Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы

24 июль - 9 август 2015

ШИ ТИНМАО: “СИКЕРҮЛӘРНЕ ИДЕАЛГА ҖИТКЕРГӘНЧЕ
ШОМАРТЫРГА ТЕЛИМ”
01.08.2015, 21:50
СПОРТ

Су спорт төрләре сараенда бүген хатын-кызлар арасында 3 метрлы
трамплиннан суга сикерү буенча замананың иң яхшы спортчы кызлары
ярышлары узды. Күпсанлы ялгышлыклар һәм көтелмәгән ыргылышлар белән
истә калган ярышта Кытай җыелма командасы әгъзалары алтын һәм көмеш
медальләргә ия булдылар.
“Минем өчен 2015 елгы Д өнья чемпионат ы т әмамланды. Т ырышлыгым нәт иҗәсе булып т оручы
уңышларым бар. Ши Т инмаоны һәм Ит алия спорт чы кызын җиңүләре белән кот лыйсы килә”, - дип
белдерде ярышларның көмеш медале иясе Хэ Цзы. Җыелма командадагы коллегасы белән үзара
ярыш т урындагы сорауга ул: “Һәркайсыбызның үз плюслары бар, безнең сикерешләр ст иле т өрле. Ши
Т инмаодан өйрәнер нәрсәләр бар әле миңа, бигрәк т ә суга кереп кит ү өлешендә”, - дип белдерде
Кыт ай суга сикерүчесе т ыйнак кына.
“Мин дә кат нашучыларны кот ларга т елим. Без барыбыз да үзебезне 100 процент ка күрсәт т ек,
өйрәнүләрдә алган бар т әҗрибәне кулландык. Һәр раунд ярыйсы ук озын булды һәм без, т ырышып
эшли т оргач, ахырга т аба арып т а кит т ек. Хәзер бераз т угарылырга да ярыйдыр”, - дип белдерде
Д өнья чемпионкасы Ши Т инмао мат бугат конференциясендә.
“Мин мондый нәт иҗәдән бик канәгат ь. Бронза алырмын дип көт мәгән дә идем – 3 нче урынны алыр
өчен күбрәк баллар җыярга кирәк дип уйладым. Мин инде бер мет рлы т рамплинда ясаган
чыгышымнан да бик канәгат ь идем, шуңа да бу ярышка т ыныч карадым. Канададан булган коллегам
соңгы сикерешен уңышлы башкара алмады һәм нәт иҗәдә мин бронза медальгә ия булдым”, - диде
Т аня Каньот т о елмаеп.
Гаҗәеп т ехникага ия булуына да карамаст ан, Ши Т инмао башка спорт чы кызлар белән
чагышт ырганда иң авыр сикерешләрне башкармады – моннан исә суга сикерүче кыз алга т аба ничек
үсәргә җыена икән соң дигән сорау т уа.
“Киләчәкт ә мин хәзерге авырлык коэффициент ын саклап калыр идем, әмма аларны идеаль дәрәҗәгә
җит кереп, т агын да мат уррак һәм т өгәлрәк булсыннар өчен, аларның дәрәҗәләрен күт әрергә т еләр
идем”, - дип белдерде алт ын медаль иясе.
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