Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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АЛЕКСАНДР КРАСНЫХ: "МИН БАР ҺӘМ МИҢА БАШКА БЕРНИ
ДӘ КИРӘКМИ"
08.11.2015, 21:28
СПОРТ

Йөзү буенча Россия чемпионатының беренче ярыш көнендә 25 метрлы
бассейнда 5 финал узды, Су спорт төрләре сараенда беренче медальләр
уйнатылды.
Европа чемпионат ында кат нашачак җыелма команда сост авына эләгү өчен беренче яки икенче
урыннарны алырга, шулай ук нормат ивка сыешырга (бары т ик яшүсмерләр нормат ивлары гына юк)
кирәк иде – шуңа да чемпионат медале әле алдагы эт апка юллама була алмый. Спорт чыларның
язмышлары 3 дист анциядә (эст афет адан кала барысында да) хәл ит елде һәм кызыкт ыргыч юлламага
бары т ик ике спорт чы – Красеных һәм Андрусенко гына ия булдылар.
Ирекле ст иль белән 200 мет рга йөзү ярышында беренче һәм икенче нәт иҗәләрне Т ат арст ан
Республикасыннан Александр Красных һәм Санкт -Пет ербургт ан Вячеслав Андрусенко күрсәт т еләр.
Пет ербург егет е Казанга инде өч ат на элек килеп, ныгыт ып шөгыльләнгәнлеге т урында сөйләде,
бәлки нәкъ менә шул т ырышлыгы аны югары нәт иҗәләргә кит ергәндер дә әле. Александр исә, Яна
Март ынова арт ыннан, гадәт т әгечә, Казандагы Россия чемпионат ын т ат арст анлылар җиңүе белән
ачуны дәвам ит ә. Красных ССТ С бассейннарын бик югары бәяләде һәм дист анцияне ничек узуы
т урында сөйләде.
- Йөзешнең беренче 50 мет ры сезнеке т үгел иде инде?
- Икенче 50се дә минеке т үгел иде әле! Һәркем үзенчә йөзә, ә мин менә шундый т акт ика сайладым.
Д өресен генә әйт кәндә, мин һәрвакыт шуны сайлыйм. Т из башласаң, йөзеп чыгарга т излек җит еп
белми.
- Т агын нинди дист анцияләр планлашт ырасыз?
- Т әнне язып җибәрү өчен ирекле ст иль белән 400 мет р һәм 100 мет р.
- Сезнең өчен бу ярышлар һәм Европа Чемпионат ы Олимпиадага әзерлек булып т орамы инде?
- Әйе. Әзерлек нәкъ менә Олимпиадага йөз т от ып башкарыла.
- Чит ил спорт чыларының чыгышларын күзәт еп барасызмы?
- Юк, беркайчан да! Мин бар һәм миңа башка берни дә кирәкми, нигә юк-бар нәрсәләр, кемнәрнеңдер
нәт иҗәләре белән башны кат ырырга ди әле? Мин үз нәт иҗәмне яхшырт ырга омт ылам.
Нормат ивка сыешмаса да, халыкара класслы спорт маст еры Свет лана Чимрова Мәскәүгә алт ын
медаль алып кит ә.
- Д өресен генә әйт кәндә, без 200 мет рга йөзүне әзерләмәгән дә идек, әмма мин нәт иҗәмне яхшырт а
алуыма бик канәгат ь. Т ренер мине ст арт алдыннан бик яхшылап дөрес юлга т урыдады, биредә уйлап
эш ит әргә кирәклеген аңлат т ы. Мин уйладым да яхшы гына йөзеп чыкт ым.
- Кыска суда йөзүдән күчәргә т еләк юкмы?
- Т ренер вакыт җит т е дип әйт ә инде. Д өрес, т еләгем юк. Алга т аба ни булыр, карап карарбыз. Ничек
кенә булмасын, минем иң ярат кан дист анциям булып йөзлек кала бирә.
- Кемдер сезне узып кит әр дигән т ойгы булмадымы?
- Юк. Биредә Яна Март ынова да, Вероника Попова да юк, шуңа да мин ст арт ка бик т ыныч чыкт ым,
беренче булып киләсемне т өгәл белә идем.
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Йөзү буенча Россия чемпионат ы
Ир-ат лар, 200 мет р. Ирекле ст иль.
1.Александр Красных (Т ат арст ан Республикасы) – 1:42.30
2.Вячеслав Андрусенко (Санкт -Пет ербург) – 1:43.37
3.Михаил Полищук (Мәскәү) - 1:43.60
8 ноябрь. Казан. ССТ С.

Йөзү буенча Россия чемпионат ы
Хат ын-кызлар, 200 мет р. Бат т ерфляй.
1.Свет лана Чимрова (Мәскәү) – 2:08.24
2.Анаст асия Гуженкова (Самара өлкәсе) – 2:10.12
3.Мария Арсеньева (Самара өлкәсе) – 2:10.75
8 ноябрь. Казан. ССТ С.

Йөзү буенча Россия чемпионат ы
Хат ын-кызлар, 400 мет р. Комплекс
1.Крист ина Вершинина (ХМАО-Югра) – 4:41.68
2.Викт ория Малют ина (Пенза өлкәсе) - 4:41.88
3. Д иана Шелудченко(Рост ов өлкәсе) – 4:44.58
8 ноябрь. Казан. ССТ С.

Йөзү буенча Россия чемпионат ы
Ир-ат лар, 4х100 мет р. Ирекле ст иль.
1. Санкт -Пет ербург – 3:10.31
2. Волгоград өлкәсе – 3:12.09
3. Мәскәү – 3:12.51
8 ноябрь. Казан. ССТ С.

Йөзү буенча Россия чемпионат ы
Хат ын-кызлар, 4х200 мет р. Ирекле ст иль.
1. Свердловск өлкәсе– 7:49.92
2. Санкт -Пет ербург – 7:51.33
3. Мәскәү – 7:56.50
8 ноябрь. Казан. ССТ С.
Беренче ярыш көненең ярышара нәт иҗәләрен биредә карарга була.
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"Спорт проект лары башкарма дирекциясе" КБАО мат бугат хезмәт е

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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