Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Йөзү буенча Россия җыелма командасының баш тренеры вазифаларын
башкаручы спортчыларның 25 метрлы бассейнда йөзү буенча Россия
чемпионатында ясаган чыгышларына нәтиҗәләр ясады һәм Европа
чемпионатына әзерлек планы турында сөйләде.
- Җыелма команда сост авы т урында карар кабул ит елдеме инде?
- Нигезләмә буенча сайлап алынган 38 фамилия анда. Нигезләмә исә федерация президиумы
т арафыннан бик дөрес ит еп эшләнгән, шулай булгач, беркемдә дә бернинди дә сораулар т умады.
Д өрест ән дә, барлык дист анцияләрдә дә сайлап алуга ирешеп булмады. Әмма 38 кеше – бу инде мин
көт кәннән арт ыграк. Мин 35 т ирәсе булыр дип көт кән идем.
- Спорт чыларның нәт иҗәләрен ничек бәялисез?
- Журналист лар өчен чемпионат – мәгълүмат и чара, ә без т ренерлар өчен ул безнең көчле һәм көчсез
яклар бик ачык күренә т орган урын. Нәт иҗәләр дәрәҗәсе көт елгәнчә булды, дист анциянең
ст ационар булмаган өлешләрен: ст арт лар һәм борылышларны башкару нәт иҗәлелеге алга кит т е. КНГ
җит әкчесе Александр Борисович Кочергин ярыш эшчәнлегенә кинемат ик анализ ясый – без барлык
ул парамет рларны алабыз – алар планлашт ырылган модель характ ерист икаларга якынайт ыла.
Барысы да спорт чыларның шәхси планнары нигезендә башкарыла. Чимрова Россия рекордын куеп,
Европа чемпионат ына сайланса да, ул Мәскәүгә кайт ып, әзерлеген дәвам ит әчәк. Минем карашымча
бу бик дөрес һәм ул апрельдә нормат ивка сыешачак һәм Олимпия уеннарында яхшы чыгыш ясаячак.
- Никит а Коновалов, Олег Кост инның алт ын медальләре берничә, алар т урында ни әйт ерсез?
- Икесеннән дә канәгат ьмен. Ф ИНА очколар т аблицасын карадым – брасс белән 200 мет рга йөзүдә
Кост инның нәт иҗәләре барысыныкыннан да югары. 900 очкодан югарырак нәт иҗә инде ул бик
яхшы. Кост ин алга т аба нинди урын алыр – анысы аның көндәшеннән т ора инде.
- Җыелма команданың Европа чемпионат ына әзерлек планы т урында әйт ә аласызмы?
- 18 нче ноябрьдә барыбыз да “Т үгәрәк күл”гә җыелабыз. 29 нчы ноябрьгә кадәр уку-өйрәнү җыены.
Күп кенә мәсьәләләрне хәл ит әсе бар. Беренче чират т а, 50шәр мет рлы 6 кыска эст афет а. Спорт чының
т умбочкада булу вакыт ы – эст афет аны т апшыру нәт иҗәлелеге бик зур роль уйный. Анда 0,30
секунд т а, 0,10 секунд т а т орырга була. Без эст афет аларны даими кудырабыз, спорт чылар җыелалар
да шөгыльләнәләр. Икенчесе – спорт чыларның бер өлеше т ирәнт ен медицина т икшеренүе узарга
т иешләр. Өченчесе – киемнәр. Д үрт енчесе – безне бер яки ике т апкыр булачак күчмә допингконт роль көт ә. Спорт чыларыбызның т улысынча чист а икәнлекләренә инанмый т орып беркем дә
беркая кит ми.
- Минимум-максимум бурычы т орамы?
- Юк. Мин т ренерлар һәм спорт чылар алдына белә т орып кышкы зур шөгыльләнү циклында әзерлекне
арт ык көчәйт мәскә дигән бурыч куйдым. Күпчелек минем киңәшкә колак салды. Бернинди планлы
бурыч т а куймадым. Үзегез дә аңлый т органсыздыр, т ауларда әзерлект ән соң 20 көннән соң
спорт чыларның күпчелегенең нәт иҗәләре югарырак булырга т иеш инде.
- Израильдә нинди шарт лар?
- Чемпионат декабрьнең 2 сеннән 6сына кадәр узачак. Т урнир ике ванналы яңа ярыш бассейнында
узачак – ул Израильнең Ф изик культ ура инст ит ут ында. Ерак яшәмәячәкбез, кунакханә Урт а диңгез
ярында булачак.
- Рекордлар саны белән шат ландырган юниорлар т урында ниләр әйт ерсез?
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- Өмет ле яшьләребез үсеп килүгә һәм безнең ышанычларны аклауларыны бик шат быз, алар ирт әмесоңмы чын спорт чылар булып җит ешәчәкләр.
“Спорт проект лары башкарма дирекциясе” КБАО мат бугат хезмәт е

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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