Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
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Мәскәү йөзүчесе үз дистанциясендә ике тапкыр Россиянең яшүсмерләр
рекордын куеп, тамашачыларны таң калдырды. Әле бу рекордларның бик
кызыклы шартларда куелганлыгын да исәпкә алырга кирәк.
Ирт ән ирекле ст иль белән 400 мет рга беренчел ярышт а Мәскәү егет е Николай Снегирев финишка
беренче булып килде һәм Россиянең яшүсмерләр рекордын куйды - 3:45.98 күрсәт кечен бирде.
Николай вакыт буенча алдагы көнне ирекле ст иль белән 200 мет рга йөзү ярышында алт ын медаль
алган Т ат арст ан егет е Александр Красныхны да узып кит т е. Анда призлы өчлеккә Вячеслав
Андрусенко һәм Михаил Полищук т а кергәннәр иде. Ф иналда спорт чы үз рекордын куйды, әмма
призлы өчлеккә эләгә алмады, 3:44.51 күрсәт кече белән 4 нче урынга калды. Алт ын - Красныхка, көмеш
– Андрусенкога, ә бронза Снегиревны 0,19 секундка узып кит кән Мәскәү егет е Евгений Куликовка
булды.
- Ирешкән уңышларыгыз т урында сөйләгез әле.
- Мин Бакудагы Европа уеннары җиңүчесе, эст афет ада Россия чемпионат ы призеры, Россия кубогы
призеры.
- Ирт ән Александр Красныхка караганда яхшырак нәт иҗә күрсәт үгә ничек ирешт егез?
- Мин йөзешт ә алданрак йөздем, шул гына. Ф иналга бик эләгәсем килгән иде. Йөзгән чакт а
ориент лашыр өчен югары класслы спорт чылардан янымда беркем дә юк иде, үз сиземләвемә т аянып
йөзәргә т уры килде.
- Ф иналны ничек бәялисез?
- Уңай. Призлы өчлеккә керәсе, нормат ивка сыешасы килгән иде, билгеле. Әмма барысы да алда,
эшлисе эшләр күп әле. Барыбер дә иң т өп ст арт – Олимпиадага сайлану бит .
- Сезнең дист анция нинди?
- Хәзер мин урт ача крольгә квалификацияләшт ем – 200, 400. Элек аркада 200, 400 мет рга йөзә
идем. Озын суны ярат арак т өшәм, әмма кыскасында да яхшы.
- Көндәшләр т урында ни әйт ерсез?
- Саша Красных бу ярышларга бик яхшы әзерлекле – ул могҗизалар т удыра. Калганнар әллә ни
гаҗәпләндерми, барысы да гадәт т әгечә.
- Европа чемпионат ы белән нәрсә?
- Нормат ивка сыешмадым, беренче икелеккә дә эләгеп булмады – шулай булгач, бармыйм инде.
Сайлап алуга әзерләнәчәкмен. Ф аразларны мин күрсәт кән вакыт лардан чыгып кына ясап була, ә
көндәшләр нәрсә күрсәт ер, мине күпмегә узып кит әрләр яки миннән күпмегә калышырлар – әйт үе кыен.

Александр Красных, үз чират ында, ирт ән арт ык көчәнү һәм финал алдыннан арт ык ару кирәкми дип
санаган, кичкә инде ул үз нәт иҗәсен 9 секундка яхшырт кан иде.
- Ф инал, белүемчә, 3:49.00 – 3:49.03т ә ябылды. Аңа, мөгаен, т әҗрибә җит еп бет мәгәндер, т излекне
т ою яки шундый башка нәрсә. Мин үзем дә йөзгәндә берникадәр исәпне югалт т ым – вакыт ка карарга,
бу соңгы 50лекме әллә юкмы икәнлеген аңларга мат ашт ым, - диде ул.
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“Спорт проект лары башкарма дирекциясе” КБАО мат бугат хезмәт е
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