Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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АНА МАРСЕЛА КУНЬЯ: “МИН НИНДИДЕР УҢЫШКА ТҮГЕЛ,
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Бүген 8:15тә старт алган 25 километрлы дистанциягә йөзү ярышларында
Бразилия йөзүчесе 13 илдән булган 20 көндәшен узып китте.
“Мин бу Чемпионат т а гел бәхет ле булып йөрим. Бу җиңүем минем акт ивт а икенчесе инде –
беренчесе 4 ел элек Шанхайда яуланды. Олимпия уеннарына бер ел калып бара, бу Д өнья
чемпионат ы нәт иҗәләре мине үрләр яуларга эт әрә һәм күбрәк күнегүләр ясыйсы килеп т ора!”, - дип
сөенечен урт аклашт ы Бразилиядән килгән дөнья чемпионкасы.
Ана Марсела Куньяның ст рат егиясе элеккегечә калган, әмма хәзер ул, үзе белдергәнчә, бу юлысы
яхшырак әзерләнгән һәм ир-ат лар узышы т өркемендә барган. Бу җиңү Куньяга җиңел генә
бирелмәгән - Лондондагы Олимпиадага квалификация ала алмагач,аңа үзен җыеп алуы аеруча кыен
булган.

“Мин адым арт ы адым, әкренләп күнегүләр белән шөгыльләндем. Мин ниндидер уңышка т үгел, даими
эш нәт иҗәсенә ышанам”, - дип аңлат т ы журналист ларга йөзүче. Ана Марсела т агын шунысын да
өст әп куйды: Олимпиадада ул т амашачыларны прическадан башка нәрсә белән дә гаҗәпләндерергә
җыена икән.
“Мин нәт иҗәмә бик сөенәм. Бу минем 25 километ рга икенче мәрт әбә генә йөзүем, шуңа күрә үземне
бик т әҗрибәле дип әйт ә алмыйм. Минем ст рат егиям лидерлардан арт т а калмау иде. Соңгы әйләнеш
минем өчен гаят ь озак булды. Беркайчан да бет мәс кебек т оелды, - диде көмеш алган Венгрия кызы
Анна Олаж финишт ан соң.
Бүгенге пьедест алда иң т әҗрибәлесе - немец спорт чысы Ангела Маурер Казанда бронза алды.

“Мин нәт иҗәмнән канәгат ь. Бу дист анция йөзү өчен бик авыр булды. Бүген безне алга өндәүче
факт ор ир-ат ларның бездән алда йөзүе иде һәм һәрчак аларга т игезләнергә т ырышт ык. Соңгы
әйләнешт ән соң 4 нче булам дип уйлаган идем, аннары үз-үземне җыйдым да бронза медаль от т ым.
Экранда үз нәт иҗәмне күргәч, бик шат ландым”, - диде спорт чы Маурер. Д ист анциянең азагына
кадәр җит ә алуына һәм инде медаль яулавына шат булуын т агын бер кат ассызыклап узды ул.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е
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