Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Андрей Шабасов ярышлар барган 4 көндә төрле дәрәҗәдәге 3 медальгә ия
булды, аркада 50 метрга йөзү ярышында медальләр җыелмасына алтынны да
өстәде.
Санкт -Пет ербург йөзүчесе соңгы чикт ә нормат ивны үт әп, Израильдә узачак Европа Чемпионат ына
юлламага ия булды.
- Нәт иҗәңнән үзең канәгат ьме син?
- Әйе, яхшы нәт иҗә, шәхси рекордым.
- Синең өчен Россия чемпионат нәрсә иде?
- Ст арт ка әзерләндек, әмма әллә ни зур т ырышлык куймадык.
- Йөз мет рга йөзүдә өченче урынны алдың – кайда ялгышлык җибәрдең?
- Гомумән алганда барысы да яхшы килеп чыкт ы, әмма бу ст арт ка басым ясамадык без. Калганнар
зуррак әзерлекле һәм көчлерәк иде, шул гына. Мин үз ягымнан барысын да яхшы эшләдем – идеаль
т үгел, билгеле, әмма яхшы.
- Кыска су синең өчен нәрсә ул?
- Бу суга бик күп т апкырлар керү, миңа алар бик ошый, мина аны эшли беләм. Биредә шулай ук суга
кереше яхшы булган Ст ас Д онец булуга бик шат мын - минем өчен яхшы үрнәк, ул бу өлкәдә иң
яхшылардан санала. Кыска суга һәрвакыт шат мин, озын суда т үземлегемне сынарга, кыска суда –
чумарга ярат ам.
- Европа чемпионат ына нинди кәеф белән әзерләнәчәксең?
- Иң яхшы кәеф белән. Әлбәт т ә, күпләр моны т өп ст арт т үгел ди, Юлия Ефимова, мисалга, Россия
чемпионат ында кат нашмый. Т ренерым бу ст арт ларның миңа үземне чарлау, өйрәнүләр процессы
өчен кирәклеген әйт ә. Европада, билгеле, берәр урын аласы, хәт т а җиңәсе килә – әмма монда карт а
ничек ят а инде, әмма әзерләнәчәкмен.
- Ә 50 мет рга йөзүгә карашыгыз ничек?
- 50 мет рга йөзү – лот ерея ул, кайчакт а килеп чыга, кайчакт а юк. Озынрак дист анцияләрне ярат арак
т өшәм, анда т акт ика кулланырга була, эш авыррак. Ә биредә кемнең раекциясе т изрәк, шул җиңә. 50
мет р – 26 секунд ул. Бик яхшы дист анция: 2 минут т үзүгә караганда 26 секунд т үзү җиңелрәк.
Һәркемнең т акт икасы үзгә т өрле: кемдер т изрәк башлый, әмма акрынрак т өгәлли. Кемдер киресенчә.
200 мет р миңа шунысы белән кызыграк т а – барысы да т өрлечә йөзәләр. Ә 50 мет рда суга кердең,
йөзеп чыкт ың: ни була, шул була инде.
“Спорт проект лары башкарма дирекциясе” КБАО мат бугат хезмәт е
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