Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Дайя Сето 400 метрга комплекслы йөзүдә Дөнья чемпионкасы статусын
яклады. Спортчы Япония милли җыелма командасы составында ике ел элек
беренче тапкыр Барселонада узган Дөнья чемпионатында катнашкан һәм
шунда ук алтын медаль дә алган иде. Бүген ул финишка 4 минут та 08.50
секундлы нәтиҗә белән, үзенең узгандагы нәтиҗәсен берникадәр яхшыртып
килде. Дистанциядәге уңышларына килгәндә – йөзүченең коллекциясендә 3 ел
элек Истанбулда кыска суда йөзү буенча Дөнья чемпионаты алтын медале һәм
узган ел җәйге Азия уеннары вакытында алынган бронза медале бар.
“Д өнья чемпионат ының бусында ярышлар бардык дисциплиналарда да бик авыр булды. Бүген җиңү
яулый алганыма бик шат ланам. Ст арт алдыннан бернинди дулкынлану, курку хисләре
кичермәдем.Мин моны булдыра алачагымны белә идем. Киләсе максат ым – Риода узачак
Олимпиада. 200 мет рга йөзешт ә Райан Лохт е белән ярыша алмадым, шуңа да бу йөзешт ә үземне
күрсәт ергә т еләдем”, - дип сөйләде спорт чы финишт ан соң.
“Ирт ә авыр башланды, әмма мин үземне т иешле дулкынга көйли алдым һәм ст арт ка җиңүче рухы
белән чыкт ым. Бу исә миңа яхшы нәт иҗә күрсәт ергә һәм алт ын медаль алырга булышт ы.Әйе, минем
буем бу дист анциядә йөзүче башка спорт чылардан кыскарак, әмма йөзүдә озын буй ияләре генә
уңышка ирешми, ә калганнардан т изрәк йөзүче җиңә. Үземнең дист анциядәге иң көчле спорт чы
булуыма ышандым, шул миңа җиңәргә ярдәм ит т е дә”, - диде Сет о мат бугат конференциясендә.
Барселонадагы кебек үк дист анциядә алт ын алу, спорт чы сүзләренә караганда, гади генә эш
булмаган. Ул көчле басым т ойган, моннан т ыш соңгы ике елда бу дист анциядә аның күрсәт кечләре
дә әллә ни яхшылардан булмаган икән.

“Т ит улны яклау т еләгем бик көчле иде”, - диде Сет о сүзен йомгаклап.
Спорт чы белдергәнчә, Чемпионат ның беренче өлешендә ул үзенә т улысынча ышанып бет мәгән
булган һәм аркада йөзүне үзенең йомшак ягы дип ат аган. Ирекле ст иль белән йөзешт ә япон
спорт чысына т үземлелек җит еп бет мәгән. Моннан т ыш Д айя сулыш алу т ехникасын үзгәрт кән һәм
кулларын алга т аба озынрак сузып йөзә башлаган – хат алар өст ендә эш үз нәт иҗәләрен биргән,
димәк.
Казанда узган Д өнья чемпионат ында аның т өп көндәшләре Д эвид Верражт о һәм Чейс Калиж
булганнар – алар аңа Рио-Д е-Жанейрода да көндәшләр булырга т иешләр. Моннан т ыш Сет о, күпт ән
т үгел т равма алуы сәбәпле Казандагы т урнирда кат наша алмаган бик көчле спорт чы ват андашы
белән дә ярышырга өмет ләнә.
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