Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Түгәрәк 100гә җитү өчен Россия дуэтына судьялардан бары 2дән кимрәк балл
җитмәгән. Наталья Ищенко һәм Светлана Ромашина үзләренең дуэттагы
ирекле программалары белән синхрон йөзүдә алтын медаль алдылар.
Микс-зонада Свет лана Ромашина журналист лар янына килгәч, кат наш парлар чыгышы башланды.
“Безнең микст -дуэт – иң әйбәт е”, - дип елмаеп әйт т е спорт чы кыз.
“Д өнья чемпионат ында алган медальләребезне гадәт и нәрсәләр дип әйт ергә ярамый. Һәрберсенең
искә алырлык үз т арихы, үзенең кечкенә генә т ормышы бар”, - дип сөйләде чемпионка.
“Без планет арийга бармадык, “Секрет ные мат ериалы”ны карамадык. Әлеге программаның куелышын
башкачарак, үзенчәлекле якт анрак күзалладык. Т ат ьяна Евгеньевна үзенең эчке дөньясын т улаем
үзгәрт т е, болай эшләү кеше аудит ориясенә адресланмаган программаның нинди буласын күзаллау
өчен кирәк булды ”, - дип җавап бирде Ромашина программа т урындагы сорауга.
Җыелма команданың баш т ренерының, синхрон йөзүдә иң мөһиме кул һәм аяклар т үгел, ә баш, дигән
сүзләрен искә алып, журналист лар: “Бу программада сезнең башыгыз компьют ер кебек эшлиме?”, дип сорашт ылар.
“Бу программада гына т үгел, ә барысында да шулай. Т ренерыбыз әйт кәнчә, баш мие – спорт чыда
булырга т иешле иң мөһим нәрсә”, - дип аңлат т ы Нат алья Ищенко. Алт ын медаль иясе
“Инопланет яннар”ны ничек әзерләгәннәре т урында да сөйләде: “Без башт а образ т удырырга
т ырышт ык. Берничә вариант ыбыз бар иде. Әмма ахырдан мондыена т укт алдык. Чөнки ул соңгы
Д өнья чемпионат ында кызларыбыз чыгыш ясаган “Курчаклар”дан һәм рокт ан т улаем аерылып т ора.
Минемчә, моңа кадәр безне инопланет яннар ролендә күз алдына да кит ермәгәннәрдер. Образ бик
т аныш һәм үзенчәлекле”.
“Судьяларның бәя бирү сист емасы хәзер башка. Мин Д өнья чемпионат ында соңгы т апкыр кайчан
10лы куйганнарын хәт ерләмим дә. Ә без алдык. Шуңа күрә бу бик әйбәт !”, - дип сөйләде Ищенко.
Ахырдан кызлар сер ит еп кенә әлеге программаларын Европа чемпионат ында да кабат лаячаклары
т урында әйт т еләр, әмма Олимпиадада бөт енләй яңа программа күрсәт әчәкләр. Шулай булгач,
шаккат ыргыч нәрсәләр булачак әле!
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