Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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ЭМИЛИ СИБОМ: “МИН БӘХЕТЕМНӘН КҮККӘ СИКЕРЕРГӘ
ӘЗЕР!”
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СПОРТ

Эмили Сибом 200 метрга аркада йөзүдә 2 минут 05.81 секунд нәтиҗәсе белән
җиңү яулады. Бүгенге җиңүле финишка кадәр Австралия спортчы кызы
коллекциясендә ике алтын бар иде инде: аркада 100 метрга йөзүдә һәм 4
мәртәбә 100әр метрга эстафетада.
“Мисси Ф ранклин белән ярышу һәрвакыт кат лаулы, ул гамәлдәге дөнья чемпионкасы. Шуңа күрә бүген
җиңүе аеруча кат лаулы булды. Әмма финалда мин үзем т өзегән план буенча эш ит т ем һәм бу миңа
бүген җиңәргә ярдәм ит т е. Мин аруымны сизәм. Т агын бер көн калган. Мин т агын безнең өч спорт чы
кыз белән эст афет ада кат нашырга әзермен. Күңелле булачак!” - дип сөйләде финишт ан соң
чемпионка.
Мат бугат конференциясендә йөзүче аны ярышларга 4 т ренер әзерләве т урында сөйләде, аларның
берсе Мельбурнга күчкән, шуңа күрә Сибом аңа ияргән.
“Мин бәхет емнән күккә сикерергә әзер! Ирт әгә без әзерләнүне дәвам ит әчәкбез, безне алда шакт ый
зур эш көт ә”, - диде Авст ралия спорт чысы мат бугат конференциясендә.

“Мине 4 бөек т ренер әзерләде. Шуларның берсе Мельбурнга күчт е, мин әзерлегебезне дәвам ит ү өчен
аңа иярдем, т агын ат на ярым мин башка т ренер белән әзерләндем. Бергәләп без яхшы нәт иҗәләргә
ирешт ек. Көндәшләргә килгәндә исә - безнең алда Рио-Д е-Жанейрога юллама алу өчен кискен көрәш
т ора, һәм мондагы кайбер спорт чы кызлар үзләренекенә, бәлки, Олимпиада вакыт ында ирешерләр.
Аркада йөзүдә минем көндәшләрем күп, мәсәлән, АКШ спорт чысы Мисси Ф ранклин. Хәзер, гомумән,
күренекле спорт чылар күп, алар белән ярышу гаят ь авыр, шуңа күрә бар да алда”, - дип сөйләде
Сибом.
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