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Суга сикерү ярышларының соңгы көнендә 3 метрлы трамплиннан сикерүдә
микст-дуэтлар ярышында Кытай пары - Ян Хао һәм Ванг Хан алтын медаль
ияләре булдылар. Канада дуэты көмеш медаль, ә бронзаны Италия дуэты
алды.
“Беренче т апкыр Д өнья чемпионы булганлыкт ан, бик дулкынланам. Барысына да, бигрәк т ә бергә
сикергән ипт әшем Ванг Ханга, миннән өлкәнрәк һәм т әҗрибәлерәк булган “сеңлемә” рәхмәт әйт әсем
килә, аның ярдәмендә мин дулкынлануны т ыя алдым һәм бернинди дә басым сизмәдем”, - дип
белдерде журналист ларга Ян Хао - Кыт ай җыелма командасы күгендә кабынган яңа спорт
“йолдызы”.
“Болай караганда, сикерүләр вакыт ында без т аблодагы бәяләмәләргә карамыйбыз, бу безнең
психологик халәт кә т искәре йогынт ы ясарга мөмкин. Безнең өчен иң мөһиме – һәр хәрәкәт не идеалга
җит керү, бәяләргә карап т ормау. Соңгы сикерешне ясаганнан соң без алт ынның инде кулда
икәнлеген белдек, аңа кадәр үз балларыбыз т урында белмәгән дә идек. Беренче раундт ан алган
т ойгылар буенча мин үзебезне җиңелгәнбездер дип уйлаган идем”, - дип белдерде мат бугат
конференциясендә Кыт ай кызы Ванг Хан. Ул шулай ук Д өнья чемпионат ында беренче кат чыгыш
ясады.
" Безнең өчен бу бик сәер көн булды – әле шәхси сикерешләрдән соң да кат наш т ойгылар калган иде.
Соңгы 3 сикереш барыннан да яхшырак килеп чыкт ылар. Алга т аба, үз нәт иҗәләребезне раслау һәм
үст ерү өчен,т агын да зуррак т ырышлык куеп шөгыльләнергә кирәк булачак”, - дип хис-т ойгылары
белән урт аклашт ы канадалы Ф рансуа Имба-Д улак.

“Ф рансуа мине кичәге сикерүләрдән соң бик нык т ынычландырды. Ул минем кәефне ничек күт әрергә
кирәклеген белә. Уңышсызлык арт т а калды. Бүген ирт ән уянып, елмаерга авыр булды, әмма минем
арт т а минем командам – гаиләм дияргә дә була. Ф рансуа минем күзләрдә яшь – кичәге чыгышт ан
һәм күпсанлы өйрәнүләрдән соңгы күз яшьләрен күрде. Әмма ул миңа т ынычланырга булышт ы, шуңа
да мин чыгышны т иешле нот ада т әмамлый алдым”, - дип аңлат ып узды көмеш медаль иясе
Д женнифер Абель. Канада кызы сүзләренә караганда, 3.4 кат лаулылык коэффициент лы сикереш
(аннан т ыш мондый кат лаулылыкт агы сикерешне Авст ралия кызы Мэддисон Кини да сайлаган иде)
ул шәхси сикерешләрдәге уңышсызлыгын т өзәт ер өчен генә башкармаган. Д женнифер моның өчен
үзен, т рамплинда берникадәр дулкынлану кичерсә дә, яхшы ук көчле дип саный. Спорт чы кыз соңгы
сикерешен югары нот ада т әмамларга т еләгән иде.
“2 медаль алганнан соң үзеңне җыеп алырга һәм фокуст а калырга ничек авыр булуын беләм мин.
Алда ирешкән уңышларына карамаст ан, үзенә җиңел суларга ирек бирмичә, ярышларны т иешенчә
дәвам ит ә алганы өчен Т аняга һәм Казанга рәхмәт ”, - диде Ит алия суга сикерүчесе Майкл Верзот т о.
“Мин нәт иҗәдән канәгат ь. Парт нерым белән бер-беребезне 20 ел беләбез, балачакт ан бирле бер
бассейнга йөрдек. Майкл – беренче чират т а каланчадан сикерүче, т рамплинга т из арада күнегү
ярыйсы ук авыр. Мин аңа яхшы пар булганы өчен рәхмәт ле. Минем өчен бу иң яхшы Д өнья
чемпионат ларының берсе, мин инде өченче медалемне яуладым. Бу мин кат нашкан дөнья
чемпионат лары арасындагы иң яхшы күрсәт кеч әле”, - дип белдерде шат лыгы т ашып т орган Ит алия
кызы Т аня Каньот т о.
Журналист ларга, билгеле, микст -дуэт ларны нинди киләчәк көт кәнлеген белү дә бик кызык иде.

Ү"зеңә т уры килә т орган парт нерны т абу бик кат лаулы, физиологик якт ан ир-ат белән хат ын-кыз бик
т өрлеләр бит – монда каланчадан килгән һәм т рамплиннан арт ык нык ышанычсыз сикерә т орган
сикерүче егет не яки бик биек сикерә т орган (мисалга, Д женнифер кебек – ул ир-ат лар кебек сикерә
ала) кызны т абу шарт . Шулай булгач, парларны бик җент екләп сайларга кирәк. Ничек кенә булмасын,
безнең бик мат ур ярыш килеп чыкт ы. Мин Олимпия уеннарында микст -дуэт ларда чыгыш ясар идем,
ник ясамаска ди? Җит мәсә, монда арт ык көчле басым да юк – кешеләр әле спорт ның бу т өренә
күнегеп кенә киләләр. Елмаеп чыгыш ясау бик рәхәт ”, - диде Каньот т о.
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