Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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3 метрлы трамплиннан суга сикерүләр буенча ярышлар тәмамлангач, Су спорт
төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты җиңүчесе һәм призерлары
журналистлар сорауларына җавап бирделәр.
“Минем белән бергә мат бугат конференциясендә кат нашучы егет ләрне кот лыйсым килә. Мин
мавыкт ыргыч финалда ирешкән казанышларымнан бик канәгат ь. Киләчәкт ә Олимпия пьедест алының
беренче баскычына да менәсе килә. Соңгы сикерү алдыннан мин Захаровның югары нәт иҗәләрен
күрдем, әмма аңа әлләни игът ибар ит мәдем. Үземне яхшы якт ан күрсәт ү т урында күбрәк уйладым.
Минем өчен шул әһәмият лерәк иде”, – дип билгеләп үт т е 3 мет рлы т рамплиннан сикерүләр буенча
хәзер инде ике т апкыр дөнья чемпионы булган Кыт ай суга сикерүчесе Хэ Чао.
Россияле Илья Захаров белдергәнчә, соңгы нәт иҗәдән аның бераз кәефе кит кән, чөнки алт ын өчен
көрәшергә реаль мөмкинлек булган.

“Мин бүгенге көннән, бүгенге чыгышымнан канәгат ь. Ф инал бик куәт ле килеп чыкт ы: сикереп өскә
ат ылулар мат ур, суммалар шәп. Минем өчен бу көмеш медаль бик мөһим. Билгеле инде, алт ын өчен
көрәшт ем, әмма алт ынга бераз гына барып җит еп булмады. Д имәк, ирешәсе нәрсәләр бар әле. Көч
биреп т органнары өчен т амашачыларга рәхмәт әйт әсем килә. Казанда т амашачылар искит кечләр, бу
әллә каян сизелеп т ора. Бүген мин команда сикерүләренә караганда да алт ынга якынрак т ора идем.
Һәм, билгеле инде, нәт иҗәдә җиңеп чыкмаганга бераз кәефем кит т е. Сарат овт а мине зур экраннан
караганнармы? Аны бит минем дусларым оешт ырган. Бу т урыда белә идем. Шунда миңа көч биреп
т орырга килгән һәр кешегә рәхмәт белдерәм. Т уган шәһәремнең миңа карат а өмет ен өзәсем
килмәгән иде. Кузнецовмы? Кызганыч, ул барысын да җиренә җит кереп үт и алмады шул. Минемчә,
без Рио-де-Жанейродагы Олимпиадада икебез бергә бер үк пьедест алда т орачакбыз әле”, – диде
көмеш призер россияле Илья Захаров.
Инглиз суга сикерүчесе бу дисциплинада җиңүгә өмет ләнмәвен әйт т е, шушы компаниядә хәт т а 3 нче
урын да горурланырлык сәбәп, диде ул.

“Бу фант аст ик чыгыш булды. Олимпия чемпионнарыннан соң урын алу бик зур казаныш дип саныйм.
Моның белән горурланып була. Шул юнәлешт ә хәрәкәт ит әчәкмен. Хай-дайвингмы? 2013 елда мин 27
мет рлы бу каланчага менеп карадым үзе. Мендем дә аска карадым һәм бик курыкт ым (көлә). Һәм
беркем дә беркайчан да мине моннан сикерергә мәҗбүр ит ә алмаячак, дидем”, – дип шаярт т ы инглиз
Д жек Лойер.
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