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Amikor először elment egy szinkronúszó edzésre, az edző visszautasította, hogy foglalkozzon
vele. Tizenhét évvel később olimpiai bajnoknak és tizenkétszeres világbajnoknak mondhatja
magát. Minden kétséget kizáróan uralja a szinkronúszó mezőnyt, annak ellenére, hogy még
csak huszonhárom éves, és nem is tudja elképzelni, hogy egyhamar otthagyja ezt a
sportágat. Imád énekelni, bár elmondása szerint nem olyan jó. Ő Svetlana Kolesnichenko
Mikor és miért kezdted el a szinkronúszást?
Az egész hat éves koromban kezdődött. Anyukám azt mondta, hogy kövér vagyok és itt az
ideje, hogy lefogyjak, kezdjek el mozogni és fitt legyek. Gatcsinában, ahol születtem volt egy
szinkronúszó egyesület így az anyukám úgy döntött, hogy levisz oda. Irina Belarusova a
csapat edzője először visszautasított, de az anyukámnak aztán sikerült meggyőznie, és most
itt vagyok.
Kinek köszönheted a legtöbbet?
Mindenkinek, aki hitt bennem és gyerekkorom óta segített és az összes edzőmnek, aki
foglalkozott velem korábban és most Moszkvában is. A hozzátartozóimnak, a barátaimnak,
akik mindig buzdítanak még akkor is, ha nagyon messze vannak, de mindig érzem a
szurkolásuk.
Van példaképed, ha igen kicsoda?
Natalia Ischenko és Svetlana Romashina.
Melyik a kedvenc sporthoz és nem sporthoz kapcsolódó emléked?
A legkedvesebb emlékem a pályafutásom során, amikor beválogattak az orosz csapatba,
amikor 16 éves voltam, de természetesen elég sok emlékem van a győzelmekkel
kapcsolatban, főleg a mostani két egyéni diadal kapcsán.
A sporttól elvonatkoztatva, arra vagyok a legbüszkébb, amikor Gatcsinából Moszkvába
mentem. Akkor még csak tizenhárom éves voltam és már elkezdtem a "felnőtt" életem, külön
éltem a családomtól. Az egy nagyon kemény időszak volt és azon gondolkodtam, hogy
felhagyok a szinkronúszással, de aztán sose adtam fel. Ma már boldog vagyok, hogy sikerült
végigmenni életem azon szakaszán.

Van bármi babonád?
Igen van, de szeretném, ha titok maradna. (nevet)
Mi a kedvenc hobbid?
Imádok énekelni, annak ellenére, hogy nem vagyok olyan jó. Szóval, csak akkor csinálom,
amikor vezetek. Amikor Moszkva és Szentpétervár közti távolságot teszem meg, ami
nagyjából tíz óra, akkor mindig énekelek. Általában ez torokfájással fejeződik be. Az álmom,
hogy élőben ott legyek egy One Republic koncerten, mert eddig nem volt még alkalmam.
Ha nem szinkronúszó lennél, akkor mihez kezdenél?
Ez nehéz kérdés. Néha magamnak is felteszem a kérdést. Talán tanulnék. Korábban a matek
nagyon jól ment, úgyhogy valami ezzel kapcsolatos, de igazából nem tudom magam máshogy
elképzelni, minthogy szinkronúszó vagyok.
Van terved a visszavonulásod utánra?
Pár éve úgy gondoltam, hogy nem maradok a sportágnál, de ahogy telt az idő, egyre
elképzelhetetlenebbé vált, hogy ne a szinkronúszással foglalkozzak. Szóval edzőként,
csapatvezetőként képzelem el magam.
Kivel osztod meg a titkaid?
A családommal, a barátaimmal és a párommal.
Magadat nem számolva, szerinted ki a legjobb szinkronúszó a mostani mezőnyben?
Ona (Carbonell) nagyon jó és igazán tisztelem. Rendkívüli profi, de csak, ha nem vesszük a
többi orosz versenyzőt.
Tervezed megnézni a többi eseményt is?
Szerintem én vagyok az egyetlen, a csapatból, aki még nem ült a lelátón, de természetesen
szurkolni fogok a vegyes és sima párosnak az elkövetkező napokban, de nem tudom majd
meglátogatni a többi helyszínt, mivel, amint vége a szinkronúszásnak repülünk is vissza
Moszkvába és az elkövetkező hetekben csak pihenni szeretnék. Már nagyon várom a
nyaralásom.

