ул бик көчле спорт чы. Әмма бу спорт – бүген син беренче булсаң, ирт әгә
икенче берәү лидер. Бу юлы беренчелек миңа эләкт е, аның бит , чыннан да, җиңәр өчен шанслары бар
иде, бу юлысы бәхет миңа елмайды.
- Лондондагы Олимпиадада Сез легендар Майкл Ф елпсны узып кит т егез һәм алт ын медаль алдыгыз.
Олимпия уеннарына ул формага кайт ып бет әр дип уйлыйсызмы, һәм бер елдан соң нәрсәләр булыр?

- Майкл Ф елпс Олимпия уеннарына формага кайт са, бу бернәрсәне дә үзгәрт мәячәк. Ул бит , чыннан
да, бөек спорт чы, һәм мин аны үземнең кумирым дип ат ый алам. Мин Майклны бик хөрмәт ит әм. Һәм
минем өчен барыбер – ирт әгә йөзәргәме, бер ат наданмы яисә бер елдан Олимпия уеннарындамы, бу
спорт , һәм сит уация гел үзгәреп т ора. Бүген мин алт ын медаль от арга мөмкин, ике яисә өчне, ә
аннары… Минем өчен үзем булдыра алган нәт иҗәне күрсәт ү мөһим, даими рәвешт ә күнегүләр
барышында үз күрсәт кечләремне яхшырт у. Әгәр дә мин Олимпия уеннарында җиңә алсам – бик шәп
була. Олимпиада – ул бит иң мөһим ярышлар, иң зур ярышлар, мөгаен, һәр спорчы т ормышында да бу
шулайдыр.
- Д Ч-2015т ә искит кеч нәт иҗәләр күрсәт кән Азия спорт чылары күп булды. Сезгә бу гаҗәп булдымы?

- Гадәт т ә, иң көчле йөзүчеләр америкалылар дип санала. Азия спорт чылары, чыннан да, бу вакыт
эчендә бик “үст еләр” һәм югары нәт иҗәләр күрсәт әләр. Ирекле ст иль белән йөз мет рга Кыт ай
спорт чысы җиңгәнне белгәч, мин “Вау!” дидем.
- Ә яшь спорт чылар т урында нәрсә әйт ә аласыз? Мәсәлән, яшь америкалы Кэт и Ледеки т урында?

- Ул искит кеч! Һәм ул Д Ч-2015т ә күрсәт кән бар нәрсәләр т аң калдырырлык. Мин аның һәр чыгышына
шаккат ам.
- Сезнең әт иегез Сезнең т ренерыгыз икән. Бу Сезгә нинди дә булса басым ясамыймы?

- Юк, киресенчә. Сез инде әт иегезнең басымы Сезнең нәт иҗәләрдә чагыла дип әйт ергә т елисездер,
чынлыкт а исә, безнең мөнәсәбәт ләр бик шәп, һәм ул миңа бик ярдәм ит ә. Минем т уганым да монда,
ул да миңа көч биреп ут ырды. Шундый чакларда гаиләң үзең белән янәшә булу бик рәхәт .
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