Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Биш тапкыр Олимпия уеннары призеры, Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА
дөнья чемпионатында баттерфляй белән 200 метр дистанциягә йөзү буенча
алтын медаль яулаган Венгрия йөзүчесе Ласло Чех оештыру комитеты
журналистларына ярышлардан алган хисләре турында сөйләде һәм киләчәккә
планнары белән уртаклашты.
- Д Ч-2015 т удырган хисләр белән урт аклашыгыз әле?
- Бу Д өнья чемпионат ы, дөрест ән дә, үзенчәлекле булды. Монда чыгыш ясаудан, монда булудан мин
ләззәт алдым. Мин иң әйбәт нәт иҗәләр күрсәт мәкче идем, әмма, аңа карамаст ан, ярышлар бик
җит ди һәм кызыклы булдылар. Бат т ерфляй белән 200 мет р дист анциягә йөзү буенча мин алт ын
яулый алдым, һәм бу бик әйбәт , мин шат мын.
- Кайбер спорт чылар шәһәрне һәм ист әлекле урыннарны күрергә өлгерделәр. Сез Казан буйлап йөреп
кайт а алдыгызмы?
- Казанда йөрергә һәм ист әлекле урыннарга барырга вакыт ым булмады. Әмма авт обуст а Ат лет лар
авылыннан “Казан Арена”га барганда, мин шәһәрне күзәт т ем, ул бик мат ур. Шәһәрне бик т еләп карар
идем, әмма, кызганыч, вакыт т аба алмадым.
- Күрсәт кечләрегездән канәгат ьме сез? Әллә алга т аба да омт ылырга җирлек бармы?
- Мин үз чыгышымнан канәгат ь, ул миңа үз-үземә ышаныч, киләчәкт ә күнегүләр ясауга эт әргеч бирде.
Үсәргә һәм алга омт ылырга һәрвакыт т а да җирлек бар, алга т аба эшләячәкбез һәм Олимпия
уеннарына әзерләнәчәкбез.
- Көндәшләрегезне ничек бәялисез?
- Бирегә, дөрест ән дә, көчле йөзүчеләр җыелган иде, мөгаен, аларның кайберләре белән без Рио-деЖанейрода очрашачакбыз, һәм анда үземне Д өнья чемпионат ындагыга караганда әйбәт рәк
күрсәт ергә т ырышачакмын.
- Рио-де-Жанейрода үт әчәк Олимпиадага ничек әзерләнәчәксез?
- Бу җиңел эш булмаячак. Без хәзер үзебездә булганнарны саклап калырга т ырышачакбыз, шул ук
т ехниканы калдырачакбыз, т излек өст ендә эшләячәкбез, күнегүләр ясаячакбыз һәм Рио-деЖанейрода үт әчәк Олимпия уеннарына әзерләнәчәкбез. Алда – озак айларга сузылачак күнегүләр
ясау, мин җит ди рәвешт ә эшләргә уйлыйм.
- Бу дөнья чемпионат ында азиат спорт чылары үзләрен бик әйбәт якт ан күрсәт т еләр. Мондый
нәт иҗәләрне сез ачыш буларак кабул ит т егезме?
- Мин моңа арт ык гаҗәпләнмәдем. Чөнки дөньяның бөт ен спорт чылары үзләре һәм күрсәт кечләре
өст ендә т ырышып эшлиләр. Менә хәзер Кыт айдан килгән спорт чыларның әйбәт нәт иҗәләр, әйбәт
вакыт күрсәт үләрен күрәбез. Нинди илдән килү т үгел, мөгаен, т алант һәм озак күнегүләр ясау
мөһимрәкт ер. Һәм Кыт ай егет ләре моны исбат ладылар.
- Ярышлар үт кән илдән ист әлекле бүләкләр алып кит ү гадәт е күп спорт чыларда бар. Үзегез Казаннан
нәрсә алып кайт ачаксыз?
- Казаннан мин волонт ерлар биргән 2-3 бүләк алып кайт ачакмын, әлеге Д өнья чемпионат ы т урында
әйбәт ист әлек булачаклар алар.
- Д Ч-2015 вакыт ында кем сезгә көч биреп т орды?
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- Әлеге Д өнья чемпионат ында миңа үзебезнең җыелма команда йөзүчеләре көч биреп т ордылар.
Безнең җыелма командабыз бик дус һәм бердәм, аларның һәрберсе белән мин әйбәт мөнәсәбәт т ә.
Клубыбыз да безгә бик күпне бирә, һәм, әйбәт нәт иҗәләр күрсәт ү өчен, безгә күнегүләр ясау, әзерлек
өчен бөт ен шарт лар да т удырылган.
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