Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты кысаларындагы суга
сикерү ярышларының соңгы финалында киеренке көрәш нәтиҗәсендә Кытай
спортчысы җиңү яулады. Ир-атлар арасында 10 метрлы каланчадан сикерү
ярышларында җиңүче булды ул.
"Кәефем бик шәп, бүгенге нәт иҗәләр белән канәгат ьмен. Көч биреп т органнары өчен т амашачыларга
рәхмәт белдерәм. Бүген бик яхшы финал булды. Ярышларда ат мосфера да әйбәт иде. 2002 елда
спорт дөньясыннан кит ү т урында уем бар иде, ләкин нәкъ менә т уганнарымның һәм җыелма
команданың ярдәме т иде. Мин кыенлыкларны җиңеп чыгып, спорт белән шөгыльләнүемне дәвам
ит т ем", — диде журналист ларга Цю Бо.
Чемпион журналист ларга һәр сикерешт ән соң музыка т ыңлавы т урында да сөйләде.
"Д улкынлануны җиңү өчен яхшы ысул, чит нәрсәләргә игът ибар ит мәскә булыша ул", – дип аңлат т ы
суга сикерү ост асы.
Олимпия уеннарында Цю Бо т агын да яхшырак чыгыш ясарга т ели
Лондондагы Олимпия уеннары чемпионы Д эвид Будайя беренчел раундт а җиңү яулаган иде, т ик
финалда чемпионга 30 балл чамасы от т ырып, көмеш медаль генә алды.
"Бөт ен ярышларны күзәт еп бармавымны т аныйм, ләкин һавада ниндидер киеренкелек барлыгын
сизәм. Ф иналда кайсыдыр сикереш күнегүен уңышсыз башкару — рөхсәт ит елми т орган нәрсә. Без
барыбыз да бик мат ур чыгыш ясадык. Үз ягымнан исә АКШ командасын лаеклы күрсәт ә алганым өчен
сөенәм. Ф иналга чыккан һәркем макт ауга лаек! Миннән инде берничә т апкыр ярымфинал т урында
сорадылар. Д өнья нәт иҗәләре буенча 5 нче урын алай ук начар т үгел инде ул. Һәм гомумән, сайлап
алу эт абы һәм ярымфинал нәт иҗәләренең чынлыкт а бернинди әһәмият е дә юк. Мин бу т урыда
белеп, бүгенге ярышка "барысы да нульдән башлана, без барыбыз да берт игез шарт ларда" дигән уй
белән килдем. Мин алдан билгеләнгән сикерешләрнең т әрт ибен үзгәрт т ем һәм бу уңышлы адым
булып чыкт ы", — дип белдерде Д эвид мат бугат конференциясендә.
Спорт чы кич буе т елефонны кулдан т өшермәвен, т уганнарыннан бик күп хат -хәбәрләр алуын,
хат ынын һәм кызын бик сагынуын да искә алды, ләкин, үзе әйт кәнчә, эш эш инде ул — аның урыны
хәзер монда иде. Медаль планына бәйле рәвешт ә Олимпия чемпионы үз дигәнендә нык т оручан
булуы һәм һәрвакыт җиңәргә т еләве т урында сөйләде.
"Үземнең 6 сикереш мөмкинлегем бар икәнен һәм аларны булдыра алуым т урында белә идем. Бәлки,
бүген барысы да т иешенчә булып чыкмагандыр да, мин 2 нче урын алдым, ләкин үземнең
мөмкинлекләремне 100 процент файдаландым. Риога кадәр вакыт бар әле, без эшләргә өлгерәбез", —
дип аңлат ып узды АКШ спорт чысы.
Командалар арасындагы ярышт а Ребекка Галант ри белән бергә җиңү яулап, Т омас Д эйли үз исемен
Казандагы Д өнья чемпионат ы т арихына керт ергә өлгергән иде инде. Гомумән, ул бу сезондагы
чыгышы белән канәгат ь.
"Бик мавыкт ыргыч ярышлар булды. Барысы да шулай т өгәлләнгәнгә мин бәхет ле. Минем икенче
сикереш күнегүе бик уңышлы булмады — урт ача 6,5 балл — бу минем яңа сикереш т өре иде һәм аны
шомарт ырга, эшкәрт ергә һәм т иешле дәрәҗәгә кадәр камилләшт ерергә кирәклеген аңлыйм, бу
мәсьәләдә т ренер белән инде ярышлардан соң сөйләшт ек. Спорт спорт инде ул. Эшне дәвам ит әргә,
көрәшне дәвам ит әргә кирәк — соңгы раундт а ни буласын һичкайчан белмисең. Соңгы сикерешт ә
мексикалы көндәшем бик шәп баллар алды, мин аннан яхшырак чыгыш ясарга т иеш икәнлегемне белә
идем", — дип сөйләде Бөекбрит ания спорт чысы.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы Оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е

http://finaworlds2015.dspkazan.com/tat/news_items/2749

Page 1 of 2

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА

http://finaworlds2015.dspkazan.com/tat/news_items/2749

Page 2 of 2

