Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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АУРЭЛЬ МЮЛЛЕР: “ДИСТАНЦИЯ УРТАСЫНА ҖИТКӘЧ, МИН
БЕРЕНЧЕ УРЫННЫ АЛАЧАГЫМНЫ АҢЛАДЫМ. Ә НИГӘ
АЛМАСКА?”
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СПОРТ

10 километрлы дистанциядә ачык суда йөзү буенча 16 нчы ФИНА чемпионаты
җиңүчесе һәм призеры бүләкләү тантанасыннан соң журналистларның
сорауларына җавап бирде.
“Д өнья чемпионат ы бик яхшы оешт ырылган, мөгаен, бу аның т өп үзенчәлегедер. Минем өчен бу - бик
мөһим җиңү, чөнки ул - мондый дәрәҗәдәге т урнирлардагы спорт карьерасында беренче җиңүем.
Ст рат егиямме? Д ист анциянең беренче ярт ысында миңа алда баручылар т өркемендә йөзү бик
җиңел булды, ә аннан соң мин алга ыргылырга һәм иң беренче барырга кирәклеген аңлап алдым. Алга
омт ылырга кирәк дип нәт иҗә ясадым. Уйлаганым барып чыкканга бик сөенәм. Күнегүләр барышында
гаджет лар кулланабызмы? Юк, күнегүләрдә без йөзәбез”, – дип шаярт т ы дист анциядә җиңүче
француженка Аурэль Мюллер
“Мин бик бәхет лемен, максат ым беренче унлыкка эләгү иде, нәт иҗәдә өчлеккә дә кердем. Шулай ук
Аурэль өчен дә шат мын, Ф ранциядә бит без бер т ренер белән эшлибез. Киләчәкт ә күнегүләрдә бергә
шөгыльләнәчәкбезме? Мөгаен. Без күнегүләрдә гел бергә т үгел, кайчакт а т өрлебезгә т өрле
сыйфат ларны: беребезгә - чыдамлыкны, икенчебезгә – т излекне үст ерергә т уры килә”, – диде бүген
икенче урынны алган Голландия йөзүчесе Шарон ван Раувендал.
“Мин бәхет ле! Бу шаккат ыргыч узыш булды! Үз илемдә узачак Олимпиадага юллама алуыма сөенәм.
Бу - минем өчен дә, ват андашларым өчен дә, Рио-де-Жанейро шәһәре өчен һәм, гомумән, бөт ен
Бразилия өчен дә гаят ь зур вакыйга. Анда т расса әзерме, дисезме? Анда Копакабана пляжының
буеннан-буена бер зур т расса бар, шуңа күрә проблема булмаячак. Борчылмагыз, Рио-де-Жанейрода
бөт ен объект лар да әзер булып килә”, – дип белдерде Д Ч-2015 бронза призеры - бразилияле Ана
Марсела Кунья.
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