
Michael Phelps, irribarretsu, podiumean, atzo, 4x100 metro estiloetako txandakakoan urrezko domina irabazi ondoren. LAVANDEIRA JR / EFE

Agur handienari
Michael Phelpsek beste urre bat irabazita 

esan du agur.22 olinpiar dominarekin doa,

horietatik hemezortzi urrezkoak.

Arrastoa utziko du,arrasto ezabaezina.D06-07

I zaten dira ale apur batzuk beti gogo-
an gelditzen direnak.Jarritako titulu

ustez aproposarengatik,sailburuak biz-
karrean emandako zorion kolpetxoen-
gatik,testuaren biribiltasunagatik edo
idatzitakoak eta une hartan bizitakoak
izan zuten harreman estuarengatik.

Atenas (2004). Gimnastika artiskoa
eta buruz buruko finala. Carly Patterson
estatubatuarraren indar erakustaldia
eta urrea. Idazten ari den honen kronika
eta loreak harentzat. Soslaia, ordea,
Svetlana Khorkinarentzat. Titulua: 
«Ihia haizetan bezala».

Joan direlako Carly Patterson eta
Shawn Johnsonen garaiak, joan Nastia
Liukinenak, joan Catalina Ponorrenak 
—Londresen aritu den arren—, eta etorri
Gabrielle Douglas eta Jordyn Wieberre-
nak. Baina ihirik ezin ikusi haizetan.

Gai librean aritzeko aukera ematen
didan leiho honetatik egin nahi nizuke
omenaldia, Svetlana. Ezin ahaztuta
nabilelako zure mugimenduen soiltasu-
narekin, muskulu gogor eta indar borti-
tzik gabeko gorputz horren arintasuna-

rekin, lehiakortasuna bizibide eta handi-
nahia arau hartuta besteak baino tente-
ago ibili nahi horrekin, eta zergatik ez
esan, zure diva jarrerarekin, tratu zakar
harekin, izarren apeta ernegagarri horie-
kin.

Jakin badakit erretiroa hartu berritan
izan zinela ama, eta Svyatoslav izena
duela semeak. Izan zinela Errusiako
Gimnastika Federazioko presidenteor-
dea, eta izan dituzula zenbait kargu poli-
tiko Vladimir Putinen gobernuan. Baina
nik esan nahi nizuna zen beti oroituko
zaitudala ihia haizetan bezala.

‘Citius, altius, fortius’
Enekoitz Telleria

Ihia haizetan
bezala
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Pistako txirrindularitza DMazkiaran 

ezinean aritu da. Olaberria, bihartik lehian.

Triatloia DMuruak lan bikaina egin du,

eta olinpiar diploma eskuratu. Rodriguez, pattal.

Tenisa DSerena Williamsek ez dio aukerarik eman 

Xarapovari finalean. Gaur, Federer eta Murray.

www.berria.info/londres12
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Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Gozatu zuen orain lau urte Pekin-
go Olinpiar Jokoetan, puntuazio
probako brontzezko dominare-
kin. Baina emaitza hura parekatu
edo hobetu beharra eskatzen dio
orain bere buruak eta inguruak
Leire Olaberriari (Ikaztegieta, Gi-
puzkoa, 1977). Omniumean ariko
da, bihar eta etzi, indar fisikoaz
gain burua ezinbestekoa den pro-
ba gogor batean. Helburua zaila
dela jakinda ere, dominei begira
ekingo dio lehiari.
Iritsi dira Olinpiar Jokoak.Behingoz? 
Ez dakit luze egin zaidan, baina
egia da azken hiruzpalau urteo-
tan helburu honekin aritu naize-
la lanean. Pekinen ondoren, bazi-
rudien urruti zegoela, baina poli-
ki-poliki gerturatuz joan da.
Astekako neurrian aritu da lane-
an burua, eta horri esker egin
ahal izan diot aurre prestaketari.
Bigarrenez ariko zara Olinpiar Jokoe-
tan. Pekin eta Londres. Zertan pare-
ka daitezke biak eta zertan dira ez-
berdinak?

Nire bidean azken unean topatu
nuen Pekin. Munduko Txapelke-
ta martxoan izan zen, Mancheste-
rren, eta bertan lortu nuen txarte-
la. Martxotik uztailera arte bizi
izan nuen ametsa izan zen hura.
Oraingoa, berriz, lau urteko pro-
zesua izan da. Esperientzia han-
diagoa daukat, hazi egin naiz txi-
rrindulari gisa, eta eskarmentu
handiagoa daukat. Aspalditik
nago momentu honen zain. 
Ezagutzen duzu Londresko belodro-
moa, besteak beste bertan jokatu
zelako, otsailean, Munduko Kopako
laugarren eta azken proba. Zein
ezaugarri dauzka, eta zer moduzko-
ak dira zuretzat?
Oso belodromo egokia da. Ziurre-
nik britainiarrek egin dute
gehien pistako txirrindularitza-
ren alde. Angeluak, egurraren ka-
litatea bera... dena da oso-oso ego-
kia munduko markak eta norbere
denborak hobetzeko. Ni otsailean
ez nintzen gustura geratu eginda-
ko lanarekin, baina oraingoak ez
dauka zerikusirik ordukoarekin.
Belodromoa eta lekua bera ezagu-
tzeak beti ematen du lasaitasun
pixka bat gehiago. 

Sarritan esan izan duzu omniuma
dela dagoen diziplinarik gogorrene-
takoa. Dominen borrokan sartzeko,
zein dira eginda dauzkazun kalku-
luak?
Momentu honetan buruan ez
daukat dominarik. Oso berezia da
omniumaren izaera. Fisikoak
pisu handia dauka, baina buruak
eta estrategiak ere bai. Horrega-
tik, nahiago izan dut proba guz-
tiak banaka ahalik eta ondoen
prestatzea. Orain arte egin ditu-
dan akats txiki horiek zuzentzea
eta erlojuaren aurkakoetan nire
maila pixka bat igotzea izango da
gakoa, ahalmena badaukadala-
ko. Azken bi urteotako emaitzak
aintzat hartuta, estatistikek diote
proba guztietan lehen bost-seien
artean sailkatuz gero, podiuma
ziurtatuta dagoela. Begiratu ba-
tera ez da hain zaila emaitza ho-
riek lortzea, baina oso erraza da
sei probetako batean hanka sar-
tzea; orain arte gertatu izan zait,
gainera. Horregatik nahi dut sen-
dotasuna omniumeko proba guz-
tietan. Seiko multzo batek ez, ba-
nakako sei probek osatzen dute
omniuma.

Zer esaten du buruak omnium proba
lehiatzen ari zarenean?
Psikologikoki neke handia sor-
tzen du belodromoan bi egun oso
igaro behar dituzula pentsatzeak,
edo lehen proba amaitutakoan ar-
tean beste bost falta direla pentsa-
tzeak. Horregatik, asko lagun-
tzen du probak banaka aztertze-
ak eta igarotakoa igaro dela azkar
barneratzeak. 
Zer ez da egin behar omniumean
arrakasta lortzeko?
Galdera ona da, eta erantzuna ere
ez da zaila: omniumean zerbait
lortu duzula pentsatzen duzune-
an, hurrengo proban dena galtze-
ko arriskua daukazu. Lasai-lasai
barneratu beharreko proba da,
500 metroko probarekin amai-
tzen direlako lanak. Bien bitarte-
an, denbora onak lortzeagatik
edo proba jakin bat irabazteaga-
tik neurriz kanpo pozten bazara,
ziurrenik garesti ordainduko
duzu gero. 
Brontzezko domina eskuratu ze-
nuen Pekinen, puntuazio proban,
eta orduan berehala aitortu zenuen
Londresen emaitza hori berdintzea
edo hobetzea zela helburua.Hori ba-
karrik litzateke arrakastatsua?
Tira... Erlojuaren aurkako hiru
probetan nire denborak hobetze-
ko gai izan banaiz, eta beste hiru-
retako batean nahi nuen emaitza
ez lortzeagatik laugarren-bosga-
rren amaitzen badut, ikasi dut
onartzen nire onena emanda ere
ez dela nahikoa izan. Baina nire
lanarekin gustura geratzeko, po-
diumera igo nahi dut.
Melbournen, Munduko Txapelke-
tan, zortzigarren amaitu zenuen jo-
koetako diziplina berean.

GARI GARAIALDE /ARGAZKI PRESS

«Fisikoak pisu handia
dauka, baina buruak
eta estrategiak ere bai» 

Leire Olaberria
Pistako txirrindularia

Gutxitan egon da Leire Olaberria hain
ziur bere buruarekin. Hainbat arazo
fisikoren ondoren, buruak eta gorputzak
berriro elkar ulertu dutela aitortu du, eta
oso gora begira ekingo dio lehiari, bihar,
omniumean (17:08). Domina lortzea zail
dagoen arren, borrokan sartu nahi du.
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Aipatzekoak.
pAtletismoa. Pista-
ko eta errepideko
txirrindulari handia
da orain Leire Olabe-
rria, baina atletismo-
an aritu zen umetan.
Kadete mailan, esa-
terako, Espainiako
Txapelketa irabazi
zuen, 100 metroko-
an.
pPekinen,domina.
Orain lau urte bron-
tzea eskuratu zuen
Pekinen, puntuazio
proban.



Zailtasun aldetik Londresekoa-
ren berdina izan zen Melbourne-
ko lehia, bai probei dagokienez,
eta baita arerioei dagokienez ere.
Aldaketa bakarra dago: Mundu-
ko Txapelketan 24 txirrindulari
aritu ginen lehian finalean, eta
Londresen 18 ariko gara. Fisikoki
orduan baino hobeto egongo nai-
zela uste dut, eta kanporaketa
saio txar-txar baten eraginez
amaitu nuen Melbournen zortzi-
garren postuan. Present daukat
zortzigarren egin nuela, hori da
errealitatea, baina badakit postu
hori hobetu dezakedala eta nire
esku dagoela.
Azken urteotan nabarmen egin duzu
gora,baina nabari duzu dominen bo-
rrokarako arerioek aintzat hartzen
zaituztela?
Iazko denboraldia kontuan har-
tuta, gehienen zerrendetan egon
beharko nuke agian, baina aur-
ten egindako lanarekin, oso jende
gutxiren apustuetan agertzen da
nire izena. Ez nau batere ardura-
tzen horrek, eta, are gehiago, me-
sede egin diezadakedala uste dut.
Munduko Txapelketaren ondo-
ren, lau izen dauzkat nik faborito-
en zerrendan, eta oso sendo dau-

de laurak. Diziplina honetan go-
gotik ordain daiteke faborito
izateak sortzen duen antsietatea
eta galtzeko beldurra. Faboritoen
esku utziko ditut karga horiek.
Eurengandik ahalik eta gertuen
egon nahi dut, euretakoren batek
huts eginez gero, tartean sartze-
ko.
Lau izen aipatu dituzu, zein diren
esaterik bai?
Tara Whitten da lehenengoa. Iaz
munduko txapeldun izan zen; oso
txirrindulari indartsua eta ausar-
ta da, eta asko miresten dut aur-
kari gisa. Sarah Hammerrek ta-
lentu ikaragarria dauka, baina ta-
lentu horrek berak galtzen du
sarritan; baita antsietateak eta
galtzeko beldurrak ere. Eta bi txi-
rrindulari gazte-gazte daude bi
horien ondoan: Laura Trott da ho-
rietako bat. Etxean ariko da, eta
Munduko Txapelketan erakutsi
zuen zertarako gai den, oso fin ari-
tu zelako lanean. Eta Annette Ed-
monson australiarra da laugarre-
na; izugarrizko maila eman du
gazte mailatik igo berritan.

Lesioek eta gaixotasunek eraginda,
oso gorabeheratsua izan zen lehen-
go urteko uda. Azken urtebeteko
prestaketak izan al du gorabehera-
rik,edo nahi zenuen bezala zaude?
Urtea gogorra izan da, momentu
bakar batean ere ez naizelako
sentitu erabat gustura neure bu-
ruarekin. Melbourneko Mundu-
ko Txapelketan eduki nuen infle-
xio puntua, bertan hasi nintzela-
ko berriz ere sentsazio onak
edukitzen eta lehiaketaren gurpi-
lean sartzen. 
2012ko abuztuaren 6a eta 7a. Azken
lau urteotan bi egun horiek egon dira
Leire Olaberriaren buruan. Nola lan
egiten da egunerokoan bi egun ho-
riek soilik buruan edukita? Ez da
aste bat, hilabete bat edo urte bat.
Bi egun jakin dira...
[Barrez] Hala da, bai. Eta bi egun
jakin horietan egiten duzunaren
arabera epaituko zaituzte gehie-
nek. Bizitzan zehar ikasi dut au-
kera paregabea izan dela txirrin-
dulari izatea, nire mugak non
dauden ikusten lagundu didala-
ko. Arrakastatsua litzateke Lon-
dresen domina bat lortzea, baina
arrakastatsua izaten ari da iritsi
naizen lekuraino iristeko egin du-
dan bidea bera ere. Nahi nuen jen-
dearekin ari naiz lanean, eta egu-
nero-egunero gozatu ahal izan
dut nire lanbidearekin. Beraz, jo-
koetan emaitza nahi dudana ez
bada ere, badakit lasai geldituko
naizela.
Momentu on asko igaro dituzu Lon-
dresera bidean, baina zail asko ere
egongo ziren tartean. Zein izan da
zuretzat momenturik gogorrena?
Fisikoki eta psikologikoki, Euro-
pako Txapelketan sufritu nuen
gehien; inolako zalantzarik gabe,
gainera. Lehen egunean erori eta
sakroa hautsi nuen. Momentuan
ez geneukan oso argi zenbaterai-
nokoa zen lesioa. Bigarren egune-
an lidergoa defendatu nahi nuen,
eta nire bizitzan inoiz ez dut hain-
beste negar egin; inoiz ez dut iga-
ro hain momentu garratzik.
Egun hark aldatu egin ninduen,
eta kirola batzuetan horrelakoa
dela ikasi nuen.
Itxi begiak eta hasi ametsetan. Az-
ken bi, hiru, lau urteotan zer irudika-
tu duzu abuztuaren 7rako Londrese-
ko belodromo dotorean?
Egun hobeak eta okerragoak izan
ditut, eta baita amesgaiztoren bat
edo beste ere. Lehiaketa egunean,
lehen proban, irteerara berandu
iritsi naizela edo oinetakoak falta
zaizkidala, horrelakoak agertzen
dira beti nire amesgaiztoetan.
Baina azken aldian oso gustura
ari naiz sentitzen, eta neure bu-
ruarekin berriz ere lagun egiten
ari naizela uste dut. Neurea egi-
ten badut, badakit ez naizela
urruti ibiliko.

«Oso belodromo
egokia da munduko
markak eta norbere
denborak hobetzeko»

«Neurea egiten badut,
badakit
ez naizela ibiliko
dominetatik urruti»

03berria
2012ko abuztuaren 5a Euskal kirolariakDPistako txirrindularitza

Unai Zubeldia    Londres
,Berriemaile berezia

Ez zegoen azterketa lan zorrotze-
girik egin beharrik Hodei Mazkia-
ranen Londresko lanak hastera-
ko amaitu zitezkeela ondoriozta-
tzeko. Eta halaxe gertatu zen.
Tamalez. Sailkapen fasean ber-
tan kalera joateko zorian egon
zen altsasuarra, egurrean ari zela
eserlekuko torloju bat askatu,
eserlekua bera lurrera erori, eta
indarrik gabe geratu ostean.
«Min pixka bat hartu dut, gaine-
ra, hankan». Bigarren aukera
eman zioten epaileek, eta 16. den-
borarik onenarekin egin zuen au-
rrera, larri. «Bigarren saio horre-
tan urduriago jarri naiz, eta han-
kak nekatuta neuzkala nabari
nuen».

Goizean, buruz burukoan, Sha-
ne Perkins australiarraren aurka
galdu zuen Mazkiaranek, argi.
«Txirrindulari handia da, eta
erraz irabazi dit. Baina hor, jada,
hobeto sentitu naiz». Arratsalde-
an, berriz, bigarren aukeran,
Miao Zhang txinatarraren eta
Bernard Esterhuizen hegoafrika-
rraren aurka. Hiruretatik baka-
rrik egin zuen aurrera, eta biga-
rren geratu zen nafarra, Ester-
huizeni aurrea hartu ezinik.

Taktikatik asko dauka abiadu-
ra probak, eta buruan jartzea zen
hegoafrikarraren eta euskaldu-
naren helburua. Irteeran saiatu
zen lehenengo Mazkiaran; biga-
rren itzulian gero, zuzengunean;
eta amaieran azkenik. Baina do-
tore neurtu zituen indarrak Es-
terhuizenek. Bigarren postuare-
kin, akabo Londresko lanak.
«Uste nuen lehertuko zela mo-
mentu batean, eta irabazteko au-
kera ikusi dut. Baina ezinezkoa
izan da; oso indartsu bukatu du
berak». Proba amaitu eta 40 mi-
nuturako hoteleko dutxan zego-
en nafarra. «17:00etan geratu naiz
familiarekin, eta burua askatzera
noa orain».

«Esperientzia bikaina»
Azken orduan keirinetik abiadu-
ra probara aldatuta, «lehen ha-
marren artean sartzea» zen nafa-
rraren helburua. «Baina ezinez-
koa izan da», aitortu zion gero
BERRIAri. «Gaizki hasi da eguna,
eserlekuan izan dudan arazoare-
kin, eta gaizki amaitu da gero, bi-
garren aukeran ezin izan dudala-
ko ezer egin. Hala gertatzen da
gehienetan; gaizki hasten
dena...». Hamabi onenetatik kan-
po geratuta, «ikasteko behintzat»
balio izan diola ondorioztatu
zuen nafarrak.

Olinpiar Hirian bizitzen ari den
esperientziarekin dago harrituta
Mazkiaran. «Lehengoan Usain
Bolt bera ikusi genuen, adibidez.
Gauza handia da hau». Gizonez-
koen abiadura probari dagokio-
nez, 5. postutik 8.era artekoak ze-
hazteko lehiak izango dira gaur,
eta bihar jokatuko dira finaler-
diak eta finala.

Hodei Mazkiaranek ez du lortu
hamabi onenen artean sartzea,
abiadura proban, baina txukun
aritu da, sailkapenean eserlekua
erori eta urduri jarri ondoren.

Zailegia zen erronka

Hodei Mazkiaran, ahalegin betean, atzo, abidura probako kanporaketa batean. IAN LANGSDON / EFE

Aipatzekoak.
pEpaileen abisua.
Dena atera zitzaion
aldrebes Hodei Maz-
kiarani. Eserlekua
bere lekutik atera-
tzeaz gain, epaileek
abisua eman zioten,
azken 200 metroe-
tan bide zuzenari ez
eusteagatik.
pBeste hiru egun.
Hilaren 8ra arte
egongo da altsasua-
rra Londresen, talde-
kideekin.
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Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

«Lanak merezi izan du; Ainhoak
bere balioa eta maila erakutsi
ahal izan du». Jon Unanue 
Muruaren mutil-lagun, entrena-
mendukide, babes, konplize, mo-
tibatzaile... hori guztia den ho-
rrek hunkituta laburbildu zuen
zarauztarraren balentria. Murua
zazpigarren izan zen triatloian,
eta olinpiar diploma lortu zuen.
Helburutzat hartua zuen, kapaz
zela bazekielako, eta bere hiruga-
rren jokoetan maisuki lehiatuz
lortu zuen. Zorionak irentsi zuen
bukaeran, eta zoriona barreiatu
zuen Zarauztik Londresera bera
babestera joandako 50 pertsona-
ko multzo zaratatsuan. Bakarra
ezin izan zuen alaitu, Zuriñe Ro-
driguez. Barakaldokoak, arazo fi-
sikoekin, 44. amaitu baitzuen, es-
pero baino atzerago.

Lasterketak hasiera bitxia izan
zuen, igerian seikote batek egin
baitzuen aurrera. Bertan ez zen
izen handirik ageri, baina urduri-
tasuna sortu zuen. Behin bizikle-
ta hartuta, faboritoek erritmoa
estutu zuten iheslariak harrapa-
tzeko. Muruak lan handia egin

zuen ehiza eraginkorra izan ze-
din. Tropela bi multzotan hautsi
zen. 22 indartsuenak aurrekoan
sartu ziren, eta besteak, atzeko-
an, tartean Rodriguez.

Korrika hasi eta berehala, Ni-
cola Spiringek, Erin Denshamek
eta enparauek erritmoa igo zu-
ten. Hor egin zen lehen galbahea,
multzoa zortzira murriztu bai-
tzen. Muruak tinko iraun zuen;
diploma multzo horretan zegoen.
Andrea Hewitt australiarrak
eman zuen amore lehenengo, eta
Muruak gero. Azken bi itzuli eta
erdietan postua ondo defendatu
zuen zazpigarren bukatzeko. Ira-
bazleari dagokionez, helmugako
argazkia behar izan zen Spiring
Lisa Nordenen aurretik helmuga-
ratu zela argitzeko.  

Rodriguez,minez
Korrika saioa sufrikarioa izan
zen Rodriguezentat. Izterreko
giharreko minez, ez zuen maila
eman. Bera babestera Barakaldo,
Madril eta Sevillatik [Espainia]
gerturaturiko uniforme gorridun
40 zaleengatik amaitu zuen. «Las-
terketa txarra izan da. Ez nago po-
zik. Etorri direnengatik bukatu
dut. Arantza sartua dut. Rio de
Janeiron atera nahi dut».  

Zorionean 
diplomaduna 
Ainhoa Muruak lasterketa bikaina egin du, baina korrika
ez dio aurrekoen erritmoari eutsi, eta zazpigarren amaitu
du. Zuriñe Rodriguez, berriz, arazo fisikoekin, 44. izan da.

Euskal kirolariakDTriatloia

Ainhoa Murua, Zarauztik Londresera bera animatzera joandako jarraitzaileekin, triatloiko proba amaitu ondoren. IMANOL MAGRO

Sailkapena
1. Nicola Spiring 

(Suitza)           1.55,48

2. Lida Norden 

(Suedia)                    d.b.

3. Erin Densham 

(Australia)                2ra

4. Sarah Groff 

(AEB)                             12ra

5. Helen Jenkins 

(B. Handia)            31ra

6. Andrea Hewitt 

(Z. Berria)              48ra

7. Ainhoa Murua 

(Espainia)        1.06ra

44. Zuriñe Rodriguez 

(Euskal H.)      7.56ra

I. M. Londres
,Berriemaile berezia

Zarauztik etorririko zale eta ger-
tukoen mila besarkada, zorion
eta muxu jaso ondoren hitz egin
du Ainhoa Muruak (Zarautz, Gi-
puzkoa, 1978): «Egun hau ez dut
inoiz ahaztuko». Ziur ezetz. 
Ederra izan behar du lanak bukatu
eta halako babesa jasotzea.
Hunkigarria da hau guztia. Za-
rauztik etorri diren lagunei eske-
rrak eman nahi dizkiet, eta pozik
nago lasterketa ona irten denez
haiek ere pozik egongo direlako.
Egia esan, pila bat eskertzen diet
babesa; jende asko etorri da. Ga-
rai hauetan honaino etortzea kei-
nu oso polita da. 
Zirkuituan ikusi al dituzu?
Gaur jendea toki guztietan ikus-
ten zen; Hyde Park lepo zen, baina
nik ikusi dut ikurrinak non ziren,
eta indar handia eman didate. 
Diploma izan zitekeela zenioen.
Banekien eskura nuela, baina de-
nak oso ondo irten behar zuen: ni
indartsu egon, dena ondo joan…
Korrika ere sentsazio onekin iri-
tsi naiz, baina barea nabaritu dut,
eta hirugarren itzulitik aurrera
nire erritmoa jarri dut, eta diplo-
ma hori mantendu. 
Helmugan zer pasa zaizu burutik? 
Poz handia, izugarria. Lasterketa
oso polita izan da, eta ahaztuko ez
dudan egun bat da. 

Sufrimenduak merezi izan du.
Dudarik gabe, bidea zaila izan da.
Entrenamendu gogor asko, egun
txarrak, batzuetan ez da suma-
tzen... baina hor izan dira etxeko-
ak. Eta nire mutil-laguna berezi-
ki, beti aurreraka tiratzen, eta en-
trenatzailea eta familia. Baina ba-
tez ere bikotekidea; entrenatzen
ikaragarri laguntzen dit, eta une
txarretan beti animoak ematen
dizkit eta burua altxarazten dit. 
Lasterketaren bilakaera zuk uste be-
zalakoa izan da.
Hasiera pixka bat arraroa izan da,
ingelesak ez direlako aurrean ir-
ten. Igeriketan multzotxoa osatu
da, eta haiek harrapatzeko indar-
tsu samar joan gara. Gero erorke-
tak egon dira, eta urduritasuna
egon da, baina behin harrapatu
ditugunean lasaitu egin da errit-
moa. Ni une oro ondo kokatuta
joan naiz, eta ikusten nuen korri-
ka erabakiko zela dena. 
Korrika saioa indartsuenekin hasi
duzu,baina ezin izan diozu eutsi.
Eurekin ondo nindoan, pixka bat
gordeta. Baina barea nabaritu du-
danean, hanka altxatu behar izan
dut. Hamar kilometro asko dira
niretzat, eta hor nire erritmoa eza-
rri behar izan dut. Gustura nago
postu horri eutsi diodalako.
Ospakizunik bai?
Ospatu beharko da. Denboraldia
oraindik ez da amaitu, baina zer-
bait egin beharko dugu honaino
etorri diren hauekin guztiekin. 

Ainhoa Murua
Triatleta

«Bidea zaila 
izan da, baina
merezi izan du»
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A. Urbistondo

Egurrean eta ziztu batean. Modu
horretan irabazi zuen Olinpiar Jo-
koetako finala Serena William-
sek. Estatubatuarrak txapelketa
hasieratik erakutsitako nagusita-
sun berarekin jokatu zuen finala,
eta Maria Xarapova aurkaria ja-
betu zenerako, finala erabakita
zegoen. Ordubete eskaseko lana
hartu zuen Williams ahizpa gazte-
enak joko bakarra eman eta emai-
tza adierazgarriarekin aurkaria
belaunikarazteko: 6-0 eta 6-1.

Apustuek Serena Williamsen
alde egiten zuten nabarmen, eta
hala gertatzen denean, ez da ezus-
tekorako tarterik egoten. Estatu-
batuarrak jokoan izan diren set
guztiak irabazi ditu, bakar bat
galdu gabe, eta partida gehien-
tsuenak ordubeteko tartean era-
baki ditu. Wozniackiri 6-0 eta 6-3
irabazi zion. Jankovici 6-3 eta 6-1,
Azarenkari 6-1 eta 6-2, Zvonareva-

ri 6-1 eta 6-0, eta Radwanskari 6-2
eta 6-3. Erakustaldiz erakustaldi,
finala barne. Xarapovak astindu
han di samarrak jaso izan ditu Se-
rena Williamsen aurka aritu izan
denetan, baina inoiz ez zuen atzo-
koaren tamainako kolperik har-
tu. Finala jokatzen hasi aurretik,
ordea, bazekien jai zuela, elka-
rren aurka jokatu duten 10 parti-
detatik zortzi irabazi baititu esta-
tubatuarrak.

Williamsek markak ondu eta
ondu jarraitzen du. Tenis zirkui-
tuan irabaz daitekeen guztia ira-
bazi du dagoeneko, baina urrezko
domina falta zitzaion Olinpiar Jo-
koetan. Akaso Londreskoak izan-
go dira azkenak, Williams gazte-
ak 30 urte dituelako, dagoeneko,
eta ondo baliatu du aukera hori.
Serena Williams da, Steffi Grafe-
kin batera, lau Grand Slam-ak eta
Olinpiar Jokoak irabaztea lortu
duen tenislari bakarra. Alema-
niarrak, ordea, urte berean gau-
zatu zuen erronka hori, 1988an,

eta Serena Williamsek beste lau
urte barru lortu beharko du, aur-
ten, dagoeneko, ezinezkoa delako.

Serena Williams munduko lau-
garren tenislari onena zela iritsi
zen Londresera, 2011 ia osoa joka-
tu gabe egin ostean, biriketako
enbolia bategatik. Pasa den urte-
an itzuli zen, Flushing Meadows-
en, eta finala jokatu. Wimbledon
irabazi du aurten bosgarrenez,
Australiako Irekiak adina. AEBe-
tako Irekia hirutan irabazi du, eta
Roland Garros behin. Williamsek
43 torneo irabazi ditu 1995az ge-
roztik, 14 Grand Slam.

Federer-Murray gaur
Emakumezkoen txapelketa bu-
katuta, gizonezkoena jokatuko
da gaur, bazkalorduan (14:00). Ro-
ger Federer eta Andy Murray el-
karren aurka ariko dira, urrearen
bila. Federer suitzarra da fabori-
to, Murray baino askoz garaipen
zerrenda potoloagoa duelako, eta
finala Federerrek hain kuttun
duen Wimbledongo belazean jo-
katuko delako. Murrayk, dena
den, lanak eman diezazkioke fa-
boritoari. Finalerdietan Novak
Djokovic menderatu zuen ezuste-
an, eta eskoziarra den neurrian,
motibazio handiarekin ariko da.

Beste egun bat bulegoan
Serena Williamsek Maria Xarapova txikitu du ordubete
eskasean, eta olinpiar urrea irabazi. Joko bakarra galdu du
finalean, eta set bakar bat galdu gabe nagusitu da.

Serena Williams, sake bat egiten, atzoko finalean. Hankapean ibili zuen Xarapova. ANDY RAIN / EFE

Banakakoa (E)
1. Serena Williams 

(AEB)

2. Maria Xarapova 

(Errusia)

3. Victoria Azarenka 

(Bielorrusia)

Binakakoa (G)
1. Bryant-Bryant 

(AEB)

2. Llodra-Tsonga 

(Frantzia)

3. Benneteau-Gasquet 

(Frantzia)

Gure kirolariekin bat

DLaburrak

Perkovic,Rutherford,Ennis
eta Mofarah,txapeldun
ATLETISMOA›Atletismoko
bigarren jardunaldian, lau final
jokatu ziren. Disko jaurtiketan
Sandra Perkovic kroaziarra
nagusitu zen. Emakumezkoen
heptatlotean aurreikuspenak
bete eta Jessica Ennis britainia-
rrak irabazi zuen urrea. Luzera
jauzian, aldiz, Greg Rutherford
britainiarra izan zen onena, eta
10.000 metrokoan, Mo Mofa-
rah britainiarra.

Pablo Carrerak 50 metroko
pistola proba du 10:00etan
TIROA›Pablo Carrera bilbota-
rrak dominaren bat lortzeko
bigarren aukera izango du gaur.
pistola probako 50 metrokoan
ariko da. Sailkapen proba joka-
tuko da aurrena, 10:00etatik
aurrera, eta finala, sailkatzen
bada, 13:30ean. Carrerak olin-
piar diploma bat lortu zuen 10
metroko aire konprimituko pis-
tola proban, joan den larunba-
tean.

Espainiak Norvegiaren
aurka jokatuko du gaur
ESKUBALOIA›Espainiako esku-
baloi selekzioak lehen faseko
azken partida jokatuko du gaur
(20:30). Espainia sailkatuta
dago dagoeneko final-laurde-
nak jokatzeko, baina garaipena
lortzen saiatuko da lehen kan-
poraketan aurkari samurragoa
izateko. Norvegia, ordea, Euro-
pako, Munduko eta Olinpiar
txapelduna da, eta Londresen
urrea irabazteko hautagai da.
Selekzioko lau euskal jokalariak
jokatzeko prest daude.

FELIPE TRUEBA / EFE
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Enekoitz Telleria 

G ertatzen da bakarraren
jardunak beste guztie-
nak estaltzea. Gertatu

zen Atenasen, gertatu zen Peki-
nen eta gertatu da Londresen ere.
Michael Phelpsen inguruan zera
zen zalantza: beste guztien lana
bere lan onak utziko ote zuen
itzalpean, edo bere lan kaska-
rrak, gainbeherak. Lehenengo-
tik izan du bigarrenetik baino as-
koz gehiago, nahiz eta ez duen az-
ken urteotako nagusitasun hori
erakutsi. Lekukoa, hori bai, ema-
kumezkoek hartu dute.

Bikain

Michael Phelps:Gaizki ohitu
ditu guztiak, eta ez zen ohi bezala
hasi: kontrarioak hankapean

hartuta. Are gehiago, dominarik
lortu ezinda ekin zion lehiaketa-
ri, eta laugarren bukatu zuen es-
tiloetako 400 metrokoa. Haren
sasoiari buruzko lehen zalan-
tzak, gainbeheraren lehen zan-
tzuak zirela esanez lehen adieraz-
penak... 4x100ekoan eta tximele-
ta estiloko 200 metrokoan, bere
betiko proban, zilarrak bakarrik
lortzeak ez zituen zalantzak guz-
tiz argitu, baina 4x200 estiloetan
lortutako urrearekin hasi zen go-
raka. Olinpiar Jokoetan domina
gehien lortutako kirolaria zen or-
durako, eta urrea lortu zuen 200
metro estiloetan, urrea tximeleta
estiloko 100 metrokoan eta urrea
atzo 4x100 estiloetan. Bikaina.

Missy Franklin: Horren gaz-
tea izanda horrebesterainoko
zama gainean jarri izanak ema-
ten zien beldurra haren alde ta-
mainako apustua egin zutenei.
Zazpi probatan aritu da Missy
Franklin Londresko Olinpiar Jo-
koetan. Zazpietan nahi zuen do-
minaren bat lortu, eta jakina zen
erronka handia zela hori. Ez lor-
tzeak, hala ere, ez du bikain aritu
direnen zerrendatik at utzi.

Urrezko lau domina irabazi
ditu eta brontzezko bat. Bizkar
estiloan parekorik ez duela era-
kutsi du, eta munduko errekorra
hobetuta irabazi zuen 200 metro-
ko jarduna. Berretsi du gaia ba-

duela, heldutasuna duela, eta ha-
ren alde egindako apustua bale-
koa zela, apustu handiegia izan
zen arren.

Ye Shiwen: Londresko Jokoe-
tan ikusi eta bizitako saiorik bi-
kainena harena izan da. Estiloe-
tako 400 metrokoan egin zuen,
igeriketak duen probarik gogor
eta bikainenean, eta munduko
errekorra apurtuta lortu zuen,
guztien harridurarako. 16 urte
besterik ez dauzkalako, eta az-
ken luzea proba berean irabazi
zuen gizonezkoak baino azkarra-
go osatu zuelako.

Tamainako marka egin izanak
sortu du haren inguruan zalan-
tza eta zurrumurrua, baina 200
metrokoan ere urrea lortuta isi-
larazi zituen gehienak. Eta haren
itzalean egin du bidea Sun Yang
herrikideak, baina merezi du ai-
pamena, hiru domina lortu dituz-
tenen zerrendan sartu baita
(urre, zilar eta brontze bana).

Allison Schmitt: Eta haren
pare aritu diren beste hainbat ere
bai azken zaku honetan sartzeko

modukoak. Allison Scmittek
bost domina lortu ditu: urrezko-
ak hiru, zilarrezkoa bat eta bron-
tzezkoa beste bat. Horregatik ja-
rri dugu besteen aurretik. Ezus-
teko handiena 200 metro estiloak
irabazita eman zuen.

Eta harekin batera, beste bi es-
tatubatuar: Dana Vollmer eta Re-
becca Soni. Vollmerrek tximeleta
estiloko 100 metrokoan mundu-
ko errekorra apurtuta lortu zuen
urrezko domina, eta 56 segundo-
ko langatik jaisten lehena izan da
(55,98). Erreleboetan lortu zituen
gero beste bi urre. Rebecca Sonik
bular estiloko 200 metrokoan
munduko errekorra apurtuta
lortu zuen urrea. Berea zen le-
hengo marka ere, baina aurrene-
ko aldiz 2.20ko langatik jaistea
lortu zuen (2.19.59). 

Lasai ederrean sartu ditzake-
gu bikaintasunaren zakuan bes-
te bi igerilari: Ruta Meilutyte li-
tuaniarra eta Katie Ledecky esta-
tubatuarra. 15 eta 16 urterekin
irabazi dituzte urrezko dominak.

Sun Yang: Distantzia luzean
adina egiten du igerian distan-
tzia ertainean. 1.500 metrokoan
da espezialista, munduko txapel-
duna, munduko markaren jabea,
eta olinpiar txapelduna ere bai
atzodanik. 1.500ekoan espero
zen haren urrea, nagusitasun
aparta erakutsi duelako distan-

tzia horretan azken urteetan, eta
ez zuen atzokoan hutsik egin. Es-
pero ez zena zen bere marka hiru
segundotan hobetzea. Kontua
da, gainera, ez zela atzoko hori
izan txinatarrak Londrestik gol-
koan daraman domina bakarra:
400 metrokoan ere bera izan zen
azkarrena eta 200 metrokoan
brontzezko domina lortu zuen.

Sekulakoa da haren meritua,
eta gutxi dira hark adina errazta-
sun dutenak. Ez delako ohikoa
izaten distantzia luzean espezia-
lista direnak distantzia ertaine-
an dominak irabaztea.

Ongi
Ryan Lochte: Behingoagatik
Michael Phelpsen itzaletik irten
eta argitara urratsa egin behar
zuenak ez du urratsik egin azke-
nean, baina ezin jarriko dugu ho-
rregatik erdipurdi aritu direnen
zerrendan, bost domina lortuta
joango baita Londrestik: urrez-
koak bi, zilarrezkoak beste bi eta
brontzezkoa bat. Kaleak eta bale-
ak tartekatuz egin du aurrera
Londresen, ez du belaunaldi al-
daketa gauzatu, baina berak
izango du aurrerantzean aldake-
ta hori gauzatzearen ardura.

Yannick Agnel: Guztiak
Phelpsen eta Lochteren jarduna-
ri begira zeuden garaian agertu
zen igerilari frantziarra ezereze-
tik. Bi egunetan urrezko bi domi-
na irabazi zituen. 4x100 metroko-

an lehenengoa eta 200 metroko-
an bigarrena. Txandakakoan lor-
tutakoa lehen abisua izan zen
AEBentzat. Agnel bera izan zen
azken txanda egin zuena eta
Lochteren pare ez, hura baino ho-
beto aritu zen. Horregatik izan
zen ezusteko txikiagoa hurrengo
egunean gertatu zena. Agnelek
irabazi zuen urrea 200 metroko-
an, eta Lochte ez zen lehen hiru-
ren artean ere sartu. Horrez gain,
erreleboka zilarra lortu zuenez,
hiru dominarekin joan da Agnel
Londrestik.

Erdipurdi
James Magnussen: Ez zuen
inork 100 metrokoan haren
urrezko domina zalantzan jar-
tzen. Zalantza bakarra munduko
marka apurtuta lortuko ote zuen
zen. Baina kale egin zuten iragar-
pen guztiek eta Nathan Adrian
estatubatuarrak hartu zion au-
rrea finalean, ehuneneko baka-
rrarengatik. Zilarra lortu zuen
Magnussenek eta ezin da esan
horregatik porrot egin zuenik,
baina horren ziurtzat jotzen zen
haren urrea... Aspaldian ez du
australiar batek urrerik lortu
100 metrokoan (Mexiko 1968tik)
eta Londresen joera hori apurtu-
ko zutelakoan zeuden. Kolpea
izan zen Australiarentzat.

Federica Pellegrini: Izarra
da Italian. Kirol horrek herrialde
horretan sekula eman duen igeri-

laririk onena, inondik ere. Igeri-
lekuetan da ezaguna eta igerile-
kuetatik kanpora da ezaguna.
Eta ez da edonor: 200 eta 400 me-
troetan munduko markarik one-
nak harenak dira, eta urrea lortu
zuen bietan azkena jokatutako
munduko txapelketan. Atenasen
zilarra irabazitakoa zen, Pekinen
urrezko domina irabazitakoa,
eta faboritoen zerrendan zegoen
Londresen.

Ez du, ordea, ezertxo ere egin.
Estiloetako 200 metroetako fina-
lean sartu zen. Espezialista da
italiarra horretan, baina bosga-
rren sailkatu zen finalean. Ez du,
inolaz ere, bererik eman. Italian,
haren aroa bukatu dela esan dute
emaitza horiek ikusita.

Kosuke Kitayima: Erronka
handi samarra zeukan igerilari
japoniarrak Londresen: proba
berean urrezko hiru domina ira-
baztea hiru joko ezberdinetan ja-
rraian. Aurretik beste inork se-
kula egin gabekoa zen, eta bi hau-
tagai zeuden ekitaldi honetan ba-
lentria hori egiteko: Michael
Phelps eta Kosuke Kitayima.
Egun berean izan zuten biek le-
hen erronka eta egun berean egin
zuten biek kale. Kitayima bular
estiloan da espezialista, 100 eta
200 metrokoan, jokatu zuen 200
metroko finala, baina laugarren
sailkatu zen. Kale. Phelpsek bai,
gainditu zuen marka hori ere, 200
metro estiloetan eta tximeleta es-
tiloko 100 metrokoan. 

30 urte dauzka Kitayimak eta
dominarik gabe utzi du Londres.
Belaunaldi berriei tokia uzteko
garaia da. 100 metrokoan Van
der Burghek munduko marka
eginda irabazi zuen, eta 200 me-
trokoan Gyurtak apurtu zuen.

Amaitu da igerilarien jarduna,
eta amaitu betiko Phelpsena.
Haren itzalean egin du aurrera
lehiaketak oraingoan ere, baina
lekukoa jasotzeko hautagaiak
eta izarrak emakumezkoen
txapelketak eman ditu.

IgeriketaDBalantzea

Errekorrak
Munduko bederatzi
errekor apurtu dira
igeriketan Londresko
Olinpiar Jokoetan: 
pMissy Franklin.
Bizkar estiloko 
200 metrokoan
(2.04.06).
pRebecca Soni. Bu-
lar estiloko 200 me-
trokoan (2.19.59).
Finalerdietan ere
apurtu zuen
(2.20.00).
pDana Vollmer. Txi-
meleta estiloko 100
metrokoan (55.98).
pYe Shiwen. Estilo-
etako 400 metroko-
an (4.28.43).
pDaniel Gyurta. Bu-
lar estiloko 200 me-
trokoan (2.07.28).
pCameron Van der
Burgh. Bular estilo-
ko 100 metrokoan
(58.46).
pSun Yang.
1.500 metrokoan
(14.31.02).
pAEB. 4x100 estilo-
ak (3.52.05)
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Oro ez baita urre Phelpsek beste urre bat
irabazita esan du agur

E. Telleria  

Agurren eguna zen atzokoa. Ige-
riketaren agurra Londresko
Olinpiar Jokoetatik eta inoiz izan
duten kirolari onenaren agurra
ere bai Olinpiar Joko horietatik.
Jardunaren agurrak ez zuen hu-
tsik egin: lau final eta bi mundu-
ko errekor. Michael Phelpsen
agurrak ere ez: urrea 4x100 esti-
loetan, AEBetako selekzioare-
kin. Gailurretik esan nahi zuen
agur eta gailurretik esan du agur.
Joan da kirol horrek inoiz eman
duen igerilaririk onena. 

Sun Yangen erakustaldia
Ez zen besterik espero 1.500 me-
trokoen finalean, baina Sun Yang
txinatarrak sekulakoa egin zuen
atzo. Urrezko domina irabazteaz
gain, aurretik berak zeukan mar-
ka 3,12 segundotan hobetu zuen,
eta bigarrenari, Cochraneri, 8,61
segundoko tartea atera. 

Eta eguneko beste munduko
errekorra AEBetako emakumez-
koek lortu zuen 4x100 estiloetan.
Tartean ziren jokoetako igerilari
bikainenak. AEBek 30 domina
lortu dituzte igeriketan.

Phelpsen datuak
pAtenas (2004).
Urrezko sei domina
eta brontzezko bi.
Urreak: 200 metro
estiloak, 400 metro
estiloak, 4x200 li-
break, 4x100 estilo-
ak, 100 eta 200 txi-
meleta. Brontzeak:
200 metro libreak
eta 4x100 libreak.
pPekin (2008).
Urrezko zortzi domi-
na: 400 estiloak,
4x100 libreak, 200
libreak, 100 eta 200
tximeleta, 4x200 li-
break, 200 estiloak,
4x100 estiloak
pLondres(2012).
Urrezko lau domina,
eta zilarrezko 2. Urre-
ak: 4x200 libreak,
4x100 estiloak, 200
estiloak eta 100 txi-
meleta. Zilarrak:
4x100 libreak eta
200 tximeleta.
pGuztira. 22 domi-
na; 18 urrezkoak.

Michael Phelps,taldekideekin, bere agurrekoan. HANNIBAL / EFE
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Enekoitz Telleria 

G ertatzen da bakarraren
jardunak beste guztie-
nak estaltzea. Gertatu

zen Atenasen, gertatu zen Peki-
nen eta gertatu da Londresen ere.
Michael Phelpsen inguruan zera
zen zalantza: beste guztien lana
bere lan onak utziko ote zuen
itzalpean, edo bere lan kaska-
rrak, gainbeherak. Lehenengo-
tik izan du bigarrenetik baino as-
koz gehiago, nahiz eta ez duen az-
ken urteotako nagusitasun hori
erakutsi. Lekukoa, hori bai, ema-
kumezkoek hartu dute.

Bikain

Michael Phelps:Gaizki ohitu
ditu guztiak, eta ez zen ohi bezala
hasi: kontrarioak hankapean

hartuta. Are gehiago, dominarik
lortu ezinda ekin zion lehiaketa-
ri, eta laugarren bukatu zuen es-
tiloetako 400 metrokoa. Haren
sasoiari buruzko lehen zalan-
tzak, gainbeheraren lehen zan-
tzuak zirela esanez lehen adieraz-
penak... 4x100ekoan eta tximele-
ta estiloko 200 metrokoan, bere
betiko proban, zilarrak bakarrik
lortzeak ez zituen zalantzak guz-
tiz argitu, baina 4x200 estiloetan
lortutako urrearekin hasi zen go-
raka. Olinpiar Jokoetan domina
gehien lortutako kirolaria zen or-
durako, eta urrea lortu zuen 200
metro estiloetan, urrea tximeleta
estiloko 100 metrokoan eta urrea
atzo 4x100 estiloetan. Bikaina.

Missy Franklin: Horren gaz-
tea izanda horrebesterainoko
zama gainean jarri izanak ema-
ten zien beldurra haren alde ta-
mainako apustua egin zutenei.
Zazpi probatan aritu da Missy
Franklin Londresko Olinpiar Jo-
koetan. Zazpietan nahi zuen do-
minaren bat lortu, eta jakina zen
erronka handia zela hori. Ez lor-
tzeak, hala ere, ez du bikain aritu
direnen zerrendatik at utzi.

Urrezko lau domina irabazi
ditu eta brontzezko bat. Bizkar
estiloan parekorik ez duela era-
kutsi du, eta munduko errekorra
hobetuta irabazi zuen 200 metro-
ko jarduna. Berretsi du gaia ba-

duela, heldutasuna duela, eta ha-
ren alde egindako apustua bale-
koa zela, apustu handiegia izan
zen arren.

Ye Shiwen: Londresko Jokoe-
tan ikusi eta bizitako saiorik bi-
kainena harena izan da. Estiloe-
tako 400 metrokoan egin zuen,
igeriketak duen probarik gogor
eta bikainenean, eta munduko
errekorra apurtuta lortu zuen,
guztien harridurarako. 16 urte
besterik ez dauzkalako, eta az-
ken luzea proba berean irabazi
zuen gizonezkoak baino azkarra-
go osatu zuelako.

Tamainako marka egin izanak
sortu du haren inguruan zalan-
tza eta zurrumurrua, baina 200
metrokoan ere urrea lortuta isi-
larazi zituen gehienak. Eta haren
itzalean egin du bidea Sun Yang
herrikideak, baina merezi du ai-
pamena, hiru domina lortu dituz-
tenen zerrendan sartu baita
(urre, zilar eta brontze bana).

Allison Schmitt: Eta haren
pare aritu diren beste hainbat ere
bai azken zaku honetan sartzeko

modukoak. Allison Scmittek
bost domina lortu ditu: urrezko-
ak hiru, zilarrezkoa bat eta bron-
tzezkoa beste bat. Horregatik ja-
rri dugu besteen aurretik. Ezus-
teko handiena 200 metro estiloak
irabazita eman zuen.

Eta harekin batera, beste bi es-
tatubatuar: Dana Vollmer eta Re-
becca Soni. Vollmerrek tximeleta
estiloko 100 metrokoan mundu-
ko errekorra apurtuta lortu zuen
urrezko domina, eta 56 segundo-
ko langatik jaisten lehena izan da
(55,98). Erreleboetan lortu zituen
gero beste bi urre. Rebecca Sonik
bular estiloko 200 metrokoan
munduko errekorra apurtuta
lortu zuen urrea. Berea zen le-
hengo marka ere, baina aurrene-
ko aldiz 2.20ko langatik jaistea
lortu zuen (2.19.59). 

Lasai ederrean sartu ditzake-
gu bikaintasunaren zakuan bes-
te bi igerilari: Ruta Meilutyte li-
tuaniarra eta Katie Ledecky esta-
tubatuarra. 15 eta 16 urterekin
irabazi dituzte urrezko dominak.

Sun Yang: Distantzia luzean
adina egiten du igerian distan-
tzia ertainean. 1.500 metrokoan
da espezialista, munduko txapel-
duna, munduko markaren jabea,
eta olinpiar txapelduna ere bai
atzodanik. 1.500ekoan espero
zen haren urrea, nagusitasun
aparta erakutsi duelako distan-

tzia horretan azken urteetan, eta
ez zuen atzokoan hutsik egin. Es-
pero ez zena zen bere marka hiru
segundotan hobetzea. Kontua
da, gainera, ez zela atzoko hori
izan txinatarrak Londrestik gol-
koan daraman domina bakarra:
400 metrokoan ere bera izan zen
azkarrena eta 200 metrokoan
brontzezko domina lortu zuen.

Sekulakoa da haren meritua,
eta gutxi dira hark adina errazta-
sun dutenak. Ez delako ohikoa
izaten distantzia luzean espezia-
lista direnak distantzia ertaine-
an dominak irabaztea.

Ongi
Ryan Lochte: Behingoagatik
Michael Phelpsen itzaletik irten
eta argitara urratsa egin behar
zuenak ez du urratsik egin azke-
nean, baina ezin jarriko dugu ho-
rregatik erdipurdi aritu direnen
zerrendan, bost domina lortuta
joango baita Londrestik: urrez-
koak bi, zilarrezkoak beste bi eta
brontzezkoa bat. Kaleak eta bale-
ak tartekatuz egin du aurrera
Londresen, ez du belaunaldi al-
daketa gauzatu, baina berak
izango du aurrerantzean aldake-
ta hori gauzatzearen ardura.

Yannick Agnel: Guztiak
Phelpsen eta Lochteren jarduna-
ri begira zeuden garaian agertu
zen igerilari frantziarra ezereze-
tik. Bi egunetan urrezko bi domi-
na irabazi zituen. 4x100 metroko-

an lehenengoa eta 200 metroko-
an bigarrena. Txandakakoan lor-
tutakoa lehen abisua izan zen
AEBentzat. Agnel bera izan zen
azken txanda egin zuena eta
Lochteren pare ez, hura baino ho-
beto aritu zen. Horregatik izan
zen ezusteko txikiagoa hurrengo
egunean gertatu zena. Agnelek
irabazi zuen urrea 200 metroko-
an, eta Lochte ez zen lehen hiru-
ren artean ere sartu. Horrez gain,
erreleboka zilarra lortu zuenez,
hiru dominarekin joan da Agnel
Londrestik.

Erdipurdi
James Magnussen: Ez zuen
inork 100 metrokoan haren
urrezko domina zalantzan jar-
tzen. Zalantza bakarra munduko
marka apurtuta lortuko ote zuen
zen. Baina kale egin zuten iragar-
pen guztiek eta Nathan Adrian
estatubatuarrak hartu zion au-
rrea finalean, ehuneneko baka-
rrarengatik. Zilarra lortu zuen
Magnussenek eta ezin da esan
horregatik porrot egin zuenik,
baina horren ziurtzat jotzen zen
haren urrea... Aspaldian ez du
australiar batek urrerik lortu
100 metrokoan (Mexiko 1968tik)
eta Londresen joera hori apurtu-
ko zutelakoan zeuden. Kolpea
izan zen Australiarentzat.

Federica Pellegrini: Izarra
da Italian. Kirol horrek herrialde
horretan sekula eman duen igeri-

laririk onena, inondik ere. Igeri-
lekuetan da ezaguna eta igerile-
kuetatik kanpora da ezaguna.
Eta ez da edonor: 200 eta 400 me-
troetan munduko markarik one-
nak harenak dira, eta urrea lortu
zuen bietan azkena jokatutako
munduko txapelketan. Atenasen
zilarra irabazitakoa zen, Pekinen
urrezko domina irabazitakoa,
eta faboritoen zerrendan zegoen
Londresen.

Ez du, ordea, ezertxo ere egin.
Estiloetako 200 metroetako fina-
lean sartu zen. Espezialista da
italiarra horretan, baina bosga-
rren sailkatu zen finalean. Ez du,
inolaz ere, bererik eman. Italian,
haren aroa bukatu dela esan dute
emaitza horiek ikusita.

Kosuke Kitayima: Erronka
handi samarra zeukan igerilari
japoniarrak Londresen: proba
berean urrezko hiru domina ira-
baztea hiru joko ezberdinetan ja-
rraian. Aurretik beste inork se-
kula egin gabekoa zen, eta bi hau-
tagai zeuden ekitaldi honetan ba-
lentria hori egiteko: Michael
Phelps eta Kosuke Kitayima.
Egun berean izan zuten biek le-
hen erronka eta egun berean egin
zuten biek kale. Kitayima bular
estiloan da espezialista, 100 eta
200 metrokoan, jokatu zuen 200
metroko finala, baina laugarren
sailkatu zen. Kale. Phelpsek bai,
gainditu zuen marka hori ere, 200
metro estiloetan eta tximeleta es-
tiloko 100 metrokoan. 

30 urte dauzka Kitayimak eta
dominarik gabe utzi du Londres.
Belaunaldi berriei tokia uzteko
garaia da. 100 metrokoan Van
der Burghek munduko marka
eginda irabazi zuen, eta 200 me-
trokoan Gyurtak apurtu zuen.

Amaitu da igerilarien jarduna,
eta amaitu betiko Phelpsena.
Haren itzalean egin du aurrera
lehiaketak oraingoan ere, baina
lekukoa jasotzeko hautagaiak
eta izarrak emakumezkoen
txapelketak eman ditu.

IgeriketaDBalantzea

Errekorrak
Munduko bederatzi
errekor apurtu dira
igeriketan Londresko
Olinpiar Jokoetan: 
pMissy Franklin.
Bizkar estiloko 
200 metrokoan
(2.04.06).
pRebecca Soni. Bu-
lar estiloko 200 me-
trokoan (2.19.59).
Finalerdietan ere
apurtu zuen
(2.20.00).
pDana Vollmer. Txi-
meleta estiloko 100
metrokoan (55.98).
pYe Shiwen. Estilo-
etako 400 metroko-
an (4.28.43).
pDaniel Gyurta. Bu-
lar estiloko 200 me-
trokoan (2.07.28).
pCameron Van der
Burgh. Bular estilo-
ko 100 metrokoan
(58.46).
pSun Yang.
1.500 metrokoan
(14.31.02).
pAEB. 4x100 estilo-
ak (3.52.05)
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Oro ez baita urre Phelpsek beste urre bat
irabazita esan du agur

E. Telleria  

Agurren eguna zen atzokoa. Ige-
riketaren agurra Londresko
Olinpiar Jokoetatik eta inoiz izan
duten kirolari onenaren agurra
ere bai Olinpiar Joko horietatik.
Jardunaren agurrak ez zuen hu-
tsik egin: lau final eta bi mundu-
ko errekor. Michael Phelpsen
agurrak ere ez: urrea 4x100 esti-
loetan, AEBetako selekzioare-
kin. Gailurretik esan nahi zuen
agur eta gailurretik esan du agur.
Joan da kirol horrek inoiz eman
duen igerilaririk onena. 

Sun Yangen erakustaldia
Ez zen besterik espero 1.500 me-
trokoen finalean, baina Sun Yang
txinatarrak sekulakoa egin zuen
atzo. Urrezko domina irabazteaz
gain, aurretik berak zeukan mar-
ka 3,12 segundotan hobetu zuen,
eta bigarrenari, Cochraneri, 8,61
segundoko tartea atera. 

Eta eguneko beste munduko
errekorra AEBetako emakumez-
koek lortu zuen 4x100 estiloetan.
Tartean ziren jokoetako igerilari
bikainenak. AEBek 30 domina
lortu dituzte igeriketan.

Phelpsen datuak
pAtenas (2004).
Urrezko sei domina
eta brontzezko bi.
Urreak: 200 metro
estiloak, 400 metro
estiloak, 4x200 li-
break, 4x100 estilo-
ak, 100 eta 200 txi-
meleta. Brontzeak:
200 metro libreak
eta 4x100 libreak.
pPekin (2008).
Urrezko zortzi domi-
na: 400 estiloak,
4x100 libreak, 200
libreak, 100 eta 200
tximeleta, 4x200 li-
break, 200 estiloak,
4x100 estiloak
pLondres(2012).
Urrezko lau domina,
eta zilarrezko 2. Urre-
ak: 4x200 libreak,
4x100 estiloak, 200
estiloak eta 100 txi-
meleta. Zilarrak:
4x100 libreak eta
200 tximeleta.
pGuztira. 22 domi-
na; 18 urrezkoak.

Michael Phelps,taldekideekin, bere agurrekoan. HANNIBAL / EFE
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H orixe bakarrik falta zitzaion, aulkia
haustea. Esertzen ere ez diote uz-

ten gaixoari. Ez du urrezko dominarik ira-
bazi Londresen, ez du diplomarik ere lor-
tu, ez du telebista eta irrati saioetako
minutu bakar bat ere bete; egunkari
gehienetan ere azken lerroetan agertu-
ko da haren izena. Baina duintasuna
merezi du, gutxienez. Eta hori ere lapur-
tu egin nahi izan diote. «Azken unean
froga bat egin ziguten, eta, hark irabazi
zuenez [Juan Peralta nafarrak], hura ari-
ko da keirinean Londresen, eta ni abia-
duran».

Lotsatuta bezala egin zidan aitorpen
hori Hodei Mazkiaranek, Londresera
abiatu baino egun gutxi lehenago. Lau
urteko lana nahikoa ez, eta bost egun le-
henago «froga bat» egin behar. «Biok
nahi genuen keirinean lehiatu eta...».
Tonbola edo zer da hau? Milaka euro
kobratzen dituztenak erabakia hartzeko
gai ez zirenez, Palmara joan (Herrialde
Katalanak), 500 metroko eremuan fro-
ga egin, eta eskuak garbitu. Aurpegira
barre egitea da hori. Bi kirolari handi mu-
turtuta jartzea. «Giroa ona da, norma-
la...». Mazkiaranek berak ere ez zuen si-

nesten esaten ari zena. Lotsatuta egon
nintzen atzo haren lanari begira. Baina
lotsatuta egon beharko luketenak Lon-
dresko belodromotik urrun egongo zi-
ren, ziurrenik.

Ez nuen askoz gehiago espero, hala
ere, domina nahikoa eskura zeukan txi-
rrindulari bat kalean utzi dutenengan-
dik. Unai Elorriaga bizkaitarrak Munduko
Kopako proba irabazi zuen abenduan,
Calin, Kolonbian, baina Palmako erren-
dimendu altuko zentroan ez dagoenez...
Kirolak (ere) gehiegi dauka politikatik.
Zoritxarrez.

‘Off the record’
Unai Zubeldia

Duintasuna
galduta

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Ostegunean jokatu zen gizonez-
koen taldekako abiadura proba,
eta orduko amorrua baretu ezi-
nik dabil oraindik Scott Sunder-
land (Busselton, Australia, 1988).
Apirilaren 4an, Melbournen,
Munduko Txapelketa irabazita,

jokoetan dominaren bat kolkora-
tzeko faboritoetako bat zen Aus-
tralia. Baina laugarren amaitu
zuten Sunderlandek berak, Matt-
hew Glaeterrek eta Shane Perkin-
sek —Hodei Mazkiaran kanpora-
tu zuen atzo azken horrek—, Bri-
tainia Handia, Frantzia eta
Alemaniaren atzetik. Erabat etsi-
ta, abiadura proban ez parte har-
tzea erabaki zuen Sunderlandek.

Lehenik eta behin, zer moduzko es-
perientzia ari da izaten Olinpiar Jo-
koetakoa?
Lehen aldiz ari naiz parte hartzen
jokoetan, eta harrigarria ari da
izaten dena. Hemen ikusmin han-
dia sortzen du edozein ekitaldik
eta zaleak garrasika hasten dira
berehala. Ederra da giroa. Leku
guztietan dago giro bikaina, eta
olinpiar hirian ere izar handiak
ikusteko aukera daukagu: Kobe
Bryant NBAko jokalaria, Usain
Bolt [Glaeter taldekideari galdetu
behar izan dio jamaikarraren ize-
na botatzeko]... Munduko kirola-
ririk onenak inguruan dauzkagu,
eta, zalantzarik gabe, zoragarria
da bizitzan behin gutxienez hala-
koak bizitzea. Umetan telebistari
begira egoten nintzen Olinpiar
Joko guztietan, eta Australiaren
koloreak defendatzeko aukera
eman didate orain.
24 urte besterik ez dauzkazu, eta
Australiako talde handian zaude
jada.Zer sentitzen da entrenatzaile-
en aldetik halako konfiantza jasota-
koan?
Sinestezina da talde honen parte
izatea. Hori bai, pena handia dau-
kagu, lehengoan laugarren izan
ginelako taldekako abiadura pro-
ban. Munduko Txapelketa iraba-
zi genuen apirilean, etxean, eta
oso triste gaude Londresko emai-
tza honekin. Dominen borrokan
sartu nahi nuen lehen Olinpiar
Jokoetan, baina oso selekzio in-
dartsuak daude hemen. Beste ba-
tean izan beharko du.
Olinpiar Jokoena,hala ere,ez da kirol
lehia bakarrik. Zerbait gehiago ere
bada. Nola ari zara bizitzen jokoen
beste alde hori?
Oraingoz ez dugu aukera askorik
izan Londres erdialdera joan eta
lasai ibiltzeko, lehiaketan sartuta
ibili garelako. Baina egunotan jo-
ango gara taldekide guztiak, ar-

gazki batzuk ateraz eta zerbait
erosiz. Olinpiar hirikoa, berriz, es-
perientzia desberdina da, oso be-
rezia. Kirolari asko oso gertukoak
ari dira izaten, euretako batzue-
kin lasai hitz egiteko aukera ere
eduki dugu, eta, onerako, nahiko
harrituta geratzen ari naiz horre-
kin.

Zer azpimarratuko zenuke Olinpiar
Jokoetatik,onetik eta txarretik?
Txarretik oso zaila da zerbait esa-
tea. Onena, berriz, eguneroko mo-
mentu berezi horiek bertatik ber-
tara bizi izatea. Hain talde eta ki-
rolari handien ondoan egotea,
Chris Hoyrekin egon ahal iza-
tea... Handia da Olinpiar Jokoe-
tan sentitzen dena, eta, harriga-
rria bada ere, aukera hori izaten
ari naiz ni ere.
Nola hasi zinen pistako txirrindulari-
tzan? Errepidekoan aritu zinen au-
rretik edo pistak erakarri zintuen ha-
sieratik?
11 urterekin hasi nintzen pistako
txirrindularitzan, Busseltonen
bertan, nire jaioterrian, Austra-
lian. Aita ere txirrindularia izan
zen bere garaian, eta osaba bat, ai-
tona eta anaia zaharrena ere bai.
Egun batean bere proba bat ikus-
tera joan nintzen, eta ordutik ez
naiz geratu. Gure familian indar
handia dauka txirrindularitzak,
eta nik ere gozatu egiten dut kirol
honekin.

Scott Sunderland
Australiako pistako selekzioko txirrindularia

Lehen aldiz ari da parte hartzen jokoetan Scott
Sunderland australiarra, aurten taldekako abiaduran
munduko txapeldun izandakoa; triste antzean dago.

«Dominen borrokan
sartu nahi nuen lehen
jokoetan, baina...»

UNAI ZUBELDIA

Aipatzekoa.
pIzeba,jokoetan.
Scott Sunderlan ez
da bere familian jo-
koetan aritu den kiro-
lari bakarra.Izan ere,
izeba,Jenny Sunder-
land,1972ko Muni-
cheko Jokoetan aritu
zen,gimnastikan.

«Ikusmin handia dago,
eta zaleak garrasika
hasten dira berehala.
Ederra da»

«Jokoen gauzarik
onena? Chris Hoyrekin
egon ahal izatea,
adibidez»
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Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

S tratford auzoko argazkia
da. Olinpiar gunea atzean
utzi eta ezkerrera kilome-

tro erdi ibiltzea asko da hamabost
bat bulego eraikin ikusteko.  Kolo-
re, itxura eta tratamendu desber-
dina. Askotan, bezero jakin ba-
tzuei, etorkinak kasu, zuzenduak.
Etxeetan ere ugariak dira logelak
eta pisu osoa alokatzeko afixak.
«Stratford modan dago. Aurretik,
adibidez, Hackneyn gertatu den
bezala. Etxebizitzari dagokionez,
Londresko puntu bero bat da, eta
etxeen jabeek badakite». Azalpe-
na Lee Lingardena da, inguru ho-
rretan bizitzen hamahiru urte da-
ramatzan higiezin bulego bateko
langilea. 

Olinpiar Jokoak iraun bitarte-
an alokairua hogei aldiz igo duen
jaberik egon da, enpresaren ba-
tek amua irentsiko zain. Interne-
ten ere aurki daitezke egun bate-
rako 200 euro eskatzen duen jabe-

rik. Askok negozioa ikusi dute jo-
koetan, eta euren pisuetan bizi zi-
renak kaleratu egin dituzte. Lon-
dresko Udalak onartua da Strat-
ford inguruan 21.000 izan zirela
babes sozialeko etxea kolpetik es-
katu zuten familiak. Interneteko
solasguneetan sartzea aski da
alokairua kolpetik igo dioten bizi-
lagunen testigantzak jasotzeko.
«Lehen 400 euro balio zuen logela
bategatik 600 eskatzen dizkit
orain jabeak. Jokoengatik dena
igo dela esan dit». Londresen bizi
den espainiar baten hitzak dira. 

Olinpiar Jokoetako egoera, bai-
na, ezin da eredu modura hartu.
Interpretazio zabalagoa egin be-
har da benetako eragina sumatze-
ko, eta Lingardek egin du. «Azken
bost urteetan asko aldatu da in-
gurua, berpiztu egin da. Victoria
Station ez dago hain urrun, eta
jende berria iristen ari da. Adibi-
de bat, lehen, hilabetean 950 libra
(1.200 euro) balio zuen etxeak, eta
orain, jokoek eragindako berpiz-
kundearen eraginez, 1.200tik gora
(1.500 euro)». Bere bulegotik ez

oso urrun aldi baterako lanak es-
kaintzen dituen bulego bat dago,
eta eskaintza gehienetan soldata
zortzi eta hamabi liberakoa da or-
duko. Batez bestekoa hamar libe-
ra dira, bider 40 ordu astean lau-
rehun, hilabetean 1.200. 

Ingalaterran alokairu kontra-
tua bukatzean jabeak nahi beste
igotzeko eskubidea du, eta Lin-
gardek azaltzen duenez, jabeek
normalean etxe asko dituzte. Sal-

menta, berriz, ez dago puri-pu-
rian. «Hor bai nabaritzen dela kri-
sia, hurrengo urteetako bilakaera
ikusi behar da». Alokairuen ga-
restitzeak, era berean, auzoko jen-
dea aldatu du. «1990eko hamarka-
dan oso jende txiroa zegoen Strat-
forden, eta, apurka, maila ekono-
miko ertaineko jendea iristen ari
da, langile kualifikatuak. Aurre-
tik Islington edo Hackneyn gerta-
turikoa gertatuko da hemen». 

Olinpiar Jokoek bultzaturiko
eraldaketak Stratford eta inguruko
auzoetako alokairuen prezioa 
igo du, eta, bide batez, aldaketa
demografikoa eragin.

Auzo bat
alokagai

Stratfordetik gertu alokatzeko dagoen bulego eraikin bat. IMANOL MAGRO

Alokairuak
pIgoera. «Lehen
950 libra (1.200
euro) balio zuen
etxeak, jokoek era-
gindako berpizkun-
dearen eraginez,
1.200tik gora (1.500
euro)», analisia Lee
Lingardena da,
Stratfordeko higiezin
bulego batean ha-
mahiru urte dara-
man langile batena.

E zer baino lehen, zorrak kitatu, eta
atsegin handiz gainera. Zarauzko

triatloi talde-familiaren berri izan eta
Ainhoa Muruaren olinpiar balentriaren
argazki, bideo eta testigantza gehiago
nahi dituenak: poyetechannel taldea bi-
latu behar du Facebook edo Twitter
sare sozialetan. Txiste errazak egin zale-
entzat, poyete tranpolin mota bat da.

Kazetariari inplikazio emozionala
albo batera utzi behar duela erakusten
diote falkultatean. Distantzia jarri behar
duela. Askotan, baina, zaila da, are
gehiago, nire kasuan bezala, kirol ekital-

dia zaleen artean kamuflatuta ikusten
denean. Triatloi proba Zarauztik joanda-
ko zaleen berotasun eta tratu goxoan
ikusi nuen, Hyde Parkeko zubiaren albo-
an. Serpentine Bridge Murua’s Bridge bi-
lakatzeko mozioa aurkeztekotan nago
Londresko udaletxean.

Toki bikaina. Publikoki zoriondu nahi
dut mapa ikertu eta txokoa aukeratu
zuen kartografoari. Hamazazpi aldiz iku-
si genituen muturren parean lehiakide
guztiak. Onena, baina, konpainia. Eskai-
nitako jan-edanak; gordetako tokia;
parte hartzaile guztiei emandako ani-

moak... Euren kutuna Murua izan arren,
gogoangarria Zuriñe Rodriguez jota ikusi
zutenean eman zioten babesa. Oharrak
hartzeko koadernoa munduarengandik
babesteko ezkutua da kronistentzat,
baina ez du hunkitzeko ahalmena ozto-
patzen.

Eta are hobea bukaeran Muruarekin
topo egin, eta ospakizunak gertutik ja-
rraitu, filmatu eta argazkiak ateratzeko
erraztasunak. Hitz txarrik ez, dena bo-
rondate ona. Eskerrik asko, eta besarka-
da bat. Hala gustua ematen du kronikak
idatzi eta barrutik bizitzeak.

‘Betweenland’
Imanol Magro

Murua’s
bridge



10 berria
2012ko abuztuaren 5aEgitaraua eta emaitzakD

Igeriketa
p50 METROKOA (E)
DDominak
1. Ramoni Kromowidjojo (Herb.)
2. Aliaksandra Herasimenia (Bie.)
3.Marleen Veldhuis (Herb.)

p1.500 METROKOA (G)
DDominak
1. Sun Yang (Txina)
2.Ryan Cochrane (Kanada)
3. Oussama Mellouli (Tunisia)

p4X100 ESTILOAK (E)
DDominak
1. AEB
2. Australia
3.Japonia

p4X100 ESTILOAK (G)
DDominak
1. AEB
2. Japonia
3.Australia

Atletismoa
p20 KM IBILKETAN (G)
DDominak
1. Chen Ding (Txina)
2. Erick Barrondo (Guatemala)
3.Wang Zhen (Txina)

pDISKO JAURTIKETA (E)
DDominak
1. Sandra Perkovic (Kroazia)
2. Daria Pixtxalnikova (Errusia)
3.Li Yangfeng (Txina)

pLUZERA JAUZIA (G)
DDominak
1. Greg Rutherford (B. Handia)
2. Mitchell Watt (Australia)
3.Will Claye (AEB)

pHEPTATLOIA
DDominak
1. Jessica Ennis (Britainia Handia)
2. Tatiana Txernova (Errusia)
3.Liudmila Yosipenko (Ukraina)

Esgrima
pEZPATA TALDEKA (E)
DDominak
1. Txina
2. Hego Korea
3.AEB

Pista
pTALDEKAKO JAZARPENA (E)

DDominak
1. Britainia Handia
2. AEB
3.Kanada

Halterofilia
p94 KILOKOA (G)
DDominak
1. Ilia Ilin (Kazakhstan)
2. Aleksandr Ivanov (Errusia)
3.Anatoli Ciricu (Moldavia)

Olinpiar tiroa
pERRIFLEA.HIRU POSIZIO (E)
DDominak
1. Jamie Lynn Gray (AEB)
2. Ivana Maksimovic (Serbia)
3.Adela Sikorova (Txekia)

pTRAP-A (E)
DDominak
1. Jessica Rossi (Italia)
2. Zuzana Stefecekova (Eslovak.)
3.Delphine Reau (Frantzia)

Badmintona
pBANAKAKOA (E)
DDominak
1. Li Xuerui (Txina)
2. Wang Yihan (Txina)
3.Saina Nehwal (India)

pBINAKAKOA (E)
DDominak
1. Tin-Zhao (Txina)
2. Fuji-Kakiwa (Japonia)
3.Sorokina-Vislova (Errusia)

Tranpolina
pEMAKUMEZKOAK
DDominak
1. Rosannagh MaClennan (Kan.)
2. Huang Shanshan (Txina)
3.He Wenna (Txina)

Arrauna
pSCULL BANAKA (E)
DDominak
1. Miroslava Knapkova (Txekia)
2. Fie Udby Erichsen (Danimarka)
3.Kim Crow (Australia)

pSCULL BIKOITZA ARINA (G)
DDominak
1. Rasmussen-Quist (Danimark.)
2. Purchase-Hunter (B. Handia)
3.Uru-Taylor (Zeelanda Berria)

pSCULL BIKOITZA ARINA (G)
DDominak
1. Copeland-Hosking (B. Handia)
2. Xu-Huang (Txina)
3.Giazitzidu-Tsiavu (Grezia)

pSCULL LAUKOITZA (G)
DDominak
1. Britainia Handia
2. Australia
3.AEB

Finalak
12:00.Atletismoa.Maratoia (E).
13:00.Tenisa.Binakakoa (E),bina-
kako mistoa eta banakakoa (G).
13:30.Olinpiar tiroa.Pistola 50
metrokoan (G).
14:00.Badmintona.Banakakoa (G).
14:00.Bela.Star (G).
15:00.Bela.Finn (G).
15:00.Gimnastika artistikoa.Zo-
rua (G).
15:15.Badmintona.Binakakoa (G).
15:50.Gimnastika artistikoa.Jau-
zia (E).
16:30.Halterofilia.75 kilotik gora-
koa (E).

16:41.Gimnastika artistikoa.Zaldi
arkoduna (G).
19:16.Pista.Kilometrokoa (G).
20:03.Borroka greko-erromatarra.
55 kilokoa (G).
20:00.Jauziak.3 m.plataforma (E).
20:15.Esgrima.Taldekako floretea
(G).
20:35.Atletismoa.Luzera jauzia (E).
20:48.Borroka greko-erromatarra.
74 kilokoa (G).
21:20.Atletismoa.Mailu jaurtiketa
(G).
22:10.Atletismoa.400 metrokoa
(E).
22:25.Atletismoa.3.000 metro he-
sidunak (G).

22:50.Atletismoa.100 metrokoa
(G).

Euskal herritarrak
10:00.Pablo Carrera.Olinpiar ti-
roa.50 metro pistolarekin.
13:00.Iker Martinez eta Xabi Fer-
nandez.Bela.49er mailako 12.eta
13.estropadak.
20:30.Eskubaloia (emakumez-
koak).Norvegia-Espainia (20:30).
13:00 (bihar).Iker Martinez eta
Xabi Fernandez.Bela.49er maila-
ko 14.eta 15.estropadak.
17:08 (bihar).Leire Olaberria.Pis-
ta.Omniuneko lehen hiru probak.

20:30 (bihar).Eskubaloia (gizo-
nezkoak).Espainia-Kroazia (20:30).

Telebistak
La1.09:30.14:30ak arte,eta gero
15:00etatik 23:45ak arte.Jarraian
laburpena.
Teledeporte.10:00.02:00 arte
zuzenean.Ondoren,laburpena.
France2.11:45.13:00 arte zuzene-
an.Gero,14:45etik 20:00etara,eta
20:40etik 01:00etara.
France3.09:00.12:00 arte zuze-
nean.Gero,12:55etik 14:45era,eta
19:55etik 20:35era.

JEmaitzak

1.AEB 26 11 15 52
2.Txina 25 16 12 53
3.Britainia Handia 13 7 8 28
4.Hego Korea 9 3 5 17
5.Frantzia 8 6 8 22
6.Alemania 5 9 6 20
7.Italia 5 5 3 13
8.Kazakhstan 5 0 0 5
9.Ipar Korea 4 0 1 5
10.Errusia 3 16 9 28
11.Herbehereak 3 1 4 8
12.Hegoafrika 3 1 0 4
13.Zeelanda Berria 3 0 4 7
14.Japonia 2 10 12 24
15.Kuba 2 2 1 5
16.Hungaria 2 1 2 5
17.Polonia 2 1 1 4
18.Ukraina 2 0 5 7
19.Australia 1 12 7 20
20.Errumania 1 4 2 7
21.Kanada 1 3 6 10
22.Bielorrusia 1 2 2 4
23.Danimarka 1 2 2 5
24.Txekia 1 2 1 4
25.Brasil 1 1 4 6
26.Kroazia 1 1 0 1
27.Eslovenia 1 0 2 3
28.Etiopia 1 0 0 1
28.Georgia 1 0 0 1

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.
28.Lituania 1 0 0 1
28.Suitza 1 0 0 1
28.Venezuela 1 0 0 1
33.Mexiko 0 3 1 4
34.Suedia 0 3 0 3
35.Kolonbia 0 2 1 3
35.Espainia 0 2 1 3
37.Eslovakia 0 1 3 4
38.India 0 1 2 3
39.Belgika 0 1 1 2
39.Indonesia 0 1 1 2
39.Kenya 0 1 1 2
39.Mongolia 0 1 1 2
39.Norvegia 0 1 1 2
39.Serbia 0 0 1 1
45.Egipto 0 1 0 1
45.Guatemala 0 1 0 1
45.Thailandia 0 1 0 1
45.Taipei 0 1 0 1
49.Grezia 0 0 2 2
49.Moldavia 0 0 2 1
51.Azerbaijan 0 0 1 1
51.Hong Kong 0 0 1 1
51.Iran 0 0 1 1
51.Qatar 0 0 1 1
51.Singapur 0 0 1 1
51.Tunisia 0 0 1 1
51.Uzbekistan 0 0 1 1

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.

JDominak
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Urrea eta zilarra irabazi 
zituen Sebastian Coek 
Moskuko jokoetan, bai eta 
Los Angeleskoetan ere.
BERRIA

U rrea eta zilarra. Moskuko 1980ko
Olinpiar Jokoetan irabazitako do-

minek letra larriz idatzi zuten Sebastian
Coeren izena atletismoaren historian.
Urrea eskuratu zuen 1.500 metrokoan,
eta zilarra 800 metrokoan. Londresen
sortu zen Coe, 1956. urtean. Hamabi ur-
terekin hasi zen atletismoan, eta Mos-
kun egindako lanak kirol horretako izar
bilakatu zuen, betiko.

1.500 metroko lasterketako urrea,
neurri batean, ezustea izan zen Coeren-
tzat. Steve Ovett herrikidea zen irabaz-
teko faborito. Coe, berriz, 800 metroko-

an jotzen zuten denek irabazletzat, las-
terketa hasi aurretik. Baina alderantziz
gertatu zen. 1.500ekoan nagusitu, eta
zilarra lortu zuen 800 metrokoan.

1984ko Los Angelesko jokoek erre-
bantxarako aukera eman zieten bi atle-
tei. Baina Ovett ez zen aurkari izan Coe-
rentzat. 800ekoan, ezustean, Joaquim
Cruz brasildarra nagusitu zen, eta 1.500
metrokoan, berriz, bere nagusitasuna
berretsi zuen Coek. 1990ean utzi zuen
kirola, eta politikan aritu zen gero. Lon-
dresko Jokoetako Antoketa Batzordeko
presidentea da egun.,Edurne Elizondo

Atzera begira 

D1980
Sebastian Coe

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

K ostako da Olinpiar Joko-
ez hain sutsuki hitz egin-
go duen norbait aurki-

tzea. Apologeta hutsa da. «Kirola-
ren summum-a direlako. Kirol
guztiak nahastuta, mundu guzti-
ko jendea, nazio txikiena eta han-
diena elkarrekin… Nire esperien-
tziagatik diot. Esaterako, bela edo
zaldiketako kirolariak 
–normalean, aberatsak– eta hal-
terak eta boxeolariak –normale-
an txiroagoak– elkarri laguntzen
eta elkar animatzen ikustea gau-
za handia da». Maite Zuñigak (Ei-
bar, 1964), gainera, badaki zeri bu-
ruz ari den, hiru Olinpiar Jokoe-
tan hartu baitzuen parte: Seulen,
Bartzelonan eta Atlantan. 

Ziur asko, Zuñigada olinpiar
ibilbide oparoena egin duen ema-
kumezko euskal atleta. Seulen
lehiatu zenean, 40 urte ziren ez ze-
la euskal emakumezkorik aritu
jokoetan. Blanca Lakanbra eta
Amaia Garbaio ziren bolada hau-
tsi zuten beste biak. Seulen, gaine-
ra, arrakastaren eztia dastatu
zuen, zazpigarren izan baitzen 800
metrokoan. «Antolakuntzan ez zi-
ren onak izan. Olinpiar Hiria ez ze-
goen garbia, janarekin ere kontuz
ibili behar genuen, bidaia oso go-
gorra izan zen… Baina emaitza
ona bada, dena aldatzen da, baita
pertzepzioa ere. Oso oroitzapen
polita dut». 

Seuldik, desfilea du gogoan, eta
egun hartako beroa. «Oroitzen
naiz Espainiako printzesetako
batek zeramala bandera. A zer-
nolako beroa! Denak belarretan
botata, elastikoan… eta, aizu,
printzesak sei ordu egin zituen
han zutik, eguzkitan, jaka eta ka-
pela kendu gabe, eta txintik esan
gabe. Ez naiz monarkiaren ingu-
ruko eztabaidan sartuko, baina
zuzentasun hura ez dut inoiz
ahaztuko».

Oroitzapen gozoenak, baina,
Bartzelonakoak dira. «Arlo guz-
tietan langa oso goian jarri zuen,
bereziak izan ziren». Eta, Zuñiga-
rentzat, sendagarriak ere bai.
«Oso une txarrean iritsi nintzen.
Kirol arloan zein arlo pertsonale-
an urte gogorrak izan ziren. Heda-
bideek ez ninduten kontuan har-
tzen. Baina ni agertu nintzen,
‘Maite, Maite da oraindik’ esan
nuen. Eta hark nire ibilbidea bete
zuen». Zuñiga seigarren izan zen
1.500 metrokoan, bigarren diplo-
ma. «Bultzada handia izan zen.
Dena gozatzen duzu. Emaitza ona
denean gauza txarrak ahaztu egi-
ten dira. Hori dute Olinpiar Joko-
ek… hango espiritua ezin da beste
inon bizi». Atlantan ere egon zen,
1996an, «baina ez zen gauza bera».
Kirol emaitzak ez ziren onak izan,
eta ez du oroitzapen onik. «Olin-
piar Hiria urrun zegoen».

Korrika gozatu zuen Zuñigak,
baita ikusle modura ere. «Denak
ikusi nituen, Florence Griffith,
Dwayne Johnson, Carl Lewis…

Seul harrigarria izan zen. Beti sor-
tu didate ikusmina atleta beltzek.
Horiek gorputzak horiek, mugi-
tzeko modu propioa, beti eskan-
dalua sortzen… Edozeini konple-
xuak sortzeko modukoa [barrez].
Jokoen beste gauza on bat da hala-
koekin bizi ahal izatea». Hamar
urte geroago tartanetik gertu ja-
rraitzen du, Espainiako Atletis-
mo Federazioko teknikaria baita.
Bokazio falta sumatu du, baina
ale onak egon badaudela uste du.
Asko eta azkar hitz egiten du, eta
adeitsu. Egunotan telebistari
«itsatsita» dago, kirol guztietako
probak jarraitzen. 

Eta Maite,
Maite zen 
oraindik

Diploma bat lortu zuen Seulen, eta
beste bat Bartzelonan, eta maitasunez
deskribatu ditu jokoak. Maite Zuñiga
da ziurrenik Euskal Herriko inoizko
emakumezko atletarik onena.

Maite Zuñiga, ahalegin betean, 1988ko Olinpiar Jokoetako finalean. BERRIA

Laburrean
pBi proba ezberdin.
Seulen zazpigarren
izan zen 800 metro-
koan eta Bartzelo-
nan seigarren 1.500
metrokoan.
pOrain,teknikari.
Zuñigan atletismo
munduan lanean ja-
rraitzen du.
Espainiako Federa-
zioko teknikaria da,
eta gazte mailako
atletekin egiten du
lan Madrilen.

Jokoetan emaitza ona
bada, une txar guztiak
ahaztu egiten dituzu...
Hori dute berezia»
MAITE ZUÑIGA
Atleta izandakoa

‘‘
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Ezustekoa
SASKIBALOIA›Erru-
siak Espainiari eman
ziona. 77-74 irabazi
zuen, eta ataka zai-
lean utzi Espainia:
gauzak ondo, azken
laurdenetan Argen-
tina, eta finalerdie-
tan AEBak izanen
dituelako aurkari.

A
Ikusle pribilegiatuak. Hyde Parkeko inguruetan jokatu zen emakumezkoen triatloia, atzo. Igeriketako
proba parkeko aintziran egin zen, eta igerilariak lanean hasita, han agertu zen ahate sendi hori, bere eguneroko

osteratxoa egitera. Ikusle pribilegiatuak, edo beren ohikotasuna hautsi duten bisitari desatseginak? Antolatzaileek
ahaleginak eta bi egin dituzte zirkuitua ixteko, baina ahateak ez zituzten aintzat hartu, nonbait. CHRISTIAN CHARISIUS / EFE

Savelievak eta Hye Soonek
jokatuko dute lehen dema
BOXEOA›Gaur jokatuko da
Olinpiar Jokoetako emakumez-
koen lehen boxeo borroka. Euli
pisuen mailan lehiatuko dira
Eleva Savelieva errusiarra eta
Kim Hye Soon iparkorearra.
Londresko Arena Excel pabi-
lioian jokatuko dira borrokak.
Savelieva errusiarra munduko
txapelduna izan zen 2010. urte-
an, eta bera da faboritoetako
bat. Iparkorearra kanporatu
zuen txapelketa hartan, hain
zuzen ere, eta mendeku gosez
arituko da gaur hura. Euli pisu
eta pisu arin eta ertainean joka-
tuko dira borrokak Londresen.

Lau kirolari kanporatu
dituzte, dopinagatik
ZIGORRA›Lau kirolari kanpora-
tu dituzte Olinpiar Jokoetatik
azken orduetan. Ostiral iluntze-
an Victoria Baranova txirrindu-
lari errusiarra kanporatu zuten,
testosterona hartu zuela aitortu
ostean. Atzo, berriz, beste hiru.
Kyssia Da Costa arraunlari bra-
sildarra, lehiatu aurretik, haren
federazioak. Diego Palomeque
kolonbiarrak, 400 metroko
korrikalariak, positibo eman du
testosteronarekin. Amine Laalu
marokoarrak ere positibo eman
du, furosemidarekin, eta ez du
1.500 metrokoan parte hartze-
ko aukerarik izango.

AzkenaDberria
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E txeko helbidea esan diodanean,
hasperen luze bat egin du.Ez dut

ulertu zergatik.Egun txarra izango zuela
pentsatu dut.

-Nola egon da trafikoa egunotan?
Zenbat denbora pasatuko dugu gutxi
gorabehera Londresko zentrora iristen?
—galdetu diot taxi gidariari—.

Haserre tonuz tindaturiko bakarrizke-
ta bati eman dio nire galderak hasiera.

-Irakeko gerra garaitik ez dut hain be-
zero gutxi izan.Gobernuak jende guztia
ikaratu du.Jendeak alde egin du Lon-
drestik.Lau ordu eman ditut zain hemen
zu hartu aurretik.Hurrengo egunean
gauzak hobetuko zirela pentsatuz pasa-

tu dut ia astebete.Baina honek ez dauka
itxura onik.Nire lankide batzuek taxia
garajean sartu dute,ez du merezi aire-
portuan zain eman behar baditugu hain-
beste ordu.

Zein fikzio ari zitzaidan kontatzen?
Munduko aireporturik jendetsuena da
Heathrow.Olinpiar Jokoen erdian gaude.

Hizketan jarraitzen zuen,nik ezer esa-
ten ez banion ere.

-Itxaropen handia genuen,gure nego-
ziorako inoiz baino garai hobea izatea
espero genuen.Eta begira zer gertatu
den.Normalean,Londresa etortzen den
turista,hiria ikusi,erosketak egin edo
museoetan interesatuta dagoen hori,

oraingoan ez da etorri,hotelak eta he-
galdiak askozaz garestiago zeudelako.
Eta gainerako denak Stratford inguruan
daude.Han ez dago taxilari guztiontzat
lekurik,ordea.Entzuten al duzu isiltasu-
na hemen inguruan? Non dago klaxonen
hotsa?

Taxilaria kontatzen ari zitzaidan hitz-
aspertua sinestea zaila egiten zitzaidan.

Etxera iristean,normalean taxiak erre-
serbatzen ditudan enpresara deitu dut.
Dirudienez,lehenengo astean beste
edozein asteburutan baino kotxe gutxia-
go atera omen dituzte.Taxi gidariaren
errealitatea,akaso,ez zegoen hain dis-
tortsionatua.

‘London calling’
Garazi Goia

Taxian
«
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Aparatuetako lehen
finalak jokoan gaur
GIMNASTIKA ARTISTIKOA› Bi
eguneko atsedenaren ostean,
gaur bueltatuko dira lehiaketa-
ra gimnastika artistikokoak.
Gizonezkoetan, zoruko eta zaldi
uztaiduneko finalak jokatuko
dira, eta, emakumezkoetan,
jauzia. Zou Kai txinatarra da
oraingo txapelduna zoruan, eta
lanak izango ditu ohore hori
mantentzen, Kohei Uchimura
japoniarra izanen baitu aurkari.
Zaldi uztaidunean Louis Smith
britainiarra da urrea lortzeko
faboritoa, eta emakumezkoen
jauzian, McKayla Maroney
estatubatuarra.



Jelena Isinbaieva errusiarra, atzo, pertika jauziko finalean. ROBERT GHEMENT / EFE

Hirugarrenik ez
Erronka handi samarra zeukan Jelena Isinbaievak: hirugarrenez jarraian 

olinpiar urrea irabaztea.Ezin izan du lortu.Hirugarren gelditu da,

Suhr estatubatuarraren eta Silva kubatarraren atzetik.D07

M o Farrah Britainia Handi-
ko atletarik laudatuene-

takoa da orain, eta somaliarra
da izatez. He Zi Wen Espainiako
mahai teniseko jokalaririk
onena da, eta txinatarra da iza-
tez (Juanito deitzen diote
espainiarrek). Bernat Lagat
atleta estatubatuarra keniata-
rra da izatez, Rashid Rmazi atle-
ta bahraindarra marokoarra da
izatez, Saif Saaeed Shaheen
Qatarrekin ari da, baina kenia-
tarra da izatez eta Stephen
Cherono du izena, Zenebech
Tola atleta ere Qatarrekin ari-
tzen da, baina etiopiarra da iza-
tez, eta Maryan Jusuf Jamal du
izena.

Orain arte Espainiari dominak
eman dizkioten bi kirolari baka-
rrak, Mireia Belmonte eta Maia-
len Chourraut, kataluniarra eta
euskal herritarra dira izatez. Bri-
tainia Handiko futbol selekzio-
ko kapitainak, Ryan Giggsek, ez
du God save de Queen ereserki-
rik abesten taldekideekin bate-
ra, eta eskoziarra da izatez.

Ryan Lochte igerilari estatu-
batuarrak Aranburu du bigarren
abizena, kubatarra delako
haren ama, eta euskal jatorri-
koa. AEBen gimnastika selek-
zioan bada bat gimnasta bat
Orozco abizena duena, eta
Guatemalari historiako lehen
domina eman dion atletak
Barrondo du izen ondokoa.

Banderez eta nazio senti-
menduaz nahi nuen jardun,
baina hari-mutur guztiak mata-
za berean bildu ezinda nabil.
Eskerrak Urtzi Urrutikoetxeak
argitu zidan bidea herenegun,
berripaper honetan bertan,
bere Leku-lekutan-etik: «Esta-
tua badaukazu eta bandera
astintzen baduzu, kirola bultza-
tzen ari zara, baina estaturik ez
baduzu, politika egiten zabiltza.
Beraz, politika ez egiteko, esta-
tua behar duzu». Izatea, jato-
rria, bandera eta estatua. Mata-
zarik ezin bilduta jarraitzen dut
oraindik. Barka.

‘Citius, altius, fortius’
Enekoitz Telleria

Ryan Lochte
Aranburu
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Pista DLeire Olaberriak hamabigarren 

bukatu du omniuneko lehen saioa.

Bela DMartinez eta Fernandez 

finaletik kanpora gelditu dira.

Atletismoa DJamaikarrek ez dute 

kontrariorik abiadura probetan.

www.berria.info/londres12
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Buruan diploma duela egingo du
debuta gaur Juan Peraltak, keirinean

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Ez da prestaketarik onenarekin
iritsi Juan Peralta (Zarrakaztelu,
Nafarroa, 1990) Olinpiar Jokoeta-
ra, azken unean esan ziotelako
keirinean ariko zela; abiadura
proban zen lehiatzekoa hasieran.
«Baina zentzuz jokatu dutela uste
dut, eta, azkenean, nahi nuen pro-
ban parte hartuko dut». Gaur goi-
zean egingo du debuta nafarrak
Olinpiar Jokoetan, Euskal He-
rrian 11:00ak direnean. Sailkapen
probak izango dira lehenengo ho-
riek, eta kalean geratzen direnek
bigarren aukera ere izango dute,
12:19an. Lehen bi sailkapen proba

horietatik hamabik egingo dute
aurrera. 17:34an jokatuko da gero
bigarren sailkapen proba, eta sei
onenek jokatuko dute finala,
18:57an. Gainerakoek 7. postutik
12.era artekoak zehaztuko dituz-
te beste txanda batean. 

Zalaparta handi samarra dago
Espainiako Txirrindularitza
Federazioaren barruan, eta, giro
horretan, ez da erraza emaitza
onak lortzea. Arazoaren muinera
jo du Peraltak berehala. «Jokoe-
tako proba bakoitza gehiegi pen-
tsatu gabe izendatu zioten txi-
rrindulari bakoitzari, eta
azalpenak eskatu nizkien nik».
Abiaduran jarri zuten Zarrakaz-
telukoa. «Baina nik ere keirinean
lehiatu nahi nuela esan nien».

Hodei Mazkiaran eta bien artean
test bat egingo zutela erabaki
zuten azkenean. «Keirinak abia-
durak baino joko gehiago ematen
du. Litekeena da emaitza txarra
lortzea, hasterako kalera joatea,
baina arrakastarako aukera ere
handiagoa da». Mazkiaranek
larunbatean amaitu zituen abia-
dura probako lanak, eta Peralta-
ren txanda izango da gaur.

Pixka bat asmatuta...
«Tentsio handiarekin» bizi izan
zuen nafarrak Mallorcako froga.
Baina ahaztu du, eta «dena ema-
teko asmoz» iritsi da Londresera.
«Azken emaitzak kontuan hartu-
ta, argi dago oso zaila izango dela
emaitza ona lortzea. Baina proba
honetan oso gutxi behar da fina-
lerdietan sartzeko». Diploma lor-
tuta «erabat gustura» egingo
luke etxerako bidea. «Baina pau-
soz pauso joango gara».

Faboritoen izenak aipatzen
hasi, eta berehala agertu da Chris
Hoyren izena. «Britainia Han-
dian hura da joko hauetako iku-
rra; keirina irabazteko faborito
argia da, Maximilian Levy alema-
niarrarekin batera». «Umetako
ametsa» beteko du gaur Peraltak.
«Gurearen gisako kirol gutxitue-
tan, jokoetara joatea da lor daite-
keen gauzarik handiena».

Horregatik ari da gozatzen
hainbeste olinpiar hirian ere.
«Rafa Nadal ezagutzeko gogoa
neukan, izugarri gustatzen zaida-
lako kirolari gisa. Baina azkene-
an ezin izan da etorri. Baina
Gasol bera, eskubaloikoak…
Harrigarria da dena». Esperien-
tzia bikain hori diploma eskura-
tuta biribildu nahiko luke Peral-
tak. «Edo, zergatik ez, finalean
sartuta». Irabazi zion final txiki
bat Mazkiarani. Orain, benetako-
an eman nahi du maila.

Aipatzekoak.
pMunduko Kopa.
Juan Peraltak ba-
dauka itxaropenera-
ko datu bat: aurten,
Munduko Kopako
proban, Pekinen, kei-
rinean lortutako lau-
garren postua. Abia-
duran lehiatu da
gehiago, baina keiri-
neko Espainiako txa-
pelduna ere hura da.

Unai Zubeldia    Londres
,Berriemaile berezia

Erregulartasuna saritzen du om-
nium probak, eta ezertan izar ha-
rrigarria izan gabe, bide horreta-
tik dominen borrokan sartzeko
helburuarekin ekin zion atzo
Olinpiar Jokoetako lanari Leire
Olaberriak. Baina ez zuen gehiegi

asmatu. Seigarren abiadako irte-
eran, 13. puntuazioan, eta 12. kan-
poraketan. Egunaren amaieran,
12. postuan. Faboritoekiko urru-
tiegi, gaur dominen borrokara
gerturatzeko. «Galdu dut jada bo-
rroka hori», aitortu zion lanak
amaitu berritan BERRIAri.

Hasi, ez zen gaizki hasi ikazte-
gietarra. Abiadako irteera da Ola-
berriaren probarik gustukoene-
takoa, kanpoko ezaugarriek ez
dutelako eraginik izaten proba
horretan. Erlojuaren aurkako
proba da, azken batean. Eta den-
borarik onenen artean seigarrena
lortu zuen gipuzkoarrak. Sei pun-
tu. Hasiera txukuna. «Nire denbo-
rarik onena egin dut, eta horixe
espero nuen». Laura Trott britai-
niarrak irabazi zuen lehen proba

hori, etxeko zaleen gozamenera-
ko, Clara Sanchez frantziarraren
eta Annette Edmondson austra-
liarraren aurretik.

Abiadako irteeran txukun ari-
tu ondoren, ordea, puntuazio pro-
ban okertu zen dena. «Esku-esku-
ra eduki dut lasterketa». Buruan
ekin zion probari. «Eta lehen bi es-
printetan sartu naiz. Ez ziruditen
oso zailak, baina bete egin naiz
pixka bat». Esprintatu berritan
gorpuztu zen itzulia irabazteko
saioa, bost txirrindularikoa. «Eta
garaipena hor zegoela ikusten
nuen». Jo zuen aurrera. «Eta sar-
tzeko zorian egon naiz». Baina be-
te egin zen. 20 puntuko saria esan
nahi du itzulia irabazteak.

Gorputza bere onera ekarri ezi-
nik, tropelera itzuli behar izan

zuen. «Bat egitera nindoala, pun-
tuak banatu dituzte itzuli batean,
abiadura bizkortu dute aurreko-
ek, eta ezinean geratu naiz. Psiko-
logikoki oso gogorra izan da mo-
mentu hori». Malgorzata Wojtyra
poloniarra izan zen onena pun-
tuazioan, Tatsiana Xarakova bie-
lorrusiarraren eta Tara Whitten
kanadarraren aurretik. Bigarren
proba horren ondoren, Sarah
Hammer estatubatuarra zegoen
buruan, Whittenekin berarekin
berdinduta (10 puntu), eta zortzi-
garren postuan zen Olaberria, 19
punturekin.

«Adi nengoen,baina...»
«Nik huts egin dut, eta nik ordain-
duko dut». Etsita eta burumakur
amaitu zuen puntuazio proba
ikaztegietarrak, eta kanporaketa
proban ere ez zen oso abil ibili.
«Dena ahaztu beharra neukala
ikusi dut, eta oso ondo sentitu
naiz, oso-oso adi nengoen. Baina
hutsegite txiki bat eduki dut, eta
jokoz kanpo utzi nau». Lasterke-
tan sartuta zegoela aitortu zuen
Olaberriak. «Baina, ohartzerako,
kalera». 12. postua kanporaketan,
eta 12. egunaren amaieran ere, 31
punturekin. «Ez dut uste nire pos-
tua hori denik, baina gaurko lana-
ren ondorioa da. Beraz, onartu
beste erremediorik ez dago. Beti
esan izan dut omniuma horrela-
koa dela».

Bi eguneko lehia izaten da om-
niuma. Jazarpena, Scratch-a eta
500 metroko proba izango dituzte
gaur. «Badakit podiuma jada ez
dela nire helburua. Aurretik ere
ez zegoen erraza, baina saiatuko
naiz ahalik eta posturik onena lor-
tzen. Ea diploma lortzeko gai ga-
ren». Puntuazio probaren ondo-
ren hasi zen lanean ikaztegieta-
rraren burua, eta ikusi egin be-
harko da gaur zer maila emateko
gai den. Goiz-goizetik hasi behar-
ko du emaitza onak pilatzen diplo-
ma lortzeko borrokan sartzeko.
Ez zen nahi zuena, baina helburu
polita da hori ere.

«Nik huts egin dut»
Dominen borrokatik oso urrun
geratu da Leire Olaberria
omniumeko lehen hiru probak
jokatuta, 12. postuan, eta gutxienez
diploma lortzen saiatuko da gaur.

Leire Olaberria, ahalegin betean, atzo, abiadako irteeran. CHRISTOPHE KARABA / EFE

Sailkapena
1. Lara Trott 

(B. Handia)         12 pt.

2. Sarah Hammer

(AEB)                          12 pt.

3. A.Edmondson

(Australia)           17 pt.

12. Leire Olaberria 

(Espainia)            31 pt.
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Olinpiar Jokoetan ari diren esku-
baloi jokalariek partida bat dute
gorriz markatuta egutegian. Hu-
tsik ezin egin den eguna da, domi-
nen lehiaren muga, gerora podiu-
mera igotzeko bi aukera ematen
dituen norgehiagoka. Final-laur-
denetako kanporaketa da, eta Es-
painiako selekzioak, eta bide ba-
tez bertan ari diren jokalari eta
hautatzaileak, gaur pasako dute
azterketa hori, Kroaziaren aurka,
Copper Box-ean (14: 30). Kontra-
rioak neurria hartua dio Espai-
niari, baina irabaztea posible da.
Lortuz gero, Espainiak inoizko
emaitzarik onena lortuko luke
Olinpiar Joko batzuetan. 

Jorge Dueñasek zuzentzen di-
tuen jokalariak konfiantzaz lepo
iritsi dira kanporaketetara. Le-
hen partida galdu eta bigarrena
berdindu ondoren, lehen fase bu-
kaera bikaina egin dute, hiru par-
tida jarraian irabaziz, Azkeneko-
an Norvegia garaitu zuten (25-20),
Munduko, Europako eta Olinpiar
txapelduna. Kroazia, gainera, bi-
kain ezagutzen duten talde bat
da, azken bi hilabeteetan hiru
partida jokatu baitituzte elka-
rren aurka. Bat, ofiziala, Olinpiar
Jokoen atarikoan; eta beste bi la-
gunartekoak, prestaketan.

Hiru partida horietatik bi Kroa-
ziak irabazi zituen, 23-22 ofiziala,
eta 30-26 lehen lagunartekoa. Es-
painiak, berriz, hiruetan azkena
irabazi zuen, 27-29. Aurkariak bi-
garren bukatu du bere multzoan,
baina postu engainagarria da,
Brasilekin berdinduta izan baita.
Sendotasun irudi handia eman
du. Gol gehien sartu dituen taldea
izan da (145), baina zifra hori az-
tertzean kontuan hartu behar da
euren multzoa bigunagoa zela,
Bretainia Handia edo Angola be-
zalako selekzioekin. Hori bai,ger-
tutik zaindu beharreko jokalaria
zein den argi dago: Andrea Pene-
zic. Ezker albokoa Jokoetako go-
leatzaile nagusia da. 

Euskal herritarrak,ondo 
Bost dira Espainiako selekzioan
ari diren euskal jokalariak, eta
haien garrantzia ezberdina izaten
ari dira. Aulkian, Jorge Dueñas
lan ona egiten ari da, eta azken
partidan jokalarien esfortzua do-
sifikatzen jakin zuen, nekea arin-
tzeko. Jokalariei dagokienez, Nely
Carla, Eli Pinedo eta Andrea Bar-
no rol garrantzitsua jokatzen ari
dira; Patricia Elorzak minutu gu-
txiago jokatu ditu baina partida
guztietan kantxaratu da. 

Carla taldeko bigarren golea-
tzaile nagusia da, 20 gol sartuta.
Pinedok, berriz, hamar sartu ditu
eta lan handia egin du defentsan.
Barnok sei sartu ditu, eta bere mi-
nutuetan intentsitate handiz
kantxaratu da, batez ere defentsa
lanean estutzeko. Elorzak, azke-
nik, ez du golik sartu. Beste joka-
lariei dagokienez, nabarmentze-
koa da Silvia Navarro Itxakoko
atezain ohiaren lana, jokoetako
bigarren geldiketa batez besteko-
rik onena duelako: %39.

Final-laurdenetako kanporaketa
jokatuko du gaur Espainiako
selekzioak Kroaziaren aurka, azken
hilabeteetan aurrean maiz izan
duen kontrario gogorraren aurka.

Kale egin ezin den eguna

Espainiako selekzioko Andrea Barno jokalari nafarra, Norvegiaren aurkako partidan. JAVIER LIZON / EFE

Datua.
pGaurko partidak.
11:00ean jokatuko
da lehen final-laur-
dena: Brasil-Norve-
gia. Bazkalorduan
izango da Espainia-
ren txanda, Kroazia-
ren aurka (14:30),
eta arratsaldean jo-
katuko dira beste bi
final-laurdenak:
Errusia-Korea
(18:00) eta Fran-
tzia-Montenegro
(21:30).
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I.M. Londres
,Berriemaile berezia

Zirraraz bizi ditu jokoak, kantxa
barruan zein kanpoan. Emaitzak
lagun ditu gainera, baina Barnok
(Lizarra, Nafarroa, 1980), argi du
mundu bat dagoela gaur irabazi
eta galdu artean.
Zer moduz daramazu tratua? Bost
partida,bederatzi egunetan.
Ondo, ez pentsa. Ez dakit jokoe-
tan egotearen ilusioarengatik
den, baina nekeari ere hobeto egi-
ten zaio aurre.
Errekuperazio lan berezirik egiten al
duzue?
Goizero fisioa dugu, nahi duena-
rentzat, eta gero Olinpiar hirian
ur hotz putzu handi batzuk dau-
de, oso onak dira hankentzako. 
Gaur da egun garrantzitsuena, do-
minen langa.
Bai, hala da. Final-laurdenak pa-
saz gero etor daitekeen guztia ona
da. Aurreko guztiak ezertarako
balio ez duenik ez dut esango, bai-
na gaur galtzea oso gogorra litza-
teke, beti izango dugulako bu-
ruan gertu gelditu ginela. 
Nolakoa da Kroazia?
Oso ondo elkar ezagutzen dugu.
Gurearen antzeko jokoa egiten
du, oso borrokalariak dira eta ez
dute izar handirik. Sasoi onean
daudela nabarmenduko nuke.
Dena den, irabazi dezakegun par-

tida bat da, eta argi dut oso estua
izango dela. 
Lehen fase ona egin duzue.
Korearen aurka oso gaizki joka-
tuta galdu genuen, eta porrot ho-
rrek esnarazi egin gintuen. Gora
egin behar zela esan genuen alda-
gelan. Frantziaren aurkako ber-
dinketa pena izan zen, baina gero
jarraian irabazi diogu Suedia, Da-
nimarka eta Norvegiari, eta ho-
rrek konfiantza ematen du.
Jokoetan jokoa desberdina al da?
Giroa da desberdina, lehen egu-
netik pabilioia goraino egon dela-
ko, eta gustua ematen du 7.000
ikusleren aurrean jokatzeak. Pis-
ta barnekoari dagokionez, ez dut
aldaketarik sumatu Munduko
edo Europako txapelketekiko. 
Zure lanarekin konforme?
Bai, gustura nago. Badakit nire
rola zein den, defentsan estutzea,
eta erasoan ditudan aukera txi-
kiak baliatzen saiatzen naiz.
Atzean nire nafar izaera hori ate-
ratzen saiatzen naiz [barrez].
Nola ari zara bizitzen jokoak?
Izugarriak dira, beste mundu bat
da. Jantokia, hiria… harrigarria
da Gasol edo Bolt bezalakoak al-
boko mahaian jaten ikustea.
Dena da harrigarria:  zenbat jen-
de desberdin, zenbat kirol… Hain
da zirraragarria burua gal deza-
kezula, eta batzuetan zaila egiten
da lehiaketak eskatzen duen kon-
tzentrazio maila mantentzea. 

Andrea Barno
Eskubaloi jokalaria 

«Gaur irabaziz gero,
dena da ona»
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Carrera: 
«Diploma  
bat lortuta 
ezin naiz
triste joan»
Pistola tiratzailea 22.
izan zen herenegungo
50 metroko proban,
eta prestaketa faltari
egotzi dio emaitza

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

Pablo Carrera irribarre batekin
itzuliko da gaur Euskal Herrira
bere lehen Olinpiar Jokoetatik.
Herenegun 50 metroko pistola li-
bre lehiaketan 22. izan arren, 10
metroko diplomak (seigarren
zian zen) egonaldia gozatu dio.
«Parte hartzea ona izan da, gustu-
ra nago. 50 metrokoa hobetu zite-
keen, baina diploma bat lortuta
ezin naiz triste joan. Kirol hone-
tan esperientzia oso garrantzi-
tsua da, eta nik asko ikasi dut».

Carrerak 10 metroko proban ja-
rri zuen arreta azken hilabetee-
tan, eta hori ordaindu egin zuen
herenegun. 554 puntu lortu zi-
tuen, bere marka onenetik (561)
urrun geldituz. «Aurten hamar
metrokoan zentratu naiz, eta
prestaketa falta sumatu nuen. 50
metrokoarekin otsailean hasi
nintzen, eta hori izan da dena».
Hurrengo urtea lasaixeago har-
tuko du, «gainezka ez egiteko»,
eta Olinpiar sailkapena da helbu-
rua. «Rion egon naitekeela uste
dut, tiratzaileen ibilbidea oso lu-
zea da, eta 26 urte baino ez ditut».

Olinpiar esperientzia gozamen
hutsa izan da, eta olinpiar hiriko
giroa nabarmendu du. Eskuba-
loian jokaturikoa, argazkiak jo-
kalari entzutetsuenekin atera di-
tuela onartu du. «Hori da onena,
mota eta kirol guztietako kirola-
riekin hitz egiteko aukera izatea».
Diploma ez du jaso oraindik, bai-
na dagoeneko badaki non eskegi-
ko duen. «Amaren etxeko egonge-
lan, han, Bilbon. Ni Madrilen bizi
naiz eta hala, behintzat, nire bes-
te oroigarri bat izan du». 

Euskal kirolariakD

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

E uskal parte hartzaileen
artean domina lortzeko
aukera gehien zuten kide-

ak bezala iritsi ziren Londresera,
eta inork uste baino goizago har-
tu behar izan dute etxerako bidea.
Iker Martinezek eta Xabi Fernan-
dezek 12. postuan amaitu dute
dute 49er mailako lehiaketa, eta
biharko urrezko estropada-tik
kanpo gelditu dira. Lehen hama-
rrek zuten ohore hori, baina
urrun samar gelditu dira. Azken
egunera sailkatzeko aukerekin
iritsi ziren, baina atzo ere ez zuten
behar adinako emaitzarik lortu.
15. eta 12. izan ziren eta aurkariek,
gainera, ez zuten kale egin. Azken
eguna txapelketa osoaren lagina
izan zitekeen: nahi eta ezin.

Hedabideek eta inguruak fabo-
ritoen multzoan sartu zituen
Martinez eta Fernandez. Aurre-
tik irabazitako bi dominez gain,
Olinpiar Jokoen atariko torneoak

itxaropentsu izateko arrazoiak
eman zituelako, txapeldunorde
izan baitziren. Sasoiko iritsiz
gero, hirugarren dominaren bo-
rrokan egoteko lehian beharko
lukete, baina hor egon da arazoa.
«Ez gara bizkor ibili. Gure burua
ontzi askoren artean artean ikusi
dugunean mugitzea kosta izan
zaigu», aztertu du Iker Martine-
zek. Abilezia hori entrenatzen
hartzen da, eta hor izan dute zu-
loa. Fernandezen bizkarreko ara-
zoak ere oztopo izan dira. Eskar-
mentua nahikoa zela zirudien,
baina marinelak ez ziren iritzi be-
reko, eta euren susmo txarrak
erregulartasun falta handi bate-
an islatu da. Lau aldiz bakarrik
sartu dira lehen zortzien artean. 

Gauzak horrela, hamabigarren
postuan iritsi ziren azken egune-
ra, urrezko estropada-rako sailka-
tzeko bi puntura. Bada, atzoko bi
estropaden ondoren postua man-
tendu arren, tartea handitu egin
zen. Finaletik 11 puntura bukatu
zuten sailkapen nagusian, diplo-
metatik 26ra, eta dominetatik

38ra.49er mailan puntuak lorturi-
ko postuaren arabera pilatzen
dira, eta gutxien lortzen dituena
da sailkapeneko buru. Lehen fa-
sean hamabost estropada jokatu
dituzte. Tartea, beraz, oso handia
da. 

Lehen unetik hasi zen gaizki
atzoko eguna, eta gerora okertu
egin zen erabat, lehen estropada
batean euskal marinelen ontzia
irauli egin zelako. Beste bietan
aurretik atzera egin zuten. Aurre-
nekoan hamargarren joan ziren,
eta bigarrenean bosgarren. Orain
hausnarketarako garaia iristen
zaie, Martinezek 35 urte dituelako
eta Fernandezek 36 egiteko. Har-
tu beharreko erabakia olinpiar
mailan lehiatzen jarraituko du-
ten ala ez da.

Urrea,erabakita
Urrezko estropada falta bada ere
(balio bikoitza du), dagoeneko
erabakita dago Australiako Nat-
han Outteridgek eta Iain Jense-
nek irabaziko dutela urrezko do-
mina (48 puntu). Jaun eta jabe
izan dira, eta matematikoki ezi-
nezkoa da, bigarren diren Zeelan-
da Berriko Peter Burling eta Blair
Tukek alde hori jatea (76). Hiruga-
rren postuan Allan Norregaard
eta Peter Lang danimarkarrak
daude 108 punturekin. 

Iraganarekin ez da nahiko

Iker Martinezek eta Xabi Fernandezek garesti
ordaindu dute prestaketa falta, eta 12. bukatu dute
49er mailan, finaleko estropadatik kanpo.

Xabi Fernandez eta iker Martinez estropadalariak, atzoko proban. JORGE ZAPATA / EFE

Gure kirolariekin bat
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Sailkapena
1. Outteridge/Jensen

(Australia)

2. Burling/Tuke 

(Australia)

3. Norregaard/Lang 

(Suedia)

4. Lehtinen/Bask 

(Suomi)

5. Morrison/Rhodes 

(Bretainia Handia)

6. Fernandez/Martinez

(Espainia)
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Japonia,
aurkari zain 
finalean 

A. U.

Japoniak Kanada edo AEBen
aurka jokatuko du emakumezko-
en finala datorren ostegunean.
Lehen finalerdian Japoniak 1-2
menderatu zuen Frantzia. Biga-
rrenean, luzapena jokatu zuten
Kanadak eta AEBek, eta edizioa
ixterakoan, zehaztu gabe zegoen
ze talde sailkatu zen finalerako.

Lehen finalerdian, Japoniak
lortu zuen garaipena, Frantzia 1-2
menderatuta. Japonia askoz ere
eraginkorragoa izan zen erasoan,
sei jaurtiketa egin eta bi gol sartu
zituelako. Frantziak, aldiz, gol ba-
karra sartu zuen, baina 26 jaurti-
keta egin. 0-2 aurreratu zen Japo-
nia. Ogimik sartu zuen lehen
gola, lehen zatiko 32. minutuan,
eta Sakaguchik bigarrena, alda-
geletatik bueltatu eta berehala
(49. minutua). Frantziak erasora
jo zuen finalerdia galduta ikusita,
eta 76. minutuan jaso zuen saria,
Le Sommerren golarekin.

Saiatu ziren, azken 20 minutue-
tan, eta penalti bat ere izan zuten
alde. Frantziako Bussaglia kapi-
tainak, ordea, ez zuen asmatu, eta
Japoniako Fukumoto atezainak
ere geldiketa onak egin zituen,
Frantziaren ahalegin oro zapuz-
tuz.

Bigarren finalerdian Kanadak
eta AEBak Olinpiar Jokoetako
norgehiagoka politenetakoa jo-
katu zuten. Hiruna gol sartu zi-
tuzten bi taldeek, baina Kanada
izan zen hirutan aurreratu zena.
1-0, 2-1 eta 3-2. Christine Sinclair
izan zen, gainera, goleatzaile ba-
karra, hiru gol sartuta. AEBetako
Megan Rapinoek, ordea, bi ber-
dinketa behartu zituen, eta 80. mi-
nutuan penaltia gauzatu zuen es-
tatubatuarren Wambachek.

Mutilen finalerdiak gaur
Emakumeen finalerdiak atzo, eta
mutilenak gaur. Mexikok eta Ja-
poniak neurtuko dituzte inda-
rrak lehen finalerdian (17:00), eta
Hego Koreak eta Brasilek biga-
rrengoan (19:45). Wembley esta-
dio mitikoan jokatuko da lehen fi-
nalerdia. Japonia partidarik gal-
du gabe iritsi da azken aurreko
langara, eta golik jaso gabe. Mexi-
kok jaso ditu, baina Giovanni Dos
Santos izarrak sasoi puntu ona
lortu du, eta estu zaindu beharko
dute japoniarrek. Manchesterko
Old Traffordeko finalerdian Bra-
sil da faboritoa, baina hegoameri-
karrek ez dute haiengan hain ohi-
koa den joko azkar eta alairik
egin. 12 gol sartu badituzte ere
(beste inork baino gehiago), go-
rriak ikusi zituzten azken laurde-
netan Honduras borrokalaria ka-
leratzeko, eta Hego Korea ere mo-
tzean lotu beharreko selekzio
arriskutsua da.

A. Urbistondo  

I kur asko sortzen ari dira
Erresuma Batuetako selek-
zioan, baina batzuk besteek

baino meritu handiagoa dute.
Andy Murray tenislariaren ba-
lentria izango da gogoratueneta-
koa, tenisa oso errotuta dagoela-
ko Ingalaterran, eta Murray bera
hango kirolari kuttunenetakoa
delako. Arrazoi bitxi bategatik:
Murray galtzaile petoa izan da
orain arte, eta jendartea ulerko-
rragoa izaten da hala direnekin.
Zama astun hori Wimbledongo
zelaiko belazean utzi du Murrayk
betirako. Ikusteko dago aurreran-
tzean ze bilakaera izango duen
bere arrakastak, baina Olinpiar
Jokoetako urreak halako halako
eten bat egin du Murrayren bizi-
tzan: Londres baino lehen, Lon-
dres ondoren.

Olinpiar Jokoak hasi aurreko
Murrayk ezinarekin du zerikusia.
Behin eta berriz horma beraren
aurka kolpeak hartu dituen joka-

lari ona. Onenen aurkako finalak
oparitzen zituena, jokatzen hasi
aurretik garaipenean federik ez
zeukalako. Munduko tenislari
onenen zerrendan laugarren pos-
tuan kateatuta zegoen eskoziar
kementsua. Djokovic, Nadal eta
Federer maisuei behetik gora be-
giratzen zien Murray, haien aur-
ka jokatze hutsa nahikoa uzta
zela onartuz.

Lau Grand Slam galdu behar
izan ditu tenisean indarra eta ta-
lentuaz gain burua ere garrantzi-
tsua dela onartzeko. Ivan Lendl
tenislari ohi eta Murrayren entre-
natzaileak erakutsi dio bidea. As-
kotan esan dio: «Ahaztu presioa
eta gozatu egiten duzunarekin».
Erraza bailitzan. Gozatu, gutxi
gozatu baitu Murrayk, eta sufritu
asko. Bigarren mailako 22 titulu
irabazi arren. Buruari bueltak
eman eta eman. Zergatik final bat
irabazteko hainbeste komeri?

Jainkoak zazpigarren egunean
hartu zuen atsedena, Bibliak dio-
enez, aurreko sei egunak mun-
dua sortzeko lanak ontzat eman

ondoren. Murrayk bi egun gutxia-
go behar izan ditu atsedena har-
tzeko. Bosgarrenean hartu du,
aurreko lau egunetan, lau finale-
tan lana beltz egin eta fruiturik
jaso gabe. Bosgarrenean lan han-
dia egin zuen berriro, baina uzta
oparoa jaso. Bere kirol ibilbideko
oparoena: urrezko domina, non
eta bere etxean.

Federer hankapean
Ikustekoa izan zen Murrayren fi-
nal hasiera. Federerrek Murray-
ren jokoa hausteko bi aukera izan
zituen, baina baliatu ez, eta Esko-
ziako haizetea etorri zitzaion gai-
nera: pista bukaerako angelueta-
ra botatako kolpe zehatzak, sake
indartsuak, eta errestoan ere do-
tore, Federerri pentsatzeko asti-
rik eman gabe. Bere onetik atera
zuen Murrayk Federer. Dena egi-
ten ari zen ondo, eta ia dena gaizki
suitzarra, deseroso.

6-2 irabazi zuen lehen  seta esko-
ziarrak, eta hazi egin zen. Zer esa-
nik ez bigarrena lortu zuenean,
lehenengoa baino errazago: 6-1.
Miraria behar zuen Federerrek,
baina ez zen halakorik gertatu,
azken seta lehiatuagoa izan ba-
zen ere: 6-4. AEBetako Irekia da-
tor laster. Han erakutsi beharko
du behingoz atseden hartu duen.

Andy Murray eskoziarrak txapelketa handi bat lortu
du behingoz, eta atzean utzi urtetako galtzaile
zama; Federer ahaltsua gainditu zuen finalean.

Eta bosgarren egunean...
atsedena hartu zuen 

Andy Murray eskoziarra, herenegungo finala irabazi ostean, pozarren. Federer menderatu zuen hiru setetan. JEAN-CHRISTOPHE BOTT / EFE

Sailkapena
1. Andy Murray 

(Erresuma Batua)

2. Roger Federer 

(Suitza)

3. Juan M.Del Potro 

(Argentina)
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Julen Etxeberria

O hikoa da jada. Jamai-
kako atleta bat irabaz-
le abiadura proba bate-

an. Usain Bolt izan da azkena, he-
renegun, 100 metrokoan. Baina
gauza bera egin zuen Shelly-
Ann Fraser-Pryce haren
herrikideak proba be-
rean egun bat lehe-
nago. Londresko jo-
koetakoa da iru-
dia, baina izan zi-
tekeen ere Pekin-
go jokoetakoa,
edo Berlingo edo
Daeguko munduko
txapelketetakoa.

Izan ere, azken hamarkadan ja-
maikarrek 33 domina irabazi di-
tuzte bi lehiaketa horietako abia-
dura probetan —100, 200 eta 400
metro—, horietatik hamahiru
urrezkoak. Eta hori txandakako-
etakoak kontuan hartu gabe. 

Azkar datoz galderak. Zerga-
tik nagusitasun ia iraingarri
hori? Zaila da asmatzen Jamai-
kako atletek abiadura probetan
duten nagusitasunaren sekre-
tua. Teoriak egon badaude, eta
askotarikoak. Bat, Jamaikako
biztanleen arbasoekin du zeriku-
sia. Horren arabera, jamaika-
rrak XVII. eta XVIII. mendeetan
beltz-tratulariek Afrika mende-

baldetik Karibera esklabuon-
tzietan eramandakoen ondo-
rengoak dira. Beltz-tratula-
riek dohain fisiko onenen
jabe zirenak aukeratzen zi-

tuzten, eta itsasontzietan
sartu, Karibera erama-
teko. Horietatik asko,

hala ere, ez ziren bizirik iristen.
Hiru hilabete inguruko itsas-bi-
daia beldurgarriak egiten zuen
galbahea. Indartsuenak baka-
rrik iristen ziren bizirik, eta ho-
rien artean indartsuenek baka-
rrik irauten zuten bizirik azukre
kanaberako sailetako lan neke-
zean aritu ondoren. Eta horiek
aske izatera iritsi zirenean jada
arraza indartsua ziren. Hama-
bost milioi inguru afrikar era-
man zituzten Jamaikara eskla-
botasunaren garaian. Horietatik
asko iritsi eta gutxira hil ziren.
Batzuk, ordea, Jamaikan bota zi-
tuzten erroak, eta horien ondo-
rengoak dira egungo Jamaikako
biztanleak.

Bigarren teoria genetikari da-
gokiona da. Glasgoweko (Esko-
zia) eta Mendebaldeko Indietako
unibertsitateek ikerketa bat egin
zuten elkarlanean 2008an, Pe-
kingo Jokoen harira. Jamaikako
biztanleek abiadura probetan zi-
tuzten dohainak genetikarekin
zerikusia zutela ondorioztatu zu-
ten. Ikerketak zioenez, aztertuta-
ko Jamaikako atleten %70ak
ACTN3 genearen bariazio indar-
tsu bat zuten, eta horrek ahal-
men handiagoa ematen zien bat-
bateko eta suzko errendimendu-

ko esfortzuetan, alegia, abiadura
probetan. Jamaikako atleten ar-
tean zuten inon baino gehiago ba-
riazio hori. AEBetakoen artean,
adibidez, %60ak zuten, eta Ale-
maniako, Britainia Handiko edo
Australiakoen artean bakarrik
%30ak.

Bada ere beste teoria bat, guz-
tietan bitxiena. Usain Bolten aita-
rena da. Haren ustez, Trelawnyko
yam-a, Jamaikan hazten den ba-
razki mota bat dago guztiaren
atzean. Barazki horrek ezaugarri
bikainak ditu, eta oso erabilia da
jamaikarren elikaduran.

Jamaikarrek asko dute berez-
kotik, baina hori ez da berme
nahikoa arrakasta lortzeko. Be-
rezkoa landu egin behar da, eta
hori ere ezin hobeto egiten dute

Jamaikan. «Gure indarra herrie-
tan sortzen da, baina eskoletan
bideratzen da». Horixe zioen Ho-
ward Aris Jamaikako Atletismo
Federazioko presidente izanda-
koak. Herriak aipatzen zituene-
an, Warsop, Cockpit edo Clarks
Townen gisako herriak zituen
buruan. Herri horietan umeak
kalean dabiltza egun osoan, bate-
ra eta bestera korrika. Eskolara-
ko bidea ere hala egiten dute, ko-
rrika. «Berandu iritsiz gero, zu-
zendariak jo egiten ninduen»,
gogoratu du Veronica Campbell-
Brownek, azken bi Jokoetan 200
metrokoan urrea irabazi duenak.

Eskolen garrantzia
Haurrek hanka azkarrak jartzen
dituzte, eta eskolek baliabideak,
hanka horiek azkarrago korrika
egin dezaten. Eskolek lehiaketak
antolatzen dituzte, nabarmen-
tzen diren ale onenak euregana-
tzeko. Behin hautaketa eginda,
trebatu egiten dituzte, helburu
zehatzarekin: eskolaren izenean
irabaz dezatela, Kingstongo Es-
tadio Nazionalean, Jamaikako
eskolen arteko txapelketan.Urte-
ko kirol ekitaldi nagusia da uhar-
tean. 30.000 ikusle baino gehiago
biltzen dira harmailetan, eta pis-
tan 3.000 bat gazte. Atletismoa-
ren, Jamaikako kirol nazionala-
ren festa erraldoia da. 

Aspaldikoa da eskolen arteko
txapelketa. Lehen ere egiten zen,
eta emaitzak ez ziren inondik
inora orain bezain bikainak. Zer
aldatu da azken urteetan? Balia-
bideak handitu eta hobetu dituz-
tela. Unibertsitateak gero eta es-
pezialista gehiago ari dira forma-
tzen, eta horri esker, sistema oso
bat lortuko dute, talentu onenak
atzerrira joan ez daitezen. Egun-
go arrakastaren arrazoietako bat
da atletak Jamaikan geratzen di-
rela, etxean nahikoa diru irabaz
dezaketelako bizitzeko. Jada ez
dute AEBetako unibertsitateeta-
ra joan beharrik, lehen egiten zu-
ten bezala. Han, sakabanatu egi-
ten ziren, eta bidean galdu.

Azkenik, prestaketak ere badu
zerikusirik. Abiadurako atletak
etxeko pista batean entrenatzen
ikusi nahi dituena ez dadila joan
Jamaikara. Nekez ikusiko du
Bolt edo Blake. Lehiaketa ofizia-
letan bakarrik aritzen dira pis-
tan. Zelaia dute kirol bizileku.
Zergatik? Pista eta iltzedun oine-
takoen arteko nahasketa arrisku-
tsua baita. Bizkarrak sufritzen
du gehien, hain zuzen, Bolten bu-
ruhauste nagusia azkenaldian.
Baina aitzitik, pistan lesio iturri
izan daitezkeen iltzedun oineta-
ko horiek lagun bikainak bilaka
daitezke belarrean entrenatuz sa-
soiko jarri den atletarentzat. Ha-
ren giharrak, giharretakoak zein
bikietakoak, eta zangosagarra in-
dartzen ditu. Herenegun ikusi
zen horren emaitza, Boltek egin-
dako erakustaldiarekin. Egon
ziur ez dela azkena izango.

Jamaika ikusteko jaioak
Usain Boltek eta Shelly-Ann Fraser-Prycek 100 metrokoan egindakoa
nahikoa izan da berriz ere agerian geratzeko ezer gutxi aldatu dela
abiadura probetan, eta Jamaikako atletek ez dutela parekorik.

AtletismoaDJamaikako atleten nagusitasuna 07berria
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Usain Bolt, Jamaikako bande lepoan duela, herenegun, 100 metroko finala irabazi berritan. ALBERTO ESTEVEZ / EFE

Datua
p33 domina. Jamai-
kako atletek 33 do-
mina irabazi dituzte
azken hamarkadan
jokatu diren olinpiar
joko eta munduko
txapelketetako
abiadura probetan,
horietatik hamahiru
urrezkoak. Horiei,
gainera, txandaka-
koetan eskuratuta-
koak gehitu behar
zaizkie.

iaz, seigarren sailkatu zen Dae-
guko Munduko Txapelketan; eta
atzo, Londresen, brontzearekin
konformatu behar izan zuen. As-
korentzat sari ona, baina Isin-
baievaren gisako atleta batentzat
ezer gutxi. Are gehiago kontuan
hartuta, atzo irabazi izan balu
historia egingo zuela, lehen ema-
kumezkoa izango baitzen hiru
Olinpiar Jokoetan jarraian bana-
kako proba batean urrea irabaz-
ten. Baina ez. Argi dago Isinbaie-
va ez dela lehengoa. 

Gertatuko zenaren aurrerape-
na izan zen errusiarrak finalean
egindako lehen jauzia. 4,55 me-
troko altueran hasi zen lehian,
eta lehen jauzia ez zen balekoa
izan. Lehen ahalegina izan zen,
eta azkena, errusiarrak uko egin
baitzion altuera horretan beste
bi jauzi egiteari. 4,65 metroko al-
tuerarako gorde zituen. Bakarra
behar izan zuen, lehen jauzian
gainditu zuelako. Beste horren-
beste egin zuen hurrengo altue-
rarekin, 4,70 metrokoarekin. Or-
durako hiru lehiakide bakarrik
ari ziren jauzi egiten: Jennifer
Suhr estatubatuarra, Yarisley
Silva kubatarra eta Silke Spiegel-
burg alemaniarra. 

Isinbaieva eroso zirudien, se-
guru. Baina 4,75 metroko altue-
rarekin egin zuen topo. Lehen
ahaleginean kale egin zuen, eta
bigarrengoan ere bai. Ez zuen hi-
rugarren bat egin nahi izan. Hu-
rrengo altuerarako gorde nahi
izan zuen. Horrela, zain geratu
zen, aurkariek huts egin zain.
Baina gaizki atera zitzaion jokal-
dia, Spiegelburg bakarrik geratu
baitzen bidean. Suhrrek eta Sil-
vak baleko jauziak egin zituzten,
eta Isinbaievari aurrea hartu.
Eta horrela, atzetik eta 4,80 me-
troko altueran jauzi bakarra egi-
teko aukerarekin, errusiarra ez
zen gai izan presioari eusteko,
eta kale egin zuen. Ez Suhr ez Sil-
va ez ziren ere gai izan altuera
hori gainditzeko, baina Isinbaie-
vak baino lan hobea egin zute-
nez, haren aurretik sailkatu zi-
ren. Azkenean estatubatuarra-
rentzat izan zen urrezko domina,
eta kubatarrarentzat zilarrez-
koa. 

James 400 metrokoan
Eguneko beste finaletan, Kirani
James granadarrak urrezko do-
mina irabazi zuen 400 metroko-
an. Granadak Olinpiar Jokoetan
lortzen duen lehen urrea da. 400
metro hesidunetan, berriz, Felix
Sanchez dominikarrak lortu
zuen urrezko domina; pisu jaur-
tiketan, Nadzeya Ostaptxuk bie-
lorrusiarrak; eta 3.000 metro he-
sidunetan Julia Zaripova erru-
siarrak.

Gaur lau probatan banatuko
dira dominak: gizonezkoen mai-
lan, gorako jauzian, disko jaurti-
ketan eta 1.500 metrokoan; eta
emakumezkoen mailan, 100 me-
tro hesidunetan.

Errusiar mendi
baten pare 
Jelena Isinbaieva errusiarrak brontzezko
dominarekin konformatu behar izan du
pertika jauziko finalean, eta ondorioz,
ezin izan du hirugarren aldiz jarraian
olinpiar urrea eskuratu.

J. Etxeberria

Gora eta behera, errusiar mendi
bat bezala dabil Jelena Isinbaie-
va azken lau urteetan, Pekinen
bigarrenez jarraian pertika jau-
zian urrea irabazi eta bere kirol
ibilbideko 26. munduko marka
ondu zuenetik (5,05 metro). Egun
bateko lehiaketetan ondo aritu

da, eta bere munduko marka ko-
purua handitzen jarraitu du (28
daramatza dagoeneko), baina Pe-
kindik hona jokatu diren txapel-
keta garrantzitsu guztietan egin
du kale: 2009an, azkena izan zen
Berlingo Munduko Txapelketa-
ko finalean, jauzi baliagarri ba-
kar bat ere egin ezinik; 2010ean,
laugarren izan zen Dohako pista
estaliko Munduko Txapelketan;

Jelena Isinbaieva, atzo, pertika jauziko finalean. KERIM OKTEN / EFE

Datua
pLautan kale. Pe-
kindik hona jokatu
diren lau txapelketa
garrantzitsuetan ez
da gai izan Jelena
Isinbaieva podiume-
ra igotzeko. 2009ko
Berlingo Munduko
Txapelketan azkena
izan zen finalean,
2010eko Dohako
pista estaliko Mun-
duko Txapelketan
laugarren, iazko Da-
eguko Munduko
Txapelketan seiga-
rren eta atzo Londre-
sen hirugarren.
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Julen Etxeberria

O hikoa da jada. Jamai-
kako atleta bat irabaz-
le abiadura proba bate-

an. Usain Bolt izan da azkena, he-
renegun, 100 metrokoan. Baina
gauza bera egin zuen Shelly-
Ann Fraser-Pryce haren
herrikideak proba be-
rean egun bat lehe-
nago. Londresko jo-
koetakoa da iru-
dia, baina izan zi-
tekeen ere Pekin-
go jokoetakoa,
edo Berlingo edo
Daeguko munduko
txapelketetakoa.

Izan ere, azken hamarkadan ja-
maikarrek 33 domina irabazi di-
tuzte bi lehiaketa horietako abia-
dura probetan —100, 200 eta 400
metro—, horietatik hamahiru
urrezkoak. Eta hori txandakako-
etakoak kontuan hartu gabe. 

Azkar datoz galderak. Zerga-
tik nagusitasun ia iraingarri
hori? Zaila da asmatzen Jamai-
kako atletek abiadura probetan
duten nagusitasunaren sekre-
tua. Teoriak egon badaude, eta
askotarikoak. Bat, Jamaikako
biztanleen arbasoekin du zeriku-
sia. Horren arabera, jamaika-
rrak XVII. eta XVIII. mendeetan
beltz-tratulariek Afrika mende-

baldetik Karibera esklabuon-
tzietan eramandakoen ondo-
rengoak dira. Beltz-tratula-
riek dohain fisiko onenen
jabe zirenak aukeratzen zi-

tuzten, eta itsasontzietan
sartu, Karibera erama-
teko. Horietatik asko,

hala ere, ez ziren bizirik iristen.
Hiru hilabete inguruko itsas-bi-
daia beldurgarriak egiten zuen
galbahea. Indartsuenak baka-
rrik iristen ziren bizirik, eta ho-
rien artean indartsuenek baka-
rrik irauten zuten bizirik azukre
kanaberako sailetako lan neke-
zean aritu ondoren. Eta horiek
aske izatera iritsi zirenean jada
arraza indartsua ziren. Hama-
bost milioi inguru afrikar era-
man zituzten Jamaikara eskla-
botasunaren garaian. Horietatik
asko iritsi eta gutxira hil ziren.
Batzuk, ordea, Jamaikan bota zi-
tuzten erroak, eta horien ondo-
rengoak dira egungo Jamaikako
biztanleak.

Bigarren teoria genetikari da-
gokiona da. Glasgoweko (Esko-
zia) eta Mendebaldeko Indietako
unibertsitateek ikerketa bat egin
zuten elkarlanean 2008an, Pe-
kingo Jokoen harira. Jamaikako
biztanleek abiadura probetan zi-
tuzten dohainak genetikarekin
zerikusia zutela ondorioztatu zu-
ten. Ikerketak zioenez, aztertuta-
ko Jamaikako atleten %70ak
ACTN3 genearen bariazio indar-
tsu bat zuten, eta horrek ahal-
men handiagoa ematen zien bat-
bateko eta suzko errendimendu-

ko esfortzuetan, alegia, abiadura
probetan. Jamaikako atleten ar-
tean zuten inon baino gehiago ba-
riazio hori. AEBetakoen artean,
adibidez, %60ak zuten, eta Ale-
maniako, Britainia Handiko edo
Australiakoen artean bakarrik
%30ak.

Bada ere beste teoria bat, guz-
tietan bitxiena. Usain Bolten aita-
rena da. Haren ustez, Trelawnyko
yam-a, Jamaikan hazten den ba-
razki mota bat dago guztiaren
atzean. Barazki horrek ezaugarri
bikainak ditu, eta oso erabilia da
jamaikarren elikaduran.

Jamaikarrek asko dute berez-
kotik, baina hori ez da berme
nahikoa arrakasta lortzeko. Be-
rezkoa landu egin behar da, eta
hori ere ezin hobeto egiten dute

Jamaikan. «Gure indarra herrie-
tan sortzen da, baina eskoletan
bideratzen da». Horixe zioen Ho-
ward Aris Jamaikako Atletismo
Federazioko presidente izanda-
koak. Herriak aipatzen zituene-
an, Warsop, Cockpit edo Clarks
Townen gisako herriak zituen
buruan. Herri horietan umeak
kalean dabiltza egun osoan, bate-
ra eta bestera korrika. Eskolara-
ko bidea ere hala egiten dute, ko-
rrika. «Berandu iritsiz gero, zu-
zendariak jo egiten ninduen»,
gogoratu du Veronica Campbell-
Brownek, azken bi Jokoetan 200
metrokoan urrea irabazi duenak.

Eskolen garrantzia
Haurrek hanka azkarrak jartzen
dituzte, eta eskolek baliabideak,
hanka horiek azkarrago korrika
egin dezaten. Eskolek lehiaketak
antolatzen dituzte, nabarmen-
tzen diren ale onenak euregana-
tzeko. Behin hautaketa eginda,
trebatu egiten dituzte, helburu
zehatzarekin: eskolaren izenean
irabaz dezatela, Kingstongo Es-
tadio Nazionalean, Jamaikako
eskolen arteko txapelketan.Urte-
ko kirol ekitaldi nagusia da uhar-
tean. 30.000 ikusle baino gehiago
biltzen dira harmailetan, eta pis-
tan 3.000 bat gazte. Atletismoa-
ren, Jamaikako kirol nazionala-
ren festa erraldoia da. 

Aspaldikoa da eskolen arteko
txapelketa. Lehen ere egiten zen,
eta emaitzak ez ziren inondik
inora orain bezain bikainak. Zer
aldatu da azken urteetan? Balia-
bideak handitu eta hobetu dituz-
tela. Unibertsitateak gero eta es-
pezialista gehiago ari dira forma-
tzen, eta horri esker, sistema oso
bat lortuko dute, talentu onenak
atzerrira joan ez daitezen. Egun-
go arrakastaren arrazoietako bat
da atletak Jamaikan geratzen di-
rela, etxean nahikoa diru irabaz
dezaketelako bizitzeko. Jada ez
dute AEBetako unibertsitateeta-
ra joan beharrik, lehen egiten zu-
ten bezala. Han, sakabanatu egi-
ten ziren, eta bidean galdu.

Azkenik, prestaketak ere badu
zerikusirik. Abiadurako atletak
etxeko pista batean entrenatzen
ikusi nahi dituena ez dadila joan
Jamaikara. Nekez ikusiko du
Bolt edo Blake. Lehiaketa ofizia-
letan bakarrik aritzen dira pis-
tan. Zelaia dute kirol bizileku.
Zergatik? Pista eta iltzedun oine-
takoen arteko nahasketa arrisku-
tsua baita. Bizkarrak sufritzen
du gehien, hain zuzen, Bolten bu-
ruhauste nagusia azkenaldian.
Baina aitzitik, pistan lesio iturri
izan daitezkeen iltzedun oineta-
ko horiek lagun bikainak bilaka
daitezke belarrean entrenatuz sa-
soiko jarri den atletarentzat. Ha-
ren giharrak, giharretakoak zein
bikietakoak, eta zangosagarra in-
dartzen ditu. Herenegun ikusi
zen horren emaitza, Boltek egin-
dako erakustaldiarekin. Egon
ziur ez dela azkena izango.

Jamaika ikusteko jaioak
Usain Boltek eta Shelly-Ann Fraser-Prycek 100 metrokoan egindakoa
nahikoa izan da berriz ere agerian geratzeko ezer gutxi aldatu dela
abiadura probetan, eta Jamaikako atletek ez dutela parekorik.
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Usain Bolt, Jamaikako bande lepoan duela, herenegun, 100 metroko finala irabazi berritan. ALBERTO ESTEVEZ / EFE

Datua
p33 domina. Jamai-
kako atletek 33 do-
mina irabazi dituzte
azken hamarkadan
jokatu diren olinpiar
joko eta munduko
txapelketetako
abiadura probetan,
horietatik hamahiru
urrezkoak. Horiei,
gainera, txandaka-
koetan eskuratuta-
koak gehitu behar
zaizkie.

iaz, seigarren sailkatu zen Dae-
guko Munduko Txapelketan; eta
atzo, Londresen, brontzearekin
konformatu behar izan zuen. As-
korentzat sari ona, baina Isin-
baievaren gisako atleta batentzat
ezer gutxi. Are gehiago kontuan
hartuta, atzo irabazi izan balu
historia egingo zuela, lehen ema-
kumezkoa izango baitzen hiru
Olinpiar Jokoetan jarraian bana-
kako proba batean urrea irabaz-
ten. Baina ez. Argi dago Isinbaie-
va ez dela lehengoa. 

Gertatuko zenaren aurrerape-
na izan zen errusiarrak finalean
egindako lehen jauzia. 4,55 me-
troko altueran hasi zen lehian,
eta lehen jauzia ez zen balekoa
izan. Lehen ahalegina izan zen,
eta azkena, errusiarrak uko egin
baitzion altuera horretan beste
bi jauzi egiteari. 4,65 metroko al-
tuerarako gorde zituen. Bakarra
behar izan zuen, lehen jauzian
gainditu zuelako. Beste horren-
beste egin zuen hurrengo altue-
rarekin, 4,70 metrokoarekin. Or-
durako hiru lehiakide bakarrik
ari ziren jauzi egiten: Jennifer
Suhr estatubatuarra, Yarisley
Silva kubatarra eta Silke Spiegel-
burg alemaniarra. 

Isinbaieva eroso zirudien, se-
guru. Baina 4,75 metroko altue-
rarekin egin zuen topo. Lehen
ahaleginean kale egin zuen, eta
bigarrengoan ere bai. Ez zuen hi-
rugarren bat egin nahi izan. Hu-
rrengo altuerarako gorde nahi
izan zuen. Horrela, zain geratu
zen, aurkariek huts egin zain.
Baina gaizki atera zitzaion jokal-
dia, Spiegelburg bakarrik geratu
baitzen bidean. Suhrrek eta Sil-
vak baleko jauziak egin zituzten,
eta Isinbaievari aurrea hartu.
Eta horrela, atzetik eta 4,80 me-
troko altueran jauzi bakarra egi-
teko aukerarekin, errusiarra ez
zen gai izan presioari eusteko,
eta kale egin zuen. Ez Suhr ez Sil-
va ez ziren ere gai izan altuera
hori gainditzeko, baina Isinbaie-
vak baino lan hobea egin zute-
nez, haren aurretik sailkatu zi-
ren. Azkenean estatubatuarra-
rentzat izan zen urrezko domina,
eta kubatarrarentzat zilarrez-
koa. 

James 400 metrokoan
Eguneko beste finaletan, Kirani
James granadarrak urrezko do-
mina irabazi zuen 400 metroko-
an. Granadak Olinpiar Jokoetan
lortzen duen lehen urrea da. 400
metro hesidunetan, berriz, Felix
Sanchez dominikarrak lortu
zuen urrezko domina; pisu jaur-
tiketan, Nadzeya Ostaptxuk bie-
lorrusiarrak; eta 3.000 metro he-
sidunetan Julia Zaripova erru-
siarrak.

Gaur lau probatan banatuko
dira dominak: gizonezkoen mai-
lan, gorako jauzian, disko jaurti-
ketan eta 1.500 metrokoan; eta
emakumezkoen mailan, 100 me-
tro hesidunetan.

Errusiar mendi
baten pare 
Jelena Isinbaieva errusiarrak brontzezko
dominarekin konformatu behar izan du
pertika jauziko finalean, eta ondorioz,
ezin izan du hirugarren aldiz jarraian
olinpiar urrea eskuratu.

J. Etxeberria

Gora eta behera, errusiar mendi
bat bezala dabil Jelena Isinbaie-
va azken lau urteetan, Pekinen
bigarrenez jarraian pertika jau-
zian urrea irabazi eta bere kirol
ibilbideko 26. munduko marka
ondu zuenetik (5,05 metro). Egun
bateko lehiaketetan ondo aritu

da, eta bere munduko marka ko-
purua handitzen jarraitu du (28
daramatza dagoeneko), baina Pe-
kindik hona jokatu diren txapel-
keta garrantzitsu guztietan egin
du kale: 2009an, azkena izan zen
Berlingo Munduko Txapelketa-
ko finalean, jauzi baliagarri ba-
kar bat ere egin ezinik; 2010ean,
laugarren izan zen Dohako pista
estaliko Munduko Txapelketan;

Jelena Isinbaieva, atzo, pertika jauziko finalean. KERIM OKTEN / EFE

Datua
pLautan kale. Pe-
kindik hona jokatu
diren lau txapelketa
garrantzitsuetan ez
da gai izan Jelena
Isinbaieva podiume-
ra igotzeko. 2009ko
Berlingo Munduko
Txapelketan azkena
izan zen finalean,
2010eko Dohako
pista estaliko Mun-
duko Txapelketan
laugarren, iazko Da-
eguko Munduko
Txapelketan seiga-
rren eta atzo Londre-
sen hirugarren.
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P auso bat ematea nahikoa da zer-
baitekin harrituta geratzeko. Bi

emanez gero, bikoitza da harridura. Ba,
hiru ere eman ditut gaur. Pentsa nola
nagoen. Londresen jaio eta Parisen bizi
den kazetari bati ez naiz ba hasi euska-
rako klaseak ematen! Bera hasi zait
galdezka, ez pentsa. Gimnastika artisti-
koa bertatik bertara ikustera etorri, eta
euskaltegitik barrena ibili naiz, klariona
hartuta. «Antzekorik ez daukan hizkun-
tza hori da euskara, ezta?». «Athletic
edo Reala?», galderaren ondoren egin
dit beste hori. Antzekorik berak ez dau-

kala erantzungo nion gustura, baina
bostekoa emanda etsi dut. Harro sen-
tiarazi nau, aizue, ez dizuet gezurrik
esango.

«Zer esan nahi du horrek?». Nire
ordenagailuko pantailari begira dago.
«Eta nola esaten da good morning
euskaraz?». «Egun on» erantzun, eta
barrez hasi da. Irrika handia dauka Eus-
kal Herriaren berri izateko. «Ezagutzen
duzu norbait Euskal Herritik kanpo eus-
karaz hitz egiten duenik?». Baietz,
baietz, Finlandian, esaterako, pare bat
ezagutzen ditudala erantzun diot. Cas-

tron edo Bordelen geratu gabe, harritu
egin nahi nuen hor ere.

Eta lortu dut. Lagun bati deitu dio
telefonoz, eta etortzeko esan dio. Hogei
minutu geroago, baina etorri da. Aur-
keztu nau. Eta hortxe bota dizkio,
zapla-zapla, erakutsi dizkiodan lauzpa-
bost hitzak, zoragarri ahoskatuta, gai-
nera! Bostekoa eman diot berriz, eta
nahi duenean Euskal Herriko ateak ire-
kita dauzkala esan diot. Kirolarientzat
kirol lehiak baino askoz gehiago dira
Olinpiar Jokoak, eta kazetarientzat ere
kirola da, azken finean, gutxienekoa.

‘Off the record’
Unai Zubeldia

Besterik ez
nuen behar

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Errespetua sortzen du. Begirada
zorrotza dauka. Baina umil-umil
eta segurtasun neurri guztiei au-
rre eginda erantzun ditu BERRIA-
ren galderak, poliziek kazetariari
emandako ezezkoari aurre egin-
da. Lloyd Cowan da haren izena

(Essex, Londres, Erresuma Ba-
tua, 1962), eta Britainia Handiko
atletismo selekzioko hemezortzi
atletaren entrenatzailea da egun.
Tartean, Christine Ohuguogu
emakumezkoen 400 metroko fina-
lean zilarrezko domina lortu
duen atletarena. «Oraindik ez dut
lortu harekin egoterik», aitortu
dio kazetariari gizonezkoen 100
metroko finala amaitu eta minu-

tu gutxira. Bolt izena aipatu du
hark ere hasterako, eta lehen gal-
dera, derrigorrezkoa.
Harrigarria izan da, beste behin,
Usain Boltek egin duena. Nola bizi
izan duzu finala?
Larrituta nengoen Bolten sasoi
puntuarekin, azken lau-sei astee-
tan esan eta esan ari zelako ez ze-
goela bete-betean. Txapeldun
handiak zeuzkan ondoan, baina
beste behin erakutsi du zer egite-
ko gai den. Harrigarria izan da, si-
nestezina.
Entrenatzailea zara zu. Posible al da
100 metrokoan lortzen ari diren mar-
kak are gehiago hobetzea? Olinpiar
Jokoetako marka egin du Boltek,
9,63 segundorekin...
Ez da erraza izango marka horiek
hobetzea, baina nik itsu-itsuan si-
nesten dut atleta hauen talen-
tuan. Talentuak balio du kirol ho-
netan. Eduki dezakezu egun txar
bat edo emaitza txar bat, baina ta-
lentua daukanak emaitza onak
lortzen ditu denborarekin. Uste
dut lor dezakeela oraindik mun-
duko marka pixka bat gehiago ho-
betzea (9,58). Dena den, Olinpiar
Jokoetan munduko marka hobe-
tu ez duen arren, zoragarria izan
da gaurkoa. Ederra da Bolt korri-
ka ikustea.
100 metroko finala sshhooww handi bat
da, azken finean. Hamar segundo
irauten du probak, baina telebistari
keinuak,jendeari,banderak...
Boltek maite du show-a, eta jende-
ak ere horregatik maite du hura
hainbeste. Hura da munduko
atletarik azkarrena, eta ikuskizu-
na ematen ere bikaina da.
Christine Ohuruoguren lana azter-
tzeko eskatuz gero? Zer moduz dago
hura?
Oraindik ez dut eduki aukerarik
harekin hitz egiteko, baina ona da
zilarrezko domina. Pekinen urrea
eskuratu zuen, baina gogorrak

izan dira azken bi urteak. Emai-
tza aldetik ez da txarra izan azken
urtea, baina gogor lan egin behar
izan dugu etxeko proba nagusira
sasoi onean irits zedin. Horrega-
tik, oso pozik nago egin duenare-
kin. Ez da erraza lau urtez Olin-
piar Jokoetako urrezko domina
defendatzea. Arazo fisikoak izan

zituen Berlinen, lotailuekin; Eu-
ropako Txapelketan eta Com-
monwealth Jokoetan ere ezin ira-
bazi... Baina gogor lan egin du, eta
emaitza ona da goi mailara itzul-
tzea eta finalean 49,70 segundo
egitea. Denboraldiko markarik
onena egin du. Zorionak Sanya
Richards-Rossi, baina oso pozik
nago Chrisekin ere, itzuli delako
eta domina irabazi duelako. Zora-
garria izan da.
Denbora asko daramazu entrena-
tzaile lanetan. Zein da entrenatzeko
zure filosofia?
Erraza da nire filosofia. Jendeak
emaitzak nahi izaten ditu azkar,
baina luzera begirako emaitzak
lortzen dira eguneroko lanare-
kin. Denboraldian, urritik aben-
dura egiten den lanean dago se-
kretua. Abuztuan emaitzak lor-
tzeko, askoz lehenago hasi behar
da lanean, sufritu egin behar da,
eta gazte asko ez daude horretara-
ko prest. Lana da nire filosofia ba-
karra; ondo lan egiten baduzu,
emaitzak ere onak izango dira. 

Lloyd Cowan
Britainia Handiko selekzioko atletismoko entrenatzailea

Britainia Handiko selekzioko hemezortzi atletaren
entrenatzailea da Lloyd Cowan, Christine Ohuruogu
400 metrokoan zilarra eskuratu duenarena, tartean.

«Talentua daukanak
emaitza onak lortzen
ditu denborarekin»

UNAI ZUBELDIA

Aipatzekoa.
pAtleta izandakoa.
Entrenatzaile lane-
tan dabil orain Lloyd
Cowan,baina atleta
handia ere izan zen,
39 urterekin erretiroa
hartu zuen arte.60,
110 eta 400 metro
hesidunetan lehia-
tzen zen.

«Larrituta nengoen
Bolten sasoiarekin,
baina harrigarria
izan da, sinestezina»

«Boltek maite du
‘show’-a, eta jendeak
ere horregatik maite du
hura hainbeste»
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Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

A gintarien eguna izan
zen atzokoa Olinpiar Jo-
koetan. Blanca Urgell

Jaurlaritzako Kultura sailburua
eta Patxi Mutiloa kirol zuzenda-
ria BAT Basque Team programa-
ren babesean dauden hainbat
olinpiar ordezkarirekin elkartu
ziren iritziak banatzeko. Bi ordez-
kariek ziurtzat jo zuten egitasmo-
aren jarraipena, eta ontzat eman
ziztuzten euskal kirolariek lortu-
riko emaitzak. Dena den, Mutilo-

ak aurreratu zuenez, jokoetan
lorturiko emaitzak «aztertu»
egingo dituzte hurrengo urteeta-
ko plangintza diseinatzeko. 

Basque Team egitasmoa Pekin-
go Olinpiar Jokoetara begira sor-
tu zen, eliteko atletei babesa ema-
teko, eta Londresen ondoren hasi-
ko du hirugarren zikloa. Kultura
sailburuak egitasmo sendotzat jo
zuen, eta kirolariek jasotako ba-
besa estimatzen dutela nabar-
mendu. «Nik uste dut BATek au-
rrera jarraituko duela. Egia esan,
ez da hainbesteko dirua, ez behin-
tzat beste egitasmo batzuekin al-
deratuta. Hor, era berean, babes-

leek jartzen duten kopurua na-
barmendu behar da». 

Patxi Mutiloa kirol zuzenda-
riak ere ziurtzat jo zuen egitasmo-
aren jarraipena: «Babesleak oso
pozik daude, baina jakina da ez
dela unerik onena diru eske joate-
ko». Gai berean euskal kirolarien
emaitza onak goratu zituen. «Do-
mina bat irabazi dugu oraingoz,
baina diploma asko: Elosegi, Ca-
rrera, Uriarte, Murua... Jokoeta-
rako saikatzea lorpen handia da,
eta diploma bat ez da sari txikia».
Jokoen ondoren emaitzak azter-
tuko dituztela aurreratu zuen,
egitasmoaren nondik norakoak
bideratzeko.

Kirol zuzendariak aditzera
eman zuenez, kirol jakin batzue-
tan zentratuko dituzte indarrak,
«beste estrategia» bat martxan
jartzeko. «Piraguismoan ahale-
gin handia egin dugu, eta emai-

tzak ikusten ari dira. Pistako txi-
rrindularitzan ere bai. Gero, Rion,
golfa eta zazpikako errugbia olin-
piar kirolak izango dira, eta hor
euskal kirolariak badaude». Zu-
zendariak Britainia Handiko eta
Koreako eredua hartu zuen min-
tzagai, kirol jakin batzuk bultza-
tuz dominen zerrendako goiko
postuetara igo baitira.

Ikurrina eraman daiteke
Olinpiar Jokoetan ikurrina ere-
man eta erakuts daiteke, hala ar-
gitu dio Londresko antolatzaile
batzordeak (LOCOG) Asier
Odriozola Londresen bizi den di-
seinatzaile bilbotarrari. Maialen
Chorraut lehiatu zen egunean za-
le bati kendu egin ziotela ikusita
LOCOGekin harremanetan jarri,
eta mezu elektroniko bat jaso
zuen, ikurrina eramatea espresu-
ki baimenduz. «Jendeak beldu-
rrik eduki ez zezan egin nuen. Ho-
na etorri eta norbaitek zerbait
esanez gero ezkutatzea normala
da, sarrera galtzearen beldurra
izan dezakezu... baina ez dago zer-
tan. Euskal Herria nazio bat da,
eta ikurrina, legezko ikurra. Ziur
nago zaleari ikurrina kendu zion
boluntarioa norbaitek xaxatu
zuela». Odriozolak www.zorrr-
rro.com webgunean jarri du jaso-
tako mezua, edozein euskal zalek
inprima dezan.

Londresen gertaturikoa Jaur-
laritzako ordezkariek ere izan zu-
ten hizpide. Urgellek «zorionez»
hartu zuen auzia argitu izana, eta
harriduraz mintzatu zen. «Ezin
nuen ulertu nola ezin zitekeen
erakutsi; ikurrina legezko ikurra
da, eta harritu egin nintzen». Mu-
tiloak, berriz, antzeko hausnarke-
ta egin zuen. «Olinpiar Jokoetara
norberak nahi duen bandera era-
mateko eskubidea izan beharko
luke. Ulertezina da».

BAT Basque Team-en jarraipena ziurtzat jo du 
Patxi Mutiloa Jaurlaritzako kirol zuzendariak,
baina funtzionamendua «aztertuko» dutela dio.

Ikusi eta ikasi 
Blanca Urgell sailburua eta Patxi Mutiloa Jaurlaritzako kirol burua, Basque Team-eko hainbat kirolarirekin. UNAI ZUBELDIA

Basque Team
p1.800.000 euro.
BAT Basque Team
Araba, Bizkaia eta
GIpuzkoan federatu-
riko eliteko kirolariei
laguntzeko sorturiko
elkartea da. 42 kiro-
lari babesten ditu
eta 1,8 milioi euroko
aurrekontua du. 1,25
milioi Jaurlaritzak
jartzen ditu eta bes-
te 550.000 babesle
pribatuek.

A tletismo teknikari pare batekin
hitz egindakoa naiz gaiari buruz,

eta biek arrazoia eman zidaten. Tarta-
nean, proba kutun bat dut nik, betida-
nik, gogorra bainoago, agonikoa iruditu
zaidalako eta helmugara iristean atle-
tek duten herio aurpegia ikustekoa
delako. 400 metro hesidunak dira.

Bart jokatu zen finala, eta aurreko
jokoetan gertatu bezala, txapelduna-
ren izena ez da zaleen oroitzapenean
iltzatuko. Ez du 100, 200 eta 400
metroko proben plastikotasunik, ezta
110 metro hesidunen indarrik ere. Hibri-

do bat dela dirudi, inork nahi ez duen
zerbait, baina niretzat probarik ederre-
na da.

Hasteko, hesiak 110 metroko proban
baino altuagoak dira, eta atleta onenei
47 segundo inguruan bukatzen zaie
sufrimendua. Tortura eder horretan
izen handi asko zizelkatu ziren: Glenn
Davis, 50 segundotik jaitsi zen lehena,
Edwin Moses, Angelo Taylor eta Nawal
El Moutawakel, urrezko domina bat ira-
bazi zuen lehen emakume afrikarra.
Kirolzale arruntari ez zaizkio oso ezagu-
nak egingo.

Nire miresmena, baina, probaren
azken metroetan dago sustraitua.
Beste abiadura probetan, atletek azken
metroetan begiak itxi, hortzak estutu
eta itsu-itsuan bukatzeko eskubidea
dute. 400 metro hesidunetan ez, 35
segundo itotzen daramatzan atletak
begiak ireki egin behar ditu beste hesi
bat igarotzeko. Hamasei pauso eta
beste bat, hamasei eta beste bat...
Askapenaren plazera oso berandu iris-
ten da, eta gehienak pausoan helmu-
garatzen dira. Gizakiak sortu duen tor-
tura modu ederrenetarikoa da.

‘Betweenland’
Imanol Magro

Torturarik
ederrena
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Atletismoa
p3.000 M.HESIDUNAK (E)
DDominak
1. J. Zaripova (Errusia)
2. H. Ghribi (Tunisia)
3.S. Aseffa (Etiopia)

p400 METRO HESIDUNAK (G)
DDominak
1. Felix Sanchez (D. Errepublika)
2. Michael Tinslei (AEB)
3.Javier Culson (Puerto Rico)

pPISU JAURTIKETA (E)
DDominak
1. N. Ostaptxuk (Bielorrusia)
2. V. Adams (Zeelanda Berria)
3.E. Kolodko (Errusia)

Pista
pABIADURA (G)
DDominak
1. Jason Kenny (B. Handia)
2. Gregory Bauge (Frantzia)
3.Shane Perkins (Australia)

Gimnastika
Artistikoa
pUZTAIAK (G)
DDominak
1. Arthur Nabarrete (Brasil)
2. Chen Yibing (Txina)
3.Matteo Morandi (Italia)

pBARRA ASIMETRIKOAK (E)
DDominak
1. Alia Mustafina (Errusia)
2. He Kexin (Txina)
3.Elizabeth Tweddle (B. Handia)

pJAUZIA (G)
DDominak
1. Yang Hak Seon (Hego Korea)
2. D. Albazin (Errusia)
3.Igor Radilov (Ukraina)

Zaldiketa
pJAUZIAK TALDEKA
DDominak
1. Britainia Handia
2. Herbehereak
3.Saudi Arabia

Halterofilia
p-105 MAILA (E)

DDominak
1. O. Torokti (Ukraina)
2. N. Nasirshelal (Iran)
3.B. Bonk (Polonia)

Borroka
p-60 MAILA (G)
DDominak
1. Revaz Laski (Georgia)
2. Omid Haji Noroozi (Iran)
3.M. Kuramago (Errusia)
3.R. Matsumoto (Japonia)

p-84 MAILA (G)
DDominak
1. A. Kugaev (Errusia)
2. K. Ebrahim (Egipto)
3.D. Gajiyev (Kazakhstan)
3.K. Janikows (Polonia)

p-120 MAILA (G)
DDominak
1. M. Lopez Nuñez (Kuba)
2. Heiki Nabi (Estonia)
3.I. Tugosvili (Bielorrusia)
3.J. Euren (Suedia)

Olinpiar tiroa
pKARABINA 50 M.(G)
DDominak
1. N. Campriani (Italia)
2. Kim Jonghyun (Hego Korea)
3.Mathew Emmons (AEB)

pTRAP (G)
DDominak
1. G. Cernogoraz (Kroazia)
2. M. Fabrizi (Italia)
3.F. Aldeehani (Kuwait)

Bela
pLASER RADIAL (E)
DDominak
1. Xu Lijia (Txina)
2. M. Bouwmeester (Herbehere.)
3.Evi Van Acker (Belgika)

pLASER (G)
DDominak
1. S. Groteluschen (Alemania)
2. Alejandro Foglia (Uruguai)
3.Paul Goodison (B. Handia)

Finalak
11:00.Zaldiketa.Taldekakoa.
12:30.Triatloia.(G).
14:00.Bela.RS:X modalitatea (G).
15:00.Bela.RS:X modalitatea (E).
15:00.Gimnastika artistikoa.
Paraleloak (G).
15:47.Gimnastika artistikoa.
Oreka-barra (E).
16:00.Igeriketa sinkronizatua.
Binakakoa.
16:30.Mahai-tenisa.
Taldekakoa (E).
16:37.Gimnastika artistikoa.
Barra (G).

17:23.Gimnastika artistikoa.
Zorua (E).
17:53.Pistako txirrindularitza.
Omnium modalitatea (E).
18:26.Pistako txirrindularitza.
Abiadura modalitatea (E).
19:00.Pistako txirrindularitza.
Keirin modalitatea (G).
19:25.Borroka.Grekoerromatarra.
-66 eta -96 kiloak (G).
20:00.Jauziak.Hiru metroko 
tranpolina (G).
20:00.Halterofilia.+105 maila (G).
20:00.Atletismoa.Altuera jauzia (G).
20:45.Atletismoa.Disko

jaurtiketa (G).

22:00.Atletismoa.100 metro 

hesidunak (E).

22:15.Atletismoa.1.500 metrokoa

(G).

Euskal herritarrak
11:00.Juan Peralta.Pistako txirrin-

dularitza.Keirina.

11:15.Leire Olaberria.Pistako txi-

rrindularitza.Omniuna.Azken hiru

probak: 11:15,17:10 eta 17:50.

14:30.Eskubaloia (emakumezko-

ak).Kroazia-Espainia.

Telebistak
La1. 09:30. 15:30ak arte, eta gero

16:00etatik 23:45ak arte. Jarraian

laburpena.

Teledeporte. 09:30. 01:45 arte

zuzenean. Ondoren, laburpena.

France2. 11:45. 13:00 arte

zuzenean. Gero, 14:45etik

20:00etara, eta 20:40etik

01:00etara.

France3. 09:00. 12:00 arte

zuzenean. Gero, 12:55etik 14:45era,

eta 19:55etik 20:35era.

JEmaitzak

1.Txina 31 19 14 64
2.AEB 28 15 19 62
3.Britainia Handia 18 11 11 40
4.Hego Korea 11 5 6 22
5.Frantzia 8 9 9 26
6.Errusia 7 17 17 40
7.Italia 7 6 4 17
8.Kazakhstan 6 0 1 7
9.Alemania 5 10 7 22
10.Hungaria 4 1 3 8
11. Ipar Korea 4 0 1 5
12.Herbehereak 3 3 4 10
13.Bielorrusia 3 2 3 8
14.Zeelanda Berria 3 1 4 8
15.Hegoafrika 3 1 0 4
16.Ukraina 3 0 6 9
17.Japonia 2 12 14 28
18.Australia 2 12 8 22
19.Danimarka 2 4 2 8
19.Errumania 2 4 2 8
21.Kuba 2 2 1 5
22.Brasil 2 1 5 8
23.Polonia 2 1 3 6
24.Iran 2 1 1 4
24.Jamaika 2 1 1 4
26.Kroazia 2 1 0 3
27.Etiopia 2 0 1 3
28.Kanada 1 3 6 10
29.Suedia 1 3 2 6
30.Txekiar Errepublika 1 3 1 5
31.Kenya 1 2 2 5
32.Eslovenia 1 1 2 4
33.Georgia 1 1 0 2
33.Suitza 1 1 0 2

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.
35.Lituania 1 0 1 2
36.Dominikar Errep. 1 0 0 1
36.Venezuela 1 0 0 1
38.Mexiko 0 3 2 5
39.Kolonbia 0 3 1 4
40.Espainia 0 2 1 3
41.Egipto 0 2 0 2
42.Eslovakia 0 1 3 4
43.Azerbajan 0 1 2 3
43.Belgika 0 1 2 3
43.India 0 1 2 3
46.Armenia 0 1 1 2
46.Indonesia 0 1 1 2
46.Mongolioa 0 1 1 2
46.Norvegia 0 1 1 2
46.Serbia 0 1 1 2
46.Tunisia 0 1 1 2
51.Zipre 0 1 0 1
51.Estonia 0 1 0 1
51.Guatemala 0 0 1 1
51.Malaisia 0 1 0 1
51.Tailandia 0 1 0 1
51.Taipei 0 1 0 1
57.Grezia 0 0 2 2
57.Moldavia 0 0 2 2
59.Argentina 0 0 1 1
59.Hong Kong 0 0 1 1
59.Saudi Arabia 0 0 1 1
59.Kwait 0 0 1 1
59.Puerto Rico 0 0 1 1
59.Qatar 0 0 1 1
59.Singapur 0 0 1 1
59.Turkia 0 0 1 1
59.Uzbekistan 0 0 1 1

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.

JDominak
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2012ko abuztuaren 7a Olinpiar oroitzapenakDMateo Garralda

Denera, hamar domina ira-
bazi zituen Lewisek; 1984ko
Olinpiar Jokoetan urrezko lau
eskuratu zituen. BERRIA

H aizearen semea. Atletismoaren
munduan egin zuen bideak goiti-

zen hori eman zion Carl Lewisi (Kansas
City, AEB, 1961). Eta halaxe ematen
zuen, haizearen semea, 1984. urteko Los
Angelesko Olinpiar Jokoetan urrezko lau
domina irabazi zituenean; halaxe ema-
ten zuen 1991. urtean, lehendabiziko al-
diz ehun metroko distantzian 9,90 se-
gundotik beheitiko marka lortu zuene-
an: 9,86 segundoan ailegatu zen
helmugara.

Lewis 15 urterekin hasi zen atletismo-
an lehiatzen. 1980an, olinpiar talderako

sailkatu zen, baina AEBak ez ziren joan
Moskura, eta horrek kirolariaren debuta
atzeratu zuen. 1984ko jokoak izan ziren
Lewisen aurrenekoak, eta asmatu zuen
bere arrastoa uzten.

1988ko eta 1992ko jokoetan ere aritu
zen. Denera, hamar domina du Lewisek.
2003an, hala ere, dopinaren itzalak
ilundu zuen AEBetako kirolariaren ibilbi-
dea. Orduan jakin zen 1988an behin-
behineko zigorra jarri ziotela. Helegitea
aurkeztu, eta hutsean gelditu zen.
1996an, kirola utzi eta aktore bilakatu
zen.,Edurne Elizondo

Atzera begira 

D1984
Carl Lewis

Atlantan, jokalariak gela
batean elkartzen ginen
partida guztiak ikusteko.
Giro berezia geneukan»
MATEO GARRALDA
Eskubaloi jokalari ohia eta entrenatzailea

‘‘
Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

P asioa, su hori, eta ingu-
ruan jende atsegina dago-
enean, nekea ez da naba-

ritu ere egiten». Horrela soilik
uler daiteke Mateo Garraldaren
(Burlata, Nafarroa, 1969) 26 urte
luzeko kirol ibilbidea. 26 urte, eta
lau olinpiar joko: Bartzelona,
Atlanta, Sydney eta Atenas.
1986tik, ez da geratu ere egin nafa-
rra, eta gorputzak nahikoa sufritu
duela iritzita —lesio larri samarra
izan zuen joan den sasoian—, jo-
kalari izateari utzi eta entrena-
tzaile karguari helduko dio dato-
rren denboraldian, Guadalaja-
ran.

Bartzelonako Jokoetara 22 ur-
terekin joan zen, eta diplomare-
kin itzuli zen etxera. «Harrigarria
izan zen, nahiz eta eskubaloian jo-
koetakoa ez den lehiaketarik ga-
rrantzitsuena, selekzio ahul de-
zente egoten direlako tartean».
Onartu du, kirol irizpideak soilik
kontuan hartuta, huts egin zute-
la. «Domina eskuratzea zelako
helburu argia». Atlantako eginbe-
harrik zailena, berriz, «atariko la-
na» izan zen, Garraldaren hitze-
tan. «Aurreko txapelketetan ez
genuen lortu sailkatzea, eta Euro-
pako Txapelketako finalerdietan
Yugoslaviari irabazita lortu ge-
nuen azkenean». Nekatuta iritsi
ziren. «Egur handia jasota. Eta
harrigarria izan zen brontzezko
domina kolkoratzea».

Arrakasta lortzeak alde txar
bat dauka: etorkizun hurbilean
emaitza hori berdindu edo hobetu
beharra. 2000. urtean Sydneyra
presio horrekin joan zirela aitortu
du. «Baina txapelketa bikaina
egin genuen». Munduaren beste
puntaraino joan arren, hiriak be-
rak ez zuen harritu. «Europaren

eragin nabarmena dauka». Ordu-
rako kirol ibilbidea ondo luzatuta,
34 urterekin parte hartu zuen Ga-
rraldak, azkenekoz, jokoetan,
Atenasen. «Final-laurdenetan,
penaltietan galdu genuen domi-
nen borrokan sartzeko aukera,
Alemaniaren aurka 30-30 berdin-
duta». Esperientziari heldu dio
penak ahazteko. «Hori bai, domi-
naren bat irabazteko adinako tal-
dea geneukala uste dut».

Hamasei urte dira lau joko. Es-
perientzia asko. Eta kosta zaio bat
aukeratzea. «Brontzezko domi-
nak eskuratu genituen bi uneak
aukeratuko nituzke, agian; Atlan-
takoa eta Sydneykoa». Hala ere,
kirol arloaren pare jarri du selek-
zioko giroa. «Atlantakoa da adibi-
derik argiena. Jokalari guztiak,
geure kabuz, gela batean elkar-
tzen ginen partida guztiak ikuste-
ko. Giro berezia geneukan». Kiro-
lari onek bezala, Garraldak ere
«porrotak» sartu ditu unerik tris-
teenen zakuan. Orain dela urte
batzuk, nafarrak lau haizeetara
zabaldu zuen urrezko domina kol-
koratu arte ez zuela hartuko erre-
tirorik. «Eta nork daki! Hamar-

hamabost urte barru lortuko dut,
agian… entrenatzaile karguan!»,
bota du, barrez.

Liu Xiangi begira-begira
Jokoak oso bereziak direla azaldu
du Garraldak. «Izar asko elkar-
tzen dira, baina jabetzen zara
haiek ere normal-normalak dire-
la». Atenasera jo du adibide bila.
«Autobusera igo ginen batean,
han zegoen Liu Xiang txinatarra,
hiruzpalau ordu lehenago 110 me-
troko hesidunetan urrea irabazi
zuen atleta. Hantxe zegoen, bere
dominarekin, lasai-lasai». Harri-
tuta geratu zen: «Eskubaloi talde
batean ezinezkoa litzatekeelako
lasaitasun hori. Astakeria handi-
ren bat egingo genuen guk».

Brontzezko bi domina irabazi
zituen Garraldak lau jokotan, bai-
na lorpen materialen gainetik, bi-
zipenek bete zuten bereziki. «Ate-
nasen, azken egunean, bainuon-
tzia garagardo botilaz bete genue-
neko hark, adibidez. Txirrindula-
riak, atletak… Ez dakit zenbat
jende elkartu ginen gela hartan.
Ikaragarria izan zen. Han, bai;
han urrea irabazi genuen!».

Bainuontzian, urrezko domina
Lau olinpiar jokotan parte hartu zuen Mateo
Garraldak: Bartzelonan (1992), Atlantan (1996),
Sydneyn (2000) eta Atenasen (2004). Brontzezko
bi dominarekin eta urrezko bizipenekin itzuli zen
etxera, «gehiago» egin zezaketen sentipenarekin.

Mateo Garralda, eskuinetik hasita bigarrena, Sydneyko Olinpiar Jokoetan, podiumeko hirugarren koskan. ANDREU DALMAU / EFE

Laburrean
pIzendapenak. Na-
farrak sari ugari jaso
zuen nazioartean.
1993ko Suediako
Munduko Txapelke-
tan eta 2005eko Tu-
nezekoan, txapelke-
tako eskuin alboko-
rik onenaren saria
eman zioten.
pEntrenatzaile.
2011-2012ko sasoia
Guadalajaran joka-
lari gisa egin ostean,
klub horretako en-
trenatzaile kargua
hartu du orain.
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DLaburrak
J
Estreinakoz 
BOXEOA›Emaku-
mezkoen boxeoa
olinpiarra da jada.
Igandean izan zen
lehen jardunaldia,
eta atzo bigarrena.
Argazkian, Hmangte
indiarra eta Rahali
tunisiarra.

A
Enbataren erdian. Horixe dirudi argazkikoak: enbataren erdian laguntza eske urpetik irteten den esku bat,
baloia lortu nahian. Greziak eta Australiak waterpoloan jokatutako partidan hartu zuten irudia, atzo. Gogorrak eta

estuak izaten dira norgehiagokak kirol horretan, uraren aitzakian eta ezkutuan ikusten ez diren falta asko egiten direlako.
Galdetu, bestela, argazkian ur azpian gelditu denari. Australiak irabazi zuen (8-13). PATRICK B. KRAEMER / EFE

Txinak irabazi du urrea
modalitate guztietan
BADMINTONA›Pekinen lortu ez
zuena lortu du Londresen Txi-
nako selekzioak: badmintoneko
modalitate guztietan urrea ira-
baztea. Cai Yun eta Fu Hifengek
irabazi zuten atzo gizonezkoen
binakako lehiaketa, eta Lin
Danek apur bat lehenago gizo-
nezkoen buruz burukoa. Aurre-
tik zituzten irabaziak emaku-
mezkoen binakakoa —nahiz eta
bikote bat kanporatu egin zie-
ten nahita galtzeagatik—, eta
binakako mistoa. Kirol horretan
tamainako balentria lortzen
duen lehen herrialdea da Txina.

Brasildar baten lehenengo
domina, Nabarreterentzat
GIMNASTIKA›Handia egin zuen
atzo Arthur Nabarretek uztaie-
tako finalean.Herrialde horreta-
ko lehenengo gimnasta da kirol
horretan dominaren bat irabaz-
ten duena.Sekulako ezustekoa
eman zuen finalean: Chen Yibin
txinatarrari eta Matteo Morandi
italiarrari aurrea hartu zien,eta
urrea irabazi zuen.Eguneko bes-
te finaletan,Yang Hak Seon he-
gokorearrak irabazi zuen urrea
jauzian,eta Alia Mustafina erru-
siarrak urrea emakumezkoen
lehiaketan,barra asimetrikoe-
tan.

AzkenaDberria
2012ko abuztuaren 7a

O linpiar Jokoak amaitzean txosten
bat egiteko betebeharra dauka

antolakuntza lanetan ibili den hiriko
batzordeak. Olinpiar Jokoen antolatzai-
le izateko bete behar duten kontratua-
ren arauetako bat da. Londresko
1948ko Olinpiar Jokoen ostean idatzita-
koa topatu dut Interneten, eta zati
batzuk irakurri ditut. Kirol emaitzez gain,
antolakuntzari buruzko xehetasunak,
eraikinen deskribapena, atletei buruzko
kontakizunak eta hamaika bitxikeria
gehiagorekin ia seiehun orri dituen
dituen liburua da.

Atentzioa eman didaten gauzen arte-
an bat edo beste aipatzearren, agida-

nez inaugurazio ekitaldian 2.500 uso
askatu zituzten, pasatu berri zen 
II. Mundu Gerraren osteko bakearen 
sinbolo gisa. Eta maratoiko atleta
anglosaxoien eskaria izan zen, antza,
uraz gain gozatutako tea hartu nahi
zutela, eta boy scout-ak jarri zituzten
karrerako zortzi puntutan, tea presta-
tzeko.

Aurtengo jokoen txostenean, Boyle
zinemagileak antolatu zuen inaugurazio
ekitaldiko James Bonden eszenaz hitz
egingo ote da? Edo Londresko kale
hutsez eta dendetako jabeen kexuez;
edo Pistoriousen hanketako protesiez
eta haren balentriaz; Phelps historiako

olinpiar kirolari onena bihurtu zen las-
terketaz; Ye igerilari txinatarrak dopina-
ren itzalean egindako errekorrez; krisi
ekonomikoaz…

Zalantzarik gabe, mundu osoan
ehunka milioi ikusle izan zituzten hamar
segundoez eta Bolten erakustaldiari
buruz egon beharko du aipurik. Aurka-
rien aurreko markak ikusita, proba ira-
bazteko ia fisikaren legeei desafio egin
beharko ziela uste zen. Baina han azal-
du zen, berezko duen showman jarrera
horrekin, munduko gizonik azkarrena
dela berretsiz. Baina oraindik segundo
hamarren bat urratu zezakeela uste
duen bakarra al naiz? 

London calling
Garazi Goia

Txostena
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12:00. Aurkezpena.
,Prentsaren begiratua.
,Londrestik zuzenean.
Unai Zubeldia 
eta Imanol Magro.
,Thamez atala.Danel Agi-
rre, Berlindik.
,Eguneko gonbidatua.
Orkatz Beitia atleta. Abiadu-
ra probetan espezialista.
,Tertulia.
Andoni Urbistondo 
eta Enekoitz Esnaola.
,Eguneko kantua.

berriaTB



Xiang Liu, etsita, 110 metro hesidunetako azken hesiari kosk egiten. JEAN-CHRISTOPHE BOTT / EFE

Kaixo eta agur
Orain lau urte egin bezala,Xiang Liu atleta txinatarrak huts egin du 

110 metro hesidunetako lehen kanporaketan.

Aurreneko hesiarekin tupust egin du,lurrera erori da,

eta sailkatzeko aukerarik gabe geratu.D06-07

U rruti daudelako izango da, edo oso
urrutikoak egiten zaizkigulako.

Joan aurretik alboan eta joan ondoren
ere aldamenean izateak erraztasun
gehiago ematen du, seguru. Eta erraza-
goa da horregatik haien jardunari buruz
balantze egokiagoak egin eta izenondo
aproposagoak topatzea. Horretan
abantaila dute Londrestik ari direnek.
Bertatik bertara bizi dutelako hura bizi-
tzen ari direnak nola ari diren hura bizi-
tzen. Hemengoek arrisku handiagoak
hartzen ditugu, eta jakin gabe aritzen
gara askotan. Gainera, besteek eginda-

ko galderen arabera daukagu ibili beha-
rra, eta oso zaila da horrelakoetan ongi
asmatzea. Erantzun askok, gainera, ez
dute asko laguntzen: «Hau ezin da hi-
tzez adierazi».

Eta hitzez adierazi ezin den horri hitzak
jartzea da gure lana.Ez da aitzakia,bai-
na bada aitzakia.Errazagoa da,dena de-
la,arrakasta lortu duenari buruz aritzea

espero zuenik lortu ez duenari bu-
ruz aritzea baino.Azken horien
lana neurtu eta balantzea egi-
terakoan laprast egiteko
arrisku handiagoa dago,eta

baten bat mintzekoa ere bai,askotan.
Hortik dator asmatu ezinaren beldurrez
beste iturri batzuetara jo beharra.Nor-
beraren pentsamendua beste norbai-
ten hitzetan jartzea helduleku gisa era-
bili beharra.

Izan liteke paperean idatzia, izan lite-
ke airean entzuna. Musikak badu hori
(ere). Formari eman ezinda zenbiltza-
nari ematen diola forma. Espero zuenik
lortu ez duenari buruz aritu nahi nuen
nik, eta Gariren doinu hark eman zidan
erantzuna: «Garaipenik ez da galtzeko-
rik gabe. Esperantzara kondenatua».

‘Citius, altius, fortius’
Enekoitz Telleria

Esperantzara
kondenatuak

berria
2012ko abuztuaren 8a

02

03

04

Pista DLeire Olaberriak hamahirugarren 

bukatu du, eta Juan Peraltak, hamargarren.

Bela DXabi Fernandez: «Eman eta eman aritu 

ostean, gorputzak nahikoa dela esan du».

Eskubaloia DFinal-laurdenetan

sartu da Espainia; Pinedok, zazpi gol.

www.berria.info/londres12
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Unai Zubeldia    Londres
,Berriemaile berezia

«Triste nago oso, lur jota ere bai
[begiak karga-karga eginda, gera-
tu egin da, arnasa hartzeko].
Mimo handiarekin prestatu dut
lehiaketa hau, inoiz baino gogo-
rrago entrenatu dut, baina mo-
mentu bakar batean ere ez naiz
ondo sentitu». Zer esan ez zekiela
zegoen atzo Leire Olaberria om-
nium proba amaitu berritan.
«Oso gogorra da aurkari hauen
aurrean egon beharra, eta zeure
onena eman ezina. Buruz nahi
nuen, baina gorputzak ez zidan
erantzuten. Tortura bat izan da».

Etsita, eta «atseden hartzeko
gogoz» hitz egin zuen Olaberriak
BERRIArekin, Londresko belodro-
moan bertan. «Ezin honi ezin diot
azalpenik aurkitu». Datuak argi-
garriak dira oso: abiadako irtee-
ran, seigarren; puntuazioan, ha-
mahirugarren; kanporaketan,
hamabigarren; jazarpenean, ha-
malaugarren; scratch-ean, hama-
seigarren; eta 500 metrokoan zor-
tzigarren. Hamahirugarren pos-
tua da lan horren emaitza.
Dominen borrokan sartu nahi
zuen txirrindulariarentzat lor-
pen apala. «Lan hobea egitea es-
pero nuen, baina...».

Egin beharreko prestaketa, us-
tez, ondo eginda, lehen bosten ar-
tean sartzeko erabateko konfian-
tzarekin zegoen ikaztegietarra
omnium probari ekin aurretik.
Baina herenegun ihes egin zion
aukera orok, puntuazioan eta
kanporaketan huts eginda. «Ez
zen normala izan puntuazioan
gertatutakoa. Proba txar bat izan
zela sinetsarazi nion neure bu-
ruari, irauliko nuela egoera».
Hura ahaztu, eta hutsetik borro-
kan hastea zeukan atzo helburu-
tzat. «Baina jazarpen proban nahi
nuen, pedalei azkar eragin nahi
nien, baina ezin nuen. Eta horrela

zaudenean sufritu ere ezin duzu
egin. Zigor psikologiko oso han-
dia da hau».

Ikaztegietarrak asko eskatzen
dio beti bere buruari. «Eta askoz
lan hobea egin nahi nuen hemen.
Baina ezinezkoa izan da. Bezpera-
koaren jarraipena izan da jazar-
pen proba». 14. denborarik onena
egin zuen gipuzkoarrak atzoko le-
hen proba horretan, bere maila-
tik oso urrun. Buruz buruko ede-
rrean, Sarah Hammer estatuba-
tuarrak lortu zuen denborarik
onena, Laura Trott britainiarra-
ren aurretik.

Irakurketak,«hotzean»
Beste bi proba geratzen ziren ar-
tean ordura arteko lana pixka bat
txukuntzeko. Baina ezin askoz
maila hoberik eman. Scratch-ean
hamaseigarren denborarik one-
na lortu zuen, eta 500 metrokoan,
zortzigarrena. «Ez daukat azalpe-
nik, benetan, ez dakit zer esan.
Hiru hilabete luze izan dira. Fa-

miliarengandik urrun, lagunen-
gandik urrun... Motibazioa lagun
neukan, eta etxetik kanpo sufri-
tzeko prest nengoen». Baina Ola-
berriarentzat ikaragarri gogo-
rrak izan dira azken bi egunak.
«Lasaitu egin nahi dut, irakurke-
ta hotzean egiteko».

Askotan kolpea gogorragoa
izaten da aurretik asko eman de-

nean. «Eta hausnarketa hori ere
egin beharko dugu». Etorkizuna-
ri ez dio begiratu nahi. «Ez da ho-
rretarako egunik onena». Baina
pena nahikoa argi utzi du. «Azken
bi urteotan lehen aldiz, nahi nuen
bezala nengoen psikologikoki,
eta lastima izan da gorputzak ez
ematea buruaren maila bera.
Hau ez nuke horrela utzi nahi».

Gorputz
ezezaguna 
Leire Olaberriak lur jota amaitu du
omnium proba, 13. postuan, eta buruz
inoizko ondoen zegoela aitortzearekin
batera, ezin izan du azaldu bi egunotan
zergatik aritu den hain maila apalean.

Euskal kirolariak DPistako txirrindularitza

Leire Olaberria, atzo, ahalegin betean, jazarpen proban. CHRISTOPHE KARABA / EFE

Sailkapena
1. Laura Trott 

(Britainia Handia)

2. Sarah Hammer 

(AEB)

3. A.Edmondson

(Australia)

13. Leire Olaberria 

(Espainia)

Hamargarren postua
Peraltak,keirinean

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Konfiantza handia zeukan Juan
Peraltak bere buruarengan, eta
emaitza bikaina lortu zuen bere
lehen Olinpiar Jokoetan: hamar-
garren postua. «Baina pena izan
da diploma ez lortzea». Ozta-ozta,
bigarren fasetik kanpo geratu zen
goizeko lehen proban. Seiko hiru
multzotan zeuden banatuta he-
mezortzi txirrindulariak, eta, le-
hen txandan, hirugarren geratu
zen nafarra, Chris Hoy britainia-
rraren eta Simon Van Velthooven
Zeelanda Berrikoaren atzetik. Bi-

garren aukeraren zain geratu be-
har, beraz.

Ordurako multzo bakoitzeko bi
onenak bigarren txandan zirela
(sei txirrindulari), seiko bi txan-
datan banatu zituzten beste sei
txartelak. Txanda bakoitzeko le-
hen hirurak, aurrera; beste hiru-
rak, etxera. Lehenengoan aritu
zen hor ere Zarrakaztelukoa, eta
hor bai, hasieratik buruan jarrita,
lasterketa kontrolatuz, bigarren
postua eta hamabi onenen artean
tokia. Christos Volikakis grezia-
rrak irabazi zuen Peraltaren
txanda. Horixe zen lehen helbu-
rua, hamabi onenen artean sar-
tzea. Hortik aurrerako guztia on-
gietorria zen nafarrarentzat.

Eta, lurretik bueltan ibili ondo-
ren, sei onenen artean sartzeko
zorian egon zen. «Pena izan da, di-
ploma ziurtatuko nuelako. Ez dut

aitzakiarik jarri nahi, baina epai-
leak, irteeran, ez dio utzi bultza-
tzen nire entrenatzaileari. Denek
egiten dute hori, eta, indarrik
gabe, azken postuan geratu naiz
irteera horretan». Txanda zaila
zeukan, gainera: Hoy, Volikakis,
Azizulhasni Awang malaysiarra,
Teun Mulder herbeheretarra eta
Njisane Nicholas Phillip Trini-
dad eta Tobagokoa. Lehen hirure-
tan zeukan sailkatu beharra, eta
laugarren helmugaratu zen.

«Seigarren postua egokitu zait
berriz ere B finalean, posturik
txarrena. Bi postu irabazi ahal
izan ditut behintzat, eta, tira, po-
zik noa etxera. Ederra izan da es-
perientzia». Kazetariarekin hiz-
ketan ari zela jokatu zen finala,
eta harrituta geratu zen nafarra.
«Ikaragarria da giroa». Chris Hoy
nagusitu zen. «Bera da onena».

Sailkapena
1. Chris Hoy  

(Britainia Handia)

2. Maximilian Levy 

(Alemania)

3. S.Van Velthooven

(Herrialdea)

10. Juan Peralta 

(Espainia)
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Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Nahikoa zela esan zion gorpu-
tzak. Eta buruak ezin lanik egin
horrela. 12. postu mikatzarekin
amaitu da Olinpiar Jokoetako
«etengabeko sufrimendua». Etxe-
rako bidean dira jada Xabi Fer-
nandez (Ibarra, Gipuzkoa, 1976)
eta Iker Martinez (Donostia, 1977).
Volvo Ocean Race proba amaitu
eta hamabost bat egunera hasi zi-
ren jokoak. «Gehiegizkoa izan
da». Hizketan ere nabaritzen zaio
urte gogor-gogorraren arrastoa. 
Balorazioa egiteko garaia da.
Oso zaila da orain balorazioak egi-
tea, eta ez dakit garairik onena ote
den ere. Jokoak amaitu berritan,
urte guztian egindakoa ahazteko
arriskua dagoela uste dut. Bage-
nekien oso zaila zela jokoetan bes-
te domina bat lortzea, baina ho-
rretara etorri ginen, edo, gutxie-
nez, azkenera arte borrokan ari-
tzera. Baina hasieratik ibili gara
pauso bat atzetik. Oso zaila izan
da astea, ezinean ibili garelako.
Lesio txiki bat ere izan nuen au-
rretik. Ez da aitzakia, baina pres-
taketan oso motz geratu ginen.
Hamar egun galdu genituen hor.
Penatuta gaude, hain urruti ere ez
garelako ibili. Lehen bi sailka-
tuak izugarri ondo ibili dira. Bai-
na estropada kaskarrak egin di-
tuztenak ari dira brontzea lortze-
ko lehian. Prestaketa hobearekin
eskura edukiko genuen brontzez-
ko domina hori.
Aipatu duzu lesio txiki hori. Fisikoki
jota amaitu dituzu jokoak, hasi ere
hala hasi zinelako.
Azken urte eroengatik izan ditut
hainbeste arazo fisiko. Eman eta
eman aritu gara, eta gorputzak
nahikoa dela esan du. Gero eta
gehiago kostatzen zaio gorputza-
ri. Bizkarraren eskuinaldeko
giharrean sei zentimetroko zuntz
haustura izan dut, eta oraindik ez
zait sendatu. Horregatik galdu
nuen astebete baino gehiago. La-
saigarriekin eta inguru hori ondo
lotuta, hainbestean aritu naiz az-
kenean, baina infekzio bat ere
izan nuen gero. Ezinezkoa da Vol-
vo Ocean Raceko eta jokoetako
erritmoari eustea. Bizkarreko
arazoa ez bazen, beste nonbaite-
koa izango zen. Pena da, dominen
borrokan egoteko egunero lauga-
rren postuaren jiran dagoelako
egon beharra, baina zazpigarren-
zortzigarren postuen batez beste-
arekin irabaziko du norbaitek
brontzea.
Eta orain, zer? 2016 eta Rio de Janei-
ro daude buruan jada?
Ez dakit, ez dakit. Ez da erabakiak
hartzeko garaia. Ez dakit 49er
mailan jarraitu beharko genuke-
en edo beste maila bat aukeratu
beharko genukeen; eta ez dakit,
erabakia dena delakoa dela ere,
zein estropadetara joan beharko
genukeen. Azken urteak oso onak
izan dira, eta horrek eman zigun
indarra Londresera iristeko. Ezin
da ahaztu Munduko Txapelketa
irabazi genuela bi aldiz, 2004an eta

2010ean. Hamalau urte dira jada
ontzi honetan, eta atsedena behar
dugu orain; atseden luzea. Batean
eta bestean esan eta esan ari dira
Amerika Kopan parte hartuko
dugula; munduari itzulia emango
diogula... Baina ikusiko dugu.
Orain, atsedena.
Sentsazioen gainetik, datuak azter-
tzen dituzte denek: 2004an, Atena-
sen, urrea; 2008an, Pekinen, zilarra;
2012an,Londresen,12.postua.
Bai... Baina Pekingo Jokoetatik
hona bizpahiru itzuli eman diz-
kiogu munduari, eta neke handia
pilatu dugu. Momentuan ez zara
jabetzen, eta egurrean jarraitzen
duzu. Baina azken urteotan gor-
putzari ez diogu eman beharrez-
koa duen hilabete osoko atsede-
nik. Ez daukagu ondo nabigatu
dugun sentipenik, baina askoz
gehiago ere ezin genuen egin. Vol-
vo Ocean Race hain berandu
amaituta, zaila zen erronka; erre-
alistak izan behar dugu.
Marinelen atzean familia bat ere ba-
dagoela ahaztu egiten da gehiene-
tan. Haientzat ere ez da erraza izan-
go bizimodu hau,ezta?
Gogorra da. Baina, zorionez,

familiaren babes handia daukat
nik. Volvo Ocean Racen ari gine-
la, etortzen ziren tarteka bisitan,
eta eskertzekoa da. Bi ume ere
badauzkat, eta zaila da haiengan-
dik urrun egotea. Sakrifizio han-
dia eskatzen du kirol honek.
Emaitzak onak direnean, hain-
bestean onartzen dira sakrifizio-
ak, baina emaitzarik lortzen ez
denetan... Ezinezkoa da galduta-

ko denbora berreskuratzea,
baina saiatuko naiz orain familia-
ren ondoan ere gozatzen, haien
ondoan egoten.
Hasiera ekitaldiarekin ere izan zen
nahikoa zalaparta, Espainiako ban-
dera zuek eramango zenutela, ez ze-
nutela... Batzuek aipatu ere gin zu-
ten zure lesioa gezurrezkoa zela.
Denetik esaten du jendeak, eta de-
netik, kazetariek. Ezezkoa ema-
nez gero, gaizki, bandera ez ge-
nuelako eraman; eta baiezkoa

emanez gero ere, gaizki, bandera
eraman genuelako. Baina gu ez
gaitu arduratu kontu horrek. Ni
ez, behintzat, nahiz eta egia den
Iker gehixeago mareatu dutela.
Lesioa benetakoa dela sinesten ez
duenari, berriz, zer esango diot,
ba... Londrestik urruti geunden
gu, eta egun batean haraino joan,
gauez ekitaldian parte hartu, hu-
rrengo egunean bueltan hona...
Gehiegizkoa zen.
Kalkuluak egiten hasita, zenbat mi-
lia egiten dituzue, normalean, urte-
ro,eta zenbat egin dituzue aurten?
Auskalo! Nik ere ez dakit. Pentsa,
Volvon bertan ia 40.000. Baina mi-
liaka ez, egunka egiten dugu guk
kontaketa. Ez dakit zenbat egun
izan diren, baina asko, gehiegi!
Eromen handia izan da azken hi-
ru urteotakoa, eta horregatik be-
har dugu atseden luzea, hurrengo
erronkei gogotsu ekiteko. Hiru
proiektutan sartuta egon gara:
Bartzelonako bikotekako estro-
padan, Volvon, eta jokoetan. Kirol
hau asko profesionalizatu da, eta
ezinezkoa da burua hiru proiektu-
tan sartuta edukitzea. Hori ikasi
dugu, behintzat.

Xabi Fernandez

Xabi Fernandez eta, haren atzean, Iker Martinez, herenegun, 49er mailako hamabosgarren estropadan. JORGE ZAPATA

«Eman eta eman 
aritu gara, eta
gorputzak nahikoa
dela esan du»

Aipatzekoa.
pDominak,argi.
Gaur jokatuko da do-
minak lortzeko pro-
ba, baina urrea eta
zilarra zehaztuta
daude jada: Hensen
eta Outteridge aus-
traliarrentzat izango
da urrea, eta Burling
eta Tuke Zeelanda
Berrikoentzat, zila-
rra. Hamargarren
postutik bederatzi
puntura geratu dira
euskal marinelak.

Estropadalaria

Domina bila joan ziren Londresko Olinpiar Jokoetara, eta 12. postuarekin
itzuliko dira etxera, etsita, penatuta, eta fisikoki txikituta. «Urte eroaren
ondoren, atseden luzea» behar duela aitortu dio Xabi Fernandezek BERRIAri.

«Hasieratik ibili gara 
pauso bat atzetik»



Frantzia oztopo zaila da
Espainiaren bidean

I.M. Londres
,Berriemaile berezia

Espainiako gizonezkoen selekzio-
ak eta bide batez han ari diren
hiru euskal jokalariek (Mikel Agi-
rrezabalaga, Julen Aginagalde
eta Eduardo Gurbindo) final-laur-
denetako partida jokatuko dute
gaur, Frantziaren aurka (15:30).
Orain artekoak ez bezala, saski-
baloi pabiloian jokatuko du gaur,
eta irabaziz gero Kroazia izango
du aurkari, ziurrenik, urrezko do-
mina irabazteko faboritoak Tuni-

siarekin neurtuko baititu inda-
rrak.

Ligaxkako azken partidan, eta
aurkariak jokoan gutxi izan
arren, Espainiak ezin izan zion
irabazi Kroaziari herenegun (20-
25), eta final-laurdenetarako par-
tida oso zail batera kondenatu
zuen bere burua. Frantziak ez di-
rudi duela urte batzuetako talde
garaiezina, eta azkeneko Europa-
ko Txapelketa kaskarrak (11. izan
zen) zalantzak barreiatu zituen.
Olinpiar Jokoetan, baina, pixka
bat suspertu da, eta bere multzo-
ko bigarren izan da Islandiaren
aurretik. 

Frantziaren arriskuak ezagu-
nak dira: Nikola Karabatic erdi-
koa, Daniel Narcisse hegalekoa,
Jerome Fernandez beteranoa...

Lehen lerroan talentua du, eta bi-
garrenean fisikoki oso indar-
tsuak diren pibot eta hegalekoak.
Eskarmentua, gainera, alde du.
Zerbaitegatik da egungo Olinpiar
eta Munduko txapelduna.

Espainiak, halere, irabaz deza-
ke, eta bide horretan garrantzi-
tsua izango da Julen Aginagalde-
ren lana. Defentsaren arreta bere-
ganatu eta jokalari pare bat sei
metroko lerroan egotera behar-
tzen baditu bere taldekideek erra-
zago mugitu ahal izango dute ba-
loia. Hori bai, gogotik egin behar-
ko du borroka, Dinart, Gille eta
Sorhaindorekin. Beste bi euskal
jokalarien jarduna, ez da hain era-
bakigarria izango. Mikel Arriza-
balaga ez da minutu asko jokatzen
ari, ezta Eduardo Gurbindo ere.  

Final-laurdenak
p12:00.
Islandia / Hungaria
p15:30.
Espainia / Frantzia.
p19:00.
Suedia / 
Danimarka.
p22:30.
Kroazia / Tunisia
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Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

Espainiako selekzioak finalerdie-
tako partida jokatuko du bihar
bere historian aurrenekoz. Jorge
Dueñasek zuzentzen duen talde-
ak partida estua irabazi zion atzo
Kroaziari, eta dominen lehian
murgildu da. Bigarren zatiaren
erdi aldera izandako oldarraldiak
oreka hautsi zuen, bost minutuan
4-0eko partziala lortu zuen, Eli Pi-
nedoren hiru golekin, eta azken
hamar minutuetan oso ondo ku-
deatu zuen abantaila hori. Bihar-
ko aurkaria Frantziak eta Monte-
negrok bart gauean jokaturiko
partidako irabazlea izango da.
Beste finalerdia Norvegiak eta
Errusiak jokatuko dute.

Partida estua izango zela aurre-
ratu zuen Andrea Barnok herene-
gun, eta ez zuen kale egin. Oso
ondo elkar ezagutzen zuten bi aur-
kari ziren, eta bataila taktikoan
Bilboko teknikariak irabazi egin
zion Kroaziako hautatzaileari.
Dena den, Kroazia hobeto hasi
zen. Jelcic atezainak giltzarrapoa
jarri zion ateari, eta Espainiaren
hutsek Kroaziak korrika egin ze-
zan ahalbidetu zuten (5-7, 15. min).

Atzean lan txukuna egin zuen
Espainiak, eta aurkaria fisikoki

ahaltsuagoa izan arren, ondo gel-
ditu zuen geldikako jokaldietan.
Goratzekoa Eli Pinedok eta An-
drea Barnok defentsan eginiko
lana. Arazoa, baina, erasoan ze-
goen. Dueñasek patxada agindu
zuen, eta bi pibot kantxaratu.
Erabaki taktikoak sei metroko
marran iltzatu zituen kroazia-
rrak, baloiak lapurtzeko arazoe-
kin, eta Espainiak atsedenaldira
aurretik iristea lortu zuen (13-12).

Kroaziarrak,izarra gabe
Aurrenekoan gertatu bezala,
Kroaziak hobeto ekin zion biga-
rren zatiari. Espainia erlaxatuta
kantxaratu zen, eta berehala iku-
si zuen bere burua atzetik (14-15,
35.min). Aurkariak ez zeuden
opariak egiteko, baina bizkarreko
handia hartu zuten Andrea Pene-

zic taldeko izarrak min hartu zue-
nean. Atzora arte jokoetako gole-
atzaile nagusia zenak orkatila
bihurritu zuen, eta haren taldeak
erasoan nabaritu zuen.

Erasoko lehen aukera galduta,
Kroaziari are gehiago kostatu zi-
tzaion Espainiaren defentsa goto-
rra zulatzea. Atzeko lanaren frui-
tu, Dueñasen taldeak korrika
egin ahal izan zuen, eta 4-0eko
partzial bati esker tartetxoa ireki
zuen (19-16, 46. min). Lau gol ho-
rietatik hiru Pinedok sartu zi-
tuen. Amurrioko hegalekoak zaz-
pi sartu zituen guztira, eta oso
eraginkor aritu zen erasoan.

Ordu laurden falta zen partida
bukatzeko, eta hiru golen errenta
altxor bilakatu zen. Ondo kudea-
tzen asmatuz gero finalerdietara-
ko sailkatzea eskura zuen Espai-

niak. Aldeak jokalariak urduritu
zituen, eta Kroazia gol batera hu-
rreratu zen (19-18), baina ez zuen
berdintzerik lortu. Dueñasek Ta-
taric erdikoa kate motzean lotzea
agindu zuen, eta Espainiak berriz
ireki zuen tartea. Hiru goleko
errentarekin, azken minutuak
nahiko lasaiak izan ziren.

Euskal jokalariei dagokienez,
Pinedok partida bikaina egin
zuen, eta itxaropentsu agertu zen
partidaren ondoren. «Inoiz ezin
da mugarik jarri, edota hortik
ezin gara pasatu esan. Ilusioa
urrea da, baina beste bi dominak
ere onak dira». Nely Carlak bi gol
sartu zituen baina ez zuen jokatu
bigarren zatian, Andrea Barno
defentsa lanean nabarmendu
zen, eta Patricia Elorzak, azke-
nik, ez zuen jokatu. 

Ondo gordetako altxorra 
Espainia Kroazia baino gehiago izan
da, eta bost minutuko oldarraldi
batean lorturiko hiru golen aldeari
esker lehen aldiz jokatuko ditu
bihar jokoetako finalerdiak.

Eli Pinedo eta Nely Carla Alberto euskal jokalariak, lurrean elkar besarkatzen, atzo, Kroaziari final-laurdenetan irabazi ondoren. MARCELO SAYAO / EFE

Emaitza

Espainia 25
Kroazia 22
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A. Urbistondo 

B ukatu da lehen fasea, eta
ate-joka datoz final-laur-
denak. Espero bezala,

AEBetako selekzioa izan da parti-
darik galdu ez duen bakarra, ga-
raipen batzuetan komeria batzuk
izan badituzte ere. Nabarmentze-
ko moduko selekzioen artean,
Errusia, Brasil eta Frantzia aipa-

tu behar dira. Multzoko buru bu-
katu du sailkapen fasea, eta Es-
painia eta Brasil indartsuak men-
deratu. Australiaren aurka galdu
zuen azken partida, jokoan ezer
ez zegoela. Brasil ere txukun ari-
tu da. Bigarren postuan sailkatu
da, azken partidan Espainia men-
deratuta. Frantziak ere bere mul-
tzoko bigarren postua eskuratu
du, partida erabakigarrian Ar-
gentina menderatuta.

Balantzaren bestaldean, Espai-
nia, Argentina eta Lituania. Es-
painia, uste baino kaskarrago ari-
tu delako. Errusiaren aurka gal-
du, eta Brasilen aurka nahita
galdu, finalerdietan AEBekin ez
gurutzatzeko. Emaitzarekin joka-
tu zuen apropos Scarioloren tal-
deak, eta hori gaizki ikusita dago
Olinpiar Jokoetan. Harrokeria
punturen bat ere erakuts dezake
apropos galtzeak, finala eta fina-
lerdiak baitatoz final-laurdenak
baino lehenago. Final-laurdene-
tan, gainera, Frantzia izango du
aurkari Espainiak.

Argentinak ere bi partida gal-
du ditu. AEBen aurkakoa jakina
zen, Frantziaren aurkakoa ez
hainbeste. Multzoko hirugarren
postura zigortu ditu horrek, eta fi-
nalerdietan estatubatuarren
erronka irits ezina. Lituania kon-
trakarrean dabil aspaldi, baina
gehien gorrotatzen duten aurka-
ria izango dute parez pare: Erru-
sia. AEBetako selekzioa gehien
xaxatu duen taldea da, baina gau-
zak ondo, etxera joango dira gaur.

Errusia edo Espainia
Kolorerik ez du AEBen lehen lan-
gak. Australiak muturreko han-
dia jasotzeko proportzioa du, bai-
na litekeena da, behin partida
erabakita, estatubatuarrek gal-
gari eragitea eta horrek porrota
duin egitea. Brasil eta Argentina-
ren artekoa gogorra izango da.
Hego Amerikako bi selekzio in-
dartsuenak dira, eta mokoka da-
biltza azken urteetan. Argenti-
nak irabazia du buruko borroka,
nazioarteko azken hiru partide-
tan Brasil menderatu baitu kan-
poraketetan. Prigioniren zalan-
tza garrantzitsua du Argentinak,
baina Brasilek ez daukana du:
Manu Ginobili izena duen izar
distiratsua.

Frantzia eta Espainiaren arte-
koa ere gogorra izango da. Fran-
tziak ez du Gasol anaien kemena
itzaltzeko moduko jokalari garai-
rik, baina fisikoki oso sendoak
dira Diaw, Seraphin eta beste. Cal-
deronek neurria hartua dio Tony
Parkerri, baina Espainiak arazo
serioa du bigarren joko antola-
tzailearekin, bermerik gabeko or-
dezkorik gabe, eta kanpoko lerro-
an. Izan ere, Juan Carlos Nava-
rrok mina du oin zolan, eta haren
puntuak funtsezkoak dira Espai-
niako selekzioan, Rudy Fernan-
dez ere gorabeheratsu dabilelako. 

Zilarra 
ez da txarra

Errusia-Lituania, AEB-Australia, Frantzia-Espainia
eta Brasil-Argentina dira final-laurdenak; urreak
jabea du, beste bi dominen borroka irekiago dago

Brasilgo Raul Neto eta Espainiako Serge Ibaka, jarrera ikusgarrian. LARRY W. SMITH / EFE

Datua
pOrdutegia. Erru-
sia-Lituania (15:00),
Frantzia-Espainia
(17.15), Brasil-Argen-
tina (21:00) eta
AEB-Australia
(23.15).

DLaburrak
Alex Schwazerrek EPOa
hartu zuela aitortu du
IBILKETA›Alex Schwazer ibilke-
tari italiarrak EPOa hartu zuela
aitortu du Italiako La Gazzetta
dello Sport-eko elkarrizketa
batean. Schwazer 50 kilome-
troko olinpiar txapelduna izan
zen Pekinen, eta joan den urte-
ko Munduko Txapelketan erru-
siarrek zerbait hartzen zutela-
koan, berak ere hartzea erabaki
zuela esan du. Uztailean hartu
zuen EPOa, «lehenago inoiz
ez», eta bere aurreko titulu guz-
tietan garbi zegoela adierazi du.

Alistair Brownleerentzat
urrea, korrika saioari esker
TRIATLOIA›Alistair Brownlee
britainiarrak irabazi zuen atzo
triatloiko proba. Javier Gomez
Noya galiziarra eta Alistairren
Jonathan anaia izan ziren biga-
rren eta hirugarren. Hirurek el-
karrekin bukatu zuten igeriketa
eta txirrindularitzako proba, eta
10 kilometroko korrika saioak
erabaki zuen garailea. Jonathan
Brownlee geratu zen aurrena,
eta Gomez Noya ondoren. Alis-
tair Brownlee 15 segundoren al-
dearekin helmugaratu zen.

Mexiko eta Brasil ariko
dira gizonen finalean
FUTBOLA›Mexikok eta Brasilek
jokatuko dute gizonezkoen final
handia. Mexikok 3-1 menderatu
zuen Japonia. Partida aldats
gora jarri zitzaien mexikarrei,
Japonia 0-1 aurreratu zelako.
Ondoren, ordea, hiru sartu
zituen Mexikok, Marco Fabian,
Peralta eta Cortesen bitartez.
Brasilek aise garaitu zuen Hego
Korea, 0-3. Romulok eta
Damiaok sartu zituzten golak,
azken horrek bi.

LINDSAY PARNABY / EFE

Gure kirolariekin bat
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Julen Etxeberria

O inik gabeko kirolari
bat armarik gabeko
gudari bat bezalakoa

da». Yang Jian Txinako CCTV-5
telebistako esatariarena da esal-
dia. Atzo bota zuen zuzenean,
Xiang Liu atleta txinatarrak 110
metro hesidunetako azken kan-
poraketan lehen hesiaren aurka
tupust egin, lurrera joan eta mi-
nutu batera. Haren ahotik atera
ziren lehen hitzak izan ziren, mi-
nutu bat kostatu zitzaiolako Lon-
dresko Olinpiar Estadioko pistan
gertatu berri zena hitzekin azal-
tzea. Lehen erreakzioa barru-ba-
rrutik irten zitzaion, eta negar
egitea izan zen. Ez ziren izan mal-
ko apur batzuk. Negar zotinka
hasi zen. Hori guztia zuzenean,
haien kirol heroi kutunetako bat
lehiatzen ikusten ari ziren milioi-
ka ikusle txinatarren aurrean.

Egoera ezaguna zen. Orain lau
urte, Pekinen, antzeko egoera be-
ra bizi izan zuen Txinak. Orduan
ere Xiang Liu izan zen zoritxarre-
ko protagonista. Orduan ez zuen
lehen hesiarekin tupust egin. Ho-
ri egitera ere ez zen iritsi. Lehen
kanporaketan epailearen pisto-
laren danbada entzun, irten eta
segituan gelditu zen, minez. Aur-
kariak ere gelditu egin ziren, bai-
na irteera ustela izan zelako. Ko-

katu zituzten berriro oinak tako-
etan, denek Xiangek ezik. Lurre-
an eseri zen minez, eta pegatinak
hanketatik kendu ostean estadio-
ko korridoreetara sartu zen, eta
inor agurtu gabe desagertu. Gero
jakin zen aspalditik zuela mina
eskuin oinean, baina hala ere,
saiatu zela lehiatzen. Ezin izan
zion, ordea, minari eutsi, eta sar-
tu zen bezala irten zen Olinpiar
Estadiotik, errenka, burumakur
eta etsipenak jota. Ez da posible.
Horixe pentsatu zuten euren he-
roia, lau urte atzera Atenasen
munduko marka eginda urrezko
domina irabazi zuen atleta bera
Txoriaren Habi-tik lehiatu ezinik
nola joaten zen ikusi zuten 1.300
milioi txinatarrek. Eta horixe
pentsatu  zuten atzo berriz ere,
lau urte geroago irudi bera erre-
pikatzen zela ikusita. Déjà vu bat
zen (aurretik ikusitakoa), déjà vu
krudel bat. 

Irudi bera eta lesio bera, berriz
ere orpazurda madarikatua, be-
rriz ere iraganeko mamuak buel-
tan, herenegun Xiangen entrena-
tzaileak berak gogora ekarrita-
koak. «Pekinen izan zuen lesio be-
ra dirudi. Azken urteetan medi-
kuek asko zaindu dute eremu
hori, baina ia ezinezkoa da horre-
lako lesio batetik erabat osatzea.
Egun bateko lasterketetan ondo
aritu daiteke Xiang, baina Jokoe-
tan hiru lasterketa jokatzen dira

bi egunetan, eta hori gehitxo da»,
esan zuen atzo Fenn Shuyong Txi-
nako atletismoko taldeko bu-
ruak. Fennek azpimarratu zuen
Xiangek «gogor» egin duela lan
azken urteetan sasoiko egoteko,
eta «jende guztiak» hura finalean
ikustea espero zuela, baina goi
mailako kirolean «horrelakoak»
gerta daitezkeela. Horregatik, es-
kerrak eman zizkion egindako
ahaleginagatik, eta elkartasuna
adierazi. «Kolpe handia da bera-
rentzat, baina hau da olinpiar iz-
piritua, garaipenak ez du horren-
besteko garrantzirik, parte har-
tzea da garrantzitsuena». Lesio-
ak erretiroa hartzera kondena de-
zakeen galdetuta, berriz, zuhur
mintzatu zen Fenn. «Kolpe han-
dia da berarentzat eta Txinako
atletismoarentzat, baina uste du-
gu itzuliko dela lehiara. Hori bai,
zaila da esaten noiz».

Lau urteko ezina 
Ulertzekoa da Fennen zuhurtzia,
Xiangek lau urte luze baitarama-
tza lesioei eta zoritxarrari iskin
ezin ezinik. 2008an, Valentzian
(Herrialde Katalanak), pista es-
taliko Munduko Txapelketa ira-
bazi zuenetik ez da gai izan berri-
ro txapelketa garrantzitsu bate-
an podiumeko koska gorenera
igotzeko. 2008an, Pekinen, lehia-
tu ezinik esan zuen agur. 2009ko
Berlingo Munduko Txapelketari

uko egin eta gero, 2010ean itzuli
zen, Dohan, pista estaliko Mun-
duko Txapelketan. Zazpigarren
sailkatu zen 60 metro hesidune-
tan. Urtebete geroago, bigarren
izan zen Daegun (Hego Korea),
Munduko Txapelketan. Gutxiga-
tik egin zion urreak, baina azken
metroetan Dayron Robles kuba-
tarrak traba egin zion apropos,
eta aukerarik gabe utzi zuen. Hi-
rugarren izan zen Xiang, baina
epaileek Robles kanporatu zu-
ten, eta zilarrezko domina eman
zioten txinatarrari. Hain zuzen
ere, metal horretako domina lor-
tu zuen ere urte honen hasieran
Xiangek, Istanbulen (Turkia),
pista estaliko Munduko Txapel-
ketan. Beti urrearen usainean,
baina beti hura dastatu ezinik. 

Londresen bazuen itxaropena
behingoz bigarren koskatik lehe-
nengora jauzi egiteko. Itxarope-
nak, baina, hiruzpalau segundo
iraun zion. Orain lau urte bezala,
telebistan ikusi beharko du gaur
finala. Hura izango da ziurrenik
finala ikusiko duen txinatar apu-
rretako bat. Beste milioika txina-
tarrak lotan egongo dira, Txinan
04:15ak direnean jokatuko baita
dominak erabakitzeko lasterke-
ta. Lo ordurik ez dutela galduko,
horra euren heroiaren kaleratze-
aren alde on bakarra Txinako
biztanleentzat. Ziurrenik nahia-
goko zutela gaubeilan egon.  

Zergatik ni?
Orain lau urte egin bezala,
Xiang Liuk huts egin du 110 metro
hesidunetako lehen kanporaketan.
Pekinen ez zen lehen hesira iritsi.
Londresen, berriz, lehen hesiarekin
egin du tupust, eta lurrera erori.
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Xiang Liu, 110 metro hesidunetako azken hesian pausatuta, gertatutakoa bereganatu ezinik. FRANCK ROBICHON / EFE

Datua
pBost txapeldun
ezberdin. Bost txa-
pelketa garrantzitsu
jokatu dira Pekindik
Londresera, eta bes-
te horrenbeste ira-
bazle egon. Ladji
Doucoure frantzia-
rra, Xiang Liu txina-
tarra, Ryan Brath-
waite barbadostarra
eta Jason Richard-
son estatubatuarra
nagusitu dira hurre-
nez hurren Helsinkin,
Osakan, Berlinen eta
Daegun jokatutako
munduko txapelke-
tetan. Pekingo Olin-
piar Jokoetan, berriz,
Dayron Robles ku-
batarrarentzat izan
zen urrea. Gaurko fi-
nalean, berriz, Aries
Merritt estatubatua-
rra da faboritoa. Be-
rak du marka onena
aurten (12,93). Sei-
garren irabazle ez-
berdina litzateke.

J. Etxeberria

Faboritoa zen, eta ez zuen kale
egin. Sally Pearson australia-
rrak urrezko domina irabazi
zuen atzo 100 metro hesidunetan
(12,35), Dawn Harper eta Kellie
Wells estatubatuarren aurretik.
Eguneko beste finaletan, Ivan
Ukhov errusiarrarentzat izan
zen urrea gorako jauzian (2,40
metro), Erik Kynard estatuba-
tuarrarentzat zilarra, eta Mutaz
Essa Barshim qatartarrarentzat
eta Derek Drouin kanadarraren-
tzat brontzea. Disko jaurtiketan,
Robert Harting alemaniarra na-
gusitu zen (68,27 metro), Ehsan
Adadi indiarraren eta Gerd Kan-
ter estoniarraren aurretik. Azke-
nik, 1.500 metrokoan, Taoufik
Makhloufi aljeriarra izan zen az-
karrena (3.34,08), Leonel Manza-
no estatubatuarraren eta Abda-

laati Iguider marokoarraren au-
rretik. 

Gaur, berriz, lau final jokatuko
dira: gizonezkoen 110 metro hesi-
dunak (22:15), eta emakumezko-
en luzera jauzia (21:05), 400 metro
hesidunak (21:45) eta 200 metro-
koa (22:00). Azken horretan Ja-
maikako eta AEBetako atleten
arteko lehia ikusi ahal izango da
berriro: batetik, Veronica Camp-
bell-Brown eta Shelly-Ann Fra-
ser-Pryce; eta bestetik, Carmelita
Jeter, Allyson Felix eta Sanya Ri-
chards-Ross. 100 metrokoan Fra-
ser-Pryce nagusitu zen, Jeter,
Campbell-Brown eta Felixen au-
rretik. Lau atleta horiek eta Ri-
chards-Rossek, 400 metroko olin-
piar txapeldunak, dute aukera
gehien urrea irabazteko. Camp-
bell-Brownek irabaziko balu, his-
toria egingo luke, inork ez baitu
hiru aldiz jarraian irabazi olin-
piar urrea 200 metrokoan. Ema-

kumezkoetan, berriz, inork ez du
lortu hiru aldiz jarraian urrezko
domina banakako proba batean.
Jelena Isinbaieva errusiarrak ere
eskura zuen marka hori Londre-
sen, baina brontzezko dominare-
kin konformatu behar izan zuen
herenegun pertika jauzian.

Dekatloiaren hasiera
Gaur ere dekatloia hasiko da. Pro-
ba horretan faborito argia dago:
Ashton Eaton estatubatuarra.
Eatonek munduko marka hobetu
du orain bi hilabete eskas (9.039
puntu). Martxoan, berriz, beste
horrenbeste egin zuen heptatloi-
koarekin (6.645 puntu). Dekatloi-
koa ontzeko honako markak egin
zituen: 100 metrokoan, 10,21; lu-
zera jauzian, 8,23; pisu jaurtike-
tan, 14,20; gorako jauzian, 2,05;
400 metrokoan, 46,70; 110 metro
hesidunetan, 13,70; disko jaurti-
ketan, 42,81; pertika jauzian,
5,30; xabalina jaurtiketan, 58,87;
eta 1.500 metrokoan, 4.14,46.
Konparazio bat egite aldera, Ea-
tonek aurten Espainiako Txapel-
ketan parte hartu izan balu, lau
probetan izango zen txapeldun
eta batean txapeldunorde. 

Pearson, oztoporik gabe
Australiarrak irabazi du urrezko domina 100 metro
hesidunetan. Ivan Ukhov, Robert Harting eta Taoufik
Makhloufi izan dira jardunaldiko beste irabazleak.

Marka
pCampbellen esku.
Veronica Campbell
jamaikarrak hiruga-
rrenez jarraian irabaz
dezake gaur olinpiar
urrea 200 metroko-
an. Inork ez du horre-
lakorik egin bihurgu-
nearen proban, ez gi-
zonezkorik ez
emakumezkorik.
Emakumezkoen ar-
tean ere inork ez du
lortu hiru aldiz ja-
rraian banakako pro-
ba batean nagusi-
tzea.
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Julen Etxeberria

O inik gabeko kirolari
bat armarik gabeko
gudari bat bezalakoa

da». Yang Jian Txinako CCTV-5
telebistako esatariarena da esal-
dia. Atzo bota zuen zuzenean,
Xiang Liu atleta txinatarrak 110
metro hesidunetako azken kan-
poraketan lehen hesiaren aurka
tupust egin, lurrera joan eta mi-
nutu batera. Haren ahotik atera
ziren lehen hitzak izan ziren, mi-
nutu bat kostatu zitzaiolako Lon-
dresko Olinpiar Estadioko pistan
gertatu berri zena hitzekin azal-
tzea. Lehen erreakzioa barru-ba-
rrutik irten zitzaion, eta negar
egitea izan zen. Ez ziren izan mal-
ko apur batzuk. Negar zotinka
hasi zen. Hori guztia zuzenean,
haien kirol heroi kutunetako bat
lehiatzen ikusten ari ziren milioi-
ka ikusle txinatarren aurrean.

Egoera ezaguna zen. Orain lau
urte, Pekinen, antzeko egoera be-
ra bizi izan zuen Txinak. Orduan
ere Xiang Liu izan zen zoritxarre-
ko protagonista. Orduan ez zuen
lehen hesiarekin tupust egin. Ho-
ri egitera ere ez zen iritsi. Lehen
kanporaketan epailearen pisto-
laren danbada entzun, irten eta
segituan gelditu zen, minez. Aur-
kariak ere gelditu egin ziren, bai-
na irteera ustela izan zelako. Ko-

katu zituzten berriro oinak tako-
etan, denek Xiangek ezik. Lurre-
an eseri zen minez, eta pegatinak
hanketatik kendu ostean estadio-
ko korridoreetara sartu zen, eta
inor agurtu gabe desagertu. Gero
jakin zen aspalditik zuela mina
eskuin oinean, baina hala ere,
saiatu zela lehiatzen. Ezin izan
zion, ordea, minari eutsi, eta sar-
tu zen bezala irten zen Olinpiar
Estadiotik, errenka, burumakur
eta etsipenak jota. Ez da posible.
Horixe pentsatu zuten euren he-
roia, lau urte atzera Atenasen
munduko marka eginda urrezko
domina irabazi zuen atleta bera
Txoriaren Habi-tik lehiatu ezinik
nola joaten zen ikusi zuten 1.300
milioi txinatarrek. Eta horixe
pentsatu  zuten atzo berriz ere,
lau urte geroago irudi bera erre-
pikatzen zela ikusita. Déjà vu bat
zen (aurretik ikusitakoa), déjà vu
krudel bat. 

Irudi bera eta lesio bera, berriz
ere orpazurda madarikatua, be-
rriz ere iraganeko mamuak buel-
tan, herenegun Xiangen entrena-
tzaileak berak gogora ekarrita-
koak. «Pekinen izan zuen lesio be-
ra dirudi. Azken urteetan medi-
kuek asko zaindu dute eremu
hori, baina ia ezinezkoa da horre-
lako lesio batetik erabat osatzea.
Egun bateko lasterketetan ondo
aritu daiteke Xiang, baina Jokoe-
tan hiru lasterketa jokatzen dira

bi egunetan, eta hori gehitxo da»,
esan zuen atzo Fenn Shuyong Txi-
nako atletismoko taldeko bu-
ruak. Fennek azpimarratu zuen
Xiangek «gogor» egin duela lan
azken urteetan sasoiko egoteko,
eta «jende guztiak» hura finalean
ikustea espero zuela, baina goi
mailako kirolean «horrelakoak»
gerta daitezkeela. Horregatik, es-
kerrak eman zizkion egindako
ahaleginagatik, eta elkartasuna
adierazi. «Kolpe handia da bera-
rentzat, baina hau da olinpiar iz-
piritua, garaipenak ez du horren-
besteko garrantzirik, parte har-
tzea da garrantzitsuena». Lesio-
ak erretiroa hartzera kondena de-
zakeen galdetuta, berriz, zuhur
mintzatu zen Fenn. «Kolpe han-
dia da berarentzat eta Txinako
atletismoarentzat, baina uste du-
gu itzuliko dela lehiara. Hori bai,
zaila da esaten noiz».

Lau urteko ezina 
Ulertzekoa da Fennen zuhurtzia,
Xiangek lau urte luze baitarama-
tza lesioei eta zoritxarrari iskin
ezin ezinik. 2008an, Valentzian
(Herrialde Katalanak), pista es-
taliko Munduko Txapelketa ira-
bazi zuenetik ez da gai izan berri-
ro txapelketa garrantzitsu bate-
an podiumeko koska gorenera
igotzeko. 2008an, Pekinen, lehia-
tu ezinik esan zuen agur. 2009ko
Berlingo Munduko Txapelketari

uko egin eta gero, 2010ean itzuli
zen, Dohan, pista estaliko Mun-
duko Txapelketan. Zazpigarren
sailkatu zen 60 metro hesidune-
tan. Urtebete geroago, bigarren
izan zen Daegun (Hego Korea),
Munduko Txapelketan. Gutxiga-
tik egin zion urreak, baina azken
metroetan Dayron Robles kuba-
tarrak traba egin zion apropos,
eta aukerarik gabe utzi zuen. Hi-
rugarren izan zen Xiang, baina
epaileek Robles kanporatu zu-
ten, eta zilarrezko domina eman
zioten txinatarrari. Hain zuzen
ere, metal horretako domina lor-
tu zuen ere urte honen hasieran
Xiangek, Istanbulen (Turkia),
pista estaliko Munduko Txapel-
ketan. Beti urrearen usainean,
baina beti hura dastatu ezinik. 

Londresen bazuen itxaropena
behingoz bigarren koskatik lehe-
nengora jauzi egiteko. Itxarope-
nak, baina, hiruzpalau segundo
iraun zion. Orain lau urte bezala,
telebistan ikusi beharko du gaur
finala. Hura izango da ziurrenik
finala ikusiko duen txinatar apu-
rretako bat. Beste milioika txina-
tarrak lotan egongo dira, Txinan
04:15ak direnean jokatuko baita
dominak erabakitzeko lasterke-
ta. Lo ordurik ez dutela galduko,
horra euren heroiaren kaleratze-
aren alde on bakarra Txinako
biztanleentzat. Ziurrenik nahia-
goko zutela gaubeilan egon.  

Zergatik ni?
Orain lau urte egin bezala,
Xiang Liuk huts egin du 110 metro
hesidunetako lehen kanporaketan.
Pekinen ez zen lehen hesira iritsi.
Londresen, berriz, lehen hesiarekin
egin du tupust, eta lurrera erori.
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Xiang Liu, 110 metro hesidunetako azken hesian pausatuta, gertatutakoa bereganatu ezinik. FRANCK ROBICHON / EFE

Datua
pBost txapeldun
ezberdin. Bost txa-
pelketa garrantzitsu
jokatu dira Pekindik
Londresera, eta bes-
te horrenbeste ira-
bazle egon. Ladji
Doucoure frantzia-
rra, Xiang Liu txina-
tarra, Ryan Brath-
waite barbadostarra
eta Jason Richard-
son estatubatuarra
nagusitu dira hurre-
nez hurren Helsinkin,
Osakan, Berlinen eta
Daegun jokatutako
munduko txapelke-
tetan. Pekingo Olin-
piar Jokoetan, berriz,
Dayron Robles ku-
batarrarentzat izan
zen urrea. Gaurko fi-
nalean, berriz, Aries
Merritt estatubatua-
rra da faboritoa. Be-
rak du marka onena
aurten (12,93). Sei-
garren irabazle ez-
berdina litzateke.

J. Etxeberria

Faboritoa zen, eta ez zuen kale
egin. Sally Pearson australia-
rrak urrezko domina irabazi
zuen atzo 100 metro hesidunetan
(12,35), Dawn Harper eta Kellie
Wells estatubatuarren aurretik.
Eguneko beste finaletan, Ivan
Ukhov errusiarrarentzat izan
zen urrea gorako jauzian (2,40
metro), Erik Kynard estatuba-
tuarrarentzat zilarra, eta Mutaz
Essa Barshim qatartarrarentzat
eta Derek Drouin kanadarraren-
tzat brontzea. Disko jaurtiketan,
Robert Harting alemaniarra na-
gusitu zen (68,27 metro), Ehsan
Adadi indiarraren eta Gerd Kan-
ter estoniarraren aurretik. Azke-
nik, 1.500 metrokoan, Taoufik
Makhloufi aljeriarra izan zen az-
karrena (3.34,08), Leonel Manza-
no estatubatuarraren eta Abda-

laati Iguider marokoarraren au-
rretik. 

Gaur, berriz, lau final jokatuko
dira: gizonezkoen 110 metro hesi-
dunak (22:15), eta emakumezko-
en luzera jauzia (21:05), 400 metro
hesidunak (21:45) eta 200 metro-
koa (22:00). Azken horretan Ja-
maikako eta AEBetako atleten
arteko lehia ikusi ahal izango da
berriro: batetik, Veronica Camp-
bell-Brown eta Shelly-Ann Fra-
ser-Pryce; eta bestetik, Carmelita
Jeter, Allyson Felix eta Sanya Ri-
chards-Ross. 100 metrokoan Fra-
ser-Pryce nagusitu zen, Jeter,
Campbell-Brown eta Felixen au-
rretik. Lau atleta horiek eta Ri-
chards-Rossek, 400 metroko olin-
piar txapeldunak, dute aukera
gehien urrea irabazteko. Camp-
bell-Brownek irabaziko balu, his-
toria egingo luke, inork ez baitu
hiru aldiz jarraian irabazi olin-
piar urrea 200 metrokoan. Ema-

kumezkoetan, berriz, inork ez du
lortu hiru aldiz jarraian urrezko
domina banakako proba batean.
Jelena Isinbaieva errusiarrak ere
eskura zuen marka hori Londre-
sen, baina brontzezko dominare-
kin konformatu behar izan zuen
herenegun pertika jauzian.

Dekatloiaren hasiera
Gaur ere dekatloia hasiko da. Pro-
ba horretan faborito argia dago:
Ashton Eaton estatubatuarra.
Eatonek munduko marka hobetu
du orain bi hilabete eskas (9.039
puntu). Martxoan, berriz, beste
horrenbeste egin zuen heptatloi-
koarekin (6.645 puntu). Dekatloi-
koa ontzeko honako markak egin
zituen: 100 metrokoan, 10,21; lu-
zera jauzian, 8,23; pisu jaurtike-
tan, 14,20; gorako jauzian, 2,05;
400 metrokoan, 46,70; 110 metro
hesidunetan, 13,70; disko jaurti-
ketan, 42,81; pertika jauzian,
5,30; xabalina jaurtiketan, 58,87;
eta 1.500 metrokoan, 4.14,46.
Konparazio bat egite aldera, Ea-
tonek aurten Espainiako Txapel-
ketan parte hartu izan balu, lau
probetan izango zen txapeldun
eta batean txapeldunorde. 

Pearson, oztoporik gabe
Australiarrak irabazi du urrezko domina 100 metro
hesidunetan. Ivan Ukhov, Robert Harting eta Taoufik
Makhloufi izan dira jardunaldiko beste irabazleak.

Marka
pCampbellen esku.
Veronica Campbell
jamaikarrak hiruga-
rrenez jarraian irabaz
dezake gaur olinpiar
urrea 200 metroko-
an. Inork ez du horre-
lakorik egin bihurgu-
nearen proban, ez gi-
zonezkorik ez
emakumezkorik.
Emakumezkoen ar-
tean ere inork ez du
lortu hiru aldiz ja-
rraian banakako pro-
ba batean nagusi-
tzea.
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B ejondeizula, Leire, zu bezalako
gehiago egongo balira... Batzuen-

tzat txikikeria izango da kontatzera no-
ana, baina ez dakizue zeinen harro egin
dudan lo. Herenegungoa da pasadizoa,
baina izan zitekeen atzokoa edo bihar-
koa. Egunak berdin dio, keinuak dauka
indarra. Dagoeneko jakingo duzue, bai-
na ukondo lan handi samarra dago
egin beharra kazetarien gunean proba
bat amaitu eta kirolariari bizpahiru gal-
dera egiteko. Berotan harrapatu nahi
izaten ditugu denok, eta... gu berotzen
gara azkenean.

Labirinto txiki bat dago belodromo-
an kirolariengana gerturatzeko, eta
hortxe egoten dira/gara denok zain,
gurea noiz iritsiko. Omniumeko lehen
hiru probak amaituta, jota zegoen Ola-
berria, eta bazter batetik ihes egin
zuen, erlaxazio lanak bere barruarekin
hizketan egiteko. Amorratuta zegoen.
Leire ez, Marca-ko kazetaria. Leirerena
etsipena zen gehiago. Bere burua lasai-
tzen saiatu, familiarengana harmaile-
tara oinez gerturatu, pare bat besarka-
da hunkigarri eman, eta... «Leire,
Leire!». Badator.

«Euskal Herritik nator. Euskaraz
egingo dizkiot galdera batzuk; ezagu-
tzen nau, eta euskaraz egiten dugu beti
gure artean...». Gurea zela azaldu nahi
nion, funtsean, Marca-ko kazetariari.
«Baina beharrezkoa da euskaraz egi-
tea? Ezin dugu bion artean gaztelaniaz
egin?». Leirek erantzun zion. «Egin zuk
lehenengo euskaraz, eta gero kasu
egingo diot berari». Latza. Hori da
gozamena hori. Hunkituta zegoen
bera, jota; eta hunkituta ni, hazita.
Harro piztu nuen grabagailua. A,
Marca-koak ez ninduen agurtu gero.

‘Off the record’
Unai Zubeldia

‘Marca’da
gero, aizue

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Dominen borrokatik urruti sa-
mar geratu den arren, pozez zora-
tzen dago Brittany Rogers gim-
nasta (New Westminster, Kana-
da, 1993), bere lehen olinpiar
jokoetan. Jauzien finala amaitu
eta minutu gutxira hitz egin du

BERRIArekin, lasai ederrean, egu-
notan zer sentitzen ari den lasai
azalduz. Izar guztien artean «txi-
ki samar» sentitzen dela aitortu
du, eta «arrakastatsutzat» jo du
taldekakoan lortutako bosgarren
postua, eta jauzian lortutako zaz-
pigarrena. 19 urte bete berritan,
«momentu bakoitzarekin goza-
tzen» ari da kanadarra. «Ez dut se-
kula ahaztuko esperientzia hau».

Lehenik eta behin, zorionak, finale-
an egindako lanagatik.
Eskerrik asko.
Zer moduz sentitu zara?
Olinpiar Jokoetako bakarkako fi-
nal batean egotea gauza handia
izan da niretzat, eta ahal izan du-
dan mailarik bikainena eman
dut. Profesionalki ezin diot beste
ezer eskatu neure buruari, eta
momentu handia izan da nire-
tzat. Hemen egotea, finalean par-
te hartu ahal izatea, bi jauzi on
egitea... Ikaragarria izan da.
Lehen olinpiar jokoak dira zuretzat.
Nola ari zara bizitzen Kanadako se-
lekzioa egiten ari den lana?
Kanadak oso ondo prestatu ditu
olinpiar joko hauek, esperientzia
handiko selekzioa delako. Baina
niretzat lehen jokoak dira, eta
test garrantzitsua izan da neure
buruarentzat. Oso pozik nago
egindako lanarekin.
Kirol arloko lanak amaitu dituzu.
Etxerako bidea hartu beharko duzue
berehala,noski...
Ez, ez. Beste astebetez egongo
gara hemen.
Kirol arloaz kanpoko joko horiek eza-
gutzeko aukera izango duzu or-
duan...
Bai, bai. Niretzat, pertsonalki, ha-
rrigarria da nire herrialdeko gai-
nerako kirolariekin egotea. Oso
gertuko harremana izaten ari
naiz haiekin. Idoloetako asko ari
naiz ikusten olinpiar hirian, eta
gertu-gertu eduki ditut horietako
batzuk. Olinpiar hiritik gertu
daude kirol guneetako asko, eta
saiatuko naiz azken aste honetan
ahal dudan leku guztietara joa-
ten, gainerako kirolariak berta-
tik bertara ikusteko.
Pentsatzekoa delako, hain gaztea
izanda, idoloren batzuk izango ditu-
zula...
Taldekideak eta gainerako gim-
nastak dauzkat idolorik handien-

tzat, eta zoragarria da haiekin
lehian aritzea, hemen egotea. Ika-
ragarria da.
19 urte dauzkazu. Zer nabarmendu-
ko zenuke onetik joko hauetan?
Ez da erraza erantzutea. Baina
taldekako finala aipatuko nuke,
ziurrenik. Bosgarren amaitu ge-
nuen, eta une oro goialdean egon

ginen, dominen borrokan sartu-
ta. Sentipen harrigarriak bizi
izan genituen final horretan (joan
den astean, asteartean izan zen fi-
nal hori).
Eta txarretik?
Txarretik? Nire taldekideak, Eli-
sabeth Blackek, jauzien finalean
parte hartu ezin izana (finalerako
sailkatu arren, ezin izan zuen par-
te hartu, lesioa zela tarteko). Ba-
dakit zein gogor entrenatu den
honaino iristeko. Oso-oso gaztea
da oraindik, 16 urte dauzka, baina
esperientzia gogorra izan da ha-
rentzat.
Nola ekin zenion zuk bide honi?
Hainbesteko indarra dauka Kana-
dan gimnastikak?
Gimnastika ez da hain kirol ga-
rrantzitsua Kanadan. Gure he-
rrialdean indar handiagoa dauka
izotz hockeyak, adibidez. Ez da
erraza gimnastikan aurrera egi-
tea, baina gero eta babes handia-
goa daukagu, eta gimnastika pix-
kanaka indar handiagoa hartzen
ari da. Zorionez.

Brittany Rogers
Kanadako selekzioko gimnasta

Taldekako finalean bosgarren postua eskuratuta,
eta jauziko finalean zazpigarren amaituta, zoratzen
dago Brittany Rogers kanadarra bere lehen jokoetan.

«Profesionalki
ezin diot eskatu beste
ezer neure buruari»

BERRIA

Aipatzekoa.
pFinal ikusgarria.
14,766 eta 14,200
puntuko jauziak egin
zituen Brittany Ro-
gersek jauzien finale-
an.Irabazleak,San-
dra Raluca Izbasak,
15,383 eta 15,000
puntuko jauziak egin
zituen.

«Lehen jokoak dira,
eta test garrantzitsua
izan da neure
buruarentzat»

«Gimnastikak 
baino indar handiagoa
dauka Kanadan
izotz hockeyak»
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Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

I lara luzeak arreta sortzen
du, hiriaren finantza barru-
tian lan egiten duten traje

eta soinekodun dotoreen artean.
Frantziako Olinpiar Batzordeak
Billinsgate merkatuko egoitza
osoa hartu du, eta egunero sarre-
ra kopuru jakin bat jartzen du sal-
gai, Interneteko tramiterik gabe.
Mundu guztiko jendea pilatzen da

han, eta ordu batzuk zain egin eze-
an ezinezkoa da sarrerak lortzea.
«Guk atletismokoak espero ditu-
gu»; Thomas Morgan eta Luke
Morris dira, Londreskoak, 22 eta
25 urtekoak.

Gau luzea izan da, eta hotza, az-
ken asteetako hotzena. Gauer-
dian jarri ziren ilaran, inor ez ze-
goenean, eta goizeko bederatzie-
tan irekitzen dute bulegoa. Elebe-
rri pare bat eta kafea lagun goxatu
dute itxaronaldia. «Lehen orduak
onak izan ziren, festa zegoen he-

men, eta irteten zirenekin hizke-
tan ondo pastua dugu. Gogorrena
lauak aldera izan da, baina merezi
du», aztertu du Morganek. 

Athleticzalea dela esan du Mo-
rrisek, eta haserre dago txartelak
saltzeko sistema ofizialarekin.
«Askoz hobea izan zitekeen; Inter-
net bidez saiatu gara, eta ezinez-
koa da. Hau da bide bakarra». De-
na den, are ernegatugo dago tele-
bistan ikusiriko eserleku hutse-
kin. «Gu itxaroteko prest gaude,
kirolzaleak garelako, baina sarre-
ra horiek enpresen esku utzi di-
tuzte. Ez dut ulertzen zergatik ez
dituzte jendearen esku utzi».

Prezioarekin ere kexu dira. «Gu
hemen gaude, ezin ditugulako or-
daindu 200 liberako (260 euro) sa-
rrerak», onartu du Morganek.

«Ikasketak bukatu berri ditugu,
eta sarrera merkeenak lortu be-
har ditugu. Olinpiar Jokoak mai-
te ditugu, eta behar adina ordu
itxaroteko prest gaude».

Ilaran bigarrenak Yanina Baki-
ri eta Alexandre Moureau daude.
Frantziarrak dira, Bordele ingu-
rukoak, eta Euskal Herria maite
dutela diote. Ia bost ordu darama-
tzate zain. Bezperan, Moureauk
beste bost ordu egin zituen 150 eu-
roko hondartzako boleibol sarre-
ra bat erosteko. «Nik 180 ordaindu
nituen, hemen erosten badituzu
30 euroko gainkarga baitu». Sa-
rrera garestiak direla diote, baina
Moureauk bere burua justifikatu
beharra ikusi du. «Bizitzan behin
bakarrik izango dugu halako au-
kerarik, eta merezi du».

Orduak daramatzate han, bai-
na umoreko daude. «Ingelesek ila-
rak maite dituzte, edozein tokitan
eratzen dute bat», esan du Baki-
rik. Ondo ezagutzen dute herrial-
dea; zientzialariak dira, eta ber-
tan lan egiten dute. «Atletismoa
maite dut», gehitu du. Hori da hel-
burua, olinpiar estadioan sartzea.
«Sarrera garestiak dira, eta bana-
keta sistema ez da ona izan. Baina
jendeak oso ondo erantzun du.
Ikusleak izaten ari dira jokoetako
onena», ondorioztatu du Bakirik.

Haien atzetik ilara luze doa. Le-
hen lauak gazteak dira, baina ez
da oso urrun joan behar adineko
jendea ikusteko. Nazio guztietako
jendea da, eta makina bat hizkun-
tza entzun daitezke. Mantak, ter-
moak... Denetarik. Sarrerak lor-
tzeko modu bakarra da, eta egu-
nez egun jende gehiago dago. Az-
ken itxaropena da. Ilararen buka-
eran dauden kideek desanimatu
egiten dituzte gehitzen zaizkie-
nak. «Ez dut uste guretzat guz-
tiontzat egongo direnik». Bihar
itzuli beharko. 

Ehunka kirolzalek orduak itxaroten dituzte gauero
sarrerak lortzeko Frantziako Olinpiar Batzordeak
Londresen duen egoitzaren aurrean jarrita.

Azken itxaropena 
Frantziako Olinpiar Batzordeak Londresen duen bulegoaren aurrean atzo goizeko zortzietan zegoen ilara. IMANOL MAGRO

Interneten
pEtsigarria. Internet
bidez oraindik ere
eros daitezke sarre-
rak. Gelditzen dire-
nak garestiak dira,
eta sistema etsiga-
rria da. Sarrera bat
aukeratu, prozesu
osoa egin, ordu laur-
den itxaron, eta,
gero,salgai ez dago-
ela agertzen da
gehienetan.
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S entimendu abertzalea indartu egin
dela diote Londresko berripaperek.

Olinpiar Jokoek, eta Team GB-aren
arrakastak aspaldian ezagutu gabeko
batasun sentimendua sortu dutela Bri-
tainia Handian. Eskoziaren erreferen-
dumaren, edo ez-erreferendumaren
gaia puri-purian dagoen honetan, ezta-
baida gai ona da. Ahots kritikoak ere
agertu dira; ezagunena, Morrisey abes-
lariarena. Kirola betidanik izan da aber-
tzalekeria indartzeko tresna, eta arra-
kastak ia beti eraman izan du bandera
bat soinean.

Pasatu zen Frantziak Munduko fut-
bol Kopa irabazi zuenean; Espainiak ere
lortu zuenean; Hegoafrikak errugbi
Munduko Kopa irabaztean; Ekialdeko
Alemanian propagaganda aparatu izan
zen kirola... Garaipen bakoitzaren ahal-
men aglutinatzailearen ondorioak
mesederako edo kalterako diren norbe-
rak epai dezala.

Garaipenen instrumentalizazio
horrek higuina sortzen dio jende askori,
eta kiroletik urruntzen du. Merchandi-
sing nazionalisten makineriak eliteko
kirolarekin eginiko erabilerarekin oso

kritiko diren iritzi ugari ditut inguruan.
Eta ondo ulertzen ditut.

Baina, hipotesietan sartuta, Euskal
Herriko, hobeto esanda, Betweenland-
eko selekzioak lorpen handia lortuko
balu, Danimarkak 1992ko Eurokopan
edo Lituaniako saskibaloi selekzioaren
antzera, erreakzioa hobea al litzateke?
Euskal herri, nazio edo lurralde bateko
talde batek garaipen handi bat lortuko
balu, ez al litzateke antzeko instrumen-
talizaziorik sortuko? Pentsamendu kriti-
ko berdina sortuko al luke? Ez naiz
ausartzen ezezko borobilarekin.

‘Betweenland’
Imanol Magro

Nolakoa
litzateke?
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Atletismoa
p100 METRO HESIDUNA (E)
DDominak
1. S. Pearson (Australia)
2. D. Harper (AEB)
3. K. Wells (AEB)

pALTUERA JAUZIA (G)
DDominak
1. I. Ukhov (Errusia)
2. E. Kynard (AEB)
3. Barshin (Qat) / Drowin (Kan)

pDISKO JAURTIKETA (G)
DDominak
1. R. Harting (Alemania)
2. E. Hadadi (Iran)
3. G. Kanter (Estonia)

Pista
pOMNIUN (E)
DDominak
1. L. Trott (Britainia Handia)
2. S. Hammer (AEB)
3. A. Edmonson (Australia)

pABIADURA (E)
DDominak
1. A. Meares (Australia)
2. V. Pendleton (Britainia Handia)
3. Shuang Guo (Txina)

pKEIRIN (G)
DDominak
1. C. Hoy (Britainia Handia)
2. M. Levy (Alemania)
3. S. Van Velthooven (Z. Berria)
3. T. Mulder (Herebehereak)

Gimnastika art.
pBARRA (G)
DDominak
1. E. Zonderland (Herbehereak)
2. F. Hambuchen (Alemania)
3. Zou Kai (Txina)

pZORUA (E)
DDominak
1. A. Raisman (AEB)
2. C. Ponor (Errumania)
3. A. Mustafina (Errusia)

pOREKA-BARRA (E)
DDominak
1. Deng Lilin (Txina)
2. Sui Lu (Txina)
3. A. Raisman (AEB)

pPARALELOAK (G)
DDominak
1. Feng Zhe (Txina)
2. M. Nguyen (Alemania)
3. H. Sabot (Frantzia)

Zaldiketa
pTALDEKAKOA
DDominak
1. Britainia Handia
2. Alemania
3. Herbehereak

Triatloia
pGIZONEZKOAK
DDominak
1. A. Brownlee (Britainia Handia)
2. J. Gomez Noia (Espainia)
3. J. Brownlee (Britainia Handia)

Borroka
p-66 MAILA (G)
DDominak
1. H. Kim (Hego Korea)
2. T. Lorincz (Italia)
3. M. Tskhadaia (Georgia)
3. S. Ghenot (Frantzia)

p-96 MAILA (G)
DDominak
1. G. Rezaei (Iran)
2. R. Totrov (Errusia)
3. A. Aleksanya (Armenia)
3. J. Lidberg (Suedia)

Bela
pRS:X MODALITATEA (G)
DDominak
1. D. Van Rijsselberge (Herbehe.)
2. N. Dempsey (Britainia Handia)
3. P. Mairzinski (Polonia)

pRS:X MODALITATEA (G)
DDominak
1. M. Alabau (Espainia)
2. T. Petaja (Finlandia)
3. Z. Noceti-Klepacka (Polonia)

Igeriketa sinkro.
pBINAKAKOA
DDominak
1. Istxenko-Romaxina (Errusia)
2. Carbonell-Fuentes (Espainia)
3. Huang-Li (Txina)

Mahai-tenisa
pTALDEKAKOA (E)
DDominak
1. Txina
2. Japonia
3. Singapur

Jauziak
p3 METROKO TRANPOLINA
(G)
DDominak
1. I. Zakarov (Errusia)
2. K. Qin (Txina)
3. C. He (Txina)

Halterofilia
p+105 MAILA (G)
DDominak
1. B. Salimikorasiabi (Iran)
2. Anoushiravani (Iran)
3. R. Albegov (Errusia)

Finalak
10:30.Piraguismoa.K1-1.000 metro-
koa (G).
10:48.Piraguismoa.C1-1.000 metro-
koa (G).
11:16.Piraguismoa.K2-1.000 metro-
koa (G).
11:44.Piraguismoa.K5-500 metro-
koa (E).
14:00.Bela.49er modalitatea (G).
16:30.Mahai-tenisa.Taldekakoa (G).
19:15.Borroka.-48 eta -63 mailak (E).
21:05.Atletismoa.Luzera jauzia (E).
21:45.Atletismoa.400 metro

hesidunak (E).
22:00.Atletismoa.200 metrokoa
(E).
22:00.Hondartzako voleibola.
Emakumezkoak.
22:15.Atletismoa.110 metro hesi-
dunak (G).
23:15.Taekwondoa.-49 maila (E).
23:30.Taekwondoa.-58 maila
(G).

Euskal herritarrak
15:30.Eskubaloia (gizonezkoak).
Espainia-Frantzia.Final-laurdenak.

Telebistak
La1. 09:30. 15:30ak arte, eta gero

16:00etatik 23:45ak arte. Jarraian

laburpena.

Teledeporte. 09:30. 01:45 arte

zuzenean. Ondoren, laburpena.

France2. 11:45. 13:00 arte

zuzenean. Gero, 14:45etik

20:00etara, eta 20:40etik

01:00etara.

France3. 09:00. 12:00 arte

zuzenean. Gero, 12:55etik 14:45era,

eta 19:55etik 20:35era.

JEmaitzak

1.Txina 34 21 18 73
2.AEB 30 19 20 69
3.Britainia Handia 22 13 13 48
4.Hego Korea 12 5 6 23
5.Errusia 10 18 20 48
6.Frantzia 8 9 11 28
7.Italia 7 6 4 17
8.Kazakhstan 6 0 1 7
9.Alemania 5 14 7 26
10.Herbeherea 5 3 6 14
11.Australia 4 1 4 9
12.Iran 4 2 1 7
13.Hungaria 4 2 3 9
14.Ipar Korea 4 0 1 4
15.Kuba 3 3 1 7
16.Bielorrusia 3 2 3 8
17.Zeelanda Berria 3 1 5 9
18.Hegoafrika 3 1 0 4
19.Ukraina 3 0 6 9
20.Japonia 2 13 14 29
21.Errumania 2 5 2 9
22.Danimarka 2 4 2 8
23.Brasil 2 1 5 8
23.Polonia 2 1 5 8
25.Jamaika 2 1 1 4
26.Kroazia 2 1 0 3
27.Etiopia 2 0 2 4
28.Espainia 1 4 1 6
29.Kanada 1 3 7 11
30.Suedia 1 3 3 7
31.Txekiar Errepublika 1 3 1 5
32.Kenya 1 2 2 5
33.Slovenia 1 1 2 4
33.Georgia 1 1 1 3
35.Dominikar Errep. 1 1 0 2
35.Suitza 1 1 0 2

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.
37.Lituania 1 0 1 2
38.Granada 1 0 0 1
38.Venezuela 1 0 0 1
40.Mexiko 0 3 2 5
41.Kolonbia 0 3 1 4
42.Egipto 0 2 0 2
43.Eslovakia 0 1 3 4
44.Armendia 0 1 2 3
44.Azerbajan 0 1 2 3
44.Belgika 0 1 2 3
44.India 0 1 2 3
48.Indonesia 0 1 1 2
48.Mongolia 0 1 1 2
48.Norvegia 0 1 1 2
48.Serbia 0 1 1 2
48.Tunisia 0 1 1 2
53.Zipre 0 1 0 1
53.Estonia 0 1 0 1
53.Finlandia 0 1 0 1
53.Guatemala 0 1 0 1
53.Malaisia 0 1 0 1
53.Tailandia 0 1 0 1
53.Taipei 0 1 0 1
60.Grezia 0 0 2 2
60.Moldavia 0 0 2 2
60.Qatar 0 0 2 2
60.Singapur 0 0 2 2
64.Argentina 0 0 1 1
64.Hong Kong 0 0 1 1
64.Saudi Arabia 0 0 1 1
64.Kwait 0 0 1 1
64.Puerto Rico 0 0 1 1
64.Trinidad eta Tobago 0 0 1 1
64.Turkia 0 0 1 1
64.Uzbekistan 0 0 1 1

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.

JDominak
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Oharra: Atletismoko azken finala 
kontuan hartu gabe.

KERIM OKTEN / EFE
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Irabazitako dominak eta 
ondutako markak galdu 
zituen Ben Johnsonek,
dopina hartzeagatik. BERRIA

I rabazi, eta gero galdu. Dopinarekin
lotutako izenen artean nagusietako

bat da Ben Johnson atleta oiharena.
Ehun metroko finalean nagusitu, eta
urrezko domina lepotik zintzilikatu zuen
kirolariak 1988ko Seulgo Olinpiar Jokoe-
tan. Baina hura gabe gelditu zen, anali-
siek dopina hartu zuela agerian utzi eta
gero. Los Angelesen irabazitako bron-
tzezko bi dominak kendu, eta hutsean
utzi zizkioten ondutako markak ere.

Jamaikan jaio zen Johnson, 1961. urte-
an, baina 14 urterekin Kanadara joan zen
familiarekin. Han murgildu zen atletis-

moaren munduan, eta 1980an Mosku-
ko Olinpiar Jokoetara joateko hautatu
zuten. Kanadak ez joatea erabaki zuen
azkenean.

Lehen dominak Los Angelesen irabazi
zituen, 1984. urtean. 1987. urteko Mun-
duko Txapelketan, berriz, bi aldiz ondu
zuen 100 metroko marka. Seulen lortu
urreak eman zion, hala ere, osperik han-
diena, 1988an. Eta kendu ziotenean, do-
pinak bilakatu zuen atleta kirolaren al-
derdirik ilunenaren ordezkari. Lehiaketa-
ra itzuli zen, baina dopinaren itzalak ez
zuen utzi.,Edurne Elizondo

Atzera begira 

D1988
Ben Johnson

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

L au urtetik behin, lau aldiz.
Hamasei urte denera.
Erraz esaten da. Bartzelo-

na, Atlanta, Sydney eta Atenas.
Bata bestearen atzetik. Maider
Telleria hockey jokalari ohiarena
da balentria. «Momentuan ez
nion garrantzi handirik eman,
baina gerora jabetu naiz hain
erraza ere ez dela, Londreserako,
adibidez, Espainiako selekzioa ez
delako sailkatu». Almudena Cid
eta Mateo Garralda soilik dauzka
parean Euskal Herrian. Kirol
munduko izen potoloak dira biak.

Muturreko sufrimendua zer
den ondo ikasi zuen donostiarrak
kirol ibilbide luzean, baina bizi-
tzaren beraren aurka ere hasi be-
har izan zuen borrokan, joan den
urtean, garuneko herpesa diag-
nostikatu ziotenean. Gogorra zen
eta da, ordea, Telleria, eta, gaixo-
tasun hari ere partida irabazita,
berrindartze lanetan murgilduta
dabil, Asier eta Jon 3 eta 5 urteko
bi semeek ematen dioten bizitasu-
nari helduta. «Gorputza fisikoki
bere onera ekartzea hain zaila ere
ez da, baina buruak lan handia-
goa ematen du».

Lau joko. Lau bizipen. Bizitzako
lau momentu. Motzean laburbil-
du du bakoitza. «Bartzelonara 19
urterekin joan nintzen. Aukera
bat emango zidala esan zidan en-
trenatzaileak; baliatu nahi ba-
nuen, baliatzeko». Eta horixe egin
zuen. «Primeran atera zen dena».
Inaugurazio ekitaldian, estadio-
an sartutakoan, «erromatarren
garaiko oihu haien parekoekin
txiki-txiki» sentitu zela argitu du.
«‘Ai ene! Zer da hau!’, pentsatu
nuen». Urrezko domina kolkoan
jarrita zebilen hamabost egun ge-
roago. «Gogoan daukat presta-
tzaile fisikoak papertxo bat eman
zidala: ‘Ametsak betetzea da nor-
baiti gerta dakiokeen gauzarik
okerrena’. Hala jartzen zuen. Ni-
rekin aurrerantzean zer egin be-
har zuten galdetu zidan, nola mo-
tibatu behar ote ninduten». 

Zelaian hizketan jarraitu zuen
Telleriak. Hori bai, Atlantakoa
«gogorra» izan zela aitortu du.

«Erabat talde berria zen gurea.
Urrea defendatzera joan, eta zor-
tzigarren amaitu genuen. Hala
ere, horrelakoetan ikasten da
gehien; goian bezala, behean egon
gintezkeela ikusi genuen». Goian,
behean eta erdian, Sydneyn, 2000.
urtean, laugarren amaitu bai-
tzuen Espainiako selekzioak,
«posturik garratzenean». Donos-
tiarraren hitzetan, dena izan zen
«berezia» Australian. «Klima, ze-
laiak, taldekideak... Posturik go-
gorrenarekin itzuli ginen etxera».

Barruko lehia,«gogorra»
Gogortasun hark zalantzaren bat
edo beste sortu zion Telleriari.
«Eta oso nekatuta iritsi nintzen
Atenasera, ia lehertuta. Ilusio ika-
ragarria neukan, lantokian urte-

beteko eszedentzia hartuta joan
nintzen, baina...». Bartzelonan
urrearekin hasitakoa hamarga-
rren postuarekin amaitu zen Ate-
nasen. Baina emaitzez haratago-
ko analisia egin du Telleriak.
«Profesionalak ez garenontzat jo-
koetan egotea da lorpenik handie-
na; horrek ematen zuen entrena-
tzen jarraitzeko indarra». 

Gogorretik asko daukate, or-
dea, jokoek. «Deialdia jokalari as-
kokoa izaten da hasieran, eta ge-
rora 16-18ra mugatzen da. Talde-
kideekin zuzenean lehiatzea zen
niretzat gogorrena, lehiaketa ba-
rruko lehiaketa». Zelaian gera-
tzen zen, ordea, lehia. «Horren
erakusgarri, oraindik ere, tarte-
ka, elkarrekin hizketan aritzen
gara orduko jokalarietako ba-
tzuk: Teresa Motos, Begoña Lar-
zabal, Nagore Gabellanes... asko
ditut gertukoak; baita Santander,
Madril eta Malagakoak ere».
«Ametsetako lau une» kendu ziz-
kion kirolari, eta bizitzari begieta-
ra begira dabil orain. Irribarrea
aurpegitik kendu gabe. Goi maila-
ko kirola bai, baina Maider Telle-
ria bera ere gogorra delako.

Ametsa betetzearen zoritxarra

Bartzelona, Atlanta, Sydney eta
Atenas. Lau olinpiar jokotan aritu
zen Maider Telleria, belar hockeyan.
Urrezko domina ere kendu zien
1992ko Jokoei, Bartzelonakoei.

Silvia Manrique, Carmen Barea, Teresa Motos, Maider Telleria eta Nagore Gabellanes, Bartzelonako Olinpiar Jokoetan. BERRIA

Laburrean
pGaixotasuna. Ga-
runeko herpesa
diagnostikatu zioten
iaz Maider Telleriari,
eta, gixotasunari au-
rre eginda, berrin-
dartze lanetan mur-
gilduta dabil azken
hilabeteotan.
pIrakasle. Donos-
tiako Zurriola ikasto-
lan hasi zen hocke-
yan, eta bertan dabil
azken urteotan soin-
ketako irakasle lane-
tan, berak ikasitakoa
gazteei erakusten.

19 urterekin urrea
irabazita, nola motibatu
behar ninduten galdetu
zidan prestatzaileak»
MAIDER TELLERIA
Hockey jokalari izandakoa

‘‘



DLaburrak
J
Erorikoa 
GIMNASTIKA›Dou-
glas olinpiar txapel-
duna lurrera joan zen
atzo oreka barran,
eta Dengek irabazi
zuen.Feng Zhek pa-
raleloetan,Zonder-
landek barran,eta
Raismanek zoruan.

A
Grabitatearen lanak. Tranpolin jauzilariek uretara erori aurretik jartzen dituzten aurpegiekin egin daiteke
argazki bilduma bat ederra. Argazkilari talde bat, gainera, horretarako ari da propio Londresko jokoetan lanean,

gero han lortutakoak erakusteko. Argazkikoa Kai Qin txinatarra da, eta hiru metroko tranpolinean aritu zen atzo lanean.
Agerikoa da grabitateak jauzilariaren aurpegia desitxuratzen egindako lana. PATRICK B. KRAEMER / EFE

Zazpi kirolari kamerundar
falta dira olinpiar hirian
KAMERUN›Bost boxeolarik,
igerilari batek eta futbol jokalari
batek olinpiar hiria inori ezer
esan gabe utzi dutela jakinarazi
du Kamerungo Gobernuko Kirol
eta Hezkuntza Fisikoko Ministe-
rioak, eta ez dagoela geroztik
haien arrastorik. Hasiera batean
zurrumurrua baino ez zen,
baina Kamerungo Gobernuak
berak baieztatu zuen atzo. Tar-
tean «arrazoi ekonomikoak»
daudela argudiatu dute, eta 
ez dute beste daturik eman.
NOBeko bozeramaileek esan
dute haiek ez dakitela ezer.

Millak ez du jarraituko
hautatzaile karguan 
FUTBOLA›Espainiako Futbol
Federazioak jakinarazi du Luis
Milla orain arteko hautatzaileari
ez diotela kontratua berrituko.
Ez hari, ezta harekin batera ari-
tzen den Juan Carlos Martinez
prestatzaile fisikoari ere.
2008tik ari zen Milla 21 urtez
azpiko Espainiako selekzioaren
hautatzaile karguan, baina Lon-
dresen egindako lan kaskarra-
ren ondorioz —bi partida galdu
eta bat berdinduta gelditu ziren
kalean—, haren kontratua ez
berritzea erabaki du orain fede-
razioak.

AzkenaDberria
2012ko abuztuaren 8a

B ritainia Handiko taldeak urrezko sei
domina eta zilarrezko domina bat

irabazi zituen larunbatean, eta Super
Saturday izena eman diote horregatik
egun horri. Asteburuan kanpoan egon
nintzen, eta igande gauean Londresera
itzuli nintzenean nabari zen giroan eufo-
riaren ajea.

Etxera iritsi nintzenean, nire etxeko
aurreko leihoan Jamaikako bandera bat
zegoen zintzilik, Bolt eta Blaken erakus-
taldirako prestatzen ari ziren kuadrilla
handi baten zaindari. Festak hurrengo
goiza arte luzatu zen, 100 metroko
garaipenez gain, Jamaikak Britainia

Handiarekiko independentzia lortu zue-
netik 50 urte bete ziren-eta astelehene-
an —aitzakia bikoitza zuten, beraz,
festa egiteko—. Bolt, berriz, Suediako
eskubaloi taldeko neskekin parrandan
ibili omen zen, Twitterren goizeko ordu
txikietan jarri zuten argazki batek horre-
la erakutsi zuen behintzat, astelehene-
an hemengo prentsa sentsazionalistari
zer esana emanez.

Jendearen jarrera buyoant hori apus-
tu etxeetara ere zabaltzen da. Lehen
joan naiz auzoan dauden bi apustu
etxeetara jabeei elkarrizketatxo bat egi-
teko asmoz, eta esan didate Britainia

Handiko taldearen arrakastek jende
gehiago bultzatu omen dutela dirua
jokatzera. Antza, orain arteko beste
olinpiar jokoetan baino diru gehiago
jaso omen dute.

Super Saturday eta Bolt sendagai
eraginkorrak direla frogatu da, beraz,
ordu edo egun batzuetan bakarrik bada
ere, jendea gezurrezko fikzio batera era-
man eta albistegietako goiburuak beste
tonu batekin hasteko. Aprobetxa deza-
tela, euforia osteko une beltzagoek zain
jarraituko dute eta, hortxe, izkinan, bis-
tatik desagertu gabe, Siriaren, krisiaren
eta abarren konpainian.

‘London calling’
Garazi Goia

Euforia
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12:00. Aurkezpena.
,Prentsaren begiratua.
,Londrestik zuzenean.
Unai Zubeldia 
eta Imanol Magro.
, ’Thamez’atala.Danel
Agirre Berlindik.
,Eguneko gonbidatua.
Ander Lasa saskibaloi 
jokalaria.
,Tertulia.Ainara Arratibel,
Monika Juaristi eta Igor Su-
saeta.
,Eguneko kantua.

berriaTB



‘Citius, altius, fortius’
Enekoitz Telleria

(Des)
motibatuz

Lemaitre frantziarra eta Bolt jamaikarra, atzo, sailkatzeko proba amaitu berritan. ALBERTO ESTEVEZ / EFE

Lasai, oso lasai
Usain Bolt oso erraz sailkatu da 200 metrokoen 

gaurko finalerako.Emakumezkoena Allyson Felix 

estatubatuarrak irabazi du,azkenean.

Zortzi urte zeramatzan domina horren atzetik,

eta Londresen iritsi da saria. D05

Askotan,ez da erraza marra batekin
banatzea haurtzaroa,nerabezaroa,

gaztaroa eta zahartzaroa.Eta are zaila-
goa da heldutasuna zein arori lotzen
zaion jakitea.Bakoitzaren araberakoa da,
inondik ere.Ez da,bestela,oso erraz uler-
tzen 16 urte bete berriak dituzten kirola-
riei entzutea Olinpiar Joko batzuetan
urrezko domina irabaztea zela euren
«txikitako» ametsa.Ruta Meilutite igeri-
lari lituaniarrak urrea irabazi baitu 100
metrokoan,15 urterekin; Kaitie Ledecky
estatubatuarrak ere urrea 800 metroko-
an,15 urterekin; Ye Shiwen txinatarrak

Maider Telleriaren prestatzaile fisikoa
ez dakit zein pentsamendu korronteta-
koa zen arlo horretan, baina sortu zuen
teknikari lasai ederrean dei diezaiokegu
‘desmotibazio motibatzailea’. 19 urtere-
kin irabazi zuen hark urrea, Bartzelonan.
Hura kolkoan hartuta zeukala eman
zion prestatzaileak papertxo bat eskura:
«‘Ametsak betetzea da norbaiti gerta
dakiokeen gauzarik okerrena’. Hala jar-
tzen zuen. Nirekin aurrerantzean zer
egin behar zuten galdetu zidan, nola
motibatu behar ote ninduten». Beste
hiru Olinpiar Jokoetan aritu zen.

berria
2012ko abuztuaren 9a
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Eskubaloia DEspainiako gizonezkoak 

kanpora gelditu dira; gaur, emakumezkoen txanda.

Borroka DMaider Undak gaur ekingo dio lehiari,

eta dominen borrokan sartzea du helburu.

Gimnastika erritmikoa DEvgenia Kanaeva errusiarra

da urrezko domina irabazteko hautagai nagusia.

www.berria.info/londres12

beste horrenbeste egin du 400 metro es-
tiloetan,16 urterekin; eta Gabrielle Dou-
glas estatubatuarrak urrezko bidomina
irabazi ditu gimnastikan,16 urterekin.

Kirol piskologoek motibazioaren gaia
lantzen duten tratatu, teoria eta haus-
narketei buruzko liburukotez beteta

edukiko dituzte apalak. Euren «txi-
kitako» ametsak horren «txikitan»
bete dituztenak motibatzeari bu-

ruz. Izango dira horretan ere pen-
tsamendu
korronteak

eta teoriak.
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«Nire bizitzako porrotik
mingarriena da»

U. Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Julen Aginagalde sutan sartu zen
aldagelan, hitz egiteko gogorik
gabe, eta Mikel Agirrezabalaga-
ren aurpegia ere esanguratsua
zen. Amorratuta zeuden Espai-
niako selekzioko jokalari guztiak
—Eduardo Gurbindo min hartu-
ta dago—, berriketarako gogo gu-
txirekin. Entrenatzaileari utzi ziz-

kioten lan horiek. Valero Riverak
lasaixeago hitz egin zuen kazeta-
rien aurrean, eta ez zuen zalantza-
rik izan: «Nire bizitzako porrotik
mingarriena da; uneagatik eta
moduagatik». Kataluniarraren
hitzetan, «krudela» izan zen atzo-
ko porrota. «Ezinezkoa da gehia-
go ematea eta gutxiago jasotzea».

Talde guztiak «eta, bereziki,
Sterbikek» lehen zatian bereziki
egin zuen lana goraipatu zuen Es-
painiako selekzioko entrenatzai-
leak. «Gaur taldeak beste behin
ere erakutsi du zer egiteko gai den
izarrez jositako talde baten aur-
ka». Riveraren ustez, horregatik
da atzoko porrota «are mingarria-

goa». «Ez dut uste taldeak etxera
joatea merezi duenik».

Horrelakoetan gehienetan ger-
tatzen den moduan, «zorte falta»
ere aipatu zuen entrenatzaileak.
«Inoiz ez dugu izaten beharrez-
koa den zorte apur hori. Hiruga-
rren geratu eta Frantzia egokitu
zitzaigun lehenengo, inork nahi
ez zuen aurkaria. Eta inoiz joka-
tzen ez duenak irabazten digu
partida gero». William Accan-
brayri buruz ari zen kataluniarra.
«Lehen aldiz ari zen jokatzen, eta
min handia egin digu. Guk lehen
zati zoragarria egin ondoren, hari
esker lortu du Frantziak partida
irabaztea». 

Aipatzekoa.
pAzken jaurtiketa.
Amaiera beroa izan
zuen partidak, eta
Canellas Espainiako
jokalariaren azken
jaurtiketan falta
egon zitekeela azpi-
marratu zuen Rive-
rak. «Beste arean
falta adieraziko zu-
ten. Baina, tira, ez
dugu asmatu».

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Lurrean etzanda. Negarrez. Se-
gundo gutxi lehenago zer gertatu
zen sinetsi ezinda. Jota zeuden
atzo Espainiako eskubaloi selek-
zioko jokalariak Euskal Herrian
17:20 inguru zirenean. Julen Agi-
nagalde, Mikel Agirrezabalaga
eta Eduardo Gurbindo euskal jo-
kalariak tartean. Aldageletara bi-
dean, kazetariei begiratu ere ez
zien egin Aginagaldek; azalpenak
emateko gai ez zen izan Agirreza-
balaga; eta azaldu ere ez zen egin
Gurbindo. Lasaitu zirenean hasi
ziren hizketan denak. Baina amo-
rratuta amaitu zuten partida. Mo-
durik krudelenean galdu zutela-
ko finalerdietara sartzeko auke-
ra, William Accambray frantzia-
rrak azken segundoan sartutako
gol baten eraginez. Hiru euskal ki-
rolari gehiago, etxera.

Dominen borrokan sartzeko
gai zirela sinetsita, defentsa in-
dartsuarekin eta atezainaren lan
harrigarriarekin ekin zion Espai-
niak partidari. 3-0, 6-1 eta 7-2.
Frantziak hamalau jaurtiketa
eginda zeuzkan ordurako, baina
ezin asmatu. Harrigarri aritu zen

atepean Arpad Sterbik. Lehen he-
mezortzi minutuak jokatuta,
jaurtiketen %83 zeuzkan geratu-
ta. Izugarria da hori eskubaloian.

Gozatzen ari zen Espainia de-
fentsan, baina erasoan ez zen ari
askorik asmatzen. Abiadura eta
prezipitazioa nahastu egin zituz-
ten espainiarrek, eta jaurtiketa
zail gehiegi egiten hasi ziren bede-
ratzi metrotik. Hortxe galdu zuen
partida erabat hausteko aukera.
Eta Espainiaren prezipitazio hori

baliatu zuen Frantziak hasiera
kaskarra orekatzeko. 0-3ko par-
tzialarekin, 7-5 gerturatu zen mi-
nutu gutxian, eta, lehen zati txar-
txarra eginda, hainbestean amai-
tu zuen lehen erdia: 12-9. %61eko
batez bestekoarekin amaitu zi-
tuen Sterbikek lehen 30 minutue-
tako lanak, harrigarri. Aginagal-
de ere hiru gol sartuta zegoen or-
durako —bost sartu zituen dene-
ra, sei jaurtiketa eginda—.

Itxuraz, Espainiak kontrolpean
zeukan partida. Baina Frantziak
igo egin zuen erritmoa bigarren
zatian; defentsan estutzen eta
kontraerasoan min egiten hasi
zen. Accambrayk egin zuen biga-
rren zati horretan lehenengoan
Sterbikek egin zuena. Bederatzi

jaurtiketa egin zituen frantzia-
rrak bigarren zati guztian, eta zaz-
pi gol sartu; horietako bat, penal-
tiz. 17-14 galduz joan ondoren, 
47. minutuan jarri zen Frantzia le-
hen aldiz aurretik, 17-18. Eta beste
bi gol ere sartu zituen jarraian; 
0-6ko partziala denera.

Beste behin ere Sterbiki heldu-
ta, 22-22 berdintzeko gai izan zen
Espainia, eta, azken minutuan
sartuta, 23-22koa lortzeko aukera
ere izan zuen. Baina azkenaurre-
ko erasoan asmatu ez, eta gola
jaso zuen azkenekoan. Nikola Ka-
rabaticek jaurti, Sterbikek geldi-
tu, eta errebotea, Accambrayk ba-
rrura (22-23). Partidako bi zatien
ispilua izan zen azken jokaldi
hori.

Modurik krudelenean 

Julen Aginagalde,Mikel Agirrezabalaga eta Eduardo
Gurbindo tartean zirela,Espainiak azken segundoan 
galdu du Frantziaren aurka,eta finalerdietatik at geratu da.

Victor Tomas Espainiako selekzioko jokalaria lurrean botata, lur jota, partida amaitu berritan. JUANJO MARTIN / EFE

Emaitza

Espainia 22
Frantzia 23
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I. Magro  Londres
,Berriemaile berezia

Bezperako partidako aho zapore
gozoarekin esnatu da Nely Carla
Alberto (Donostia, 1983), eta goiz
elkartu da BERRIArekin. «Ederki
egin dut lo, batere tentsiorik su-
matu gabe». Barrea ez zaio ezpai-
netatik erortzen eta gaurko parti-
da has dadin irrikan dago.
Zer moduz zaudete?
Oso hunkituta gaude, lortu dugu-
na oso handia delako, eta pixka
bat urduri ere bai, pixka bat po-
zik, pixka bat arduratuta eta pix-
ka bat euforian murgilduta.
Jokoen urduritasuna al da? 
Urduritasuna bainoago, gauzak
ondo egiten ari garela sentitzen
dugu, eta emaitza onak direla ikus-
teak sortzen duen ezinegona da.
Zer moduz duzu gorputza? Putzu
magiko horietako ura dioten bezain
hotza al dago?
Bai, batzuetan sartzeak ez dakit
zer ematen digun [izu keinua egin
du], baina bai, gero asko nabari-
tzen da. Oso tratamendu ona da
suspertzeko, eta jendeak ondo
eusten dio tratuari.
Final-laurdenetako partida ia ga-
rrantzitsuena zen.
Konfiantza eman digu. Korearen
aurkako lehen partidan gaizki
hasi ginen, gero Frantziaren aur-
ka berdindu, eta apurka gora egin
dugu. Bagenekien egun garran-
tzitsua final-laurdenetakoa zela
eta gure onena eman genuen. 
Andrea Barnok zioen Hego Korearen
aurka galdu ondoren talde osoa bil-
du egin zela.
Lehen Olinpiar Jokoak dira, dena
ondo egin nahi duzu hasieratik.
Eurak oso fresko zeuden. Gaine-
ra, ezagutzen ez genuen ezker al-
boko on-on bat agertu zen… De-
nak bat egin zuen, eta guk iparra
galdu genuen. ‘Zer gertatu da?’,
galdetu genion geure buruari,
baina partidak pasatu ahala, ho-
bera egin dugu, asko, eta, berezi-
ki, defentsan.
Sekretu edo gakorik ba al da?
Une txarretan egoerari buelta
ematen saiatzen gara. Irabaztea-
gatik ez dugu uste munduko one-
nak garenik, eta ezta txarrenak
ere galtzeagatik.
Gaurko aurkaria Montenegro izatea
ezustekoa izan al da zuentzat?

Guk Frantzia pasatuko zela uste
genuen, are gehiago sailkapen fa-
sea ikusita. Baina hemen edozer
gauza gerta daiteke, eta tira.
Nolakoa da Montenegroko taldea?
Jokalari askok elkarrekin joka-
tzen dute, eta horrek laguntzen

die. Lehen lerroa izugarria du,
oso jaurtitzaile onekin, eta pibota
ere oso ona da. Gure lana lehen le-
rroa oso ondo zaintzea izango da,
eta pibota bakartzea. Gero, atepe-
an, ez dira hain onak. 
Oso talde erasokorra da, gol asko
sartu eta asko jasotzen dituena.
Betidanik, haren estiloa da. Gol

asko sartzen dituen talde bat da,
eta atzean ahul samarra. Baina
gola sartuz gero, errazago egiten
da atzerako bidea. Gure lana eu-
rak gelditzea da eta kontraeraso-
ak atzera ditzatela eragoztea. He-
galekoak ere ondo zaindu behar
dira, jaurtitzaileek defentsaren
arreta eureganatzen dutenean
ondo baliatzen dituztelako sor-
tzen diren desorekak. 
Nola ikusten duzu zeure burua?
Ondo. Taldeari laguntzen ari nai-
zela uste dut, eta hori da garran-
tzitsuena.
Olinpiar esperientzia?
Ametsa da telebistaz ikusten di-
tuzun kirolariekin egon ahal iza-
tea: Usain Bolt, Pau Gasol…
‘Hara urliaren alboan nago eta!’
esaten beti. Zoragarria da.
Onartu ezazu, autograforik eskatu
al duzu?
Argazkiak atera ditut: tenislarie-
kin, Pau Gasolekin, eskubaloi jo-
kalari askorekin… ‘Benga, atera
argazki bat nirekin’ esan, eta au-
rrera. Hori bai, eurak nazkatuta
egongo dira. 

Espainiako selekzioko euskal jokalaria

Garrantzitsua izaten ari da taldean, eta pozik dagoela sumatzen zaio alboko
donostiarrari. Selekzioa itxura ona ematen ari da, eta finala eskura dagoela
uste du, baina nabarmendu du Montenegrok arrisku handia duela.

«Gauzak ondo egiten 
ari garela sentitzen dugu»

Nely Carla Alberto

IMANOL MAGRO

«Montenegroren 
lehen lerroa zaindu
behar dugu,
eta pibota bakartu»

«Pau Gasolekin,
tenislariekin eta
eskubaloi jokalariekin
atera ditut argazkiak»

Aipatzekoa
pHamarkada bat
goi mailan. Nely
Carla Albertok ha-
markada luze bat
darama goi mailako
taldeetan jokatzen.
Bera Beran hasi zen
jokatzen, eta hortik
Cementos La Union
Ribarrojara joan zen,
2004ko udan. Han
urtebete egin ondo-
ren, Itxakorekin sina-
tu zuen. Lizarran,
bost sasoiz aritu zen,
eta historia egin klu-
barekin. Orain bi
urte, berriz, Frantzia-
ra joan zen, Le Hav-
rera. Datorren urtean
Fleurysekin ariko da.

Historiaren
atea jo nahi
du Espainiak
Finalerdietako partida
jokatuko du gaur,
espero ez zuen
aurkari baten aurka:
Montenegro (21:30)

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

Loriaren atarian dago Espainiako
selekzioa, eta inoizko Olinpiar Jo-
korik gozoenak izaten ari da. Fi-
nal-laurdenak irabazita, aldaba
eskuan du, eta orain, atea jotzea
falta zaio, eta ahal bada, behera bo-
tatzea. Jorge Dueñasek zuzentzen
duen taldeak hirurogei minutu
eta munduko eraso ahaltsueneta-
ko bat ditu aurretik finalerako bi-
dean (21:30). Hori bai, Montenegro
ustekabeko aurkaria da, jokala-
riek beraiek ere onartu baitute
Frantzia espero zutela finalerdie-
tan. Beste finalerdia Norvegiak
eta Koreak jokatuko dute (18:00).

Espainiako selekzioak lau urte
daramatza Jokoetara eraman
duen taldea fintzen. Pekindik
kanpo gelditu ondoren, hiruga-
rren izan da Munduko Txapelke-
tan eta bigarren Europakoan.
«Domina bakarra falta zaigu bil-
duman, urrezkoa, eta hori hemen
lortu nahi dugu», onartu zuen he-
renegun baikor Eli Pinedok. Eta
izan daiteke, bai behintzat finale-
ra iristea, azken urteetako ibilbi-
dea aztertuz gero Montenegro ez
baita Espainia baino hobea. Gaur-
ko aurkaria bere multzoko lauga-
rren postuan bukatu zuen, eta iaz
jokaturiko Munduko Txapelke-
tan Dueñasek zuzendurikoek 23-
19 irabazi zioten. 

Balkanetako selekzioak joko
ikusgarria egiten du, oso irekia.
Gol gehien sartzen hirugarren se-
lekzioa da, eta gehien jaso dutene-
tariko bat. Deialdiko hamahiru
kideetatik hamarrek Buducnos-
ten jokatzen dute, eta urte osoa
egin dute elkarrekin lanean. Era-
so joko ia itsu hori bi jokalarik ba-
liatzen dute hobekien, Bojana Po-
povic eta Katarina Bulatovic albo-
koek, hurrenez hurren txapelke-
tako hirugarren eta laugarren go-
leatzaile nagusiak direnek. 

Espainiak, baina, ezin du bere
estiloa aldatu. Bere defentsa lane-
an fedea izan behar du, eta aurka-
riari larrutik ordainarazi erasoan
egin dezakeen huts bakoitza. Eus-
kal jokalarien aldetik, Nely Car-
lak eta Andrea Barnok lanak izan-
go dituzte lehen lerro horrekin
talka egitean. Eli Pinedok, berriz,
fin ibili beharko du berriz, hegale-
ko postuetan egon daitekeelako
aurkarien itogina. Azkenik, Patri-
cia Elorzak jokatzeko aukerarik
duen ikusteko dago. 
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Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Ziurtasun harrigarriarekin hitz
egiten du Maider Undak (Ara-
maio, Araba, 1977). Estu eta larri
sailkatu zen, baina kontrario ba-
kar bat ere ez du jarri bere gaine-
tik. «Badakit oso goian egon nai-
tekeela». Gaurko egunaren zain
egon da lau urtez. Ana Talia Be-
tancur kolonbiarra izango du aur-
kari final-zortzirenetan (14:00). 
«Urrezko domina nahi dut eta lor de-
zaket. Gutxiagorekin ezin gara kon-
formatu». Zure hitzak dira. Argi
dago presioari ez diozula beldurrik.
Nik ez dut presio gisa ikusten; mo-
tibazioa da niretzat. Londresera
ez noa edozein emaitzarekin gus-
tura geratzeko helburuarekin.
Borrokatzera noa. Aurten, adibi-
dez, kanpoan geratu da Europako
txapelduna, eta horrek erakusten
du oso parekatuta gaudela denok.
Neure burua ez dut ikusten behe-
an, eta, gauzak ondo eginez gero,
ez gara oso urruti ibiliko.
Momenturik zailenetatik ikasten
dela esaten duzue beti kirolariek.Zer
ikasi duzu zuk iaz urtarrilean izan ze-
nuen lesio larriarekin [belauneko lo-
tailu gurutzatua hautsi zuen]?
Buruak daukan garrantziaz jabe-
tu nintzen. Dena dago buruaren
mende. Burua ondo badago, erre-
kuperazio lana askoz samurra-
goa izaten da, eta momentu ho-
riek oso politak ere izan daitezke-
ela ikasten duzu; sufrimendu
horrekin gozatzen ikasten da. Bu-
ruari ezin duzula esan badiozu,
berriz, momentua iristen denean
ezingo duzu ezer egin.
Zer pentsatu zenuen min hartu ze-
nuen egunean? Min handia izango
zenuen, baina Jokoak ere agertu zi-
ren min horren atzean?
Momentuan bertan banekien lo-
tailu gurutzatua guztiz hautsita
neukala, albokoa ere bai; belauna
zintzilik geratzen zitzaidala naba-
ritzen nuen. Bakarrik egon nahi
nuen, eta ez nuen ezer entzun
nahi. Ostiral batean hartu nuen
min, merkealdiaren lehen egune-
an [barrez hasi da], eta asmo
haiek ere zapuztu zizkidan lesio-
ak. Ez nuen ezertan pentsatu
nahi, baina hurrengo egunean ja-
da kalkuluak egiten hasi, eta on-
do bidean Munduko Txapelketa-
ra iritsiko nintzela aurreikusi
nuen; hori bai, belauneko lesioa
ondo osatzea zen garrantzitsue-
na.
Belauna osatuta,iritsi zinen Istanbul-
go Munduko Txapelketara. Pentsa-
tzekoa da berriro ondo sentitzen has-
tea izango zela helburua.
Ez, ez. Irabaztera joan nintzen Is-
tanbulera ere, han hasi zirelako
banatzen txartelak. Uste dut bo-
rroka hartan egon zela gakoa.
Cintya Vescan frantziarraren
aurka galdu egin nuen, edo gala-
razi egin zidaten borroka hura, la-
purtu egin zidatelako. Hortik au-
rrera asko zaildu zen dena.
Epaileei buruz ari zara hizketan. Bo-
rrokan ere hainbesteko eragina dau-
kate epaileek? 

Bai, bai. Batez ere, gurearen gisa-
ko selekzio batean. Espainian,
epaile bakarra dago, eta aurten
ariko da lehen aldiz Jokoetan. Ez
daukagu indarrik, ezin gara hasi
protestaka, eta hori asko nabari-
tzen da. Frantziak, esaterako,
epaile asko dauzka, eta emaitze-
tako asko ez dira kasualitate hu-
tsa. Amorru handia ematen du
horrek. Dena den, Londresen
kontrolatuago egongo da dena.
Istanbulgoa ahaztuta, martxoan,
brontzea lortu zenuen Belgraden,
Europako Txapelketan.
Ederra izan zen hain denbora gu-
txian behetik goraino heltzeko
gai izan nintzela ikustea. Lor ne-
zakeela erakutsi nion neure bu-
ruari.
Sailkapen fase gogorra izan duzu az-
kenean: Bulgaria, Txina eta Finlan-
dia.Final baten gisakoa izan zen hiru
asteko tarte hori, tentsio ikaragarri-
koa.
Aurreikuspenak egin daitezke
txapelketa baten edo bestearen
aurretik, baina ondoren txapelke-
tan bertan erantzun beharra
dago. Bulgarian nabaritu nuen
presioa neukala, eta ez nintzen
gustura geratu neure buruare-
kin. Batean huts egindakoa hu-
rrengoan hobetzen saiatu gara,
eta Finlandiako emaitza izan zen
lan horren ondorioa.
Zer ez da egin behar borrokan emai-
tza ona lortzeko?
Presa da kontrariorik handiena,
arrapaladan ibiltzea. Horrek ez du
batere laguntzen. Itxoiten jakin
behar da, momentuaren zain ego-
ten. Pazientzia handia behar da.
Hobe da borroka hutsean amai-
tzea, presaka ibiltzea baino. Jokoe-
tan berdinketa asko ikusiko ditu-
gula uste dut, borrokalari asko
saiatu ere ez direlako egingo era-
sora joaten, huts egiteko beldur. 
Zein dira bereziki kontuan hartu be-
harreko kontrarioak?
Nahiago nuke hain indartsuak ez
direnen aurka hasi. Niri kosta egi-
ten zait txapelketan sartzea: go-
gortuta egoten naiz, eta pare bat
borroka behar izaten ditut aska-
tzeko. Sentitzea da niretzat borro-
ka, eta gogortuta egonda, ezin da
gora egin.
Entrenamenduen kalitatea areago-
tze aldera, Ohenewa Akuffo kana-
darra fitxatu zenuten ekain bukae-
ran.Nola sortu zen aukera?
Ohenewa bera jarri zen gurekin
harremanetan, Kanadako olin-
piar taldetik at geratu ostean. En-
trenamenduak gogortu nahi zi-
tuen, eta horregatik etorri zen gu-
regana. Aukera paregabea izan
zen guretzat, Gasteizen hartu
zuelako ostatu. Bi aste gogor izan
ziren, baina oso baliagarriak pres-
taketarako. Oso garrantzitsua da
aurkari gogor batek momentuan
bertan zuzenketak egitea.
Urrezko domina irabaztea bakarrik
litzateke arrakasta izatea? Edo ho-
rra iristeko bideari ere emango diozu
garrantzia?
Helburu argia urrezko domina
lortzea da; ezin naiz konformatu
zilarrezkoarekin edo brontzezko-
arekin.

Maider 
Unda

Euskal kirolariakDBorroka librea

RAUL BOGAJO/ ARGAZKI PRESS Aspord 
gaur ariko da
lehian
Hamar kilometroko
igeriketa proba Hyde
Parken jokatuko da;
lehen hamarren
artean sartu nahi du

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

Ophelie Aspordek ur irekietako
igeriketako maratoi proba joka-
tuko du gaur, Hyde Parkeko ain-
tzirako uretan (13:00). Baionan
hezitako 21 urteko igerilaria ha-
mar kilometroko lehian ariko di-
ren partze hartzaileen arteko gaz-
teena da, eta lehen hamarren ar-
tean bukatu nahi du. Urrezko
domina irabazteko faborito nagu-
sia Keri-Anne Payne britainiarra
da, egungo munduko txapelduna. 

Aspordek Setubalen (Portugal)
jokatu zen sailkatze proban lortu
zuen Olinpiar Jokoetarako txar-
tela, ekainaren 9an. Lehen aukera
iaz izan zuen, Shanghaiko Mun-
duko Txapelketan (Txina), baina
hamaseigarren izan zen. Portuga-
len, berriz, lehen bederatzien ar-
tean sailkatu beharra zeukan, eta
zazpigarren izan zen. Emaitza ho-
riei erreparatuta, dominen lehia
urrun izango du baionarrak. «Do-
minekin amets egin dezaket, bai-
na lehen hamarren artean geldi-
tzea emaitza ona litzateke».

Jaiotzez Bordelekoa den arren,
Aspord umetan joan zen Baiona-
ra bizitzera, eta kirol ibilbidea
Baionako Aviron klubean egin
zuen, ikasketak zirela medio To-
losara joan behar izan arte (Okzi-
tania). «Euskal Herriko inguru-
nea hobea da ur irekietan jardute-
ko: errekak, lakuak, itsasoa... toki
apropos ugari daude. Baina nik
entrenamendu asko igerilekuan
egiten ditut, eta hobeto molda-
tzen naiz Tolosan». Aspord aste-
an sei egunez entrenatzen da, eta
saio bakoitza sei ordukoa da.

25 igerilari lehian
Guztira, 25 igerilari ariko dira
gaur Londresko Serpentine ain-
tzirako ur hotz, geldi eta ez oso sa-
konetan. Hala, proba bizkorra
izango dela dirudi, eta horrek
baionarrari mesede egin diezaio-
ke. Halere, haren ustez, eskar-
mentu falta oztopo larria da. «Es-
perientzia handiagokoak diren
eta ni baino zailduagoak dauden
aurkariekin lehiatuko naiz. Kirol
honetan eskarmentua oso ga-
rrantzitsua da». Igerilariek sei
itzuli emango dizkiote sei buiare-
kin markaturiko ibilbide bati, eta
irabazleak gutxi gorabehera or-
dubete eta 40 minutu beharko di-
tu lanak bukatzeko. Azkeneko
egunetan, bertan entrenatu ahal
izan dira.

Borrokalaria

Burua kontrolatzen ikasi du
Maider Undak azken lau
urteotan, eta konfiantza handia
eman dio horrek. Entrenamendu
gogor-gogorrak eginda, sinetsita
dago dominen borrokatik oso
urruti ez dela ibiliko.

«Borrokan,
presa da
kontrariorik
handiena,
arrapaladan
ibiltzea»
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Julen Etxeberria

L asterketa bat nahikoa izan
du Usain Boltek Londrese-
ra iritsi aurretik haren in-

guruan zeuden zalantza guztiak
kolpe batez desagerrarazteko. Eta
ez da gutxiagorako. Itzela izan zen
jamaikarrak joan zen igandean
100 metroko finalean eman zuen
erakustaldia. Pekinen bezainbes-
teko nagusitasunarekin irabazi
zuen urrezko domina. Hura usain-
du ere ez zuten egin aurkariek. Ez
zen egon munduko markarik, ho-
rra ezberdintasun nagusia Pekin-
goarekin alderatuta. Onenetan bi-
garrenarekin markarekin konfor-
matubehar izan zuen (9,63), haren
munduko markatik bost ehune-
neko eskasera.

Eta orain zer? Nor ausartzen da
esaten Boltek ez duenik irabaziko
200 metrokoa? Inortxo ere ez. Jada
inor ez da gogoratzen Yohan Bla-
kerekin. Argi geratu baita nor den
nagusia, nor den azkarrena. Eta
ez da Blake, Bolt baizik, eta egun-
doko ezusterik ezean, gaur berri-
ro geratuko da agerian, 200 metro-
ko finalean (21:55). Atzo, bere fina-
lerdia irabazi zuen, oso erraz, az-
ken 60 metroak footing erritmoan
eginez, indarrak gordez. Gaur, or-
dea, barruan duen guztia emango
du, historia egin dezakeelako. Ira-
baziz gero, lehen atleta litzateke bi
Jokoetan jarraian 100 eta 200 me-
trokoan irabazten. Inork ez du lor-
tu horrelakorik, ezta Carl Lewi-
sek ere, Haizearen seme-ak. Esta-
tubatuarrak oso gertu izan zuen.
1984an, Los Angelesen (AEB), bie-
tan irabazi zuen urrea. Lau urte
geroago, Seulen, bera izan zen az-
karrena 100 metrokoan —Ben
Johnson nagusitu zen, baina des-
kalifikatu egin zuten gero kana-
darra, positibo eman baitzuen—,

baina 200 metrokoan, Joe Deloach
haren herrikideak hartu zion au-
rre ezustean. Boltek Lewisek egin
izan ez zuena lor dezake. 

Felixek urrea azkenean
Bolten urrea, Jamaikaren hiruga-
rrena litzateke Londresen abia-
durako probetan, atzo ihes egin
baitzion emakumezkoen 200 me-
trokoak. Allyson Felix estatuba-
tuarra izan zen azkarrena (21,88),
Shelly-Ann Fraser-Pryce jamai-
karraren eta Carmelita Jeter esta-
tubatuarraren aurretik. Felixek
zortzi urte zeramatzan 200 metro-
koan urrea lortu nahian. Atena-
sen eta Pekinen zilarrarekin kon-
formatu behar izan zuen, beti Ve-
ronica Campbell-Brown jamaika-
rraren aurretik. Atzo, ordea, aran-
tza atera zuen. Fraser-Prycek eta
Jeterrek, berriz, bigarren domina
dute joko hauetan. Jamaikarrak
urrezkoa irabazi zuen 100 metro-
koan, eta estatubatuarrak zila-
rrezkoa. Atzo dominarik lortu ez
zuena Campbell-Brown da. Beraz,
ez da izango lehen atleta hiru Jo-
koetan jarraian banakako proba
bat irabazten. 

110 metro hesidunetan ere AE-
Betako atleta batentzat izan zen
urrea, Aries Merrittentzat (12,92).
Jason Richardson haren herriki-
dea eta Hansle Parchment sailka-
tu ziren haren atzetik. Bitxia da,
baina Atenastik hona jokatu di-
ren azken sei txapelketa garran-
tzitsuetan beste horrenbeste ira-
bazle izan dira: Ladji Doucoure,
Xiang Liu, Dayron Robles, Ryan
Brathwaite, Richardson eta Me-
rritt.  

Hesietan ere, baina 400 metro-
koan, Natalia Antiukh errusiarra
nagusitu zen atzo (52,70). Azke-
nik, luzera jauzian Brittney Reese
estatubatuarrarentzat izan zen
garaipena (7,12).

Usain ona hartzen dio 
Usain Boltek historia egin dezake
gaur 200 metrokoa irabazita. Lehen
atleta litzateke bi Jokoetan jarraian
abiadurako bi proba nagusietan urrea
lortzen. Ia oinez irabazi du finalerdia.

Usain Bolt,200 metroko finalerdia amaitu berritan. A. ESTEVEZ /EFE

DLaburrak
AEBek eta Japoniak finala
jokatuko dute gaur
FUTBOLA›AEBetako eta Japo-
niako emakumezkoen selekzio-
ek finala jokatuko dute gaur
(20:45). Estatubatuarrak egun-
go olinpiar txapeldunak dira,
eta japoniarrak, munduko txa-
peldunak. Hain zuzen ere, bi
selekzio horiek elkarren aurka
aritu ziren iaz Alemanian, Mun-
duko Kopako finalean, eta
Japoniarentzat izan zen garai-
pena penalti jaurtiketetan.
Kanadak eta Frantziak jokatuko
dute brontzerako lehia (14:00).

Errusiak eta Espainiak
jokatuko dute finalerdi bat
SASKIBALOIA›Errusiak eta
espainiak jokatuko dute saski-
baloi txapelketako lehen fina-
lerdia. Errusiak 83-74 mendera-
tu zuen Lituania. 14 puntuko
aldea ere izan zuen hirugarren
laurdenean, baina Lituaniak ez
zuen etsi, eta gaina hartu zuen
berriro. Espainiak 66-59 irabazi
zion frantziari, partida itsusian.
Frantzia aurretik joan zen 32
minututan, baina asmatu ezinik
ibili zen azken laurdenean. Fina-
lerdia 18:00an hasiko da, bihar.

Txinak irabazi ditu 
urrezko domina guztiak
MAHAI TENISA›Espero zen be-
zala, Txinak eskuratu ditu urrez-
ko domina guztiak mahai teni-
sean: lautik lau. Gizonezkoen
eta emakumezkoen banakako-
etan urrea eta zilarra irabazi
ditu, eta binakakoan urrea —
ez zuen zilarra ere irabazteko
aukerarik—. Hain da handia Txi-
naren nagusitasuna, araudia al-
datu dute. Bi jokalari soilik ahal
dituzte aukeratu, eta bikote ba-
karra. Lehen hiru eta bi ziren.

LARRY W. SMITH / EFE

Gure kirolariekin bat

Rudishak lehen olinpiar urrea nahi du  

Usain Boltek bereganatuko du arreta osoa gaur.
Hala ere, 200 metrokoa ez da izango interes gune
bakarra, nagusia bai, baina ez bakarra. Beste lau
probatan banatuko dira dominak: gizonezkoetan,
800 metrokoan, jauzi hirukoitzean eta dekatloian;
emakumezkoetan, berriz, xabalina jaurtiketan. Ho-
rien artean koska bat gorago dago 800 metrokoa. Ez
da harritzekoa, bi itzulien proban egungo atleta bi-
kainetako batek parte hartuko baitu, David Rudis-
hak, hain zuzen. Kenyarrak ez du aurkaririk. Munduko
txapelduna da —ez zen aritu Pekinen—, eta historia-
ko zazpi marka onenen artean bost bereak dira —
Wilson Kipketer handiarenak dira beste biak—. Tar-
tean da haren munduko marka (1.41,01), orain bi urte
lortutakoa. Ikusgarria, are gehiago 24 urte bete ez di-
tuela kontuan hartuta. Londresen Mohammed
Aman etiopiarra izango da bere arerio nagusia. Us-
tekabe handia litzateke Rudishari urrea ihes egitea.
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E gunak pilatzen ari dira, aizue, eta
horrelakoetan komeni izaten da

burua pixka bat askatzea. Esnatu, dutxa
azkar bat, barruari zuku pixka bat eta hi-
ruzpalau gaileta eskaini, trena, autobu-
sa, elkarrizketa, sandwicha, analisia,
kronika, prentsaurrekoa, autobusa, tre-
na, afaria, ondoloin esan, eta artean ia-
ia zutik nagoela, ziplo lo. Ohiko egun bat
da hori Londresko Jokoetan. Bider ha-
masei egin, eta hortxe nire aurpegiaren
irudia. Tira, bai, sartu pare bat garagardo
ere bi egunez behin. Handia egin nuen
horrekin ere.

Ez nizuen kontatu nahi, baina galdez-
ka hasi zaretenez... Inguruko azkarrena
izan nahi, eta kolore bereziena zeukan
garagardoa eskatu nuen. Garagardoa,
bai. Hala esan nion nik, behintzat. Na-
zioarteko hizkuntzan: This one, please.
Hatzarekin markatuz. Garrantzitsua da
hori. Ukitu berezia eman nahi nion ilun-
tzeari, baina sagardotegira bidali nin-
duen zerbitzariak. Interneten garagardo
haren izena begiratu, eta cyder. Hau ere
egin dugu! Londresen, garagardoaren
paradisuetako batean, sagardoa eda-
ten.

Baina, noan neke kontuetara. Beha-
rrak eraginda, burua askatzea erabaki
nuen orain dela bi egun. Judoa, piraguis-
moa, hondartza boleibola, saskibaloia,
eskubaloia, tenisa, atletismoa, gimnas-
tika, txirrindularitza... Zer ez dut ikusi
jada! Gozamen horrek nekatu ere egiten
du tarteka, eta barrua lasaitzen saiatu
nintzen etxera iritsita. Ordenagailua piz-
tu, garagardo txiki bat ireki, musika jarri,
eseri... eta, bai, Kaikutik pixka bat ba-
daukadanez, arraunari begira egon nin-
tzen. Gustura. Gozatuz. Atseden pixka
bat behar nuen, aizue.

‘Off the record’
Unai Zubeldia

Atsedena
behar nuen

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Aurpegirik gabeko ahotsa da Pa-
loma del Riorena (Madril, 1960).
Barra finkoa, zaldi uztaiduna, pi-
lota, mazoak... Edozein zalantza
izanez gero, deitu lasai hari. Uda-
koak eta negukoak batuta, hama-
bigarren olinpiar jokoak ditu Lon-

dreskoak. Esatari lanetan. Espai-
niako TVE telebista kateko kaze-
taria baita. Gimnastikak bizi du,
eta gimnastika biziarazten du.
Erizain-kazetaria, kazetari-erizai-
na...Zer zara zu,zehazki?
Eskolan B.B.B. ikasketak amaitu
ondoren, ez neukan batere gogo-
rik ikasten jarraitzeko. Urtebete
igaro nuen ezer egin gabe, ikasta-
ro bat egin nuen gero sendagileen

laguntzaile izateko, praktikak ere
egin nituen, eta kontratua egin zi-
daten azkenik Zainketa Berezien
Unitatean. Urtebete neramane-
an, ikusi nuen denbora libre asko
neukala, eta orduantxe heldu
nien, berriz ere, ikasketei. U.B.I.
amaitu eta gero egin nuen kazeta-
ritza. Klinikako zazpi urte haiek
balio izan zidaten jakiteko bene-
tan zer egin nahi nuen. Bosgarren
mailan nengoenean, kasualitatez
ikusi nuen TVEn praktikak egin
zitezkeela, eta hantxe joan nin-
tzen 1986ko udan; udazkenean,
kontratua egin zidaten.
1986tik 2012ra gauzak dezente al-
datuko ziren,noski; teknologia alde-
tik,batez ere.
Dena aldatu da. Pentsa, ni telebis-
tara iritsi nintzenean, teletipoak
egoten ziren artean mahai gaine-
an. Teletipoen gelara joan beha-
rra zegoen hamar minutuan
behin, zer zegoen ikustera. Orain,
berriz, sakelakora bertara iristen
da informazioa. Abiadura harri-
garrian lan egiten da orain. Esku-
ra dago informazio guztia, eta ka-
litatea lor daiteke informazio ho-
rrekin, nahiz eta ez den beti
lortzen. Azkartasunarekin bate-
ra, formatua bera aldatu da. Le-
hen orgatxo batekin joaten ginen,
hazbete bateko zintekin. Orain,
berriz, disko gogorrean graba-
tzen da dena. Madrildik, Bartzelo-
natik edo Londrestik landu daite-
ke grabatutakoa. Harrigarria da
aldaketa.
Hamabigarren jokoak dituzu jada,
baina nola iritsi zen lehen aukera?
1987an hasi nintzen emankizune-
kin, eta nagusiak esan zidan gim-
nastika artiskoko eta erritmoko-
ko emanaldietarako prestatzen
hasteko. Logikoki, 1988a iritsi ze-
nean, niri eman zidaten aukera,
Esperanza Solano eta Olga Viza-
rekin batera. Naturalki iritsi zen

Seulera joateko aukera, eta ikara-
garria iruditu zitzaidan dena.
Galdu egiten nintzen leku guztie-
tan, oso urduri ibiltzen nintzen,
lehen bidaia luzea zen... Liburux-
ka bat ematen dizute jokoetan,
eta horrekin egin behar duzu au-
rrera. Esperientzia bikaina izan
zen Seulgoa, 1988koa.

Beste asko iritsi dira atzetik. Zein jo-
kok markatu zaitu bereziki?
Bartzelonakoak, gertu dagoela-
ko; hunkigarria izan zen oso, eta
denoi eragin zigun ilusio handia.
Desastre hutsa Atlantakoa izan
zen. Informatikak eta garraioak
funtzionatzen badute, jokoak
onak izaten dira, kazetariak ere
lasaiago egoten direlako. Sydney-
koak oso onak izan ziren, Atenas-
koak ere bai, eta Pekingoak, ha-
rrigarriak. Londreskoak ere onak
ari dira izaten, baina telefono ko-
nexioekin huts egin dute. Sarea
txikiegi geratu zaie.
Espezializatu egin nahi izan zenuen
zuk, gimnastikako epaile ikasketa
batzuk eginda. Zenbateko garran-
tzia dauka kazetariaren jakintzak?
Nik ikusleari azaldu behar diot
gimnastika, arrastorik ez daukan
horri, eta ez gimnasta izan dire-
nei. %98 horrentzat aritzen naiz
ni esatari lanetan. Ondo prestatu,
informazioa jaso, hizkera erakar-
garri batean jarri, eta transmititu
egin behar dut nik. 

Paloma del Rio
Espainiako TVE telebista kateko gimnastika esataria

Edozein unetan jauzi bikoitza egiten hasiko dela
ematen du, gimnastikari lotuta baitago Paloma del Rio
kazetariaren ahotsa. Hamabigarrenez ari da jokoetan.

«Nik ikusleari azaldu
behar diot gimnastika,
ez gimnasta ohiei»

UNAI ZUBELDIA

Aipatzekoa.
pAholkua.«Kirol ka-
zetaritza ez da bizi
futboletik bakarrik.
Mundu guztiak daki
asko futbolaz,baina
judoa,esgrima edo
taekwondoa egiteko
esaten dizutenean...
Hor daude benetako
dominak».

«Esperientzia bikaina
izan zen Seulgoa,
eta oso berezia
Bartzelonakoa»

«Informazioa jaso,
hizkera erakargarrian
jarri, eta transmititu
egin behar dut nik»
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Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

I kusi gabe zaila da sinestea.
Igande goizean, merkatu bi-
zia eta bikaina izaten da

Bricklango auzoan. Bangladesh-
ko jatorriko jende gehien duen
Londresko auzoa da. Bueltaxka
bat eginda, mundu guztiko jakiak
proba daitezke, eta garbi ikus dai-
teke oso estua dela zaborren eta
bitxien artean dagoen tartea. Pa-
retetan hiri guztiko mural polite-
nak daude, eta txoko batzuk asfal-
tozko Sixtoren Kapera bat dirudi-
te. Eta erdian, sekretu bat du:
bizikleta beltzak. 

«Nireak denak legezkoak dira,
baina horiek... Nik ez diot beldu-
rrik Poliziari», esan du bizikletak
plastikozko aterpe txiki batean
saltzen dituen dendari batek. Ka-

lean saltzen ditu, eta konpondu
ere bai, eta beste saltzaile batzuen
negozioekin alderatuta, harenak
itxura finkoagoa da. Bizikleta bel-
tzen merkatu beltza hesi metali-
ko bat duen lursail batean dago. 

Estraperlo hutsa da, lotsaga-
bea. Bizikleta lapurtuak dira, eta
gehienak beltzez margotuak dau-
de. Gutxi batzuk, zilar kolorez.
Beste saltzaile batzuek ez dute es-
fortzu hori ere egiten. «60 libran
saltzen dizut [76 euro inguru]»;
mendiko bizikleta on bat eskaini
diote kazetariari. Negoziatzeko
gogoa ematen du. Argazkiak ate-
ratzen hasi, eta ez dute gogoko.
Saiatzeak ere beldurra ematen du. 

Negozioa kalean bertan egiten
da. Saltzaileek postu txikiak izan
ditzakete, edota eskuan darama-
tzate bizikletak. Erosleek zehatz-
mehatz aztertzen dituzte, eta pre-
zioaren inguruko eztabaida has-

ten da. Poliziarik ez da ageri, bai-
na bai, ordea, bizikletan dabilen
jende asko, bizikletak bezala or-
dezko atal asko ere saltzen dituz-
telako: eserlekuak, erroberak... 

Inpunitateak groteskoaren
muga zeharkatzen du, eta tanke-
ra guztietako bizikleta beltzak
daude. Kalean ibiltzeko arrun-
tak, mendikoak, baita lehiatzeko
modukoak ere, errobera fin eta
guzti. Alboan, ustez legezkoak di-
ren saltzaileei ere ez zaie bezero-
rik falta. Bradley Wiggins baino
ez da falta hura Britainia Handi-
ko txirrindularitzaren bihotza
dela esateko.

Bricklanek, halere, legez kan-
poko merkatuak baino askoz
gehiago du. Londresera doan tu-
ristak igande goizean Candem
Townera jotzen du, baina Brickla-
nek beste xarma bat du. Tankera
guztietako barazkiak eros daitez-

ke, eta saltzaile askok lurrean di-
tuzte produktuak. Produktuak
etxean gordetako traste zaharrak
izan daitezke: erraketak, komu-
nak, jostailuak edo arropa. Eta
euria egiten badu, blai egiten uz-
ten dituzte.

Dendei dagokienez, vintage-a
gustuko dutenen tokia da. Nostal-
gia estetikoaren biktimek bertan
dute erromesaldirako lekua.
Dena da nostalgia erakustokie-
tan: arropa, musika... Baita tresna
elektrikoak ere. Deigarria da Spe-
edie’s denda; DVDaren garaian,
telebista, musika kate eta bideo
zaharrak saltzen ditu. 

Eta paretak. Kaleko arte tou-
rrak egitea debekatuta dago, bai-
na ez da harritzekoa antolatu egin
izana. Grafiti bikainak daude, era
guztietakoak. Banskyk bi mural
egin berri ditu, ustez, Londresen.
Ez dira urrun ibiliko.

Aste barruan Londresen lapurturiko
bizikletak eros daitezke igande
goizetan Bricklango merkatuan.
Bangladeshtarren auzoak 
hainbat gauza interesgarri ditu.

Bizikleta 
beltzen
estraperloa

Bi lagun, erosi berri duten bizikleta beltza aztertzen. Atzean, merkatua ageri da. IMANOL MAGRO

Nola iritsi
pOverground. Ga-
rraio publikoz joanez
gero, Overgrounde-
ko Shoreditch High
Streeteko geltokia
da onena. Merkatua
igande goizetan iza-
ten da, baina arra-
tsalde hasieran arte-
an zabalik egoten
da.

A rimen arrantza olinpiar kirol bila-
katzear dago. Hala dirudi, behin-

tzat, Stratfordeko olinpiar eremuaren
harreran dauden erlijioetako profetak
ikusita. Gehienak kristau fundamenta-
listak dira, AEBetakoak asko, eta isla-
miar gutxi batzuk. Asko dira, hamabost
bai gutxienez egunero. Antzeko mezua
dute: Jesu Kristo badatorrela, damua...
Poliziek gertutik zaintzen dituzte, ere-
mura sar ez daitezen.

Denek papertxoak banatzen dituzte,
Bibliako txatalez josiak. Katastrofistak
dira gehienak, itxaropentsuagoak gutxi

batzuk... Nik denak hartzen ditut, bada-
ezpada ere. Baten batek asmatzen
badu, eta Josafateko zelaira edo Maho-
maren altzora deitzen nautenean, esku-
ra izan nahi ditut. San Pedro edo dena
delakoari kostata sartuko diot ziria, bai-
na flyer-arekin beti da errazagoa festara
sartzea.

Kristauak gehiago dira, baina joera as-
kotakoak. Bat egingo balute sikiera... Iru-
di aldetik, islamiarrak hobeto dabiltza.
Team Islam jartzen duen elastiko urdi-
nak daramatzate, eta gazteak eta adei-
tsuak dira. Hala bai egin daitekeela pre-

dikua. Islamismoa hain estigmatizatua
ez balego, eurak lirateke txapeldun
Stratforden.

Nire gustukoena, halere, kristau bat
da. Irlandarra dela esango nuke, gizona,
50 urtekoa,argala,betaurrekoduna,txa-
pelduna eta alkandora berde eta gona
laranjakoa.Alkandoran,Daviden izarra
dauka marraztuta,eta bozgorailuan mu-
sika zelta jarria du,ozen.Kartel bat dara-
ma eskuetan: «Jesus laster etorriko da,
eta boteretik kenduko ditu politikariak».
Egunak daramatza eta nekatua dirudi.
Norbait berandutzen ari da.

‘Betweenland’
Imanol Magro

Paradisurako
‘flyer’-ak
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Atletismoa
p400 METRO HESIDUNAK (E)
DDominak
1. N. Antiukh (Errusia)
2. L Demus (AEB) 
3. Z. Hejnova (Txekiar Errepub.)

pLUZERA JAUZIA (E)
DDominak
1. B. Reese (AEB)
2. E. Sokolova (Errusia)
3. J. Deloach (AEB)

p200 METROKOA (E)
DDominak
1. A. Felix (AEB)
2. S. Fraser-Pryce (Jamaika)
3. C. Jeter (AEB)

p110 METRO HESIDUNAK (G)
DDominak
1. A. Merritt (AEB)
2. J. Richardson (AEB)
3. H. Parchment (Jamaika)

Bela
p49ER MAILA
DDominak
1. Outteridge-Jensen (Australia)
2. Burling-Tuke (Zeelanda Berria)
3. Norregaard-Lang (Danimarka)

Borroka
p-48 MAILA (E)
DDominak
1. H. Obara (Japonia)
2. M. Stadnik (Azerbajan)
3. C. Huynh (Kanada)
3. C. Chun (AEB)

p-63 MAILA (E)
DDominak
1. K. Icho (Japonia)
2. R. Jing (Txina)
3. B. Soronzon (Mongolia)
3. L. Volosova (Errusia)

Mahai tenisa
pTALDEKAKOA

DDominak

1. Txina

2. Hego Korea

3. Alemania

Zaldiketa
pJAUZIAK (G)

DDominak

1. S. Guerdat (Suitza)

2. G. Schroder (Herbehereak)

3. C. O’Connor (Irlanda)

Piraguismoa
pK-1.1.000 METRO (G)

DDominak

1. E. Larsen (Norvegia)

2. A. Van Koeverden (Kanada)

3. M. Hoff (Alemania)

pC-1.1.000 METRO (G)

DDominak

1. S. Brendel (Alemania)

2. D. Cal (Espainia)

3. M. Oldershaw (Kanada)

pK-2.1.000 METRO (G)

DDominak

1. Dombi-Kokeny (Hungaria)

2. Pimenta-Silva (Portugal)

3. Hollstein-Ihle (Alemania)

pK-4.500 METRO (E)

DDominak

1. Hungaria

2. Alemania

3. Bielorrusia

Finalak
10:30.Piraguismoa.C-2.1.000
metrokoa (G).
10:48.Piraguismoa.K-4.1.000
metrokoa (G).
11:08.Piraguismoa.K-1.500 me-
trokoa (E).
11:35.Piraguismoa.K-2.500 me-
trokoa (E)
13:30.Zaldiketa.Banakako estilo
librean.
14:00.Bela.470 (G).
17:30.Boxeoa.Euli pisua (E).
17:45.Boxeoa.Pisu arina (E).
18.15.Boxeoa.Pisu ertaina (E).

20:00.Jauziak.10 metroko platafor-
ma (E).
20:03.Borroka.55 kiloz azpikoa (E).
20:20.Atletismoa.Jauzi hirikoitza
(G).
20:45.Futbola.AEB-Japonia (E).
21:00.Waterpoloa.AEB-Espainia
(E).
21:00.Atletismoa.800 metrokoa
(G).
21:55.Atletismoa.200 metrokoa
(G).
22:00.Hondartza boleibola.Cerutti-
Rego / Brink-Reckermann (G).
22:00.Atletismoa.Xabalina (E).

22:20.Atletismoa.Dekatloiaren
azken proba,1.500 metrokoa.
23:15.Taekwondoa.57 kiloz azpi-
koa (E).
23:30.Taekwondoa.68 kiloz azpi-
koa (G).

Euskal herritarrak
10:00.Igeriketa.Ophelie Aspord.
Hamar kilometro ur irekietan.
14:00-20:48.Borroka librea.Mai-
der Unda.72 kiloz azpikoa.
21:30.Eskubaloia (emakumezko-
ak).Espainia-Montenegro.Fina-
lerdiak.

Telebistak
La1. 09:30. 15:00ak arte, eta gero

16:00etatik 23:45ak arte. Jarraian

eguneko laburpena.

Teledeporte. 10:00. 00:00ak

arte zuzenean. Ondoren, eguneko

laburpena.

France2. 11:45. 13:00 arte

zuzenean. Gero, 14:45etik

20:00etara, eta 20:40etik

01:00etara.

France3. 09:00. 12:00 arte

zuzenean. Gero, 12:55etik 14:45era,

eta 19:55etik 20:35era.

JEmaitzak

1.Txina 35 22 19 76
2.AEB 33 21 25 79
3.Britainia Handia 22 13 13 48
4.Hego Korea 12 6 6 24
5.Errusia 11 19 21 51
6.Frantzia 8 9 11 28
7.Alemania 7 15 10 32
8.Italia 7 6 4 17
9.Hungaria 6 2 3 11
10.Kazakhstan 6 0 2 0
11.Australia 5 12 9 26
12.Herbehereak 5 4 6 15
13.Japonia 4 13 14 31
14.Iran 4 3 1 8
15.Ipar Korea 4 0 1 5
16.Kuba 3 3 1 7
17.Zeelanda Berria 3 2 5 10
18.Bielorrusia 3 2 4 9
19.Hegoafrika 3 1 0 4
20.Ukraina 3 0 6 9
21.Errumania 2 5 2 9
22.Danimarka 2 4 3 9
23.Jamaika 2 2 2 6
24.Brasil 2 1 7 10
25.Polonia 2 1 5 8
26.Kroazia 2 1 0 3
26.Suitza 2 1 0 3
28.Etiopia 2 0 2 4
29.Espainia 1 5 1 7
30.Kanada 1 4 9 14
31.Suedia 1 3 3 7
32.Txekiar Errepublika 1 3 2 6
33.Kenia 1 2 2 5
34.Eslovenia 1 1 2 4
35.Gerogia 1 1 1 3
35.Norvegia 1 1 1 3
37.Dominikar Errep. 1 1 0 2
38.Lituania 1 0 1 2

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.
39.Algeria 1 0 0 1
39.Granada 1 0 0 1
39.Venezuela 1 0 0 1
42.Mexiko 0 3 2 5
43.Kolonbia 0 3 1 4
44.Azerbajan 0 2 2 4
45.Egipto 0 2 0 2
46.India 0 1 3 4
46.Eslovakia 0 1 3 4
48.Armenia 0 1 2 3
48.Belgika 0 1 2 3
48.Mongolia 0 1 2 3
51.Estonia 0 1 1 2
51.Indonesia 0 1 1 2
51.Serbia 0 1 1 2
51.Tunisia 0 1 2 2
55.Zipre 0 1 0 1
55 .Finlandia 0 1 0 1
55 .Guatemala 0 1 0 1
55 .Malaisia 0 1 0 1
55 .Portugal 0 1 0 1
55 .Tailandia 0 1 0 1
55 .Taipei 0 1 0 1
62.Grezia 0 0 2 2
62.Moldavia 0 0 2 2
62.Qatar 0 0 2 2
62.Singapur 0 0 2 2
66.Argentina 0 0 1 1
66.Hong Kong 0 0 1 1
66.Irlanda 0 0 1 1
66.Saudi Arabia 0 0 1 1
66.Kwait 0 0 1 1
66.Maroko 0 0 1 1
66.Puerto Rico 0 0 1 1
66.Saudi Arabia 0 0 1 1
66.Kwait 0 0 1 1
66.Maroko 0 0 1 1
66.Puerto Rico 0 0 1 1

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.

JDominak
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Oharra: Taekwondoko eta hondartza 
voleiboleko finalak kontuan hartu gabe.
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AEBetako saskibaloi 
selekzioaren nagusitasuna 
erabatekoa izan zen 
Bartzelonako Olinpiar 
Jokoetan. BERRIA

A metsak egia bilakatu zituen tal-
dea. Halakoxea izan zen 1992ko

Bartzelonako Jokoetako AEBetako sas-
kibaloi selekzioa. Onenen taldea. Ame-
tsetan baino egia izan ez zitekeena. Dre-
am Team-a. Ametsezko taldea.

1992. urte hartan, lehendabiziko aldiz,
arautegi berriak bidea eman zien saski-
baloi jokalari profesionalei OIinpiar Jo-
koetan parte hartzeko. NBAko izarrek
bete zuten AEBetako saskibaloi taldea.
Haien nagusitasuna erabatekoa izan
zen txapelketa osoan. Zortzi partida jo-
katu, eta zortziak irabazi zituzten Micha-

el Jordanek, Magic Johnsonek, Larry Bir-
dek, Karl Malonek eta enparauek

Lehen faseko aurreneko partidan, 116-
48 irabazi zuten AEBek Angolaren kon-
tra. Lituaniaren aurka jokatu zuten fina-
lerdietako partida, eta 127-76 nagusitu
ziren. Finalean Kroazia izan zuten aurka-
ri. Aukerarik ez zuten izan. 117-85 irabazi
zuen Dream Team-ak partida, eta, on-
dorioz, urrezko domina eskuratu. Egun
hauetan Londresen ari den AEBetako
selekzioa ere erraz hartuko luke mende-
an 1992ko taldeak. Horixe uste du,
behintzat, Magic-ek.,Edurne Elizondo

Atzera begira 

D1992
‘Dream Team’-a

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

Z irrara hitza datorkio bu-
rura Maria Eizmendiri
(Donostia, 1972) Olinpiar

Jokoez hitz egitean. Eslalom pira-
guista hirutan egon zen: Bartze-
lonan, Atlantan eta Sydneyn. Oso
harro dago olinpiar iraganaz.
«Olinpiar jokoetan aritzea bere-
zia da, emozio berezia. Lehen se-
mea eduki arte ez nuen tamaina-
ko zirrarik sentitu. Noski, emozio
desberdinak dira, baina nolabait
aldera daitezke». Eta zirrara ziri-
mola horren erdian une bat du:
Bartzelonako irekiera desfilea. 

«Bartzelona dut gogoan, beste
bien gainetik», onartu du. «Atlan-
takoak zozoak izan ziren, dena,
desfilea, antolakuntza… Gu gai-
nera urrun geunden. Sydney ho-
bea izan zen; baina, agian, proban
nire maila eman ez izanak ilundu
egin ditu oroimenean». 20 urte zi-
tuen Eizmendik, eta desfileko tra-
je «bitxia» gordeta du oraindik.
«Estadioan sartu ginenean behe-
ra etorriko zela uste genuen, hura
zarata, hura jendetza… Beste des-
fileekin ez zuen zer ikusirik. Ho-
rrekin oroitzen naiz hamar mun-
duko txapelketatan parte hartu
ondoren lehiaketak beti antzeko-
ak direlako, baina desfilea ez».

Jantzia du etxean, baita erabili-
tako hiru dortsalak ere. Bartzelo-
nan, jaitsieraren erdi aldera ate
bat ukitu zuela ez du ahaztu, eta
Atlantan hobera egin zuen. Kol-
pea, halere, Sydneyn hartu zuen.
1997az geroztik domina lortzeko
prestatu zen, eta helburu horre-
kin abiatu zen. «Nire maila 20 urte
nituenean baino askoz hobea zen,
baina azken urtea ez zen ona

izan». Munduko sailkapeneko bi-
garren gisa iritsi zen, eta, azkene-
an, hamalaugarren izan zen. «Ar-
durak ere eragina izango zuen.
Presioa nabaritu nuen».

Hurrengo urtean erretiroa har-
tu eta Italiara bizitzera joan zen
arren, jokoak gertu ditu. Harre-
man estua du Xabier Etxaniz eta
Maialen Chourrautekin, eta ger-
tutik kasu egiten dio haren jardu-
nari. Urrunetik bat egiten du Eus-
kal piraguismoaren eskaera histo-
rikoarekin: kanal baten beharra
Euskal Herrian. «Agian, zahar-
tzen naizenean ikusiko dut.
1987an egitasmoa bideratuta ze-
goela zioten, eta, begira, gertukoe-
na Pauen dago oraindik».

Donostiako Atletikoko fitxa in-
darrean du oraindik. Ezkonduta
dago, eta bi seme ditu. Fisiotera-
peuta da ogibidez; ez du ezkuta-
tzen erretiroa hartu eta hamar ur-
tera oraindik sufritu egiten zuela
beste piraguista batzuk lehiatzen
ikustean. «Orain,  ez. Ohitu egin
naiz, baina egiten dudan edozein
gauzatan oso lehiakorra naiz».

Bartzelonako desfile hura…
Hiru Olinpiar Jokoetan erabilitako dortsalak ondo
gordeak ditu Maria Eizmendi piraguista ohiak.
Haren memorian toki handiagoa du Bartzelonako
desfileak eragindako zirrarak Sydneyn dominetatik
nahi baino urrunago gelditu izanak baino.

Bartzelonako Jokoetan parte hartu zuen Espainiako eslalom piraguismo selekzioa, desfilearen aurretik. Maria Eizmendi aurrenekoa da ezkerretik. MARIA EIZMENDI

Laburrean
pSydneyn,presioa.
Munduko sailkape-
neko bigarren sailka-
tu joan zen, domina
helburu hartuta, bai-
na 14. izan zen.«Pre-
sioa» nabaritu zuen.
pEuskal kanala. Bat
egin du euskal pira-
guismoaren eskaera
historikoarekin. «Za-
hartzen naizenean
agian ikusiko dut ka-
nal bat Euskal He-
rrian. 1987an egitas-
moa bideratuta ze-
goela zioten...»

Lehen semea eduki arte
ez nuen sentitu jokoetan
parte hartzearen
tamainako zirrararik»
MARIA EIZMENDI
Eslalomeko piraguista ohia

‘‘



Liu Xiang Ingalaterran
geratuko da, osatzeko
ATLETISMOA›Liu Xiang 110
metro hesidunetako atleta txina-
tarra Londresen geratuko da
proba horretako sailkapenekoan
mina hartu ostean. Shangaiko
kiroleko berri agentzia baten ara-
bera, baliteke Xiangek orpazurda
hautsita edukitzea berriro, Pekin-
go Olinpiar Jokoetako lesio bera,
eta litekeena da Ingalaterran
bertan egitea ebakuntza. Osa-
tzeko prozesuak luze jo dezake, eta inor ez da ausartzen
Xiang atletismo pistara itzuliko den edo ez ziurtatzera.
Osatzeko prozesua urtebetekoa izan liteke, gutxienez.

Euria egiteko %40ko arriskua iragarri dute
amaiera ekitaldirako, datorren iganderako
EGURALDIA›Erresuma Batuko meteorologia zerbitzuak
hurrengo igande iluntzeko eguraldi iragarpena jakinara-
zi du, eta iragarpen hori ez da oso ona. Londresen arra-
tsaldeko seiak direnerako %40ko prezipitazio aukera
iragarri dute. Igandea eguzkitsua izango omen da,
baina, orduek aurrera egin ahala, trumoi giroa nagusitu-
ko dela diote iragarleek. Prezipitazio arriskua txikitu
egingo da gauerako, eta 21:00etan %20koa bakarrik
izango da. Haizeak ere indarrez jo dezake, orduko 14 eta
17 kilometro, batez beste, eta tenperatura goxoa izango
da: 19 eta 21 gradu artean.

A
Txalo zaparrada goxoa. Sarah Attar atletismoko proba bat
korritu duen Saudi Arabiako historiako lehen atleta da. 800 metroko

sailkapen proban aritu zen, eta azkena sailkatuta ere, zaleen berotasuna
jaso zuen uneoro. Attarrek 2.44.95 denbora egin zuen. DIEGO AZUBEL / EFE

DLaburrak

A
Deskuidu larria 
GORAKO JAUZIA›

Ivan Ukhov errusia-
rrak, kamiseta ahaz-
tu, eta kide batek
utzitakoa erabili
zuen. Epaileek jantzi
ofizialak ez dituzten
kirolariak kanpora-
tzeko agindua dute.

AzkenaDberria
2012ko abuztuaren 9a

F lorence Griffith-Joynerren atzazalek
atentzioa ematen zidatela gogora-

tzen dut. Seulgo Jokoetako memoriak
dira akordura etortzen zaizkidan lehe-
nengoetakoak, 100 eta 200 metroko
lasterketetan erakustaldia eman zuene-
ko hura. Bera bakarrik zen makillaje dei-
garriarekin prentsaren aipu guztiak ha-
rrapatzen zituena. Bera bakarrik zen
beste atleta guztiengandik ezberdina,
eta denek berari buruz hitz egiten zuten.

Bestelakoa da egun ikusten duguna.
DeeDee Trotter 400 metrotan bron-
tzezko domina irabazi zuen atleta esta-

tubatuarrak Swarovski kristalak eran-
tsiak zituen begiaren alde batean.200
metroko finala irabazi zuen Sanya-Ri-
chard Rossek erabat deserosoa zirudien
orrazkera eta media antzeko batzuk zi-
tuen besoetan jarriak.Jessica Ennis hep-
tatloieko irabazleak esan du konfiantza
gehiago ematen diola makillajeak eta
errimela eta begietako arrastoa egin ga-
be ez dela estadiora aterako.Hamaika
kirolarik dituzte atzazalak beraien lurral-
deko banderarekin margotuak.

Lehen, Florence Griffith zen ezberdi-
na; orain, makillajerik edo orrazkera be-

rezirik ez duenak ematen du atentzio
gehiago. «Bi ilekorda luze alde batetik
bestera zituenak irabazi du» esan, eta
lagunak ulertu egin dit nori buruz hitz
egiten ari naizen.

Beraien bizitza profesionaleko unerik
garrantzitsuenean, 100 metrokoan
munduko emakumerik azkarrena bihur-
tzeko unean, itxura zaintzea normala
dela diote batzuek. Baina zergatik dira
emakumeak itxuraren presio hori senti-
tu behar duten bakarrak? Kiroleko ge-
nero desberdintasunaren beste adibide
bat iruditzen zait.

‘London calling’
Garazi Goia

Koloretako
atzazalak
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12:00. Aurkezpena.
12:05. Prentsa errepa-
soa.
12:10. Londrestik zuze-
nean.Unai Zubeldia 
eta Imanol Magro be-
rriemaileekin konexio-

ak, euskal kirolarien ger-
tuko jarraipena egiteko.
16:00.Tertulia.
Julen Etxeberria eta
Monika Juaristi.
16:00. ‘Thamez’atala.
Danel Agirre Berlindik.
16:00.Eguneko kan-
tua.

berriaTB



Maider Unda arabarra, atzo, borroka amaitu berritan, garrasika. JESUS DIGES / EFE

Burdinazko brontzea 
Maider Undak atera du Pekingo arantza.

Brontzezko domina lortu du borrokan,

72 kiloz apikoetan,bigarren aukeran Marzaliuk 

bielorrusiarra mendean hartutaD02-03

K irol kazetaritzaren ajea da
aurrez sortutakotik lapu-

rreta egin eta egoera zehatzeta-
ra egokitzea. Eta topatzen dira
horregatik ibilbide arraroa egin-
dako tituluak eta ideiak. Gazte-
lerazko prentsan oso ohikoa da
Corred malditos, corred lerro-
burua erabiltzea atleten jardu-
nari buruz aritzeko. Jakinda
(edo gabe) haren sorburua
Danzad malditos, danzad dela,
Sydney Pollack zuzendari esta-
tubatuarraren filme ezagun
hura, eta jatorriz They Shoot
Horses, Don't They? izenburua
duela. Alegia, funtsean, ez dau-
kala inolako zerikusirik kirolare-
kin eta kirolariekin.

Erabiltzen dira horrelakoak
korrikalariei buruz hitz egiteko,
eta erabiltzen da oso hedatuta
dagoen beste esaldi bat ere:
«Korrika egitea koldarren kon-
tua da». Saiatu arren ez dut to-
patu esaldi horren jatorririk.
«Correr es de cobardes», gaz-
telera herrikoiaren barrunbee-
tatik sortutako beste perla ho-
rietako bat da nonbait.

Jamaikak bi milioi eta erdi biz-
tanle dauzka eta Nazioarteko
Diru Funtsak (FMI) Barne Pro-
duktu Gordina aintzat hartuta
azkena egindako zerrendan 93.
postuan dago. Keniak 39 milioi
biztanle dauzka eta 150. pos-
tuan dago, Etiopiak 90 milioi
eta 177. dago. Eta kuriosoa da
oso. Herrialde horietako korrika-
larien geneei, berezko dohainei
eta elikadurari (!) buruz egiten
dira erreportajeak eta hitz-as-
pertuak, baina oso gutxik aipa-
tzen dute korrika egitea dutela
han beren eta beren familiaren
egoera makurra zuzentzeko
bide bakarra, korrikalari izatea
«bizibidea» eta askorentzat
«beharra» dela han, beste inon
baino gehiago.

Pollacki egindako lapurreta
arraro hark ez dakit balio duen
haientzat, baina korrika egitea
koldarren kontua dela esateak
seguru ezetz.

‘Citius, altius, fortius’
Enekoitz Telleria

Korrikalari
koldarrez

berria
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Igeriketa DOphelie Aspordek seigarren bukatu du 

ur irekietako 10 kilometrokoa; olinpiar diploma.

Eskubaloia DJulen Aginagalde: «Beste sari bat 

merezi genuen, zerbait gehiago».

Atletismoa DUsain Bolt da, atzodanik, bi jokoetan 

jarraian 100 eta 200 metrokoa irabazi dituen lehena.

www.berria.info/londres12



02 berria
2012ko abuztuaren 10a

Unai Zubeldia    Londres
,Berriemaile berezia

«Ez dakit sinesten dudan edo ez,
baina nirea da, nirea da. Iritsi da!».
Brontzezko domina eskuetan zue-
la, zer esan ez zekiela zegoen Mai-
der Unda balentria egin berritan.
«Gozatzea tokatzen da orain. Oso
gogorra da kirol hau, eta bosga-
rren postua zer den jakinda Olin-
piar Jokoetako brontzea eskura-
tzea...». Lau borroka, lau aurkari,
hiru garaipen, eta brontzea. «Pe-
kingo arantza ateratzeko». Doto-
re hasi zen arabarra, sendo iritsi
finalerdietaraino, langa horretan

amore eman «munduko borroka-
laririk onenaren aurka», eta in-
darberritu egin zen brontzezko
domina eskuratzeko lehiarako.
Bosgarren postu mikatzarekin jo-
an zen Pekindik, eta domina pre-
ziatuarekin joango da Londrestik
etxera. Bejondeiola.

«Ez naiz inor baino gutxiago.
Urrezko domina da helburua».
Pentsamendu horrekin iritsi zen
Unda Londresera, eta, lehiatu
bezperan ere hala aitortu zion BE-
RRIAri. Konfiantza harrigarria
dauka arabarrak bere buruaren-
gan, eta lehian erabat sartuta
ekin zion lehen borrokari. Ana
Talia Betancur kolonbiarra zeu-

Pekingo arantza atera, eta brontzezko
domina eskuratu du Maider Undak
72 kiloz azpiko mailan. Finalerdietan
galdu ondoren, bigarren aukera baliatu du
Marzaliuk bielorrusiarra menderatuta.

Euskal kirolariak DBorroka librea

Maider Unda arabarra, Londresera joandako zaleekin, ikurrin eta guzti, pozarren. JESUS DIGES / EFE

Dominak
1. Natalia Vorobieva 

(Errusia)

2. Stanka Hristova

(Bulgaria)

3. Maider Unda 

(Espainia)

3. Jiao Wang (Txina)

‘Iron Maider’,
hasi eta bukatu

U. Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

M aider Undak babes handia
izan du harmailetan, ber-

tan izan direlako mutil-laguna, fa-
milia eta lagunak, ikurrin, pan-
karta eta elastiko berdeekin. Ga-
rrasika bizi izan dute borroka
bakoitza.

«Pekinen ere bizi izan genuen
antzeko zerbait, eta ea Londresen
dena ondo amaitzen den». Beldur
pixka batekin, baina konfiantza
handiarekin dago Aitor Remente-
ria, Maider Undaren mutil-lagu-
na, arabarrak Stanka Zlateva

Hristova bulgariarraren aurka fi-
nalerdietako borroka galdu berri-
tan. «Ea-ea gai den brontzezko do-
mina irabazteko». 30 bat lagun
etorri dira Euskal Herritik Lon-
dresera, Undari babesa ematera.
Elastiko berdea jantzi, ikurrinak
eta pankartak hartu, eta garrasi-
ka aritu dira final-zortzirenetan,
final-laurdenetan eta finalerdie-

tan. «Brontzezko domina lortze-
ko borrokan, are indar handiago-
arekin egingo dugu garrasi», bota
du lagunetako batek atzetik.

Kirolariak ingurua mugitzen
du normalean Jokoetan, gehie-
nen kasuan horixe delako kirol
ibilbideko momentu gorena. Kos-
tata lortu zuen arabarrak Londre-
serako txartela. «Hiru aukera

eduki zituen, eta azkenekoan lor-
tu zuen, larri-larri; gogorra izan
zen», argitu du Rementeriak.
Hainbeste sufrituta, azkar mugi-
tu ziren gero. Sailkapena lortu eta
biharamunean hasi ziren bidaia
guztia antolatzen. «Ez dugu
erraztasun handirik izan sarre-
rak lortzeko, baina garaiz hasi gi-
nen mugitzen. Gure kabuz anto-
latu dugu bidaia, ostatua ere guk
hartu dugu, eta sarrerak ere bai».
Merke-merkea ere ez da izan
Unda bertatik bertara ikustea.
«Baina, tira, orain lau urte Txi-
nan egon ginenean baino merke-
ago atera zaigu, behintzat. Hauek
izango dira gure oporrak».

«Betidanik ibili izan gara elka-
rrekin Euskal Herriko Selekzio-
an, eta gure kontura etorri gara
gu ere, bere familiarekin eta lagu-
nekin egoteko baliatuz». Euskal
Herriko Borroka Federazioko ki-
dea da Roberto Hojas. Herenegun
iritsi ziren gehienak Londresera.
«Eta oraindik ez dugu aukera as-

«Txinan egon
ginenean baino
merkeago atera zaigu,
behintzat»

Maider Undaren lagun eta senitartekoak, atzo. UNAI ZUBELDIA
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kan aurrean; ustez, aurkari samu-
rra. Eta ez zuen hutsik egin. Apar-
teko erakustaldirik eman gabe,
baina 0-2 eta 0-3, eta, askorik neka-
tu gabe, final-laurdenetara.

Hortxe agertu zen lehen aurka-
ri serioa: Burmaa Ochirbat mon-
goliarra, Unda inoiz irabazi gabe
zegoen aurkaria. Gogorra joan
zen lehia. «Baina gogorragoa es-
pero nuen», aitortu zuen araba-
rrak behin borroka hori amaitu-
ta. «Asko defendatzen du berak,
baina gehiago erasoko zidala uste
nuen». Oso larri irabazi zuen le-
hen txanda, 1-0 atzetik zela azken
erasoan asmatu eta puntua esku-
ratuta. 

Bigarren txandan, dena eskura
zeukanean, eraso batean huts
egin eta bi puntu lortu zituen
mongoliarrak; markagailua irau-
lita. Hirugarren eta azken txanpa
behar, beraz, finalerdietarako
txartela norentzat izango zen ze-
hazteko. Eta hor azaldu zen sen-
dotasuna. Aurkaria une oro ondo
aztertuta, lasai jokatu zuen, eta
arauzko bi minutuak amaitzeko
18 segundo eskas falta zirela lortu
zuen puntua. 1-2 orotara, eta ara-
barra finalerdietara.

Ospatzeko moduan nabarmen
geratu zen pisu handia kendu zue-
la gainetik. Behin finalerdietan
sartuta, bi aukera egoten dira bo-
rrokan domina lortzeko. Eta la-

saitasun horixe zegoen arabarra-
ren ospakizunen atzean. Hori bai,
finalerdietako aurkariari begira-
tu, eta sarritan munduko txapel-
dun izan dena: Stanka Zlateva
Hristova bulgariarra. Saiatu zen
esku-jokoan eusten, taktikoki hu-
tsik ez egiten. Baina, ondoren ai-
tortu zuen moduan, ezinean aritu
zen une oro. «Makurtuta manten-
du nau etengabe, eta ezin nuen
ezer egin». 0-2 eta 0-2. Finaletik
kanpo. Bitxikeria gisa, orain lau
urte ere, Pekinen, bulgariarrak
berak baztertu zuen Unda urrez-
ko dominaren bidetik.

Aurkariaren zain
Atseden hartzea eta zain egotea
besterik ez zitzaion geratzen ara-
barrari, Hristovak aurretik bazte-
rrean utzitako hiru aurkarietako
bat izango zuelako parean bron-
tzezko domina kolkoratzeko bo-
rrokan. Vasilisa Marzaliuk bielo-
rrusiarrak irabazi egin zien
Jenny Fransson suediarrari lehe-
nengo (2-1), eta Annabel Laure
Ali kamerundarrari gero (2-0).
Eta hortxe zegoen brontzezko do-
mina, beraz. Unda-Marzaliuk.

Tentsio handiarekin, kontzen-
tratuta ekin zion lehiari aramaio-
arrak, eta brontzezko ikuskizuna
eskaini zuen. «Psikologikoki ira-
bazi diot. Nekatuago iritsi da, eta
hasiera-hasieratik behartu dut.
Horixe zen helburua, are gehiago
nekatzea». 0-1 lehenengo txan-
dan; 0-1 bigarrenean. Garaipena
eta brontzea. «Denen ustez Kame-
rungoan egin behar zuen aurrera,
edo Suediakoak bestela, baina
gehien nahi nuena iritsi da azken
lehiara, borrokarako bere estiloa
egokiagoa delako niretzat». Gogo-
rra joan zen eguna, bidea ez zen
samurra izan, baina bere buruare-
kin bakeak egin zituen Iron Mai-
der-ek. Burdinazko kirolaria dela-
ko. Hasi eta bukatu, bere burua-
rengan konfiantza handia eraku-
tsi zuelako.

berria
2012ko abuztuaren 10a Euskal kirolariak D

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

Lehen zortzien artean sartzea
zuen helburu, eta irribarre bate-
kin irten zen atzo Ophelie Aspord
Hyde Parkeko bihotzean dagoen
Serpentine lakuko ur ilun eta lo-
kaztuetatik. Seigarren bukatu be-
rri zuen igeriketa maratoian (ur
irekietako hamar kilometroko
proba), eta diploma lehorra zain
zuen kanpoan. 1.58.43ko marka
ona lortu zuen gainera. Dena den,
lorturikoa bainoago, itxaropen-
tsuagoa da etortzeke dagoena,
Baionan hazitako igerilariak 21
urte baino ez dituelako, eta parte
hartzaileen artean gazteeneta-
koa zen. Urrezko dominari dago-
kionez, Eva Ristov hungariarrak
irabazi zuen, Haley Anderson es-
tatu batuarrarekiko lau hamarre-
neko alde oso txikia aterata. 

Atzeko atetik sailkatu zen As-
pord jokoetarako. Shangaiko
Munduko Txapelketetan sailka-
tu ez zirenentzako antolaturiko
bigarren aukeran. Zazpigarren
izan zen, eta hilabete lehenago ja-
kin zuen jokoetara joango zela.
Beraz, presiorik gabe aritu zen

atzo, eta ikasgai bezala hartzen
zuen proba. Bada, ikasle izatetik
maisu pasa zen kolpetik. 

Hirugarren itzulitik aurrera,
sei ziren guztira, lehiakide mul-
tzoa bitan hautsi zen. Aurrean
gelditu ziren lehen bostak, eta
atzetik Asporden zazpikotea, mi-
nutu batera azkenean. Denak bat
ezik bera baino zaharragoak, eta
elkarrekin egin zituzten azken
hiru itzuliak. Lehia azken metro-
etan erabaki zen, eta esprintean
Aspord izan zen bizkorrena. Igeri-
lekuan asko jardundakoa, tes-
tuinguru egokia zen: esprinta eta
ur oso geldoetan. Bada hortzak
estutu eta bera izan zen bizkorre-
na, Olga Beresnieva ukrainarra-
rekiko segundo bateko aldeare-
kin.

Atzetik aurrera
Hamar kilometroko proba galba-
he handi bat izan zen, eta baiona-
rrak atzetik aurrera egin zuen.
Lehen itzulia hemeretzigarren
postuan egin zuen (19.28); biga-
rrena hamalaugarrenean (39.15),
hirugarrena hamargarrenean
(59.16), laugarrena zazpigarrene-
an (1.19.04), bosgarrena hamabi-
garrenean (1.38.52), eta azkenean
seigarren (1.58.43). Emaitza onak
igerilariaren konfiantza indartu-
ko du, eta etorriko den horretan
pentsatzen has daiteke. Frantzia-
ko Txapelketetan ez du pareko-
rik, eta ikustekoa izango da Rio de
Janeiron eman ahal izango duen
maila. Aurretik, baina, Munduko
Txapelketa du, eta goiko postue-
tan egon daitekeela erakutsi du . 

Ophelie Aspord izan da bizkorrena
bigarren tropeleko esprintean,
eta seigarren postuan bukatu du 
ur irekietako hamar kilometroko
proba, bere lehen jokoetan.

Etorkizunez blai

Eva Ristov hungariarra, 10 kilometroko proba irabaztear, atzo, Hyde Parken. PATRICK B. KRAEMER / EFE

Sailkapena
1. Eva Ristov 

(Hungaria)     1.57.38

2. Haley Anderson 

(AEB)                    0,40ra 

3. Martina Grimaldi 

(Italia)                       3,6ra

4. Keri Anne Payne 

(B. Handia)              4ra

5. Angela Maurer 

(Alemania)            14ra

6. Ophelie Aspord 

(Frantzia)      1.05era

korik izan ezer ikusteko». Gehie-
nek ezagutzen zuten Londres le-
hendik ere. «Aspaldi samar etorri
nintzen ni, oporretan», zehaztu
du Rementeriak. «Baina astebu-
rura arte bertan egoteko asmoa
daukagu, eta saiatuko gara dago-
en giroarekin pixka bat goza-
tzen», Hojasek.

Kirol arloa aztertuta, eta azken
borrokaren zain, lehen hiru bo-
rroketan «lor zitekeen guztia lor-
tuta», erabat gustura dago Hojas.
«Munduko txapelduna da bulga-
riarra, oso gogorra, eta ia ezinez-
koa zen hori irabaztea. Baina au-
rretik irabazi egin dio mongolia-
rrari, oso zaila zen hori ere, eta

hauxe da Maiderren momentua».
Zerbait jan, atseden hartu, lasai-
tu, eta harmailetara buelta. Hori
da asmoa. «Brontzerako borroka-
ra fresko iritsiko da, behintzat,
Maider», argitu du Hojasek. «Gai-
nerakoek borroka gehiago izango
dituzte, eta aukera polita dauka».
Sufrimenduaren izenean hitz
egin du Rementeriak. «Sailkatze-
koa oso gogorra izan zen, Bulga-
ria, Txina eta Finlandiara bidaia-
tu behar izan zuelako jarraian. Ea
ba oraingoan lortzen duen».
Brontzezko domina eskura daite-
keela sinetsita joan dira denak ba-
rrua betetzera. Ikurriñekin. Pan-
kartekin. Ilusio batekin.

Ez dakit sinesten dudan
edo ez, baina nirea da,
nirea da. Iritsi da.
Gozatzea tokatzen da»

«Psikologikoki irabazi
diot borroka; nekatuago
iritsi da bera, eta
hasieratik behartu dut»
MAIDER UNDA
Borrokalaria
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Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

Gaizki egin du lo. «Irabazten du-
danean ere kostatzen zait, ez pen-
tsa». Ordu batzuk pasatu dira,
baina Aginagaldek (Irun, Gipuz-
koa, 1982) oraindik ez du ahaztu
Frantziaren aurka, herenegun,
azken segundoan galdutako fi-
nal-laurdenetako partida.
Ubelduak ba al dituzu? Herenegun
egur asko jaso zenuen.
Ohituta nago, zailduta hobe esan-
da. Txapelketak beti kolpez josita
bukatzen ditugu. Gurea talde tek-
nikoa da nolabait, ez gara fisikoki
bereziki indartsuak, eta epaileek

egurra banatzea onartzen dute-
nean jai dugu. 
Animoan markarik bai?
Oso minduta nago. Ilusioarekin
etorri ginen, lehenbizi partida ba-
tzuk gutxigatik galdu, gero Fran-
tziaren aurka azken segundoan...
Kanporatuak izateko modu kru-
dela izan zen. Lur jota, baina tira,
altxatuko dugu burua. 
Partidako zein irudi duzu buruan?
Azken gola. Ni aulkian eserita
nengoen, eta, gero, denak saltoka
eta gu lur jota. Partida ona egin
genuen, baina Frantzia Frantzia
da, zerbaitegatik dira olinpiar
txapeldunak. Haiei irabazteko
partida perfektua egin behar da,
eta gu ez ginen urrun ibili...

Haien eskarmentua sumatu zen.
Partida gogortu,epaileak baldintza-
tu…
Zerbaitegatik irabazi dute dena,
eta ikusten da haiekiko tratua
zein den. Jokalari oso onak dira,
eta, gainera, duten eskarmentua-
ri esker eta aurretik irabazi dute-
narekin errazago dute bidea.
Zer esan dizue entrenatzaileak?
Oso harro dagoela. Gure onena
eman dugula. 
Nola ikusi duzu taldea?
Ondo, balorazio ona egiten dut.
Danimarkaren aurka batetik ba-
karrik galdu, Frantziaren aurka
irabaziz joan… Agian, beste sari
bat merezi genuen, zerbait gehia-
go, baina kirola halakoa da. Txa-

peldun izatea zaila zen, baina, gu-
txienez, dominen lehian egotea,
finalerdietan. 
Arlo pertsonalean, zer moduz?
Egia esan, kontent, baina hemen
taldearen emaitzak balio du, eta
nahiko jota.

Pista barnekoa desberdina al da jo-
koetan?
Egia esan, ez, berdina da. Inguru-
koa da desberdina. Are gehiago,
sinetsita nengoen jokoak izanda
epaileen kontua zerbait aldatuko
zela, itxurak zainduko zituztela;
baina ez, oker nenbilen, eskuba-
loian denak berdin jarraitzen du.
Zer moduzkoa olinpiar esperien-
tzia? Hiria,beste kirolariak...? 
Oso polita. Ezin izan dugu kirolik
ikusi, baina hirian egotea oso po-
lita da. Guk gure errutina jarraitu
dugu, baina delegazioko beste
jendearekin elkartu gara. Gero,
azpiegitura ere oso ona da. 
Zerbaitek harritu al zaitu?
Hor barruan jende guztia berdina
dela ikustea. Bazkaltzen Bolt al-
boan izatea, bihar beste bat. Nik
olinpiar izpiritua delakoa jange-
lan sumatu dut, denak berdinak
gara, gauza berak jaten... 
Argazkirik eskatu al dizute? Edo es-
katu al duzu?
Tira, ez naiz oso zalea, bazeuden
beste batzuk taldean argazkiaren
ehizan zabiltzanak. Nik Djokovi-
cekin atera dut bat, Gasolekin…
Niri kanpoan eskatu dizkidate,
hiritik irtetean, eta askok nor nin-
tzen arrastorik ere ez zuten.
Rio de Janeirorako inbidia sortu al
dizu esperientziak?
Oso-oso urruti ikusten dut. Polita
litzateke, baina urrun dago. Se-
lekzioko multzoaren zati handi
batek eutsiko diola uste dut, eta
sailkatzea lor dezakegu.
Eta orain,zer?
Pare bat egun hemen familiare-
kin, eta buelta. Sarrerak zituzten
finalerdietarako, baina ezin poz
hori eman. Eta gero, astelehene-
an, denboraldi-aurrea hasi. 

Julen Aginagalde

Euskal kirolariakDEskubaloia

IMANOL MAGRO

Espainiako selekzioko euskal jokalaria

Gorputzeko ubelduek baino min handiagoa ematen diote herenegungo
partidako oroitzapenek. Frantziaren aurka final-laurdenekoan modu
krudelean galdu izanak erabat mikaztu dio berak eginiko txapelketa ona.

«Zerbait gehiago 
lortzea merezi genuen»

«Epaile kontua
desberdina izango zela
uste nuen, baina ez,
oker nenbilen»

«Olinpiar izpiritua
delakoa jangelan
nabaritu dut; han,
denak gara berdinak»
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Aipatzekoa
pLehen jokoak. Pe-
kinen azken unean
gelditu zen deialditik
kanpo, eta Londre-
sen atera du arantza.
30 urterekin, eta se-
lekzioa sailkatzen
bada, Rion jokatzeko
aukera izan beharko
luke, ondo bidean.
Egun Asobal Ligako
Atletico Madril tal-
deko kide da.

Gure kirolariekin bat
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DLaburrak
Gaur arratsean jokatuko
dira gizonen bi finalerdiak
ESKUBALOIA›Arratsaldeko
seietan hasiko da gizonezkoen
lehen finalerdia. Hungariak eta
Suediak jokatuko dute, eta ez
dago faborito argirik. Bi selekzio
horiek finalerdietan egotea
ezustekotzat jo daiteke aditu
askorentzat. Bestea 21:30ean
hasiko da, eta Frantziak eta
Kroaziak jokatuko dute. Ziur
aski finala izan zitekeen partida.
Gauzak normal, bigarren fina-
lerdiko garaileak irabaziko du
urrezko domina.

Zortzigarren olinpiar
domina lortu du Kovacsek
ARRAUNA›Katalin Kovacs
arraunlari hungariarrak bere
kirol ibilbideko zortzigarren olin-
piar domina lortu zuen atzo. K-2
diziplinan lortu zuen, Natasa
Doutxev-Janics taldekidea
lagun zuela. 36 urte ditu Kovac-
sek, eta Sydneyn hartu zuen
parte joko batzuetan lehen
aldiz, eta orduz geroztik urrezko
hiru domina eta zilarrezko bost
irabazi ditu.

Argentina-Herbehereak,
emakumezkoen finala
BELAR HOCKEYA›Argentinak
eta Herbehereetako selekzioek
jokatuko dute gaur emakumez-
koen belar hockeyko finala
(21:00). Diziplina horretako kla-
sikoa izanen da finala, bi talde
horiek nagusitu baitira nazioar-
teko txapelketetan azken urte-
etan. Herbehereak dira jardune-
ko olinpiar txapeldunak, eta
Argentinari urrea lortzeko bidea
itxi zion selekzioa Atenasko eta
Pekingo jokoetan. Zeelanda
Berria eta Erresuma Batua
brontzea lortzeko lehiatuko
dira.

Kanadak brontzea lortu
du, Frantziari irabazita
FUTBOLA›Emakumezkoen fut-
boleko brontzezkoa Kanadak
eramango du. Frantziaren
aurka jokatu zuen atzo Kana-
dak, 3. eta 4. postuko neurketa,
eta, Kanadako Diana Matheso-
nek luzapenean sartutako gol
bati esker, 1-0 nagusitu dira Ipar
Amerikakoak. 92. minutuan
sartu zuen gola Mathesonek,
Frantziako Sara Bouhhadi ate-
zainaren alderatze motz bat
baliatuz.

NIC BOTHMA / EFE

A. Urbistondo

Logikoa ez dena azaltzeko erabil-
tzen den esaldia izan ohi da bi
gehi bi lau ez direla. Ez beti behin-
tzat. Saskibaloian baloia saskian
sartzea da kontua, eta hemen ere
logikak agintzen du gehiengo ba-
ten begietara. Finala Olinpiar Jo-
koak hasi aurretik faboritoak zi-
ren bi talde horiek jokatuko dute-
la: AEBek, alde batetik, eta
Espainiak, bestetik. Pekingo Jo-
koetako protagonistek, nazioar-
teko saskibaloiko azken urteeta-
ko nagusiek. Baloi guztiak, ordea,
ez dira biribilak, eta hala erakus-
ten saiatuko dira Argentina eta
Errusia. Lan zailagoa dute hegoa-
merikarrek, AEBetako taldea oso
nagusi baita. Kontuz Errusiare-
kin, lehen fasean ere Espainia
menderatu baitzuen, 77-74.

Bero errea egiten du Espai-
nian, eta berotuta dabiltza selek-
zioko jokalariak. Brasilen aurka
galdu izanak hamaika kritika
eragin ditu jokalarien aurka, eta

minduta agertu dira haiek. Ia de-
nen begietara agerian geratu zen
Espainiak ez zuela nahi izan Bra-
sil menderatu, finalerdietan AE-
Bak saihesteko, baina Pau Gaso-
lek kontrapuntu ona jarri zuen
herenegun, Espainiak Frantzia
garaitu ostean: «Brasilek aulkian
utzi zuen Nene Hilario, eta ez ze-
goen lesionatuta. Gurean denok
jokatu genuen. Galdu egin genue-
la? Ados, baina aulkian inor utzi
gabe. Jendeak ez du horri buruz
ezer esan, eta haserre samar gau-
de».

Kontuak batzuei bakarrik es-
katzeari dagokionez, arrazoia du
Gasol anaia zaharrenak, baina
garaipenik ez zutela nahi ukatzea
ere ez dago ondo. Dominen borro-
kan batere sufritu gabe sartuko
zela pentsatzen zuen Espainiak,
baina bi partida galdu ditu jada-
nik, eta final-laurdenetakoa ere
justu-justu atera zuen aurrera,
Frantziaren aurka. Errusiak tal-
de handia du, osagai askokoa, eta
Espainia ez dago iraganean be-
zain gogor. Finalerdia askok uste

baino irekiagoa dago, eta sufritu
egingo du Espainiak.

Urrezko belaunaldia
Bigarren finalerdian AEBak dira
faborito, argi eta garbi. Australia-
ren aurka partida kaskarra joka-
tu zuten, bakoitza bere kasara eta
trakets hirukoetan. Behar izan
zutenean, ordea, estutu egin zu-
ten, eta 20 punturen alde erabaki-
garria lortu hiruzpalau minu-
tuan. Errebotean indartsuak di-
ra, eta trantsizio joko azkarrean,
maisuak. Buruz buru, eraso esta-
tikoan, kontua parekatu egiten
da, eta Argentinak badaki hori.

Besteak beste. Manu Ginobili
eta Luis Scola dituelako, NBAn
urteak egin dituen bikotea. «Joka-
lari aparta», Mike Krzyzewsky
Coach K AEBetako hautatzailea-
ren hitzetan; «nazioarteko jokala-
ri onenetakoak». Argentinak
erretiroa hartzear dagoen urrez-
ko belaunaldiaren azken ahalegi-
na du alde. Urrea lortu zuten Ate-
nasen, finalerdian AEBak garai-
tuta, eta brontzea Pekinen. Bada-
kite AEBei nola irabazi, eta ez dira
urrun ibiliko. Ligatxoan bi laur-
denetan eutsi zioten, eta gaur 40
minutuko lan ona egitea da haien
asmoa. Azken trena da Prigioni,
Scola, Ginobili eta Nocioniren-
tzat, urrezko belaunaldiarentzat.

Mundu guztiak aurreikusten zuen finala zertu daiteke
gaur: AEB-Espainia; baina Argentinak eta Errusiak ere
zeresana eman nahi dute, eta aurreikuspenak hautsi.

Baloi guztiak 
ez dira biribilak

Argentinako Luis Scola eta Manu Ginobili, elkarri bostekoa ematen, Brasilen aurkako partidan. LARRY W. SMITH / EFE

Datua.
pOrdutegia. Arra-
tsaldeko seietan ha-
siko da lehen finaler-
dia: Errusia-Espai-
nia, eta lau ordu
geroago, 22:00an,
bigarrena: AEB-Ar-
gentina.

E
rr

u
si

a
ko

 P
o

liz
ia

k 
en

p
re

sa
ri 

ta
ld

e 
b

at
en

 2
5

0
 m

ili
o

i d
o

la
rr

ek
o

iru
zu

rr
a

 g
a

la
ra

zi
 d

u
.2

0
14

a
n

 S
o

tx
in

 jo
ka

tu
ko

 d
ira

 N
eg

u
ko

 O
lin

-
p

ia
r J

o
ko

a
k,

et
a

 h
a

n
go

 la
n

en
 k

o
st

u
a

 p
u

zt
u

 n
a

h
i o

m
en

 z
u

te
n

.
.

25
0



06 berria
2012ko abuztuaren 10a

Julen Etxeberria 

200 metrokoen urrezko dominak
jabea zuen finala hasi aurretik.
Usain Boltena izango zen. Horre-
tan ez zegoen zalantza izpirik ere.
Haren garaipena munduko mar-
karekin apainduko zuen edo ez,
horixe zen zalantza bakarra. Eta
hori bi faktorek baldintzatuko
zuten hein handi batean. Bata,
aurkariek, eta bereziki, Blakek
noraino estutuko zuten Bolt. Ga-
raipena arriskuan ikusiz gero,
barruan zuen guzti-guztia eman-
go zuen Boltek. Ez zen hasiko Pe-
kingo 100 metroko finalean egin
bezala, helmugara iritsi baino le-
hen eskuarekin bularrari kolpe-
ak ematen eta harmailara begira
oihuka —halere, munduko mar-
ka ondu zuen—. Bere burua larri
ikusiz gero, ere ez zituen egingo
azken 60 metroak footing errit-
moan, herenegun 200 metroko fi-
nalerdietan egin bezala. Hortzak
estutuko zituen, gogor, eta ahal
zuen azkarren korrika egin. 

Baina ez zen izango
arerioen pre-
sioa haren

akuilu bakarra.
Ikusteko zegoen ere Boltek bere
burua noraino estutuko zuen,
alegia, urrezko domina irabazte
hutsarekin konformatuko zen,
edo horrekin nahikoa ez eta mun-
duko marka ontzen ere saiatuko
zen. Hori ere kontuan hartzeko
faktorea zen. 

Bada, horrek huts egin zuen fi-
nal historikoa izan zedin. Blakek
estu hartu zuen Bolt bihurgune-
tik irtenda, baina Bolt ez zen ur-
duri jarri, eta azkar lortu zuen al-
de erabakigarria. Behin hori lor-
tuta, lasaitu egin zen. Horrek za-
puztu zuen munduko marka ego-
tea. 19,32 izan zen haren marka
helmugan, marka bikaina, baina

bere munduko markatik urruti
(19,19). Dena eman ez zuenaren
adierazle, proba amaitu berritan
flexioak egiten hasi zela. Blake
sailkatu zen bigarren (19,44), 100
metroko lehen bi postuak errepi-
katuta. Hori gutxi balitz bezala,
Warren Weir jamaikarrarentzat
izan zen brontzea (19,84). Hiru ja-
maikar podiumean. Historikoa,
eta historikoa ere Bolten marka.
Bera da bi Jokoetan jarraian 100
eta 200 metrokoan urrea lortu
duen lehen atleta. Jamaikarrak,
gainera, are handiagoa egin deza-
ke bihar 4x100 metro txandaka-

koan ere podiumeko koska gore-
nera igotzen bada. Hiru urre ira-
baziko lituzke bi aldiz jarraian.
Seigarren urrea luke Jokoetan.
Eta 26 urte bakarrik ditu...  

Rudisharen marka
Boltek egindakoak itzalean utzi
zuen eguneko beste protagonista
nagusia, David Rudisha. Kenya-
rrak pronostikoak bete zituen
800 metrokoan eta urrea irabazi
zuen, hark zuen munduko marka
onduta (1.40,91). Erakustaldia
eman zuen Rudishak, bigarren
itzulian eraso ikusgarria jo eta
aurkari guztiak atzean utzita.
Munduko txapeldun izan ondo-
ren, olinpiar urrea soilik falta zi-
tzaion jakina zena berresteko: 23

urterekin, parekorik ez duela 800
metrokoan.

Jauzi hirukoitzean eta deka-
tloian, berriz, AEBak nagusitu
ziren, Christian Taylor eta Ash-
ton Eatonen eskutik.   

Gaur beste sei final jokatuko
dira: emakumezkoen 5.000 eta
1.500 metrokoak, 4x100 metro
txandakakoa eta mailu jaurtike-
ta; eta gizonezkoen pertika jauzia
eta 4x400 metro txandakakoa. Ti-
runesh Dibaba etiopiarrak histo-
ria egin dezake 5.000 metrokoan.
Irabaziz gero, bigarrenez ja-
rraian lortuko luke urrea 5.000
eta 10.000 metrokoetan. 4x100
metro txandakakoetan, berriz,
Jamaikaren eta AEBen arteko
lehia izango da berriz. 

Usain Boltek nagusitasunez irabazi
du 200 metroko finala, eta bera da 
bi Olinpiar Jokoetan jarraian
abiadurako bi proba nagusietan
urrea lortu duen lehen atleta.

AtletismoaD

Datua.
pBost urre. Usain
Boltek urrezko bost
domina irabazi ditu
jada Olinpiar Jokoe-
tan. Pekinen 100 eta
200 metrokoetan
eta 4x100 metro
txandakakoan na-
gusitu zen, eta Lon-
dresen jada bi urre
kolkoratu ditu, abia-
durako bi proba na-
gusietan. Bihar lor
dezake Londresko
hirugarrena, 4x100
txandakakoan
(22:00).
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Usain Bolt, Jamaikako bandera soinean duela garaipena ospatzen. DIEGO AZUBEL / EFE

Bakarra da jada

J. Etxeberria 

K aribe hitza entzun, eta
saihestezina da hondar-
tza ikusgarriak, ur ezin

gardenagoak eta koktel tropika-
lak etortzea burura. Bizitza la-
saiaren paradisua da. Hala da,
behintzat, hara doazen turisten-
tzat. Karibetarrek, ordea, ez dute
pasatzen eguna etzaulkian eguz-
kia hartzen. Ez darabilte ere as-
kok uste duten bizitza lasai eta
axolarik gabekoa. Beste batera
esanda, denak ez dabiltza karibe-
ar erritmoan, ez behintzat berta-
ko biztanleez hitz egiterakoan

maiz aipatzen den erritmo la-
sai eta motel horretan. 

Bada beste erritmo bat
karibear bat, eta ez da

inondik inora mote-
la. Aitzitik, azka-

rra da oso, eta
Londresen be-

rriro geratu
da agerian.

Parchment jamaikarrak bron-
tzea kolkoratu du. 

Ez dira azkenak izango. Gehia-
go egongo dira, ziur. Banakako
probetan irabazitako dominei
txandakakoetan lortuko dituzte-
nak gehituko zaizkie. Erreferen-
tzia gisa, orain lau urte, Pekinen,
gizonezkoen txandakakoetan jo-
koan zeuden sei dominetatik er-
diak irabazi zituzten: Jamaika
eta Trinidad eta Tobago lehen eta
bigarren izan ziren 4x100 metro-
koan, eta Bahamak bigarren
4x400 metrokoan. Zazpi domina
irabazi zituzten Karibeko gizo-
nezko atletek Txinako hiribu-
ruan abiadura probetan. Londre-
sen jada erraz gainditu dute ko-
puru hori.

Gizonezkoen mailako abiadura
probetako podiumei erreparatu
besterik ez dago. Jokoan egon di-
ren hamabost dominetatik 11 ira-
bazi dituzte. 100 eta 200 metroko
probetan, Usain Bolt eta Yohan
Blake jamaikarrek bina urre eta
bina zilar eskuratu dituzte, eta
Warren Weir haien herrikideak
brontzea 200 metrokoan; 400 me-
trokoan, Kirani James grenada-
rrarentzat izan da urrea, Lugue-
lin Santos dominikarrarentzat
zilarra eta Lalonde Gordon trini-
tatearrarentzat brontzea; 400
metro hesidunetan, Felix San-
chez dominikarra nagusitu da,
eta Javier Culson puertorricarra
hirugarren sailkatu; azkenik,
110 metro hesidunetan, Hansle

Karibear erritmoa? Bai zera!
Karibeko gizonezko atletak ari dira
bereganatzen domin gehienak
Londresen abiadura probetan.
Banatu diren hamabost dominetatik
11 joan dira haien kolkora.

Kirani James grenadarra, 400 metrokoan txapeldun. DIEGO AZUBEL / EFE

100 metrokoa
pUrrea.Usain Bolt
(Jamaika).
pZilarra. Yohan Bla-
ke (Jamaika).

200 metrokoa
pUrrea. Usaint Bolt
(Jamaika).
pZilarra.Yohan Bla-
ke (Jamaika).
pBrontzea.Warren
Weir (Jamaika).

400 metrokoa
pUrrea.Kirani Ja-
mes (Grenada).
pZilarra.Luguelin
Santos (Dominikar
Errepublika).
pBrontzea. Lalonde
Gordon (Trinidad
eta Tobago).

110 metro
hesidunak
pBrontzea.Hansle
Parchment (Jamai-
ka).

400 metro
hesidunak
pUrrea.
Felix Sanchez (Do-
miniar Errepublika).
pBrontzea.Javier
Culson (Puerto
Rico).
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hori bi faktorek baldintzatuko
zuten hein handi batean. Bata,
aurkariek, eta bereziki, Blakek
noraino estutuko zuten Bolt. Ga-
raipena arriskuan ikusiz gero,
barruan zuen guzti-guztia eman-
go zuen Boltek. Ez zen hasiko Pe-
kingo 100 metroko finalean egin
bezala, helmugara iritsi baino le-
hen eskuarekin bularrari kolpe-
ak ematen eta harmailara begira
oihuka —halere, munduko mar-
ka ondu zuen—. Bere burua larri
ikusiz gero, ere ez zituen egingo
azken 60 metroak footing errit-
moan, herenegun 200 metroko fi-
nalerdietan egin bezala. Hortzak
estutuko zituen, gogor, eta ahal
zuen azkarren korrika egin. 

Baina ez zen izango
arerioen pre-
sioa haren

akuilu bakarra.
Ikusteko zegoen ere Boltek bere
burua noraino estutuko zuen,
alegia, urrezko domina irabazte
hutsarekin konformatuko zen,
edo horrekin nahikoa ez eta mun-
duko marka ontzen ere saiatuko
zen. Hori ere kontuan hartzeko
faktorea zen. 

Bada, horrek huts egin zuen fi-
nal historikoa izan zedin. Blakek
estu hartu zuen Bolt bihurgune-
tik irtenda, baina Bolt ez zen ur-
duri jarri, eta azkar lortu zuen al-
de erabakigarria. Behin hori lor-
tuta, lasaitu egin zen. Horrek za-
puztu zuen munduko marka ego-
tea. 19,32 izan zen haren marka
helmugan, marka bikaina, baina

bere munduko markatik urruti
(19,19). Dena eman ez zuenaren
adierazle, proba amaitu berritan
flexioak egiten hasi zela. Blake
sailkatu zen bigarren (19,44), 100
metroko lehen bi postuak errepi-
katuta. Hori gutxi balitz bezala,
Warren Weir jamaikarrarentzat
izan zen brontzea (19,84). Hiru ja-
maikar podiumean. Historikoa,
eta historikoa ere Bolten marka.
Bera da bi Jokoetan jarraian 100
eta 200 metrokoan urrea lortu
duen lehen atleta. Jamaikarrak,
gainera, are handiagoa egin deza-
ke bihar 4x100 metro txandaka-

koan ere podiumeko koska gore-
nera igotzen bada. Hiru urre ira-
baziko lituzke bi aldiz jarraian.
Seigarren urrea luke Jokoetan.
Eta 26 urte bakarrik ditu...  

Rudisharen marka
Boltek egindakoak itzalean utzi
zuen eguneko beste protagonista
nagusia, David Rudisha. Kenya-
rrak pronostikoak bete zituen
800 metrokoan eta urrea irabazi
zuen, hark zuen munduko marka
onduta (1.40,91). Erakustaldia
eman zuen Rudishak, bigarren
itzulian eraso ikusgarria jo eta
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Munduko txapeldun izan ondo-
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urterekin, parekorik ez duela 800
metrokoan.

Jauzi hirukoitzean eta deka-
tloian, berriz, AEBak nagusitu
ziren, Christian Taylor eta Ash-
ton Eatonen eskutik.   

Gaur beste sei final jokatuko
dira: emakumezkoen 5.000 eta
1.500 metrokoak, 4x100 metro
txandakakoa eta mailu jaurtike-
ta; eta gizonezkoen pertika jauzia
eta 4x400 metro txandakakoa. Ti-
runesh Dibaba etiopiarrak histo-
ria egin dezake 5.000 metrokoan.
Irabaziz gero, bigarrenez ja-
rraian lortuko luke urrea 5.000
eta 10.000 metrokoetan. 4x100
metro txandakakoetan, berriz,
Jamaikaren eta AEBen arteko
lehia izango da berriz. 

Usain Boltek nagusitasunez irabazi
du 200 metroko finala, eta bera da 
bi Olinpiar Jokoetan jarraian
abiadurako bi proba nagusietan
urrea lortu duen lehen atleta.

AtletismoaD

Datua.
pBost urre. Usain
Boltek urrezko bost
domina irabazi ditu
jada Olinpiar Jokoe-
tan. Pekinen 100 eta
200 metrokoetan
eta 4x100 metro
txandakakoan na-
gusitu zen, eta Lon-
dresen jada bi urre
kolkoratu ditu, abia-
durako bi proba na-
gusietan. Bihar lor
dezake Londresko
hirugarrena, 4x100
txandakakoan
(22:00).
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Usain Bolt, Jamaikako bandera soinean duela garaipena ospatzen. DIEGO AZUBEL / EFE

Bakarra da jada

J. Etxeberria 

K aribe hitza entzun, eta
saihestezina da hondar-
tza ikusgarriak, ur ezin

gardenagoak eta koktel tropika-
lak etortzea burura. Bizitza la-
saiaren paradisua da. Hala da,
behintzat, hara doazen turisten-
tzat. Karibetarrek, ordea, ez dute
pasatzen eguna etzaulkian eguz-
kia hartzen. Ez darabilte ere as-
kok uste duten bizitza lasai eta
axolarik gabekoa. Beste batera
esanda, denak ez dabiltza karibe-
ar erritmoan, ez behintzat berta-
ko biztanleez hitz egiterakoan

maiz aipatzen den erritmo la-
sai eta motel horretan. 

Bada beste erritmo bat
karibear bat, eta ez da

inondik inora mote-
la. Aitzitik, azka-

rra da oso, eta
Londresen be-

rriro geratu
da agerian.

Parchment jamaikarrak bron-
tzea kolkoratu du. 

Ez dira azkenak izango. Gehia-
go egongo dira, ziur. Banakako
probetan irabazitako dominei
txandakakoetan lortuko dituzte-
nak gehituko zaizkie. Erreferen-
tzia gisa, orain lau urte, Pekinen,
gizonezkoen txandakakoetan jo-
koan zeuden sei dominetatik er-
diak irabazi zituzten: Jamaika
eta Trinidad eta Tobago lehen eta
bigarren izan ziren 4x100 metro-
koan, eta Bahamak bigarren
4x400 metrokoan. Zazpi domina
irabazi zituzten Karibeko gizo-
nezko atletek Txinako hiribu-
ruan abiadura probetan. Londre-
sen jada erraz gainditu dute ko-
puru hori.

Gizonezkoen mailako abiadura
probetako podiumei erreparatu
besterik ez dago. Jokoan egon di-
ren hamabost dominetatik 11 ira-
bazi dituzte. 100 eta 200 metroko
probetan, Usain Bolt eta Yohan
Blake jamaikarrek bina urre eta
bina zilar eskuratu dituzte, eta
Warren Weir haien herrikideak
brontzea 200 metrokoan; 400 me-
trokoan, Kirani James grenada-
rrarentzat izan da urrea, Lugue-
lin Santos dominikarrarentzat
zilarra eta Lalonde Gordon trini-
tatearrarentzat brontzea; 400
metro hesidunetan, Felix San-
chez dominikarra nagusitu da,
eta Javier Culson puertorricarra
hirugarren sailkatu; azkenik,
110 metro hesidunetan, Hansle

Karibear erritmoa? Bai zera!
Karibeko gizonezko atletak ari dira
bereganatzen domin gehienak
Londresen abiadura probetan.
Banatu diren hamabost dominetatik
11 joan dira haien kolkora.

Kirani James grenadarra, 400 metrokoan txapeldun. DIEGO AZUBEL / EFE

100 metrokoa
pUrrea.Usain Bolt
(Jamaika).
pZilarra. Yohan Bla-
ke (Jamaika).

200 metrokoa
pUrrea. Usaint Bolt
(Jamaika).
pZilarra.Yohan Bla-
ke (Jamaika).
pBrontzea.Warren
Weir (Jamaika).

400 metrokoa
pUrrea.Kirani Ja-
mes (Grenada).
pZilarra.Luguelin
Santos (Dominikar
Errepublika).
pBrontzea. Lalonde
Gordon (Trinidad
eta Tobago).

110 metro
hesidunak
pBrontzea.Hansle
Parchment (Jamai-
ka).

400 metro
hesidunak
pUrrea.
Felix Sanchez (Do-
miniar Errepublika).
pBrontzea.Javier
Culson (Puerto
Rico).
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A rige, arige, manpaaaa, matema-
keee, ya yaaaa». Ulertzen ari nai-

zena da hori. Japoniera da aurreko
guztia; edo izan nahi du, behintzat.
Zaplaaaa. Euskaraz dago hori. Zaplaz-
tekoa, eta denak txaloka. Ez dut ondo
pasatu gaur. Ez nekien oso ondo zere-
kin topo egingo nuen, eta oso gogorra
iruditu zait borroka. Irudikatze aldera.
Denok ikusiko zenuten noizbait katu
bihurri bat harizko pila batekin jolase-
an. Aurreko bi hankekin eman eta
eman, hari piloak atea jotzen duen
arte. Bere buruarekin hasten da gero

amorratuta, tak-tak-tak-tak, haria,
atea, bere burua, lurra... Jolasa da hori.
Bihurrikeria.

Ba, irudikatu 1.75 metroko bi katu,
zutik, bi eskuekin, tak-tak-tak-tak,
parekoari heldu nahian, eta bidean
zaplaztekoak eta kolpeak eman eta
eman. Esku bat buruan, bultzatu
beheraka, hankatik helduta gero, beso
azpitik hurrena... Puntuen zergatia
ulertzeko ere lanak izan ditut, baina
sasi-aditu bihurtu naiz azkenerako.
Eta, ez; ez zait gustatu. Gogorregia da
hau niretzat.

Bezperan, Paloma del Rio gimnasti-
kako adituak esandakoa etorri zait
gogora: «Denok dakigu asko futbolaz,
baina kirol txikietan dago plazera».
Kirol txikiago horietan jainko usteko
gutxi dagoela argitu zidan gero. Eta ez
zaio arrazoirik falta. Muniain, Javi eta
Iñigo Martinez, Herrera eta Azpilikueta.
Bost euskal futbolarirekin hitz egiten
saiatu gara Londresen, telefonoz.
Hamar bat dei bai, gutxienez. Baina ez
zuten gurekin hitz egin nahi gaixoek.
Lur jota zeuden, antza. Jainkoak. Eske-
rrik asko, Maider, lanak errazteagatik.

‘Off the record’
Unai Zubeldia

Ez dut ondo
pasatu gaur

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Britainia Handiko luzera jauziko
marka onduta sailkatu zen Shara
Proctor Olinpiar Jokoetarako
(The Valley, Anguilla, 1988), 6.95
metroko jauziarekin. Iaztik ari da
Britainia Handiarekin lehian. As-
teartean, finalerdietan, markarik

onenarekin egin zuen aurrera
(6.83), baina bederatzigarren pos-
tuarekin etsi behar izan zuen fi-
nalean (6.55). Finala hasi aurretik
hitz egin zuen BERRIAk harekin,
estadiora abiatzear zela. 23 urte
besterik ez edukitzeko, ezohikoa
den hitz-jarioarekin eta sendota-
sunarekin aritu zen hizketan.
«Konfiantza handia daukat, mar-
karik onenarekin noalako».

Etxeko Jokoetan, etxekoen babese-
an, berezia izango da, noski, zuen-
tzat ere Londresen lehiatu ahal iza-
tea.
Zalantzarik gabe. Ederra da etxe-
tik hain gertu lehian aritzea. Az-
ken batean, etxean nagoela senti-
tzen dut, eta asko laguntzen du
horrek. Askatasuna sentitzen da
horrelakoetan, babes handia.
Bart lehiatu nintzen [astearte
iluntzean], luzera jauziko finaler-
dietan, eta harrigarria izan zen
jendeak eman zidan babesa. Zara-
ta handia zegoen estadioan, eta
bikaina izan zen. Gozatu egin
nuen.
Baina etxean aritzeak beste alde bat
ere badauka,presioarena.
Bai... Baina nire lana egin behar
dut nik, besterik ez. Nik badakit
zer egin dezakedan, eta inguruak
ere badakiela uste dut. Hala espe-
ro dut, behintzat. Zaleak nire alde
daudelako ez dut sentitzen presio
handiagoa; lagungarria da hori
helburuak lortzeko.
Zer esan nahi dute Olinpiar Jokoek
zure kirol ibilbidean? Oso gaztea
zara oraindik...
Bai, 23 urte dauzkat oraindik, eta
gauza handia da hau. Lehen aldiz
ari naiz jokoetan parte hartzen,
etxeko jokoetan, gertukoen babe-
sean, eta ez dut uste hau baino as-
koz gauza handiagorik dagoenik.
Tira, bai, bikaina litzateke gaur
iluntzeko finalean dominen bo-
rrokan sartzea. Sailkapenean
goian egon naitekeela uste dut.
Prestaketa ona egin dut, eta fina-
lerdietan erakutsi nuen marka
ona egin dezakedala.
Olinpiar Hiriko ohiko egun bat nola-
koa den azaltzerik bai?
Egun bakoitza da desberdina, eta
oso polita. Ederra da gainerako
herrialdeetako kirolariekin ego-
tea, bazkaltzea, hitz egitea... Olin-
piar familia gisa ibiltzen gara ki-

rolari guztiak elkarrekin, sentitu
egiten dugu denok berdinak gare-
la. Polita da sentimendu hori, oso
berezia.
Pentsatzekoa da zure kirol ibilbide-
ko momenturik onenean zaudela.
Bai, bai. Zalantzarik gabe. Noiz-
bait Olinpiar Jokoetan egotea da
kirolari guztiek daukaten helbu-
rua, eta nik nire herrialdekoetan
parte hartzeko aukera izan dut. 23
urterekin ezin dut gehiago eska-
tu, eta eskertu beharrean nago.

Zu izaten ari zaren esperientzia kon-
tuan hartuta, zer esango zenieke ki-
rola gustatzen zaien gaztetxoei?
Amets egiteko, horixe esango nie-
ke gaztetxoei, eta amets horiek
bete daitezkeela sinesteko. Edo-
nork egin dezake amets, nik ere
egiten nuen umetan, eta begira
noraino iritsi naizen, horri esker.
Amets eginda errazagoa da entre-
natzea, lehiatzea eta helburuak
lortzea.
Nolatan hasi zinen atletismoan? Fa-
miliatik datorkizue atletismoareki-
ko lotura?
Gazteagoa nintzenean denetik
egiten nuen eskolan, kirol guztie-
tan aritzen nintzen ondo, baina
atletismoak askatasuna ematen
zidan. Betidanik izan naiz neska
arina, ez nintzen geldirik egoten,
eta horregatik hasi nintzen luze-
ra jauzian. Emaitzak ikusita, as-
matu nuela esan daiteke.

Shara Proctor
Britainia Handiko selekzioko atleta

Finalerdietan markarik onena egin ondoren (6.83),
diploma lortzeko zorian egon zen Shara Proctor
herenegun, lehen Olinpiar Jokoetan, luzera jauzian.

«Amets egiteko,
horixe esango nieke
gaztetxoei»

UNAI ZUBELDIA

Aipatzekoa.
pIragana.Proctorrek
AEBetan dauka oina-
rria,Christiansteden,
baina The Valleyn
jaioa da,Anguillan,
Karibe itsasoko Bri-
tainia Handiaren ko-
lonian.Iaztik ari da
Britainia Handiarekin.

«Ederra da 
etxetik hain gertu
lehian aritzea; asko
laguntzen du horrek»

«Noizbait Olinpiar
Jokoetan egotea da
kirolari guztiek
daukaten helburua»
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Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

P abiloia lepo dago. Lehen
kanporaketak dira, baina
ikusmina izugarria da.

Londresko Jokoetako berritasun
handia da, eta ikusleek erantzun
egin dute. Emakumezkoen boxe-
oa da, boxeoa oso gerturik bizi
den herrialde batean gainera, eta
badu bozeramaile ofiziala: Nicola
Adams, 51 kiloz azpiko mailan fi-

nalera iritsitako 30 urteko britai-
niarra. «Goizago iritsi behar zue-
la uste nuen. Gizonezkoetan bo-
xeoa olinpiar kirola bada, zerga-
tik emakumezkoena ez?».

Boxeoa olinpiar kirol klasikoe-
tako bat da, eta 1904ean emaku-
mezkoena erakusketa kirola izan
zen. Hartaz geroztik, baina, desa-
gertu egin zen olinpiar programa-
tik, duela hiru urte berriz ere
onartu zuten arte. Dena den, Lon-
dresko saioak asko du esperimen-
tutik, gizonezkoenarekin aldera-

tuta lehia oso murritza delako.
Nazioarteko Federazioak hamar
kategoria aletzen ditu emaku-
mezkoetan, eta jokoetan hiru ba-
karrik daude: euli pisua —51 kiloz
azpitik—, pisu arina —60 kiloz az-
pitik— eta pisu ertaina —75 kiloz
azpitik—. 

Boxeolarien eskaera argia da:
lehia beste pisuetara ere hedatu
dadila. Izan ere, Londresen lehia-
tu diren 286 boxeolarietatik 36 ba-
karrik dira emakumezkoak.
«Emakumezkoen boxeoaren be-
netako irudia ezagutzeko, maila
gehiagotako lehiakideak behar
dira, borrokaldiak justuagoak
izateko», salatu du aste honetan
teknikari britainiar batek.

Zergatik dio justuagoa? Ema-
kume asko eurena ez den pisu ba-

tean lehiatzen ari direlako. Kasu-
rik argiena Mangte Chungnei-
jang Mary Kom boxeolari india-
rrarena da. Brontzea irabazi du
euli pisuan. Libraz libra mundu-
ko boxeolaririk onenetarikoa da,
baina jokoetan lehiatzeko bi mai-
la igo behar izan du, 45 kiloz azpi-
kotik 51ra, eta bera baino altu eta
indartsuagoak ziren aurkariekin
indarrak neurtu. Siona Fernan-
dez zeelandaberritarraren kasua
kontrakoa da, zortzi kilo galdu be-
har izan zituelako pisu ertainean
lehiatu ahal izateko.

Christy Halberten lana
Emakumezkoen boxeoa olinpiar
kirola bada, hein handi batean
Cristy Halbert abokatu eta boxeo-
lari ohi estatubatuarraren lana-
rengatik da, hark egin baitzuen es-
kaera NOBren aurrean. «Onarpe-
naren albistea garaipen bat izan
zen, baina ez jokoentzat bakarrik,
baizik eta emakumeentzat, eta bo-
xeoaren kirolarentzat ere bai».

Zergatik, orduan, 108 urteko
itxaronaldia? Halbertek bere teo-
ria du. «Jende askok uste du boxe-
oa jokoetako kirolik maskulinoe-
na dela, eta nire ustez hori da arra-
zoietako bat. Horregatik ezarri
nahi zuten gona erabiltzea». Bo-
xeolariek, baina, ez dute gona era-
bili. Lehen egunean borrokatu zi-
ren 24etatik bik baino ez zuten go-
na jantzi.

Halbertek argi du oraindik bide
luzea urratzeko dagoela, boxeoa
delako gizonezko eta emakumez-
ko parte hartzaileen artean deso-
rekarik handiena duen olinpiar
kirola. Dena den, era berean, sine-
tsita dago erakusleiho ona izan
daitekeela. «Mitoak deuseztatze-
ko. Jende askok uste du emaku-
mearen gorputza hauskorregia
dela boxeorako, eta agerikoa da ez
dela egia».

Emakumezkoen boxeoa aurreneko aldiz izaten ari
da olinpiar kirol, baina hiru pisu mailatan bakarrik
lehiatzen dira; gizonezkoetan, berriz, hamar dira.

Motz gelditu dira 
Chungneijang Mery Kom Hmangte indiarra eta Nicola Adams britaniarra, euli pisuko finalerdietan. EFE

Desoreka
p36 partaide. Lon-
dresen parte hartzen
ari diren 286 boxeo-
larietatik 36 baino ez
dira emakumezko-
ak. Hainbatek asko
argaldu edo loditu
behar izan dute joko-
etako pisu mailake-
tan sartzeko.

K irolarientzat abentura txiki bat da
olinpiar hiritik irtetea. Inguruko za-

leek erotu egiten dituzte, batez ere ar-
gazkiekin. Sakelako telefonoek kamera
edukitzeak autografoa eskatzeko men-
de luzeko ohitura lurperatu du. Asko
kale jantzian joaten dira hiri alboko mer-
kataritza zentrora, eta normala da, pa-
seotxo bat ematean, exajeratu gabe,
hogei argazki eskaera inguru izan ditza-
ketelako. Inkognitoa da aukerarik one-
na, edo desatsegina izatea.

Argazkiak eskatzeko ohitura hori ez
zait inoiz gustatu, eta ez naiz zalea. Kiro-

lariren bat bat ikusiz gero, horrekin aski
dut, ninietan erretako argazki negati-
boa. Dotorezia kontua da: ni ez naiz kiro-
larien eremu pertsonala modu traketse-
an asaldatzen duten horietakoa. Naiz
esan dut? Tira, nintzen.

Jokoek hori ere azalerarazi didate; ka-
meratxoa eskura, miretsi eta jarraituta-
ko kirolaria hor... Eta ezin eutsi. Nik hiru
atera ditut: bat, Vlade Divac saskibaloi
jokalari ohi serbiar bikainarekin. Hura
zen hura jokoa ulertzeko ahalmena, eta
faltetan bere burua lurrera botatzeko
abilezia. Beste bat, Dayron Roblesekin,

herenegun 110 metroko hesiduneko fi-
nalean min hartu zuen atleta kubatarra-
rekin. 2008an hark irabazi zuen, eta
munduko marka izan zuen.

Eta hirugarrena, domina bat lepoan
zintzilikatuta. Brontzezkoa, astuna, An-
drija Zlaticek olinpiar tiroko 10 metroko-
an irabazitakoa. Ilusio galanta egin zi-
dan, eta inguratu zaidan ia edozeini era-
kutsi diot. Nolakoa den gizakia, edo
naizen, gure mixeri pertsonal eta lorpen
txikien gozotasunean plisti-plasta. Ar-
gazki bat, altxor txikia. Hobeto ulertzen
ditut argazki ehiztariak.

‘Betweenland’
Imanol Magro
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Atletismoa
p200 METROKOA (G)
DDominak
1. Usain Bolt (Jamaika)
2. Johan Blake (Jamaika) 
3. W. Wey (Jamaika)

p800 METROKOA (G)
DDominak
1. D. Rudisha (Kenia)
2. N. Amos (Botswana) 
3. T. Kitum (Kenia)

pJAUZI HIRUKOITZA (G)
DDominak
1. C. Taylor (AEB)
2. W. Claye (AEB) 
3. F. Donato (Italia)

Piraguismoa
pC-2.1000 METRO (G)
DDominak
1. Kretschme-Kuschela (Aleman)
2. Badanov anaiak (Bielorrusia) 
3. Korovaxkov-Pervukin (Errusia)

pK-4.1000 METRO (G)
DDominak
1. Australia
2. Hungaria 
3. Txekiar Errepublika

pK-1.500 METRO (E)
DDominak
1. D. Kozak (Hungaria)
2. I. Osipenko (Ukraina) 
3. B. Hartley (Hegoafrika)
pK-2.500 METRO (E)
DDominak
1. Weber-Dietze (Alemania)
2. Kovacs-Doutxev (Hungaria) 
3. Naja-Mikolajzik (Polonia)

Boxeoa
pEULI PISUA (E)
DDominak
1. N. Adams (Britainia Handia)
2. C. Ren (Txina) 
3. M. K. Hmangte (India)
3. M. Esparza (AEB)

pPISU ARINA (E)
DDominak

1. K. Taylor (Irlanda)
2. S. Otxigava (Errusia) 
3. M. Txorieva (Tajikistan)
3. A. Araujo (Brasil)

pPISU ERTAINA (E)
DDominak
1. C. Shields (AEB)
2. N. Torlopova (Errusia) 
3. M. Volnova (Kazakhstan)
3. J. Li (Txina)

Borroka
p-55 KILOKOA (E)
DDominak
1. S. Yoshida (Japonia)
2. T. Verbeek (Kanada) 
3. J. Renteria (Kolonbia)
3. H. Ratkevitx (Azerbajan)

p-72 KILOKOA (E)
DDominak
1. N. Vorobieva (Errusia)
2. S. Hristova (Bulgaria) 
3. A. Manyurov (Kazakhstan)
3. Maider Unda (Espainia)

Jauziak
p10 METROKO PLATAFORMA
DDominak
1. R. Chen (Txina)
2. B. Broben (Australia) 
3. P. Pamg (Malaisia)

Igeriketa
p10 KILOMETRO
DDominak
1. E. Rizstov (Hungaria)
2. H. Anderson (AEB) 
3. M. Grimaldi (Italia)

Zaldiketa
pBANAKAKO ESTILO LIBREAN
DDominak
1. C. Dujardin (Britainia Handia)
2. A. Cornelissen (Herbehereak) 
3. L. Bechtolsheimer (B. Handia)

Finalak
13:00.Igeriketa.Hamar kilometro ur
irekietan (G).
13:00.Bela.470 modalitateko finala
emakumezkoetan eta gizonezkoetan.
16:00.Igeriketa sinkronizatua.Tal-
dekako finala.
17:30.Txirrindularitza.BMX modali-
tatea (E).
17:40.Txirrindularitza.BMX modali-
tatea (G).
20:00.Atletismoa.Pertika jauzia (G).
20:03.Borroka.Estilo librean,
-55 eta -74 kilokoak (G).
20:35.Atletismoa.Mailu jaurtiketa
(E).

21:00.Belar-hockeya.Emaku-
mezkoen finala: Herbehereak 
eta Argentina.
21:05.Atletismoa.5.000 metro-
koa (E).
21:40.Atletismoa.4x100 metro-
koa (E).
21:55.Atletismoa.1.500 metrokoa
(E).
22:20.Atletismoa.4x400 metro-
koa (G).
23:15.Taekwondoa.-67 kilokoak
(E).
23:30.Taekwondoa.-80 kilokoak
(G).

Telebistak
La1. 09:30. 15:00ak arte, eta gero

16:00etatik 23:45ak arte. Jarraian

eguneko laburpena.

Teledeporte. 10:00. 00:00ak

arte zuzenean. Ondoren, eguneko

laburpena.

France2. 11:45. 13:00 arte

zuzenean. Gero, 14:45etik

20:00etara, eta 20:40etik

01:00etara.

France3. 09:00. 12:00 arte

zuzenean. Gero, 12:55etik 14:45era,

eta 19:55etik 20:35era.

JEmaitzak

1.Txina 37 23 19 79
2.AEB 36 24 25 85
3.Britainia Handia 24 13 14 51
4.Errusia 12 21 23 56
5.Hego Korea  12 7 6 25
6.Alemania 9 15 10 34
7.Frantzia 8 9 11 28
8.Hungaria 8 4 3 15
9.Italia 7 6 6 19
10.Australia 6 13 10 29
11.Kazakhstan 6 0 3 9
12.Japonia 5 13 14 32
13.Herbehereak 5 5 6 16
14.Iran 4 3 1 8
15.Ipar Korea 4 0 1 5
16.Bielorrusia 3 3 4 10
17.Jamaica 3 3 3 9
18.Kuba 3 3 1 7
19.Zeelanda Berria 3 2 5 10
20.Ukraina 3 1 6 10
21.Hegoafrika 3 1 1 5
22.Espainia 2 6 2 10
23.Errumania 2 5 2 9
24.Danimarka 2 4 3 9
25.Kenya 2 2 3 7
26.Brasil 2 1 7 10
27.Polonia 2 1 6 9
28.Kroazia 2 1 1 4
29.Suitza 2 1 0 3
30.Etiopia 2 0 2 4
31.Kanada 1 5 10 16
32.Txekiar Errepublika 1 3 3 7
32.Suedia 1 3 3 7
34.Eslovenia 1 1 2 4
35.Georgia 1 1 1 3
35.Norvegia 1 1 1 3
37.Dominikar Errep. 1 1 0 2
38.Irlanda 1 0 1 2
38.Lituania 1 0 1 2

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.
40.Algeria 1 0 0 1
40.Grenada 1 0 0 1
40.Venezuela 1 0 0 1
43.Kolonbia 0 3 3 6
44.Mexiko 0 3 2 5
45.Azerbajan 0 2 3 5
46.Egipto 0 2 0 2
47.India 0 1 3 4
47.Eslovakia 0 1 3 4
49.Armenia 0 1 2 3
49.Belgium 0 1 2 3
49.Mongolia 0 1 2 3
52.Estonia 0 1 1 2
52.Indonesia 0 1 1 2
52.Malaisia 0 1 1 2
52.Serbia 0 1 1 2
52.Tunisia 0 1 1 2
58.Botswana 0 1 0 1
58.Bulgaria 0 1 0 1
58.Zipre 0 1 0 1
58.Finlandia 0 1 0 1
58.Guatemala 0 1 0 1
58.Portugal 0 1 0 1
58.Taipei 0 1 0 1
65.Grezia 0 0 2 2
65.Moldavia 0 0 2 2
65.Qatar 0 0 2 2
65.Singapur 0 0 2 2
69.Argentina 0 0 1 1
69.Hong Kong 0 0 1 1
69.Saudi Arabia 0 0 1 1
69.Kwait 0 0 1 1
69.Lituania 0 0 1 1
69.Maroko 0 0 1 1
69.Puerto Rico 0 0 1 1
69.Tajikistan 0 0 1 1
69.Trinidad eta Tobago 0 0 1 1
69.Turkia 0 0 1 1
69.Uzbekistan 0 0 1 1

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.

JDominak
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Oharra: Atzo 22:15etatik aurrera jokatu
ziren finalak kontuan hartu gabe.
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2012ko abuztuaren 10a Olinpiar oroitzapenakDTania Lamarca

Indurainek urrea irabazi zuen 
Atlantako Olinpiar Jokoetan,
1996an, eta Olanok, berriz,
zilarra. BERRIA

E uskal txirrindularitzaren urtea izan
zen 1996koa.Atlantan ospatu ziren

Olinpiar Jokoak,eta han,Ameriketako
Estatu Batuetan,Miguel Indurain nafa-
rra eta Abraham Olano gipuzkoarra igo
ziren podiumera.Indurainek urrea iraba-
zi zuen erlojuaren kontrakoan,eta Ola-
nok,berriz,zilarra.

Tourreko porrotaren arantza kentzeko
balio izan zion urreak Induraini.1991tik
1995era jarraian bost aldiz irabazi zuen
Frantziako itzulia Atarrabiako kirolariak,
baina 1996an huts egin zuen.Atlantan,
hala ere,oraindik zer erran bazuela era-

kutsi zuen txirrindulari nafarrak.Erlojua-
ren kontrakoa hiria zeharkatzen zuen
ibilbide batean egin zuten.13 kilometro
luze zen,eta lau itzuli eman behar izan
zioten txirrindulariek,helmugara ailega-
tu baino lehen.Ordubete,lau minutu eta
bost segundoko denborarekin,onena
izan zen Indurain Atlantako karriketan.
Haren atzetik sailkatu zen Olano; ha-
mahiru segundo gehiago behar izan zi-
tuen amaitzeko.Urte biribila izan zen
1996koa gipuzkoarrarentzat,urte har-
tan hirugarren sailkatu baitzen Italiako
Giroan.,Edurne Elizondo

Atzera begira 

D1996
Indurain-Olano

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

E gun batean pisatu eta
muga jakin batetik gora
banengoen kalera bidali-

ko nindutela esan zidan Maria
Fernandez Espainiako selekzioko
hautatzaileak. 41 kilo eskatzen
zizkidaten, eta 43 kilo pisatu
nuen». Etxera zuzenean. Tania
Lamarca (Gasteiz, 1980) gimnasta
ohiaren kolore guztietako istorio-
aren amaiera da hori. Amaiera
garratza. Sufrimenduaren hitzak
gordin-gordin irakur daitezke La-
grimas por una medalla liburuan.
Barrua askatu zuen gasteizta-

rrak. «Guztia gertatu eta hamar
urtera; lehenago ezingo nuen».

Aurretik urreak zipriztindu
zuen, ordea, neskatila haren bizi-
tza sufritua. «Hamasei urte igaro
dira 16 urterekin Atlantara joan
nintzenetik». Pentsakor geratu
da. «Jabetzen nintzen egiten ari
nintzenaz, baina lortzen ari nin-
tzenaz, ez». Denetik bizi izan zute-
la onartu du. «Baina gauza onak
bakarrik dauzkat buruan. Kirola-
ri guztiek amesten dutena lortu
genuen: jokoetako urrezko domi-
na». Taldekako proban aritu zen
gasteiztarra.

Atlantara joan aurretik, esko-
lako taldea utzi behar izan zuen.
«Urtebeteko entrenamendu siste-
ma gogorra zehaztu zigutelako».
Argitu zieten urtebete horretan
eskolara ezingo zirela joan. «Eta
16 urterekin, sari baten parekoa
zen hura guretzat, nahiz eta orain
ez dudan hala pentsatzen». Akor-
dio bat egin zuten etxean. «Urte-
beteko entrenamendua egingo
genuen, Atlantara joango ginen,
baina itzultzean galdutako urtea

berreskuratu beharko genuen».
Etxekoen babes osoa izan zuen
Lamarcak. «Halakoak bizitzan
behin bakarrik gertatzen zirela
esan zidaten, eta aukera ez galtze-
ko». Une huraxe izan omen zen
gogorrena: «Etxekoengandik
urrundu eta taldekideekin pisu
batera bizitzera joan nintzen egu-
na». Zortzi orduko entrenamen-
duak egiten zituzten egunero.
«Lagunak urrun zeuden; ezin ge-
nituen egin 16 urteko neskatoek
egin ohi dituzten gauza gehie-
nak... Gogorra izan zen».

Iragan guztia gogoan, Atlanta-
ko podiumera igo eta negar mal-
kotan urtu zen. «Zalantzarik
gabe, huraxe izan zen unerik one-
na». Hori bai: inaugurazio ekital-
dia ere txokorik kutunenean gor-
deta dauka. «Orduan pentsatzen
nuen huraxe zela lor nezakeen
gauzarik handiena, kirolari guz-
tien artean egote hutsa». Egune-
rokoak are gehiago harritu zuen,
ordea. «Kirolari asko ezagutzen
nituen nik, eta haiek ni ez, noski.
Idolo asko neuzkan inguruan,
baina bat gehiago nintzen haien-
tzat. Horrek harritu ninduen
gehien; denok berdinak ginen
han». Hori bai: adingabeak ziren
Lamarca eta beste asko. «Eta, be-
raz, ezin ginen sartu leku asko-
tan».

Pirinioetan,lasaitasunez
Baina gogorretik ere izan zuen es-
perientzia hark. «Entrenamen-
duak, esaterako, oso gogorrak
izan ziren. Komeria dezente izan
genuen ordu aldaketarekin; za-
lantzak sortzen hasi ziren entre-
namenduekin...». Zorionez, uste
okerra izan zen hura.

Pirinioetan bizi da azken ha-
mar urteotan, herri txiki batean.
«Senarrarekin eta hiru urte eta
erdiko alabatxoarekin, erlaxatu-
ta, oso lasai». Elur denboraldiari
helduta. Gimnastikak eman eta
kendu zion dena, artean neskatoa
zela, baina bizitzari nola aurre
egin behar zaion erakutsi zion es-
perientzia hark. Bitxia bada ere,
urrezko dominak aldatu zion bizi-
modua, okerrerako. «Urre hare-
kin, pentsatu nuen lor nezakeen
guztia lortu nuela eta handik au-
rrera dena ondo aterako zitzaida-
la. Baina kontrakoa gertatu zen».
Erretiroa hartuta, denbora asko-
an lur jota egon zen Lamarca. Bai-
na altxatu du burua. 43 kilo, zen-
baki hotz bat baino askoz gehiago
delako gasteiztarra.

Urrea, pisuzko arazoa
Tania Lamarca 16 urterekin joan zen
Atlantako Olinpiar Jokoetara, 1996an,
eta urrearekin itzuli zen etxera.
Mundua jan beharrean hasi,
eta munduak jan zuen gero hura.

Tania Lamarca, ezkerretik hasita bigarrena, Atlantan, domina erakusten, taldekideekin batera. BERRIA

Laburrean
pAlmudena Cid.
9 urte zituenetik,
Euskal Herriko gim-
nastarik onenarekin
batera aritu zen Ta-
nia Lamarca. «Baina
bakarkako saioetan
aritzen zen hura, eta
taldekakoetan ni».
Harreman estua
daukate orain ere.
pPirinioak. Escarri-
llan bizi da egun, Piri-
nioetako herri txiki
batean, senarrarekin
eta hiru urte eta erdi-
ko alabarekin.

16 urterekin, jabetzen
nintzen egiten ari
nintzenaz, baina lortzen
ari nintzenaz, ez»
TANIA LAMARCA
Gimnasta ohia

‘‘



DLaburrak
J
Haizearen zain 
BELA›Bertan behe-
ra gelditu ziren atzo
belan Match Race
modalitatean jokatu
beharreko estropa-
dak,eta bertan be-
hera 470 modalita-
teko finala ere,haize
faltagatik.

A
Burua galtzeraino. Pasioz bizi dute gimnastika erritmikoa askok, burua galtzeraino. Hori dirudi, behintzat,
Carolina Rodriguez espainiarraren argazkia ikusita. Atzo hasi zen gimnastika erritmikoa Londresko Olinpiar

Jokoetan. Uztaiarekin eta baloiarekin egin zituzten saioak, eta Dmitrieva errusiarrak amaitu zuen lehenengo, ezustean,
Kanaeva taldekide eta faboritoaren aurretik. Gaur, mazoekin eta zintarekin ariko dira. SERGEI ILNITSKI / EFE

Jiao txinatarra, Asanblea
Nazionaleko kide 
IGERIKETA›Tximeleta estiloko
200 metrokoan urrezko domi-
na irabazi zuen joan den astean
Jiao Liuyang igerilari txinatarrak.
2.04.06ko marka egin zuen, eta
olinpiar errekorra ezarri. Harrera
beroa egin diote bere herrialde-
an, eta Asanblea Nazionaleko
kide izendatu dute —Txinako
organo legegile nagusia da
Asanblea Nazionala—. Igerilaria
izateaz gain, militarra ere bada
Jiao Liuyang, eta militarren
ordezkari gisa arituko da aipa-
tutako erakunde horretan.
2013ko martxoan du bilera.

Oscar Pistorius 4x400eko
finalean ariko da azkenean
ATLETISMOA›Hegoafrikako
selekzioa 4x400eko finalean
sartzeko aukerarik gabe gelditu
zen atzo, hasiera batean. Biga-
rren txandan parte hartu zuen
atleta erori egin zen, atleta ken-
yatar batekin tupust egin ondo-
ren, eta taldekideek ezin izan
zuten haren lasterketarekin
jarraitu. Helegitea jarri zuen,
ordea, Hegoafrikak, eta arrazoia
eman zioten epaileek. Gaurko
4x400eko finalean bederatzi-
garren kaletik parte hartzeko
aukera izango dute Oscar Pis-
toriusek eta haren taldekideek.

AzkenaDberria
2012ko abuztuaren 10a

P artidu laboristak duela gutxi egin-
dako ikerketa batek azaldu du

egungo Britainia Handiko gobernua krisi
ekonomikoaren testuinguruan eskola
publikoetan kirol jarduerak eta kirolde-
giak sustatzeko aurrekontuak mozten
ari dela. Aldi berean, kasualitatez, berri-
ro ere argitara atera dira Pekingo Olin-
piar Jokoetako datu batzuk; agidanez,
urrezko domina irabazi zuten Britainia
Handiko kirolarien %50ek eskola priba-
tuko hezkuntza jaso zuten. Britainia
Handian haurren %7 joaten dira eskola
pribatuetara. Beraz, dominen %50
populazioaren %7etik datozela nabar-

mendu dute eta berriro ere hautsak
harrotu.

Laboristek Cameronen koalizio go-
bernuari eraso egiteko erabili dituzte
ikerketako datuak,eta diruarekin kudea-
keta eskasa egiten ari direla aurpegiratu
diete.«Olinpiar Jokoek gehiengoari ez
badizkiote aukera berdinak ematen,zer-
tarako balio dute herriaren jokoak direla
dioten mezu faltsu horiek?» esan dute.
Eskola publiko eta pribatuen eztabaida
hauen erdian,Ruper Murdoch hedabi-
deetako magnateak giroa oraindik
gehiago berotu du,twitterren bidalitako
mezu batean esanez ulergarria dela Txi-

na zergatik dagoen lehengo postuan do-
minen zerrendan eta Britainia Handia ez
dela kirol lehiatsuen markoan ereduga-
rria.

Bitartean,Britainia Handiko taldea au-
rreikusiak zituzten emaitza guztiak gain-
ditzen ari da,48 domina dagoeneko ira-
bazita eta oraindik beste batzuk lortzeko
aukerarekin.Cameronek azkar erreak-
zionatu du eta esan du kirola gizarteko
komunitate orotan sustatzeko hurrengo
bost urteetako aurrekontuaren zati han-
di bat erabiliko duela.Jokoen arrakasta
ez da datorren igandean amaituko.Ikusi
egin behar zer egiten duten...

‘London calling’
Garazi Goia

Arrakastaren
bi aurpegiak
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12:00. Aurkezpena.
,Prentsaren begiratua.
,Londrestik zuzenean.
Unai Zubeldia 
eta Imanol Magro.
, ’Thamez’atala.Danel
Agirre Berlindik.
,Eguneko gonbidatua.
Oiana Blanco judoka 
oriotarra, Londresko Jokoe-
tatatik bueltan.
,Tertulia.Julen Etxeberria
eta Enekoitz Telleria.
,Eguneko kantua.

berriaTB



Defar etiopiarra lehen postuan, Cheruiyot kenyarra eta Dibaba herrikidea atzetik dituela, atzo, 5.000 metrokoaren finalean. JOHN G. MABANGLO / EFE

Ez urre, eta ez marka

Tirunesh Dibabak ez du lortu 

5.000 metrokoan ere urrea irabaztea.

Meseret Defar herrikideak zapuztu du 

haren erronka.Jardunaldi berean,

AEBetako emakumezkoen taldeak

munduko marka lortu du 4x100 metrokoan.D06-07

E z da dena marka,zenbaki,datu,en-
trenamendu,domina eta estatitis-

ka izango.Ez behintzat dena kirolari lo-
tutako marka,zenbaki,datu,entrena-
mendu,domina eta estatistika.Behar
dutelako haiek ere garaipenak norekin
ospatu eta penak norekin goxatu.

Durex etxeak 150.000 kondoi banatu
zituen Londresen jokoak hasi aurretik.
Orotara 16.000 kirolari aritu direla kon-
tuan hartuta, ia hamar tokatzen zitzaiz-
kion bakoitzari. Ez dakidana da NOBren
40. arau famatuak hartu ote duen hori
ere kontuan. Durex, berez, ez baita joko-

etarako dirua jarri duten babesleen ar-
tean agertzen, baina ‘babesle’ horrekin
adina propaganda gutxik egingo zute-
lako Olinpiar Hirian eta handik kanpo.

Jakina omen delako Olinpiar Hiria
zerbait «basatia» izaten dela, sexuaren
«supermerkatu» handiena. Ryan
Lochte (Aranburuk) dio kirolarien
%75ak izaten dituela harreman sexua-
lak Olinpiar Hirian, Hope Solo AEBeta-

ko emakumezkoen selekzioko
atezainak ikusi ditu kirolariak
«belazean txortan», eta
Tony Azevedo waterpolo jo-

kalariak esan du hura «unibertsitaera
joatea» bezalakoa dela —hark ez zuen
nonbait Leioan ikasi—.

Eta asaldatu egin dira (apur) batzuk,
eta abiatu dute beste batzuk sexuaren
onurei edo kalteei buruzko eztabaida.
Gutxiago mintzatu dira, ordea, eliteko
kirolariaren bakardadeaz eta presioaz.
Norberarena horren ongi ulertzen due-
na parean topatzeaz, eta kamera, foku
eta mikroetatik isolatuta bizitzeko au-
kera paregabe eta bakar horretaz. Olin-
piar burbuila horretan bakartuta bizi-
tzearen plazeraz.

‘Citius, altius, fortius’
Enekoitz Telleria

Olinpiar Hiri
«basatia»

02

03

04

Ibilketa DMikel Odriozolak gaur 

hartuko du parte 50 kilometrokoan.

Eskubaloia DEspainia eta Hego Korea 

brontzezko domina lortzen saiatuko dira gaur.

Borroka DMaider Unda: «Egunerokoan nire 

ondoan aritu direnentzat da domina hau».

www.berria.info/londres12

berria
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Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

P sikologo bihurtu behar
izan du kolpetik. «Lan
psikologikoa da orain ga-

rrantzitsuena, susperraldi emo-
zionala lortzea; jokalariek bizka-
rrekoari buelta eman diezaiotela
eta argi izan dezatela hau ez dela
bukatu. Finala ez da bestea, gure
finala hau da». Jorge Dueñasen
mezua argia da, eta ziur gaurko
partidaren aurretik jokalariei al-
dagelan emango dien hitzalditxo-
an agertuko dela. Espainiak bron-
tzezko domina izango du jokoan
Hego Korearen aurka (18:00), Bas-
ketball Arenan.

Herenegun Montenegroren
aurka finalerdietan galdu ondo-
ren aldagelako irudia oso gogorra
izan zela aitortu du hautatzaile-
ak. Ordu gutxiko loa egin eta ohe-
an buelta asko eman ondoren, bai-
na, goizez, Dueñasek beste modu
batera ikusten du egoera. «Orain
ez zaio horri bueltarik eman be-
har, ez du merezi. Kolpe gogorra?
Are gogorragoa hartu zuten final-
laurdenetan eta lehen fasean
etxera joan zirenek. Guk oraindik

saria lortzeko aukera dugu». Be-
rriz ere diskurtsoa entseatzen ari
dela dirudi, baina hark ere badaki
jokalari askorentzat azken olin-
piar aukera izango dela. 

Gizon lasaia da, eta geldo hitz
egiten du. Jenio biziko multzo bat
zuzentzen du, imintzio asko egin
eta emozioak muturrera ematen
dituena. Hark, aldiz, aurkakoa di-
rudi, geldi aulki aurrean, askotan
makurtuta eta samurai trazare-
kin. Ondo ezagutzen du esku arte-
an duen taldea, eta, urteetan pila-
turiko orbainen eraginez, argi du
buelta emango diola kolpeari.
«Badakigu kolpeen ondoren al-
txatzen. Munduko Txapelketan
finalerdietan galdu eta hiruga-
rren izan ginen. Jokoetako lehen
partida Korearen aurka galdu,
eta buelta eman genion. Jokalari
zailduak ditut, eta ziur nago gaur
ondo egongo direla».

Ordu batzuk baino ez ziren
pasa Montenegroren aurka galdu
zutenetik, baina atzoko gosaria
hartu aurretik Hego Korearen bi-
deoak ikusten hasia zen. «Lan psi-
kologikoaz gain, taktikoa ere egin
behar da. Gauza batzuk doitzeko
ditugu oraindik, batez ere joan
den astean ikusitakoen ondo-
ren». Esperientzian oinarrituta
mintzo da, jokoetako lehen parti-
dan bere taldeak 31-27 galdu zue-
lako gaurko aurkariaren aurka.
Partida txarra izan zen, eta joka-
lariek aitortu dutenez, gau har-
tan elkartu, eta gauzak zuzentze-
ko konpromisoa hartu zuten.

Korea tradizio handiko taldea
da; bi aldiz izan da olinpiar txapel-
dun eta jokalari apartak ditu.
Bada, nola irabazten zaio? «Errit-
moa» da gakoa, Dueñasentzat.

«Mentalitatea garrantzitsua da,
noski, baina pista gainean, arlo
taktikoan, gure erritmoa inposa-
tu behar dugu. Koreak oso bizi jo-
katzen du, pista guztia estaliz.
Guk hori saihestu behar dugu,
guk nahi dugun moduan jokatze-
ra behartu behar dugu». Zaindu
beharreko jokalaria Eun Hee Ryu
da, Espainiako selekzioari hain-
beste min egiten dien jaurtitzaile
horietako bat. Aurreko partidan,
albokoak gol zakua sartu zuen,
bederatzi hain zuzen ere, eta,
egun, jokoetako hirugarren gole-
atzaile nagusia da. 

Dueñas oso gustura dago tal-
dea ematen ari den itxurarekin,
baina, hala ere, «apurtxo» bat
gehiago eman dezakeela sinetsita
dago, eta pixka bat zukutuko du
gaur maila hori eman dezan. De-
fentsa lanarekin dago harroen,
baina erasoan erabaki hobeak
har ditzaketela uste du. Montene-
groren aurka hori pasa zen une
erabakigarrian; «bigarren zatian
trabatu egin ginen», aitortu du;
eta Korearen aurka berdin gerta
dadin eragotzi nahi du. Formula

defentsa ona da, eta patxada pix-
ka bat aurrean, «jokalarien moto-
rrak bueltak behar baino azka-
rrago eman ez ditzan».

Euskal jokalariak,banaka
Euskal herritarren jarduna ona
ari da izaten, eta hautatzaileak
banaka aletu du haien lana. Eli
Pinedo «bikain» jokatzen ari dela
uste du: «Defentsan zein erasoan.
Atzean oldarkor dabil, eta eraso-
an oso eraginkor. Txapelketako
jokalarietako bat da». Nely Carla
«asentatuago» ikusi du Londre-
sen, eta jokoari gehitzen dion «in-
darra» goratu du. Andrea Barno-
rekin oso gustura dago: «Defen-
tsak bere izaera nabaritzen du,
estu hartzen ditu aurkariak eta
kontraerasoan atera behar izan
duenean zentzu handia ematen
dio jokoari». Patricia Elorzak gu-
txi jokatu du, baina hitz onak ditu
harentzat ere: «Bere rola ulertu
du. Gutxi jokatu du, baina jokatu
duenean atseden minutu onak
eman dizkigu».

Bat falta zaio azterketan. Aul-
kian esertzen dena. «Tira, ondo
ari naizela uste dut, baliabide tak-
tiko asko erabiltzen, eta gehiene-
tan asmatu dudala uste dut, bai-
na ez beti». Lo gutxi eta eskubaloi
asko, ezin izan ditu jokoak nahiko
lukeen bezala jarraitu. «Familia
bisitan etorri eta egun bateko ar-
nasa hartu nuen, baina justu-jus-
tu jarraitzen ditut albisteak». Ira-
bazi edo galdu, Espainiak inoiz
olinpiar joko batzuetan lorturiko
emaitzarik onena izango da, bai-
na alde handia dago hirugarrene-
tik laugarrenera. Domina edo
ezer ez da. Historia liburuetan
agertzea dago jokoan.

«Badakigu kolpeen
ondoren altxatzen»

Espainiak eta Hego Koreak
brontzezko domina
erabakitzeko partida jokatuko
dute gaur. Jorge Dueñas
hautatzaile bilbotarrak
norgehiagokako gakoak 
azaldu dizkio BERRIAri.

Jorge Dueñas Espainiako selekzioko hautatzailea, aginduak ematen, Kroaziaren aurkako finalerdian. MARCELO SAYAO / EFE

Finala
p21:30ean. Monte-
negrok eta Norve-
giak gaur jokatuko
dute finala, Saskiba-
loi Arenan. Norvegia
da faborito, egungo
Olinpiar, Munduko
eta Europako txa-
pelduna delako.
Montenegro, aldiz,
jokoetako ezusteko
handia izan da. Le-
hen fasean bi finalis-
tak euren multzoe-
tako laugarren sail-
katuak izan ziren.
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Kolpe gogorragoa hartu
zuten aurretik etxera
joan zirenek; guk zerbait
dugu jokoan oraindik»

«Hego Korearen aurka,
erritmoa da gakoa; 
ezin diegu utzi euren
joko bizia inposatzen»
JORGE DUEÑAS
Espainiako selekzioko hautatzailea

‘‘



03berria
2012ko abuztuaren 11 Euskal kirolariakDAtletismoa

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Hirugarrenez ariko da Mikel
Odriozola (Errenteria, Gipuzkoa,
1973) Olinpiar Jokoetan. Presta-
keta ez da erraza izan, baina egin-
dako lanaren ordaina jaso nahi
du, behingoz, gaur, 10:00etatik au-
rrera, ibilketako 50 kilometroko
proban. Badaki herritarrak adi-
adi begira egongo direla, Kabia
gunean jarriko duten pantaila
erraldoiaren bidez. Lehen pauso-
ak ematen hasterako, eskerrak
eman nahi dizkie guztiei. «Mo-
mentu txarretan bereziki, oso
present edukitzen dut herrita-
rren babes hori».
Kostatu zitzaien baieztatzea, baina,
azkenean, bai, hirugarrenez ariko
zara Olinpiar Jokoetan.
Gogorra izan da Jokoetarako sail-
kapen fasea, arazo fisiko dezente
izan dudalako. Atzeratu egin zi-
tzaigun prestaketa, baina, tira,
ona ere izan daiteke hori, Jokoe-
tan egon beharko nukeelako sa-
soirik onenean. Konfiantza han-
dia daukat, ikusi dudalako arazo-
ak arazo gorputza bere onera
ekartzeko gai izan naizela. Infek-
zio larri samar bat izan nuen
orain dela hiruzpalau hilabete,
eta zalantzak sortu zizkidan. Az-
ken urteotako zailenetakoa izan
da prestaketa, baina bide zailxea-
gotik bada ere, sufrituz, iritsi gara
nahi genuen lekura.
Atzera begiratuta, zer izan ziren zu-
retzat 2000ko Sydneyko Jokoak?
24. postuan sailkatu zinen, 3.59.05
orduko denborarekin.
Umetatik amesten nuena lortu
nuen Sydneyra joanda. 1996an,
Bartzelonako Jokoen atarian,
atletismotik bizitzea zen nire hel-
burua. Horregatik, betetako
amets baten gisa bizi izan nituen
Sydneyko Jokoak.
Pekinen, 2008an, beste pauso bat
eman zenuen; 13. postua eta denbo-
ra hobea: 3.51.30.
Bai... 2004an, ez nintzen sailkatu
Jokoetarako, eta min handia
eman zidan horrek. 2008an hala-
korik ezin zela gertatu esan nion
neure buruari, eta lan handia
egin nuen Pekinera bidean. Emai-
tza aintzat hartuta, pena pixka
bat eman zidan, zortzi onenen ar-
tean sartzeko gai nintzela uste
dudalako. 
Bi esperientzia horien ondoren, nola
biziko dituzu Londresko Jokoak?
Aurreko biak hobetzeko helburu
argiarekin noa. Lehen zortzien
artean sailkatu nahi dut, eta ea
gai garen dominen borrokan sar-
tzeko. Nire markarik onenera ger-
turatu nahiko nuke. 3.45etik jais-
teko gai baldin bagara, 3.41 horre-
tara gerturatzen bagara, ziur

nago oso postu ona lortuko dugu-
la. Maila handia dago, zaila da,
baina helburu horrekin goaz.
Ondo lehiatu nahi dut; egindakoa
aztertu, eta emaitza dena delakoa
ere, neure buruarekin lasai amai-
tu nahiko nuke proba.
Aurkariak ere ondo zainduko zeni-
tuen azken hilabeteotan...
Hala da, bai. Aurkari asko daude:
errusiarrak, txinatarrak, austra-
liarrak... Baina neure burua da
aurkaririk handiena. Neurea egi-
tera noa ni.
Atzetik aurrerako lasterketak egin
ohi dituzu normalean. Taktika horri
eusteko asmoa daukazu Londresen
ere?
30. kilometrora arte nahiko lasai
joan beharra dago, ahalegina
kontrolatuz, eta Londresen ere
antzekoa egingo dugu. Baina, eze-
ren okerrik ez dela, azkarxeago
abiatzeko asmoa daukagu. Uste
dut azkarra izango dela lasterke-
ta, eta hasieran ezingo dugu den-
bora askorik galdu.

Ibilbidea bera ezagutzen duzu. Bi ki-
lometro eskas dauzka, eta igoera
txiki bat tartean, The Mall-en. Zer
moduzkoa da zuretzat?
Ez da txarra; gustuko dut ibilbi-
dea. Abenduan aztertu genuen,
eta egia da aldapatxo bat badago-
ela tartean. Oso laua da gainera-
koan, eta horrek eragina izango
du. Baina ibilbideak adina ga-
rrantzi izango du eguraldiak, az-
ken lau urteotan beroa eta heze-
tasun handia izan dugulako las-
terketa guztietan, baita Errusian
ere. Gehiago edaten da horrelako-
etan, eta gorputzak ez du berdin
erantzuten. Ea fresko samar egi-
ten duen [eguzkia eta 18-23 gradu
daude iragarrita gaur goizerako].
Bi kilometroko ibilbideari 25 itzuli.
25 aldiz igaro behar helmugatik, 25
aldiz aldapatik... Buruarentzat oso
gogorra da hori.
Bai, oso gogorra da, eta horrega-
tik lantzen dugu hainbeste bisua-
lizazioa. Horrez gain, erlaxazio
ariketak ere egiten ditugu, urduri

ez jartzeko. Txapelketetan, beha-
rrezkoa da urduritasun pixka bat
edukitzea, lasterketan sartuta
zaudela esan nahi duelako. Baina
urduritasun hori kontrolatzen ja-
kin beharra dago.
2008an hasi zinen esaten Pekinen
ondoren agian 2009a urte egokia
zela erretiroa hartzeko,baina nekae-
zina dirudizu. Londresen ondoren,
kito,edo indarrean zaude oraindik?
Londresen ez naiz erretiratuko.
Hori argi daukat. Urtebete gehia-
go jarraituko dut, ziur. Hurrengo
olinpiar zikloan iritsiko da erreti-
roa hartzeko garaia, baina ez da-
kit bi urte barru izango den, hiru
barru edo lau barru. Gehienez ere
Brasilgo Jokoetara arte luzatuko
nuke kirol ibilbidea, oso polita li-
tzatekeelako han bukatzea. Bai-
na auskalo. Urtez urte aztertuko
dut egoera. 
Harrigarri samarra da Espainiako se-
lekzioaren ibilketako taldea. Zuk 39
urte dituzu, eta Jesus Angel Garcia
Bragadok, 43 —Benjamin Sanchez
da hirugarrena, 28 urtekoa—. Oso
onak zarete? Edo gazteak falta dira?
Bietatik dago pixka bat. Egiari
zor, gure markak onak dira; nire
marka (3.41 ordu) historian lau
atletak bakarrik berdindu dute
Espainian. Onak garela esan nahi
du horrek, baina atzetik ez dator
atleta indartsu-indartsurik. Az-
ken zazpi urteotan, 3.50etik Bra-
gado eta biok bakarrik jaitsi gara.
Datu argigarria da hori ere. Proba
zaila da gurea, oso luzea, gogorra,
entrenamendu asko eskatzen
duena, diru laguntza handirik ez
daukana... Ni berandu samar
hasi nintzen atletismoan, 25-26
urterekin joan nintzelako Bartze-
lonara, eta, alde horretatik, lesio-
rik ez badut, bospasei urte dauz-
kat nire alde.

Ibiltaria

Oso fin dago Mikel Odriozola; nabari da gorputz
horrek egurra hartu duela. Prestaketa zaila izan dela
aitortu du, baina gaztetuta dago buruz. Sydneyn eta
Pekinen egindakoa hobetu nahiko luke Londresen.

«Neure burua da
aurkaririk handiena»

Mikel Odriozola

GARI GARAIALDE / ARGAZKI PRESS

Aipatzekoak.
pHasiera. Mikel
Odriozola kasualita-
tez hasi zen ibilke-
tan. Futbola eta
atletismoa uztartu-
ta, egun batean bera
aukeratu zuten es-
kolako Olinpiar Joko-
etan ibilketan aritze-
ko; hiru kilometro
denera. Pauso ho-
rren ondoren iritsi
zen Errenteriako klu-
bera, Jose Luis Ca-
baleiroren babese-
an.
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Gorputza txikituta eta nekatu
aurpegiarekin azaldu da Maider
Unda hitzordura (Aramaio, Ara-
ba, 1977). «Baina ez dut ospakizu-
nik eduki, ez pentsa!», argitu du
azkar. Oso kirol gogorra da borro-
ka, eta, bezperako tentsioa aska-
tu ondoren, kostata egiten ari da
mugimendu bakoitza. Eserita
erantzun die galderei. Hori bai,
brontzezko domina ez du askatu
ere egiten. «Badaezpada ere». Pe-
kinen bosgarren geratu ondoren,
gozatzen ari da bezperako lorpe-
narekin.
Jabetzen al zara benetan zer egin du-
zun?
Bai, bai, jabetzen naiz. Bizitza
guztian amestu duzuna lortzen
duzunean… Gaua pasatu da, eta
esku artean daukat oraindik do-

mina. Atzo, agian, ez, baina gaur
goizean jada jabetu naiz eginda-
koaz. Bizitza guztian edukiko dut
oroitzapen hau.
Maialen Chourrautek aitortu zuen
pisu handia zeukala brontzezko do-
minak kolkotik zintzilik jarritakoan.
Hainbesterako al da?
Bai, bai. Pisu ikaragarria dauka.
Baina gustuko pisua da hau. Ika-
ragarria da sentimendu hau.
Orain lau urte, Pekinen, ezinez-
koa ematen zuen, baina iritsi da
domina. Gauza asko gertatu dira
tartean, lesio larriak izan ditut,
eta hori guztia gainditzeko gai
izan naiz. «Zergatik ez domina
bat?» galdetzen nion neure bu-
ruari. Eta begira…
Zurekin hizketaldi txiki bat eduki-
tzea nahikoa da buruan zenbateko
indarra daukazun ikusteko. Borro-
kan hortxe dago gakoa,ezta?
Borrokan burua da garrantzi-
tsuena, zalantzarik gabe. Segur-

tasuna ematen du buruak, amo-
rrua, gogoa… Dena.
Nola bizi izan zenuen eguna?
Ez du ematen, baina luze egiten
da. Ez dira hainbeste borroka, lau
besterik ez, eta nahikoa tarte izan
nuen, gainera, batetik bestera.
Baina oso luze egiten da.
13:00etan hasi nintzen lehian
[Euskal Herrian, 14:00ak], baina
goiz guztia pasatu nuen buruari
bueltaka, dena prestatzen. Fina-
lerdia galdu ondoren, brontzea
lortzeko borrokaren zain egotea
izan zen, hala ere, benetan luzea.
Hantxe egon nintzen zain, kirola-
riok izaten dugun gelatxoan. Bai-
na zarata entzuten nuen kanpo-
an: ezin nintzen lasai egon, ezin
nuen lorik egin…
Gustatzen zaizu tarte horretan aur-
karien bideoak aztertzea edo entre-
natzailearen aholkuak entzutea?
Ez, ez. Bakarrik egotea gustatzen
zait borrokatik borrokarako tar-
tean. Horrela hobe dela uste dut,
gainera. Urduritasuna areagotu
daiteke bestela, eta hobe da lasai
egotea. Norberak badaki bere
lana zein den aholkuak entzuten
hasi gabe.
Lehiaketan sartzea kosta egiten zai-
zula aitortu zenion BERRIAri Londre-
sera joan aurretik, baina eguna pri-
meran hasi zen, garaipen errazare-
kin.
Bai… Kosta egiten zait normale-
an lehen borroka irabaztea, eta
horregatik nahi nuen hasteko
aurkari samurxeagoa. Zortea
izan nuen, ondo irabazi niolako
Ana Talia Betancur kolonbiarra-
ri, eta hor askatu nuen jada ba-
rrua.
Bigarrena zailagoa zen: Burmaat
Ochirbat mongoliarra, inoiz irabazi
gabe zeundena. Gogorra izan zen fi-
nal-laurdenetako borroka hori.
Oso gogorra izan zen, bai. Berak

asko defendatzen du, eta hurbile-
tik egin behar nion erasoa, pista-
tik ateratzeko. Baina, helburu
hori lortzeko, asko landu behar da
borroka, asko, eta ez zen erraza
izan. Bigarren txandan, gauzak
ez ziren atera uste nuen bezala.
Goizegi egin nuen erasoa, agian,
ondoren denbora asko eduki zue-

lako berak kontraerasorako. Bai-
na, tira, larri samar, baina finaler-
dietara igaro nintzen.
Hor ikusi zenuen jada domina eskura
zegoela?
Borroka hori irabazita, bosgarren
postua ziurtatuta neukan gutxie-
nez. Ez nuen nahi postu hori, bai-
na konfiantza handia eman zi-
dan.
Finalak ihes egin zizun,ordea.
Bai… Gauzak ez zitzaizkidan
ondo atera Stanka Zlateva Hristo-
va bulgariarraren aurka. Ezin
nuen. Ez nekien nola eraso. Nire
atzamarrei heltzen zien etenga-
be, eta blokeatu egiten ninduen.
Pena izan zen, baina ondo irabazi
zidan.
Brontzezko domina lortzeko borro-
ka aztertuta, Vasilisa Marzaliuk bie-
lorrusiarrak aurretik lan zikina egin
zuela aitortu zenuen gero.
Hala da, bai. Katerina Burmistro-
va suediarrari irabazi zion lehe-
nengo; errespetu handia nion
aurkari horri, beti irabazten dida-
lako. Oso-oso aurkari zaila da ni-
retzat. Ondoren, berriz, Annabel
Laure Ali kamerundarra kalera-
tu zuela ikusi nuen; zer gehiago
eska nezakeen! Aspaldi hartu
nion neurria bielorrusiarrari, eta
lehiaketatik kanpo egon da, gai-
nera, aspaldian. Europako Txa-
pelketan ere aritu nintzen haren
aurka, banekien haren neurria
zein zen, eta nekatuta iritsi zen,
gainera. Primeran.
Norentzat da brontzezko domina
hau?
Lorpen honetan parte hartu du-
ten guztientzat. Egunerokoan
nire ondoan lanean aritu diren
horientzat, batez ere; lesio larriei
aurre egiten lagundu didatenen-
tzat. Eta inguruko guztientzat,
noski.
Brontzezko domina zurea da jada.
Hemendik aurrera,zer?
Hemendik aurrera? Bizi. Etxera
itzuli, atseden hartu eta gero ge-
rokoak. Beti esaten dut ez dudala
aterik itxi nahi, nire bizitzako mo-
menturik politenak borrokan bizi
izan ditudalako. Oso luzea da lau
urteko zikloa, eta ez dut uste Rio
de Janeiroko Olinpiar Jokoetara
iritsiko naizenik. Ez, ez. Baina
oraindik ez dut itxi nahi borroka-
ren bidea.

Maider Unda

Euskal kirolariakDBorroka librea

UNAI ZUBELDIA

Borrokalaria

Burua, burua eta burua. Besterik ez zuen esaten lehiatu
bezperan, eta brontzea «buruarekin» irabazi duela
aitortu du biharamunean ere. Zoratzen dago arabarra.

«Bizitza guztian
edukiko dut
oroitzapen hau»

«Azken borrokan,
banekien haren neurria
zein zen, eta nekatuta
iritsi zen, gainera»

«Egunerokoan
nire ondoan lanean
aritu diren horientzat
da domina hau»

Aipatzekoak.
pLesio larria. Iaz le-
sio larria izan zuen
Undak, belaunean,
eta horrek asko zail-
du zion Jokoetarako
bidea. Azken saioan
lortu zuen helburua,
Helsinkin, Finlan-
dian.
pPekingo ezina.
Bosgarren postuan
amaitu zuen Pekin-
go Jokoetan, eta
arantza hura atera
du Londresen,
«behingoz».
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A. Urbistondo

T xapel bakarra falta zaio.
Irabazi beharreko guz-
tia irabazi du, eta euren

aberrian lau urte barru jokatuko
diren lehen Olinpiar Jokoetan jar-
duneko txapeldun izan nahi dute.
Londresen olinpiar txapeldun
izan direla esan nahiko du ho-
rrek. Antsietate pixka bat suma-
tzen da berde eta hori koloreko
jantzia daramatenen artean, jogo
bonito delakoaren egileen artean.
Ez dute beraien joko ikusgarria
egin dezakeen kontrariorik ikus-
ten inon, baina zelaian komeria
franko dituzte nagusitasun hori
aldeko emaitza bihurtzen. Hain-
besteraino, non Mexikok ustezko
nagusitasun hori baliatu nahi
duen, ezustekoa emateko.

Inork ez du txakur txikirik
ematen Mexikoren alde. Kanpo-
raketetara lehen fasea ondo joka-
tu gabe iritsi ziren, baina finaler-
dian, txapelketako talde
onenetako bat belaunikarazi
zuten: Japonia. Garaipen horrek
indartu egin ditu buruz, oso
hutsune garrantzitsu bat eduki-

ko badute ere: Giovanni Dos San-
tos aurrelaria. Tottenham Hots-
pur taldeko aurrelaria kili-kolo
ibili da fisikoki txapelketa guz-
tian, eta finalean ez du jokatuko.
Giharretako arazoak ditu, eta
Luis Fernando Tena hautatzaile-
ak baieztatu du ez dagoela joka-
tzeko moduan.

Dos Santosen hutsunea, ordea,
ondo bete zuen Mexikok finaler-
dietan, eta jokalari garrantzitsua
izanda ere, badakite Dos Santos
gabe gai direla partidak aurrera
ateratzeko. Mexikok ere urteak
daramatza halako barne borroka-
rekin, izan nahi eta lortu ez. Zila-
rrezko domina ziurra dute, dena
den, eta urreak XX. mendeko txa-
pelketetan egindako lan ona biri-
bilduko luke: 17 urtez azpikoen bi
munduko txapelketa irabazi zi-
tuzten, 2005. urtean eta iaz.

Neymar eta Damiao
Brasilek irabaz litezkeen txapel-
keta guztiak irabazi ditu nazioar-
tean. Bost aldiz izan da munduko
txapeldun, eta olinpiar txapeldu-
norde beste bitan. Londres plaza
egokia da errepokerra, jokaldi
perfektua egiteko. Pokerra aspal-

di lortu zuten selekzio nagusiko
kideek, eta gazteei dagokie orain
karta jokoan oso gutxitan ikus-
ten den jokaldia lortzea. Faborito
eurak dira. Hasieran, hala ziren,
eta finalean, gehiago, zalantzak
zalantza.

Brasilek jokatutako norgehia-
goka guztiak irabazi ditu, baina
kanporaketetan zalantza asko
utzi ditu. Azken laurdenetan jus-
tu-justu menderatu zuen Hondu-
ras, eta Ipar Koreak ere zailtasun
franko eman zizkion finalerdie-
tan, azkenerako Brasilek gol pu-
tzua lortu bazuen ere. Ezusterik
ezean, Mano Menezes entrena-
tzaileak partida horretan gerta-
tutakoa aintzat hartuko du, Bra-
silek askoz hobeto jokatu zuelako
Ipar Korearen aurka Alex Sandro
erdilaria zelairatu zenetik.

Sandro hasierako hamaikako-
an zelairatzea espero da gaur, Os-
car, Neymar eta Leandro Damiao
aurrelariekin lotura lanak egite-
ko. Hirukote horren imajinazioa,
kalitatea eta gola sartzeko erraz-
tasuna dira Brasilen altxor nagu-
sia. Neymar munduko talde bote-
retsuenen agendan dago jadanik,
gazte-gaztea izanda ere, eta Lean-
dro Damiao ere bikain ari da joko-
etan. Lau gol sartu ditu Porto Ale-
gre taldeko aurrelariak, eta gauza
arraroren bat gertatzen ez bada,
berak eramango du goleatzaile
onenaren saria etxera. Tituluare-
kin batera, ziurrenik.

Errepokerra nahi du 

Brasilek eta Mexikok jokatuko dute futboleko finala,
gaur. Jokoak irabaztea bakarrik falta zaio Brasili,
txapelketa denak irabazteko, eta faborito bera da.

Brasilgo Neymar aurrelaria, atzo, finalaren atariko entrenamenduan. MARCELO SAYAO / EFE

Datua.
pAEBak txapeldun.
Emakumezkoetan,
AEBek lortu zuten
urrea, finalean Japo-
nia 2-1 menderatuta.
Estatubatuarrek hi-
rugarrenez irabazi
dute jarraian olinpiar
urrea, eta iazko Mun-
duko Kopako porro-
taren mendekua
hartu dute. Carli
Lloydek sartu zituen
AEBetako bi golak,
Ogimik Japoniakoa.

DLaburrak
Errusia, Txina eta Espainia,
sinkronizatuko podiuma
IGERIKETA›Errusia, Txina eta
Espainiako selekzioek lortu
dituzte dominak igeriketa sin-
kronizatuan. Errusiak 98,930
puntu lortu zituen, Txinak baino
puntu bat gehiago. Espainia 97
puntutik igo gabe geratu zen
bere ariketa egin ostean, eta
bezperan Txinak lortutako zor-
tzi hamarrenen aldea murriztu
ezinik geratu zen. Errusiak, bere
aldetik, iragarpenek ziotena
bete zuen urrea lortuta.

Evgenia Kanaeva onena
finalisten artean
GIMNASTIKA ERRITMIKOA›

Evgenia Kanaeva gimnasta
errusiarrak lortu zuen atzo fina-
lerako sailkatze probako lider-
goa. Daria D¡mitrieva herrikidea
izan zen bigarren, eta Azerbai-
jango Alia Garaieva hirugarren.
Hauek izan ziren beste zazpi
sailkatuak: Silvia Miteva, Liu-
bou Txarkaxina, Yeon Jae Son,
Alina Maksimenko, Ganna
Rizatdinova, Joanna Mitrosz eta
Neta Rivkin. Taldekakoan, Erru-
sia izan zen onena.

Urrea eskatu dute
Lisa Nordenentzat
TRIATLOIA›Suediako Olinpiar
Batzordeak Kirol Arbitratze
Epaitegira (TAS) jo du, Lisa
Norden triatletari eman zioten
zilarrezko dominaren ordez
urrezkoa eman diezaioten. Hel-
mugako argazkiak Nicola Spirig
eta Norden  batera helmugara-
tu zirela erakusten duela diote.
TASek gaur goizean emango du
epaia. Suediak bi urre banatze-
ko eskatu du, Spirig garaileari
urrea kentzeko eskatu gabe.

SERGEI ILLNITSKI / EFE
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Julen Etxeberria 

Ez dago mendeku gozoagorik are-
rio gorrotatuena gehien desira-
tzen duena gabe uztea baino. Eta
horixe egin zuen atzo Meseret De-
far etiopiarrak, Tirunesh Dibaba
haren herrikidea, azken urteetan
loriarik eta munduko markarik
gabe utzi dion aurkaria gehien de-
siratzen duena gabe utzi, alegia,
urrea 5.000 metrokoan, Londre-
sen bere bigarrena izan zitekeena
—10.000 metrokoa irabazi zuen
astebete atzera—. Baina ez hori
bakarrik, atletismoaren liburue-
tan Dibabaren izena letra larriz
eta urre kolorez azaltzea eragotzi
zuen ere Defarrek. Izan ere, Diba-
ba atzo nagusitu izan balitz, Las-
se Viren Finlandiako atleta han-
diaren marka berdinduko zuen,
bi Jokoetan jarraian bi lasterketa
horietan garaipena lortuta. Bai-
na ez, Virenek harro jarrai deza-
ke esaten bera dela tamainako ba-
lentria lortu duen bakarra.

Virenek badu nori eskertu ba-
lentria hori inorekin partekatu
behar ez izatea, Defarri, hain zu-
zen ere. Hark zapuztu zuen Diba-
baren ametsa. Min gehien egin
dezakeen moduan egin zuen, gai-
nera, azken zuzengunean Dibaba-
ri aurrea hartuta. Dibabak ezin
izan zion eutsi azkeneko 80 me-
troetan lasterketako buruari. Ga-
resti ordaindu zuen aurreko bi

itzulietan lasterketaren erritmoa
eramanez xahututako indarrak.
Agian horregatik ere hartu zuen
erantzukizun hori, ez zuelako be-
re burua beste batzuetan bezain
indartsu ikusten. Arriskatu egin
zuen, arerioak atzean geratuko zi-
renaren itxaropenaz. Eta bai, are-
rioak atzean geratu ziren, baina
ez hark nahi zituenak. Defarrek
eta Vivian Cheruiyot kenyarrak
ondo eutsi zioten, eta azken zu-
zengunean aurrea hartu zioten.
Azkenean, brontzezko dominare-
kin konformatu behar izan zuen
Dibabak. Hura triste, eta Defar
pozez zoratzen. Defarrek ondo da-
ki azken unean urre gabe gera-

tzea zer den. Behin baino gehiago-
tan gertatu zaio, eta sarri Dibaba-
ren mesedetan. Pekinen, adibi-
dez, podiumeko hirugarren kos-
katik ikusi zuen Dibaba urrea ja-
sotzen.  Atzo, baina, kontrakoa
gertatu zen. Defarrek bigarren
olinpiar urrea du. Orain zortzi ur-
te lortu zuen lehena, Atenasen. 

AEBak txandakakoan
Eguneko beste finaletan, AEBak
nagusitu ziren emakumezkoen
4x100 metrokoan. Carmelita Je-
terrek, Allyson Felixek eta enpa-
rauek gainera, munduko marka
ondu zuten (40,82). Jeterrek hiru-
garren domina du, bakoitza kolo-
re batekoa. Felixek, berriz, bi di-
tu, biak urrezkoak. Hamasei urte
ez zuela AEBetako laukoteak
urrezko domina irabazten, Atlan-
tatik. Gizonezkoen 4x400 metro-
koan, ordea, huts egin zuten esta-
tubatuarrek, eta Bahametako
atletak izan ziren azkarrenak,
AEBetakoen eta Trinidad eta To-
bagokoen aurretik. Emakumez-
koen 1.500 metrokoan, berriz, As-
li Cakir Alptekin turkiarra nagu-
situ zen; mailu jaurtiketan, Tatia-
na Lisenko errusiarra, eta gizo-
nezkoen pertika jauzian, Renaud
Lavillene frantziarra.

Meseret Defar etiopiarrak irabazi
du urrea 5.000 metrokoan.
Tirunesh Dibabak brontzearekin
konformatu behar izan du, eta ez
du berdindu Lasse Virenen marka.

AtletismoaD

Datua
pBat.Atleta bakarra
dago bi olinpiar joko-
etan jarraian 5.000
eta 10.000 metroko-
an urrezko domina
lortu duena. Lasse
Viren finlandiarrak
1972an eta 1976an
Munichen (Alema-
nia) eta Montrealen
(Kanada) jokatuta-
ko olinpiar jokoetan
egin zuen. Tirunesh
Dibabak eskura zuen
marka hori atzo, bai-
na huts egin zuen.
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Meseret Defar, Etiopiako bandera soinean duela, atzo, 5.000 metrokoan urrea irabazi berritan. KERIM OKTEN / EFE

Mendeku 
gozoa

J. Etxeberria 

A frikako atletak izango
dira gehiengo gaur gizo-
nezkoen 5.000 metroko

finalean. Hamabost parte-har-
tzaileetatik hamabi jaio ziren
kontinente horretan. Lehen begi
kolpean, hala ere, lau oharkabean
pasatzen dira. Ez da ageri Afrika-
ko herrialderen baten banderarik
euren izenen ondoan. 

Mohamed Farah, Lopez Lo-
mong, Bernard Lagat, eta Hayle
Ibrahimov dira. Farah Somalian
jaio zen, baina Britainia Handia-
ren banderapean lehiatzen da, 8
urterekin joan baitzen bizitzera
Londresera. Herrialde hori or-
dezkatuz irabazi zuen joan zen la-
runbatean urrea 10.000 metroko-
an. Lomongek eta Lagatek, be-
rriz, Sudan eta Kenya dute jaiote-
rri, baina biek AEBetako herri-
tartasuna dute. Izena ere aldatu
zuten horretarako: Lopepe Lo-
mong zen Lopez Lomong, eta Ber-
nard Kipchirchir Bernard Lagat.
Beste horrenbeste egin zuen Hay-
le Ibrahimov sudandarrak Azer-
baijanekin lehiatu ahal izateko:
Haile Desta Hagos zen bere izena. 

Afrikako beste zortzi ordezka-
rien berri izateko ez dago haien
iraganean arakatu beharrik.
Etiopiakoak dira Yenew Alami-
rew, Hagos Gebrhiwet eta Dejen
Gebremeskel; Kenyakoak Tho-
mas Pkemei Longosiwa eta Isiah
Kiplangat Koech; Marokokoa Ab-
dalaati Iguider; Djibutikoa Mu-
min Gala; eta Ugandakoa Moses
Ndiema Kipsiro. Beste hiru korri-
kalariek ez dute afrikar jatorri-
rik: Galen Rupp estatubatuarra
da, Cameron Levins kanadarra
eta Juan Luis Barrios mexikarra.

ta ez afrikarra izatearen ohorea.
Orain hogei urte lortu zuen, Bar-
tzelonan. Baumman, gainera,
koska gorenera igo zen. Zilarra-
rekin edo brontzearekin ere kon-
forme legoke gaur Rupp. Hori lor-
tuta ere aspaldiko marka berdin-
duko luke. Izan ere, 32 urte egin
behar dira atzera Afrikan jaioa ez
den atleta bat jokoen ekitaldi be-
rean bi proba horietan podiume-
ra igo zen azken aldiaren berri
izateko. Kaarlo Maaninka finlan-
diarrak egin zuen azken aldiz,
1980an, Moskun. Hirugarren hel-
mugaratu zen 5.000 metrokoan,
eta bigarren 10.000 metrokoan. 

Moskuko bi lasterketa horiek
irabazle bera izan zuten: Miruts
Yifter etiopiarra. 28 urte geroago,
haren herrikide Kenenisa Beke-
lek beste horrenbeste egin zuen.
Eta gaur, gauza bera egin dezake
Mo Farah-k (Muqdisho, 1983). Ez
du lan samurra izango, baina pro-
ba luzean erakutsi zuen sasoiko
dagoela. Gainera, azken urteetan
iraupen probetan egon den alda-
ketak mesede egiten dio. Gero eta
gehiago dira azken itzulian haus-
ten diren lasterketak. Eta hor, oso
garrantzitsua da azkarra izatea.
Eta Farah azkarra da oso. 

Txapelketa garrantzitsu bate-
ko iraupen proba batean Afrika-
ko atletak nagusi izatea ez da na-
barmentzeko modukoa. Bai da,
ordea, aipatzekoa atleta zuri bat
domin bat irabazteko hautagaien
artean egotea, eta are gehiago
txapelketa berean hori lortzen
duen bigarren aldia izatea. 

Galen Ruppek (Portland, AEB,
1986) egin dezake balentria. Esta-
tubatuarrak zilarrezko domina
irabazi zuen 10.000 metrokoan
joan zen igandean. Indar erakus-
taldia egin zuen, eta Farah-k, ha-
ren entrenamendukideak, baka-
rrik hartu zion aurre. Salvatore
Antibo italiarra izan zen joko ba-
tzuetan 10.000 metrokoan podiu-
mera igo zen azkeneko atleta ez
afrikarra. Orain 24 urte izan zen,
Seulen, eta zilarra jantzi zuen.
Askoz gehiago egin behar da
atzera, ia mende erdi bat, AEBe-
tako atleta bat 10.000 metrokoan
domina bat irabazten ikusteko.
1964an izan zen, Tokion, Billy
Millsek urrea irabazi zuenean.

Bekeleren markaren bila
Gaurko lasterketari dagokionez,
Dieter Baumann alemaniarrak
du podiumera igo zen azken atle-

Etxeko heroia 
eta Portlandeko ‘afrikarra’
10.000 metrokoa irabazi ondoren,
5.000 metrokoa ere irabazi nahi du gaur
Mohamed Farah britainiarrak. Afrikako
atletak izango ditu berriro aurkari, eta
Galen Rupp, onenen artean muturra
sartu duen atleta zuria.

Mohamed Farah eta Galen Rupp, 10.000 metrokoa amaitu berritan. EFE

Datuak
pHogei. Orain hogei
urte irabazi zuen az-
ken aldiz Afrikar jato-
rria ez zuen atleta
batek 5.000 metro-
koa. Dieter Bau-
mann alemaniarra
izan zen, 1992an,
Bartzelonan.
p32. Hogeita hama-
bi urte egin behar
dira atzera Afrikan
jaioa ez den atleta
bat jokoen ekitaldi
berean 5.000 eta
10.000 metroetan
podiumera igo zen
azken aldiaren berri
izateko. Kaarlo Maa-
ninka finlandiarra
izan zen, 1980an,
Moskun. Hirugarren
helmugaratu zen
5.000 metrokoan,
eta bigarren 10.000
metrokoan. Galen
Rupp estatubatua-
rrak eskura du hori
Londresen, bigarren
izan baitzen 10.000
metrokoan.

Boltek hirugarren
urrea nahi du

Pekinen egindakoa berdin-
du dezake gaur Usain Bol-
tek, 4x100 metro txandaka-
koan Jamaikako laukoteak
garaipena lortzen badu:
urrezko hiru domina irabazi-
ko lituzke Londresen. Bolt
eta Yohan Blake talde bere-
an aritzea berme nahikoa da
ia ziurtzat emateko jamaika-
rrak irabazle izango direla.
AEBak mendeku gosez dira,
baina ez dirudite olinpiar eta
munduko txapeldunei aurre
egiteko moduan.

Eguneko beste final ikus-
garriena 800 metrokoa
izango da. Pamela Jelimo
kenyarrak eta Caster Se-
menya hegoafrikarrak lehia
ikusgarria izango dute. Arris-
kuan dago munduko marka.
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tartasuna dute. Izena ere aldatu
zuten horretarako: Lopepe Lo-
mong zen Lopez Lomong, eta Ber-
nard Kipchirchir Bernard Lagat.
Beste horrenbeste egin zuen Hay-
le Ibrahimov sudandarrak Azer-
baijanekin lehiatu ahal izateko:
Haile Desta Hagos zen bere izena. 

Afrikako beste zortzi ordezka-
rien berri izateko ez dago haien
iraganean arakatu beharrik.
Etiopiakoak dira Yenew Alami-
rew, Hagos Gebrhiwet eta Dejen
Gebremeskel; Kenyakoak Tho-
mas Pkemei Longosiwa eta Isiah
Kiplangat Koech; Marokokoa Ab-
dalaati Iguider; Djibutikoa Mu-
min Gala; eta Ugandakoa Moses
Ndiema Kipsiro. Beste hiru korri-
kalariek ez dute afrikar jatorri-
rik: Galen Rupp estatubatuarra
da, Cameron Levins kanadarra
eta Juan Luis Barrios mexikarra.

ta ez afrikarra izatearen ohorea.
Orain hogei urte lortu zuen, Bar-
tzelonan. Baumman, gainera,
koska gorenera igo zen. Zilarra-
rekin edo brontzearekin ere kon-
forme legoke gaur Rupp. Hori lor-
tuta ere aspaldiko marka berdin-
duko luke. Izan ere, 32 urte egin
behar dira atzera Afrikan jaioa ez
den atleta bat jokoen ekitaldi be-
rean bi proba horietan podiume-
ra igo zen azken aldiaren berri
izateko. Kaarlo Maaninka finlan-
diarrak egin zuen azken aldiz,
1980an, Moskun. Hirugarren hel-
mugaratu zen 5.000 metrokoan,
eta bigarren 10.000 metrokoan. 

Moskuko bi lasterketa horiek
irabazle bera izan zuten: Miruts
Yifter etiopiarra. 28 urte geroago,
haren herrikide Kenenisa Beke-
lek beste horrenbeste egin zuen.
Eta gaur, gauza bera egin dezake
Mo Farah-k (Muqdisho, 1983). Ez
du lan samurra izango, baina pro-
ba luzean erakutsi zuen sasoiko
dagoela. Gainera, azken urteetan
iraupen probetan egon den alda-
ketak mesede egiten dio. Gero eta
gehiago dira azken itzulian haus-
ten diren lasterketak. Eta hor, oso
garrantzitsua da azkarra izatea.
Eta Farah azkarra da oso. 

Txapelketa garrantzitsu bate-
ko iraupen proba batean Afrika-
ko atletak nagusi izatea ez da na-
barmentzeko modukoa. Bai da,
ordea, aipatzekoa atleta zuri bat
domin bat irabazteko hautagaien
artean egotea, eta are gehiago
txapelketa berean hori lortzen
duen bigarren aldia izatea. 

Galen Ruppek (Portland, AEB,
1986) egin dezake balentria. Esta-
tubatuarrak zilarrezko domina
irabazi zuen 10.000 metrokoan
joan zen igandean. Indar erakus-
taldia egin zuen, eta Farah-k, ha-
ren entrenamendukideak, baka-
rrik hartu zion aurre. Salvatore
Antibo italiarra izan zen joko ba-
tzuetan 10.000 metrokoan podiu-
mera igo zen azkeneko atleta ez
afrikarra. Orain 24 urte izan zen,
Seulen, eta zilarra jantzi zuen.
Askoz gehiago egin behar da
atzera, ia mende erdi bat, AEBe-
tako atleta bat 10.000 metrokoan
domina bat irabazten ikusteko.
1964an izan zen, Tokion, Billy
Millsek urrea irabazi zuenean.

Bekeleren markaren bila
Gaurko lasterketari dagokionez,
Dieter Baumann alemaniarrak
du podiumera igo zen azken atle-

Etxeko heroia 
eta Portlandeko ‘afrikarra’
10.000 metrokoa irabazi ondoren,
5.000 metrokoa ere irabazi nahi du gaur
Mohamed Farah britainiarrak. Afrikako
atletak izango ditu berriro aurkari, eta
Galen Rupp, onenen artean muturra
sartu duen atleta zuria.

Mohamed Farah eta Galen Rupp, 10.000 metrokoa amaitu berritan. EFE

Datuak
pHogei. Orain hogei
urte irabazi zuen az-
ken aldiz Afrikar jato-
rria ez zuen atleta
batek 5.000 metro-
koa. Dieter Bau-
mann alemaniarra
izan zen, 1992an,
Bartzelonan.
p32. Hogeita hama-
bi urte egin behar
dira atzera Afrikan
jaioa ez den atleta
bat jokoen ekitaldi
berean 5.000 eta
10.000 metroetan
podiumera igo zen
azken aldiaren berri
izateko. Kaarlo Maa-
ninka finlandiarra
izan zen, 1980an,
Moskun. Hirugarren
helmugaratu zen
5.000 metrokoan,
eta bigarren 10.000
metrokoan. Galen
Rupp estatubatua-
rrak eskura du hori
Londresen, bigarren
izan baitzen 10.000
metrokoan.

Boltek hirugarren
urrea nahi du

Pekinen egindakoa berdin-
du dezake gaur Usain Bol-
tek, 4x100 metro txandaka-
koan Jamaikako laukoteak
garaipena lortzen badu:
urrezko hiru domina irabazi-
ko lituzke Londresen. Bolt
eta Yohan Blake talde bere-
an aritzea berme nahikoa da
ia ziurtzat emateko jamaika-
rrak irabazle izango direla.
AEBak mendeku gosez dira,
baina ez dirudite olinpiar eta
munduko txapeldunei aurre
egiteko moduan.

Eguneko beste final ikus-
garriena 800 metrokoa
izango da. Pamela Jelimo
kenyarrak eta Caster Se-
menya hegoafrikarrak lehia
ikusgarria izango dute. Arris-
kuan dago munduko marka.
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L ondreseraino etorri, eta txoko txiki
honetatik barrua askatzen ari naiz

egunero, eta beste sekretutxo bat kon-
tatuko dizuet gaurkoan. Nik ere ezagutu
nuen Tintin. Komikietako pertsonaia ez.
Tira, hura ere bai. Baina hondartzetan
egoten ziren eta diren igerileku txiki ho-
riei buruz ari naiz hizketan. Club Tintin
jartzen zuen. Igeri abil-abila ere ez nin-
tzen orduan —orain ere ez—, eta hara
eraman ninduten gurasoek. Ez daukat
oroitzapen oso onik. Negar malkoren
batzuk joan zirela uste dut. Ez zitzaidan
gustatzen.

Gogoan daukat irakaslearen makilari
helduta eta luze bakoitzean hiruzpalau
trago eginda iristen nintzela alde batetik
bestera. Putz eta putz. Lehengusua 
beti aurretik. Haiek komeriak, haiek.
Zergatik ari naizen hori guztia konta-
tzen? Garai haiek etorri zaizkidalako
gaur gogora. Londresko igerilekura joan
naiz, sirenaren baten bila. Eta txundituta
atera naiz. Bat ez, 64 ikusi ditut. Zer zen
hori! Club Tintin-eko igerilekua irudikatu
dut sartu eta berehala, baina erdi-er-
dian sirenak dantzan hasi dira bat-bate-
an.

Futbolarekin, saskibaloiarekin edo es-
kubaloiarekin itsutzen gara kirolzaleak,
baina hauek bai daukatela benetako
meritua. Baloiari ostikoa ematen bada-
kit; baloia saskian sartzen ere bai; es-
kuarekin atera jaurtitzen ere asmatuko
nuke. Baina ez nekien ur gainean dantza
egin zitekeenik; ur gainean oinez ibil zite-
keenik. Idolo txiki batzuk jaio zaizkit
gaur. Burua behera, hankak gora, batera,
bestera, jauziak, launaka, banaka, es-
kuak, keinuak... Harrigarria, benetan,
Club Tintin-en ez zidaten horrelakorik
egiten erakutsi.

‘Off the record’
Unai Zubeldia

‘Club Tintin’
eta Londres

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Britainia Handiko selekzioari fi-
nalerdietan 9-2 irabazi, eta fami-
liari eta lagunei besarkada hunki-
garriak eman ondoren kasu egin
dio Bob de Voogdek (Helmond,
Herbehereak, 1988) BERRIAri. Ka-
bitu ezinik dago, normala den be-

zala. Hockeyan indar handia dau-
ka Herbehereetako selekzioak,
eta Londresen nagusitasunez iri-
tsi dira finaleraino. Alemania
izango dute gaur parean (21:00).
Multzoen fasean 3-1 irabazi zieten
Herbehereek alemaniarrei.
«Saiatuko gara antzeko emaitza-
ren bat lortzen». Handia litzateke
De Voogdentzat lehen olinpiar jo-
koetan urrea irabaztea.

Finalean zaudete jada, partida han-
dia jokatuta,gainera.
Sinestezina da hau. Egia esan, zer
esan ere ez dakit. Oso giro berezia
sortu da partidan, etxeko selek-
zioaren aurka jokatu dugulako,
Britainia Handiaren aurka. Asko
animatu dute zaleek, baina hasi
aurretik bagenekien irabazteko
aukera polita geneukala. Oso par-
tida ona egin dugu, gol asko sartu
ditugu, eta ederra izan da. Sei par-
tidak irabazita iritsi gara finalera,
eta azkena falta da oraindik.
Aipatu dituzu etxeko zaleak. Harri-
garria da bultzatzeko daukaten in-
darra.
Bai, bai. Zale asko etortzen da par-
tidak ikustera, zarata ikaragarria
ateratzen dute, gozatu egiten
dute, eta ez da erraza horrela joka-
tzea. Baina zaleak Britainia Han-
diaren alde zeuden arren, gurea
egin dugu guk, eta lortu dugu hel-
burua.
Herbehereetako emakumezkoen
hockey taldea finalean sartu zen
atzo [herenegun],eta gizonezkoena
ere finalean da. Oso berezia izango
da zuentzat,ezta?
Zalantzarik gabe. Gure kasuan,
sei partidak izan dira oso onak,
eta emakumezkoak ere bikain ari
dira [atzo iluntzean jokatu zuten
finala, Argentinaren aurka]. Mo-
mentuan zaila da egiten ari gare-
naz jabetzea, baina hemendik
egun batzuetara konturatuko
gara.
Alemaniaren aurka ariko zarete fina-
lean. Oso ondo ezagutzen duzue se-
lekzio hori.
Partida asko jokatu ditugu euren
aurka, eta gora egin dute lehiake-
tak aurrera egin ahala. Beti lor-
tzen dute helburu hori. Finaler-
dietan oso partida ona jokatu
dute Australiaren aurka (2-4), oso
selekzio indartsua da, eta ez da
erraza izango finala irabaztea.

Beste partida bat da; orain arte
egindakoak ez du balio. Hori bai,
konfiantza handiarekin ekingo
diogu finalari.
Lehen olinpiar jokoak dituzu. Finale-
raino iritsita, nola ari zara bizitzen
esperientzia hau?
Bikaina ari da izaten. Zer esango
dizut, ba! Antolatzaileek zoraga-
rri prestatu dute dena, eta beste
lehiaketekin alderatuta, oso des-
berdina da hau. Hemen jende

asko dago kirol bakoitzeko emai-
tza bakoitzaren zain. Edozein
emaitza lortuta ere, eragina dau-
kala nabaritzen da. Ederra da
sentsazioa.
Pentsatzekoa da zuk ere edukiko di-
tuzula idoloak.Eduki al duzu aukera-
rik baten batekin egoteko?
Badauzkat, bai. Kobe Bryant, adi-
bidez. Baina domina eskuratu
duen edozein kirolari aipatuko
nuke. Zoragarria da euren ondo-
an egon ahal izatea. Denak daude
prest hitz egiteko, eta harrigarria
da giroa. Horiek dira benetako
Olinpiar Jokoak.
Zein da Olinpiar Joko hauetako espe-
rientziarik onena eta txarrena, txa-
rrik izatekotan?
Finalean urrezko domina irabaz-
tea litzateke esperientzia guztie-
tan onena, eta hasiera ekitaldia
ere polita izan zen. Olinpiar hiri-
ko giroa ere bai... Guztia. Txarrik,
berriz, ez nuke aipatuko.

Bob de Voogd
Herbehereetako belar hockeyko selekzioko jokalaria

Herbehereek Alemaniaren aurka jokatuko dute gaur
hockeyko finala, eta bertan izango da Bob de Voogd,
lehen olinpiar jokoetan urrea irabazteko ametsarekin.

«Beste lehiaketekin
alderatuta, oso
desberdina da hau»

UNAI ZUBELDIA

Aipatzekoa
pFinalerako bidea.
Herbehereek txapel-
keta harrigarria egin
dute orain arte: India-
ri 3-2 irabazi zioten,
Belgikari 1-3,Zeelan-
da Berriari 5-1,Ale-
maniari 3-1,Hego Ko-
reari 2-4 eta Britainia
Handiari 9-2.

«Sei partidak irabazita
iritsi gara finalera,
baina azkena falta da
oraindik»

«Finalean urrezko
domina irabaztea
litzateke esperientzia
guztietan onena»
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Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

L ondresko Olinpiar Jokoe-
tako Antolaketa Batzor-
deak altxor bat aurkitu du

oroigarrien salmentan, eta bere
garaian ere aurkitu zuen, olinpiar
gunean saltzeko esklusibotasu-
naren truke Coca-Cola, McDo-
nalds eta Cadbury txokolate etxe-
arekin sinaturiko 100 milioi dola-
rreko kontratu banarekin (81,5
milioi euro inguru). Atzean, nego-
zioa dago, eta jokoak nola edo
hala errentagarri bihurtzeko
ahalmena. Hori nola egiten da?
Bada, prezioak igoz. 

Wenlock eta Mendeville mas-
koten peluxeekin bakarrik 
109 milioi euro lortzea espero du-
tela azaldu dute antolatzaileek.
Peluxe horiek Txinan eginak
dira, oroigarrien %60 bezala. Pe-
luxerik txikienak 9,4 euro balio
du; Britainia Handiko sindika-
tuek salatu dutenez, peluxe ho-
riek egiten dituzten langileek

egun bateko lanarengatik irabaz-
ten dutena baino gehiago. Hiru ta-
mainakoak daude, eta handienek
25 euro balio dute. Jokoengatik
espresuki eginiko Teddy hartzak,
berriz, 100 euro balio du.

Prezioak Stratfordeko John Le-
wis merkataritza guneko denda
ofizialekoak dira, eta denetarik
aurki daiteke. Txapa batek 
7,5 euro balio du, eta 50 desberdin
baino gehiago daude. Elastikoek
25 euro balio dute; katiluek, 8,75;
gorputza estaltzeko bandera bri-
tainiarrek, 12,5; giltzakoek, 7,5;
eta bi boligrafok 12,5, ispilu txi-
kien prezio berdina.

Produktu esklusiboagoak, ga-
restiagoak ere saltzen dituzte
dendan. Adibidez, urrezko txan-
ponek 3.600 euro balio dute; oroi-
tzapen plakek, 437; eta Sebastian
Coenek edo Kelly Holmesek sina-
turiko argazkiek, 100 euro. Sina-
dura ez da originala, hala ere.

Prezioak begiratzea beti da in-
teresgarria, batez ere deigarriak
direnean. Olinpiar guneko taber-
netakoak hauek dira: litro erdiko

botila bat ur bi euro da; kola fres-
kagari ertaina, 2,9; eta zuku bat,
3,5. Edari beroei dagokienez, kafe-
ak eta txokolateak 3,5 balio dute,
eta teak, 2,5. Alkohola ere saltzen
dute, garagardo etxe bat babesle-
rik garrantzitsuenetako bat bai-
ta. Litro hereneko botilak 4,2 euro
balio du, eta kopa handi bat ar-
dok, 6,45. Edariena garrantzitsua
da, likidoak sartzea galarazita
baitako, hegazkinetan bezala. 

Jakiak sar daitezke gunean, eta
hor prezio dantza askoz handia-
goa da. Fish & Chips —arrai friji-
tua patata frijituekin— errazio
batek 12 euro inguru balio du, eta
pasta plater on batek, oilasko eta
perretxikoekin, 7,8. Pizza txiki ba-
tek, bost; eta Ingalaterran hain
ohikoak diren txokolate pinporta-
dun madalena handi horietako
batek, 3,5. Eta McDonalds erral-
doiko Big Mac sinpleenek, 4,6.

Txapa batek 7,5 euro balio du,
eta garagardo batek, lau baino
gehiago; hala ere, olinpiar guneko
oroigarri dendak eta tabernak 
jendez lepo daude ia egun osoan.

Peluxezko
negozioa

Zale belgikar bat, Stratfordeko denda bateko peluxeei begira. IMANOL MAGRO

‘Lympic Cafe’
pAbsurdoa.Olin-
piar Jokoakhitzak
eta olinpiar uztaiak
babesturiko merka-
taritza ikurrak dira.
Londresko kafetegi
bat Olympic Cafe
izenarekin ireki,eta,
salaketaren ondo-
ren,Lympic Cafe da
orain.Weymoutheko
harakin batek saltxi-
txekin eginiko olin-
piar uztai batzuk es-
kegi zituenerakus-
leihoan,eta kendu
egin behar izan zi-
tuen.Antzekoa ger-
tatu da okindegi ba-
tean eta mertzeria
batean; mertzerian,
bularretakoekin.

C arl Lewis eta Usain Bolt mokoka
hasi dira. Ziurrenik historiako bi

abiada atletarik onenak izandakoak ez-
tabaidan hasi dira dopinaren harira. Le-
wisek —beganoa eta bizitza molde
nahiko uzkurrekoa da— ulertzera eman
du egungo atletek ez dutela garbi joka-
tzen. Sua are gehiago bizitu dute BALCO
laborategietako buru izandakoaren hi-
tzek, «atleten %60k» dopin sustan-
tziak hartzen dituztela esan baitu, eta-
Londresko Olinpiar Jokoetako kontrolak
berederatzi hilabete berandu iritsi direla
eraginkorrak izateko.

Boltek dena ukatu du, eta Jamaikako
hanka zuztarrak garbi daudela aldarri-
katu. Egia esan, Bolt ahalegin betean
ikusita, askok uste dugu ustezko dopi-
narekin edo gabe berdin-berdin irabazi-
ko lukeela. Baina horrekin guztiarekin,
eta eztabaidan parte hartu duten atle-
ten sonaren eraginez, mamua agertu
da. Dopinarena. BALCO kasua ezaguna
izan zen, eta AEBek garbitu handia egin
zuten, Marion Jones mitoa desmunta-
tzeraino. AEBetako kirol profesionalean,
esteroideen eta antzeko sustantzien
erabilera oso zabaldua dago, eta beti

egon da zalantza hori. Txinako igerila-
riak ere beti susmopean daude. Txina
beti urrun, ilun eta itxi hori.

Distira egiten du,berriz,Britainia Han-
diko selekzioak Londresen.1996an,urre
bakarra irabazi zuen,eta hamabost do-
mina guztira.Porrotaren ondoren,Britai-
nia Handiko kirola suspertzeko progra-
ma bat martxan jarri zuten,eta hamasei
urte geroago,herenegunera arte,25 urre-
ko eta guztira 52 dominako uzta pilatua
zuen etxeko taldeak.Etxean emaitzak
beti hobeak dira,baina batzuetan nor-
mala da mamuen bisita.

‘Betweenland’
Imanol Magro

Agertu 
da mamua
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Atletismoa
p5.000 METROKOA (E)
DDominak
1. M. Defar (Etiopia)
2. V. Cheruyot (Kenia)
3. T. Dibaba (Etiopia)

p4X400 METROKOA (G)
DDominak
1. Bahamak
2. AEB 
3. Trinidad eta Tobago

p4X100 METROKOA (E)
DDominak
1. AEB
2. Jamaica 
3. Urkraina

p1.500 METROKOA (E)
DDominak
1. A. Cakir (Turkia)
2. G. Bulut (Turkia) 
3. M. Jamal (Bahrain)

pMAILU JAURTIKETA (E)
DDominak
1. T. Lisenko (Errusia)
2. A. Wlodarczyk (Polonia) 
3. B. Heidler (Alemania)

Borroka
p-55 KILOKOA (G)
DDominak
1. D. Otarsultanov (Errusia)
2. V. Kintxegaxvili (Georgia) 
3. K. Yang (
3. S. Yumoto (Japonia)

p-74 KILOKOA (G)
DDominak
1. J. Burrgoughs (AEB)
2. S. Goudarzi (Iran) 
3. S. Tigiev (Uzbekistan)
3. D. Tsargush (Errusia)

Igeriketa
p10 KILOMETROKOA (G).

DDominak
1. Oussama Mellouli (Tunisia)

2. Thomas Lurz (Alemania) 

3. Richard Weinberger (Kanada)

Txirrindularitza
pBMX (G)

DDominak
1. Maris Strombergs (Letonia)

2. Sam Willoughby (Australia) 

3. Carlos Mario Oquendo (Kolon.)

pBMX (E)

DDominak
1. Mariana Pajon (Kolonbia)

2. Sarah Walker (Australia) 

3.Laura Smulders (Herbehereak)

Igeriketa
sinkronizatua
pTALDEKAKOA

DDominak
1. Errusia

2. Txina 

3. Espainia

Bela
p470 (G)

DDominak
1. Belcher-Page (Australia)

2. Patience-Bithell (B. Handia) 

3. Calabrese-De la Fuente (Arg.)

p470 (E)

DDominak
1. Aleh-Powrie (Australia)

2. Mills-Clark (B. Handia) 

3. Westerhof-Berkhout (Herbeh.)

Finalak
10:30.Piraguismoa.K-1,200 me-
trokoa (G).
10:47.Piraguismoa.C-1,200 me-
trokoa (G).
11:14.Piraguismoa.K-1,200 me-
trokoa (E).
11:41.Piraguismoa.K2,200 metro-
koa (G).
13:30.Txirrindularitza.Mendiko
bizikleta (E).
14:05.Bela.Elliott 6 metrokoa (E).
14:30.Gimnastika erritmikoa.Ba-
nakakoa (E).
16:00.Futbola.Brasil / Mexiko (G).

18:00.Atletismoa.20 kilometro ibil-
ketan (E).
19:30.Boleibola.Brasil / AEB (E).
19:45.Pentatloi modernoa.Gizo-
nezkoak.
19:46.Borroka librea.60 kiloz azpi-
koa (G).
20:00.Atletismoa.Gorako jauzia
(E).
20:20.Atletismoa.Xabalina jaurti-
keta (G).
20:21.Borroka librea.84 kiloz azpi-
koa (G).
20:30.Atletismoa.5.000 metrokoa
(G).

20:56.Borroka librea.120 kiloz az-
pikoa (G).
21:00.Belar hockeya.Alemania /
Herbehereak (G).
21:00.Atletismoa.800 m (E).
21:25.Atletismoa.4x400 (E).
21:30.Eskubaloia.Norvegia / Mon-
tenegro (E).
21:30.Boxeoa.49 kilokoa (G).
21:30.Jauziak.10 metroko plata-
forma (G).
21:45.Boxeoa.56 kilokoa (G).
22:00.Atletismoa.4x100 (G).
22:00.Saskibaloia.AEB / Frantzia
(E).

22:15.Boxeoa.64 kilokoa (G).
22:45.Boxeoa.75 kilokoa (G).
23:15.Boxeoa.91 kilokoa (G).
23:15.Taekwondoa.67 kilotik gora-
koa (E).
23:30.Taekwondoa.80 kilotik go-
rakoa (G).

Euskal kirolariak
10:00. Atletismoa. Mikel
Odriozola. 50 kilometro ibilketan
(G).
18:00. Eskubaloia
(emakumezkoak). Brontzezko
domina irabazteko norgehiagoka.

JEmaitzak

1.AEB 41 26 26 93
2.Txina 37 25 19 81
3.Britainia Handia 25 15 16 56
4.Errusia 15 21 25 61
5.Hego Korea  12 7 6 25
6.Alemania 10 17 12 39
7.Frantzia 8 9 12 29
8.Hungaria 8 4 3 15
9.Australia 7 14 10 31
10.Italia 7 6 7 20
11.Kazakhstan 6 0 3 9
12.Japonia 5 14 16 35
13.Herbehereak 5 5 8 18
14.Iran 4 5 1 10
15.Zeelanda Berria 4 3 5 12
16.Ipar Korea  4 0 2 6
17.Jamaika 3 4 3 10
18.Bielorrusia 3 3 4 10
19.Kuba 3 3 3 9
20.Ukraina 3 1 7 11
21.Hegoafrika 3 1 1 5
22.Etiopia 3 0 3 6
23.Espainia 2 7 3 12
24.Errumania 2 5 2 9
25.Danimarka 2 4 3 9
26.Txekiar Errepublika 2 3 3 8
26.Kenia 2 3 3 8
28.Brasil 2 2 7 11
29.Polonia 2 2 6 10
30.Kroazia 2 1 1 4
30.Turkia 2 1 1 4
32.Suitza 2 1 0 3
33.Kanada 1 5 11 17
34.Kolonbia 1 3 4 8
35.Suedia 1 3 3 7
36.Georgia 1 2 1 4
37.Eslovenia 1 1 2 4
38.Norvegia 1 1 1 3
38.Tunisia 1 1 1 3
40.Dominikar Errep. 1 1 0 2
40.Irlanda 1 0 2 3

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.
42.Letonia 1 0 1 2
42.Lituania 1 0 1 2
44.Bahamak 1 0 0 1
44.Algeria 1 0 0 1
44.Grenada 1 0 0 1
44.Venezuela 1 0 0 1
47.Mexiko 0 3 2 5
48.Azerbajan 0 2 4 6
49.Egipto 0 2 0 2
50.India 0 1 3 4
50.Mongolia 0 1 3 4
50.Eslovakia 0 1 3 4
53.Armenia 0 1 2 3
53.Belgika 0 1 2 3
55.Bulgaria 0 1 1 2
55.Estonia 0 1 1 2
55.Indonesia 0 1 1 2
55.Malaisia 0 1 1 2
55.Serbia 0 1 1 2
55.Tailandia 0 1 1 2
55.Taipei 0 1 1 2
62.Botswana 0 1 0 1
62.Zipre 0 1 0 1
62.Finlandia 0 1 0 1
62.Guatemala 0 1 0 1
62.Portugal 0 1 0 1
67.Uzbekistan 0 0 3 3
68.Trinidad eta Tobago 0 0 2 2
68.Argentina 0 0 2 2
68.Grezia 0 0 2 2
68.Moldavia 0 0 2 2
68.Qatar 0 0 2 2
68.Singapur 0 0 2 2
73.Afganistan 0 0 1 1
73.Hong Kong 0 0 1 1
73.Saudi Arabia 0 0 1 1
73.Kwait 0 0 1 1
73.Maroko 0 0 1 1
73.Puerto Rico 0 0 1 1
73.Tajikistan 0 0 1 1
73.Bahrain 0 0 1 1

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.
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Oharra: Atzo 22:30etatik aurrera jokatu
ziren finalak kontuan hartu gabe.
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400 metrokoan urrea irabazi
zuen Freemanek, 2000.
urteko Sidneyko Olinpiar 
Jokoetan. BERRIA

E txekoen aurrean lortu zituen Cathy
Freeman atleta australiarrak bere

garaipen nagusiak,2000.urteko Sidney-
ko Olinpiar Jokoetako izar izan baitzen.
Urrezko domina eskuratu zuen 400 me-
troko finalean.1992.urteko jokoetan egin
zuen debuta.Parte hartzen zuen lehen
atleta aborigena izan zen Freeman,eta
horrek ikur bilakatu zuen sorterriko abori-
genen artean.

1973.urtean sortu,eta 16 urte zituene-
an aritu zen lehendabiziko aldiz Austra-
liako selekzioarekin lehian.1992koak
izan ziren aurreneko jokoak Freemanen-

tzat,baina 1996koek eman zioten ospea.
49,11 segundoko markarekin,urrezko do-
mina zintzilikatu zuen 400 metrokoan.
Lorraine Graham jamaikarra izan zen bi-
garren,eta Katherine Merry britainiarra
hirugarren.

Sidneyn goia jo zuen Freemanen kirol
ibilbideak.2001ean,behin-behinekoz
atletismoa uztea erabaki zuen.2002an
itzuli zen,baina ez zuen emaitza onik lor-
tu,eta ondorioz,2003.urtean iragarri
zuen atletismoa behin betiko utziko zue-
la,hedabideen aurrean egindako age-
rraldi batean.,Edurne Elizondo

Atzera begira 

D2000
Cathy Freeman

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

E gun gutxian, Real Madri-
lekin ligako titulu bat
galdu eta Olinpiar Joko-

ak irabazi zituen Mikel Lasak
(Legorreta, Gipuzkoa, 1971),
1992ko uda partean. Tenerifetik
Bartzelonara. «Kolpe gogorra
izan zen Tenerifekoa, eta hura
ahazten laguntzeko balio izan
zuen jokoetako urrezko domi-
nak». Futbol jokalariek «bizitzan
behin» izaten dute jokoetan ari-
tzeko aukera. «Eta ezin genuen
galdu». Esaldi bakarrean labur-
bildu du arrakastaren sekretua:
«Oso giro ona geneukan selekzio-
an, eta, hasi eta bukatu, txapelke-
ta bikaina egin genuen». Bikaina,
finalera bidean ez zutelako gol
bakar bat ere jaso.

20 urte besterik ez zeuzkan La-
sak Bartzelonako Jokoak iritsi zi-
renean. Ondo pentsatuta, «eta ne-
goziazio gogorren ondoren»,
inaugurazio ekitaldira joatea lor-
tu zuten Espainiako futbol selek-
zioko jokalariek. «Bezperan ge-
neukan lehen partida, Kolonbia-
ren aurka, eta esan ziguten ez zela
komeni biharamunean inaugura-
zio ekitaldira joatea. Valentzian
geunden gu, eta inaugurazioa
Bartzelonan zen». Zelaian hitz
egitea erabaki zuten. «Oso parti-
da zaila zen lehenengoa, selekzio
ona zelako Asprillak eta gainera-
koek osatzen zutena». Baina 4-0
irabazita, iritzia emateko aukera,
behintzat, lortu zuten. «Partida
amaitutakoan, arduradunenga-
na joan ginen, Bartzelonara joan
nahi genuela esateko». Ezetz, be-
rriz ere. «Nekatuta geundela, or-
du asko zirela zutik… Ez ziguten
utzi nahi, baina kaskagogorra iza-
tea ona da batzuetan».

Legorretarrak oroitzapenen
txokorik ederrenean dauka gor-
deta ekitaldi hura. «Ondo-ondoan
eduki genituen Magic Johnson,
Michael Jordan eta gainerakoak,
eta gogoan daukat oso txiki senti-
tu ginela. 20 urterekin, munduko
kirolaririk onenen ondoan geun-
den gu. Ikaragarria». Jordanekin
geratu zen erabat txundituta.
«Askotan jaikitzen nintzen ni

04:00etan Chicago Bullsen parti-
dak ikusteko».

«Alfonso, Luis Enrique, Da-
vid… Horiekin neukan harrema-
nik onena, nahiz eta gutxitan el-
kartzen garen orain». Kartinge-
tan gorpuztutako harremana zen
hura. «Aspergarri samarrak iza-
ten dira beti kontzentrazioak, eta
arratsalderen bat libre geneuka-
nean, kartean ibiltzera joaten gi-
nen. Hura ere, agian, ez zen kome-
nigarriena izango, baina bi ordu-
ko tarte horretan asko lasaitzen
zen burua».

Mendi puntan garrasika
Lasaren hitzetan, oso erlaxaga-
rria psikologaren lana izaten zen.

«Mendi batera eraman gintuen
txapelketa hasi baino lehen, Ur-
gull eta Igeldoren gisako leku ba-
tera». Harrituta geratu omen zi-
ren. «Ezer ez zegoen han, eta, bat-
batean, ahal genuen ozenen oihu
egiteko ez zigun, ba, eskatu! Gau-
za berria zen hura guretzat». Ha-
sieran, lotsatuta geratu omen zi-
ren denak. «Baina hura askatasu-
na sentitu genuena amaieran!».
Erlaxazio ariketak ere egiten
omen zituzten aldageletan.

Garrasi eta ariketa haietan
egongo da, agian, arrakastaren
gakoa, zoragarria izan zelako
Espainiako selekzioaren ibilbi-
dea. Hori bai, finalera bidean gol
bakar bat ere jaso ez… «Eta finala
hastearekin batera gola sartu
ziguten. Kolpe handia jaso
genuen, baina azken minutuetan
aurretik jartzeko gai izan ginen,
Kikoren golari esker. Bikaina
izan zen handik aurrerako guz-
tia. Nou Campen, harmailak
beteta, familiako kideak eta lagu-
nak begira… Inoiz ez zait ahaztu-
ko».

Kolpea barneratzeko, urrea

20 urte eskasekin joan zen Mikel Lasa
Bartzelonako Olinpiar Jokoetara,
1992an, Real Madrilekin liga titulu bat
galdu berritan. Esperientzia
«ikaragarria» izan zela azaldu du.

Mikel Lasa, beheko lerroaren erdi-erdian, Bartzelonako Olinpiar Jokoetan, taldekideekin batera. BERRIA

Laburrean
pReala eta Athletic.
Beasainen ekin zion
kirol ibilbideari, eta
Realeko gazteen tal-
dean aritu zen gero.
1989ko martxoaren
5ean egin zuen de-
buta lehen taldean.
Real Madrilek fitxatu
zuen 1991ko udan,
Athleticek 1997an,
eta Murtzian eta
Murtzia Hirian ere jo-
katu zuen gerora.
pNou Camp. Real
Madrilekin Nou
Campen jokatuta
zegoen ordurako,
baina 1992ko final
hartan harrituta ge-
ratu omen zen ze-
laiaren handitasu-
narekin.

Ez ziguten utzi nahi
inaugurazio ekitaldira
joaten, baina kaskagogorra
izatea ona da batzuetan»
MIKEL LASA
Futbolari izandakoa

‘‘



DLaburrak
J
Bigarren aldiz 
BMX›Pekinen sartu
zen BMX modalitatea
Jokoetan,eta Londre-
sen egin du bigarren
urratsa.Strombergs
lituaniarrak irabazi du
gizonezkoetan,eta
Pajon kolonbiarrak
emakumezkoetan.

A
Igeriketa sinkronizatua? Bakoitza bere kirolean aritzea izaten da onena horrelakoetan, eta
zerbaitengatik izango da. Mathew Belcher eta Malcolm Page australiarrek urrezko domina irabazi zuten atzo,

belan, gizonezkoen 470 modalitatean. Eta era horretan ospatu zuen balentria Malcolm Pagek. Ez du igeriketa
sinkronizatuko igerilarien sinkroniarik, baina merezi zuen tamainako ahaleginak tamainako argazkia. GERRY PENNY / EFE

Txandakakoen txapelketa
berezi bat sortu dute
ATLETISMOA›Londresko Joko-
etan eta aurrekoetan txanda-
kako lasterketek duten arrakas-
ta ikusita, txandakakoetan
bakarrik oinarritutako txapelke-
ta berezi bat antolatuko du
Nazioarteko Atletismo Federa-
zioak. Aurreneko aldiz bi urte
barru jokatuko da, Nassaun
(Bahamak), eta bi egunez atle-
tarik onenak han biltzea da hel-
burua. Txandakako ohiko las-
terketak jokatuko dira (4x100
eta 4x400), baina baita batere
ohikoak ez diren beste hiru ere:
4x200, 4x800 eta 4x1.500.

NOBek Atenasko domina
kendu dio Hamiltoni
TXIRRINDULARITZA›Atenasko
Olinpiar Jokoetan erlojupeko
proban irabazitako urrezko do-
mina atzo kendu zion Nazioar-
teko Olinpiar Batzordeak Tyler
Hamilton estatubatuarrari.Urte
hartan positibo eman zuen Ha-
miltonek,eta bi urteko zigorra
jarri zioten.Bueltatu zen,berriro
positibo eman zuen,eta
2009an hartu zuen erretiroa.
NOBek Jokoetan hartutako lagi-
nak gorde egiten ditu eta zortzi
urteko epea du haiek aztertze-
ko.Epea amaitzeko hilabete fal-
ta zela hartu du erabakia.

AzkenaDberria
2012ko abuztuaren 11

O linpiar estadioan dauden kazetari
batzuk kritikatu egin dituzte,espe-

ro bezain emaitza ona lortu ez duten
atletei lasterketa bukatu bezain laster
adoregabetzeko aproposak diren galde-
rak egiteagatik.«Zer sentitzen da ze-
neukan azken aukera galtzean?» eta
«lastima; izan ere,Riora joatea oso zaila
izango da zuretzat,ezta?» izan dira,adi-
bidez,galderetako batzuk.Eta,hitz ho-
riek ilaran dagoen lehenengo kazetaria-
ren ahotik datozela jakinda,ez zait harri-
tzen haren atzetik zain dauden beste ha-
mabosti ganora gutxiz erantzutea.

Azken aukera.Rio de Janeirora joateko

zailtasuna.Inplizituki iradokitzen dute
erretiroaren alegiazko marra hori gertu
dagoela.Azken finean,urte askotako
neke fisiko eta psikologikoaren zamak
gehiengoa 30 urte azpitik erretirora zu-
zentzen duela argi dago.Adibidez,asko
hitz egin da Michael Phelpsen erretiroaz,
karreraren gorenean dagoenean utziko
duela esanez.

Baina aurten ere egon dira salbues-
pen eredugarriak: Felix Sanchez 34
urteko atleta dominikarra, 400 metro
hesidunetako urrezko dominaren ira-
bazlea; Chris Hoy txirrindulari eskozia-
rrak 36 urterekin Olinpiar Jokoetan sei-

garren domina irabazi du; Kobe Bryant
33 urteko saskibaloi jokalari amerika-
rrak ez du nekatu itxurarik. Bitxikeria
gisa, Hiroshi Hoketsu zaldi gidari japo-
niarra izan da, 71 urterekin, parte har-
tzailerik zaharrena.

Bide batez,Felix Sanchez aipatu dut
lehen eta,Jokoen amaieran gaudenez,
balantzeak egiten hasteko aprobetxa-
tuko dut.Niretzat,une hunkigarrien bil-
dumako argazkietan lehenengo pos-
tuan,Sanchez dominak banatzeko
emanaldian podiumean bihotz-ukituta
negar batean egon zen unea,bere amo-
naren argazkiari eusten zion bitartean.

‘London calling’
Garazi Goia

Erretiroa
«
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12:00. Aurkezpena.
,Prentsaren begiratua.
,Londrestik zuzenean.
Unai Zubeldia 
eta Imanol Magro.
, ’Thamez’atala.Danel
Agirre Berlindik.
,Konexioa.
Mikel Astarloza 
Euskaltel Euskadiko txirrin-
dulariarekin.
,Tertulia.Ainara Arratibel
eta Andoni Urbistondo.
,Eguneko kantua.

berriaTB



H eroia: antzinako paga-
noen artean, jainko eta

gizaki baten arteko seme-
alaba, edo gizaki bikaina,
bere ekintza edo bertuteen-
gatik ospetsua, edo adore
handiko ekintza egiten
duena; bereziki ,zenbait lite-
ratur lan edo filmetako per-
tsonaia nagusia.

Kondaira: kontakizuna;
bereziki, historian baino
gehiago fantasian eta ahozko
tradizioan oinarritzen dena.

Legenda: tradizioz, belau-
naldiz belaunaldi transmititu-
tako herri kontakizuna, edo
domina, txanpon eta abarre-
tako inskripzioa.

Hiperbolea: ideia bat
nabarmentzearren edo nor-
baitengan zirrara handiagoa
sortzearren errealitatetik
kanpo geratzen diren adieraz-
penak erabiltzea.

Azken egunotan gehien
erabili diren hitzak hartu eta
hiztegira joatea bezalakorik
ez dago, esan eta idatzi den
guztia laburbiltzen saiatzeko.
Heroi, legenda eta kondaira
hitzak erabili dira Bolten jar-
dunaz aritzeko, eta erraza da
lasterbide hori hartzea prota-
gonistak berak esan badu:
«Orain bai, orain legenda
naiz». Dohain asko baititu
jamaikarrak, baina umiltasu-
na ez dago zerrenda horretan
oso aurrera.

Atentzioa, ordea, behin eta
berriz erabiltzen den beste
formula batek ematen dit niri:
heroi anonimoak. Elkarren
alboan jarrita eta hiztegiari
begira zentzurik ezin topatu.
Gizaki bikain eta adore handi-
koen alboan, kondaira eta
legenda horien uztarri berean
anonimo jartzearen zentzuaz.
Anonimo: egilearen izenik ez
duena. Hiperbole: norbaiten-
gan zirrara handiagoa sortze-
arren errealitatetik kanpo
geratzen diren adierazpenak
erabiltzea. A! Orain bai.

‘Citius, altius, fortius’
Enekoitz Telleria

Heroi
anonimoak

berria
2012ko abuztuaren 12a
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Ibilketa DMikel Odriozola lehen 

postuetatik urruti gelditu da (42.).

Eskubaloia DBrontzea Espainiarekin 

Pinedo, Carla, Barno, Elorza eta Dueñasek.

Futbola DMexikorentzat urrea,

Brasil faboritoa mendean hartuta (2-1)

www.berria.info/londres12

Usain Bolt, eskuak buruan dituela, helmuga gainditu berritan, atzo, 4x100 metro txandakako finalean. FRANCK ROBICHON / EFE

Mugarik gabe 
Usain Boltek urrezko bere hirugarren domina irabazita esan die agur jokoei.

4x100ekoa irabazi du Jamaikako taldekideekin,eta munduko errekor historikoa

ezarri: lehen aldiz 37 segundoz azpitik osatu dute saioa (36,84)D05
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Imanol Magro    Londres
,Berriemaile berezia

Goiza sufrikario bilakatu zen Mi-
kel Odriozolarentzat. Haren hiru-
garren olinpiar jokoetan, Buc-
kingham jauregiko inguruak gu-
rutzebide izan ziren euskal
ibilketariarentzat. Ondo hasi
arren, gorputzari buelta eman
ezinik egon zen azken 35 kilome-
troetan, eta azkenean 42. izan zen,
3.35.59 markarekin. Urrun geldi-
tu ziren bere asmoak eta bere bu-
ruari jarritako helburua, lehen
hamarren inguruan ibiltzekoa;
baita Sydneyn eta Pekinen lortu-
riko postuak ere: 24. eta 13. izan
zen han. Helmugan, lur jota zego-
en, atsekabeak irentsia. Ondo
baino hobeto zekien ez zuela bere
maila eman. Dominei dagokie-
nez, Sergei Kirdiapkin errusia-
rrak irabazi zuen urrezkoa,
3.35.59 markarekin.

Goiz beroa izan zen atzokoa
Londresen. Proba hasi zenean,
goizeko bederatzietan, hogei gra-
du zeuden. Eguraldia lagun, mila-
ka ikusle bildu ziren ibilketa ikus-
tera, eta sekulako giroa sortu zen
ibilbidearen doako zatian. Mundu
guztiko banderak ikus zitezkeen,
eta, tarteka-marteka, ikurrin bat
baino gehiago. Odriozolaren zain
zeuden, eta euskal zaleen animo-
ak goitik behera egin zuen, Erren-
teriakoaren jardunak bezala.

Proba bizkorra izango zela ira-
garri zuen Odriozolak, eta bete-
betean asmatu. Irabazleak olin-
piar marka hobetu zuen, eta le-
hen hamabost sailkatuetatik
hamarrek euren inoizko marka-
rik onena egin zuten. Horren jaki-
tun, euskal ibiltaria oso bizi irte-
teko estrategiarekin hasi zen, au-
rrekoen erritmoari egokitu eta
ahalik eta gehiena eusteko as-
moz. Lehen hiru itzuliak 
—25 eman zituzten— nahiko itxa-
ropentsuak izan ziren. Bosgarren
kilometroan, zortzigarren zen
Odriozola, hamahiru kideko mul-
tzo baten barruan.

Errusiarrak zeuden buruan,
eta erritmo biziarekin jarraitu zu-
ten. Erasoa jo baino gehiago,
erritmoak berez galbahea egin ze-
zan itxaron zuten, eta erortzen
aurrenekoa Odriozola izan zen;

baina ez oso atzera, 10. kilometro-
an 18. baitzen. Lehen hamarren-
gandik hamabost segundora
zihoan seiko multzo batean. Ha-
ren lasterketa hor zegoela ziru-
dien, bost kilometro geroago 
18. baitzihoan berriz, eta tropelki-
de berdinekin. Ordurako, ordube-
te zeraman lanean.

20. kilometrotarako, ezina su-
matzen hasia zen, baina 21. zen,
lagun zituenengandik segundo
pare batera. Baina ezin izan zien
jarraitu. 25. kilometroan, 35. zen
Odriozola, eta kilometro asko ba-
karka egin behar izan zituen. Bu-
kaeran esan zuenez, une kritikoa
izan zen, gorputzak berea ematen
ez zuela ikusi zuelako.

Ez zen susperraldirik egon, eta,
lasterketa luzatu ahala, atzeraka
egin zuen: 30. kilometroan 42. zen;
35.enean, 44.; 40.enean, 48.... Aur-
pegi txarra zuen, baina azken
txanpan pixka bat suspertu eta,
are okerrago zihoazenak pasatu-
ta, sei postu aurreratu zuen. Le-
hen sailkatuek bi aldiz pasatu zu-
ten, eta irabazlearengandik 35 mi-
nutura helmugaratu zen.
Bizkarrekoa hartuta eta bere bu-
ruarekin haserre bukatu zuen.

Kirdiapkinentzat urrea
Irabazlea ez zen ezustekoa izan,
Kirdiapkin bi aldiz izan baita
munduko txapeldun. Bi erkidee-
kin batera egin zuen probaren za-
tirik handiena, baina beste biek
ez zuten saririk jaso, Jared Ta-
llent australiarrak atzetik aurre-
ra eginda bigarren postua lortu
zuelako, 54 segundora. Hiruga-
rren Si Tianfeng txinatar ausarta
izan zen, 1.04ra. Sik errusiarrei
erasoa jo eta kilometro asko egin
zituen ihesean.

Haien atzetik iritsi ziren beste
guztiak, eta irudi danteskoak
ikusi ziren helmugan: zorabioak,
negarrak, botaka egiteak... Eta,
tartean, irudi politen bat ere bai.
Azken sailkatua —51.a— Domi-
nic  King izan zen, Britainia Han-
diak proban zuen ordezkari baka-
rra. Azken itzuli osoa zaleei
eskerrak ematen pasatu zuen.
Etxean, nola edo hala bukatu
nahi zuen. «Nire domina lortu
dut; gaur gehien txalotu dutena
izan naiz», zioen, proba bukatuta.
Arrazoi du.  

Urrun,
urrunegi 
Mikel Odriozola 42. izan da 
5o kilometroko ibilketan, berak espero
baino marka eta postu okerragoak lortuta.
Ondo hasi arren, 15 kilometroz bakarrik
eutsi dio aurrekoen erritmoari.

Euskal kirolariak DAtletismoa

Mikel Odriozola bere buruari ura botatzen, atzo, 50 kilometroko ibilketakoan. J. LIZON / EFE

Sailkapena
1. Sergei Kirdiapkin 

(Errusia)         3.35.50

2. Jared Tallen 

(Australia)            54ra

3. Si Tianfeng

(Txina)                   1.04ra

4. Robert Heffernan 

(Irlanda)          1.55era

5. Igor Erhokin 

(Errusia)                      d.b.

42. Mikel Odriozola 

(Espainia)     35.49ra

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Oinez ibiltzeko ere lanak dauzka
Mikel Odriozolak (Errenteria, Gi-
puzkoa, 1973), lau ordutik gorako
ahaleginaren ondoren. Txikituta
dago, erabat burumakur, hitz egi-
teko indarrik gabe. Emandako
maila kaskarrari azalpenik aur-
kitu ezinik dabil.
Erabat burumakur zaude. Zer gerta-
tu da lasterketan?
Oso gaizki sentitu naiz. Gogotik
lan egin dugu hona iristeko, baina
hauxe izan da azkenean emaitza.
Pena handia daukat. Ez genuen
uste horrela geundenik, baina
lasterketak bere lekuan jartzen
du bakoitza, eta kito. Pozik nago
Olinpiar Jokoetan egon naizela-
ko, baina kirol arloa aztertuta,
oso triste nago.
Txukun abiatu zara.
Bai... Horixe zen asmoa, biziago
abiatzea, baina oso gaizki sentitu
naiz hamabosgarren kilometro-
tik aurrera. Gorputza bere onera
ekartzeko gai izango nintzela
uste nuen, baina ezinezkoa izan
da, eta 42. postuarekin konforma-
tu behar izan dut azkenean. 
Gerora,argi ikusi da oso denbora ona

zela aurrekoena, Olinpiar Jokoetako
marka ondu duelako Sergei Kirdiap-
kin errusiarrak.
Bai... Bagenekien lasterketa az-
karra izango zela, eta erritmo ona
hartzea zen helburua hasiera-ha-
sieratik. Nire erritmoa hartu
nahi nuen, eta hortik aurrera zer
egin genezakeen aztertu. Baina
energiarik gabe geratu naiz 15. ki-
lometrotik aurrera; fisikoki ba-
xualdi handia izan dut, eta hortik
aurrera gero eta kaskarragoa
izan da erritmoa. 
Helmugatik igarotzen zinen bakoi-
tzean erlojuari begiratzen zenion
etengabe. Zer bilatzen zenuen erre-
ferentzia horiekin?
Pixkanaka-pixkanaka goraka
joan nahi nuen; erritmoa berres-
kuratu nahi nuen. Baina ez dut
lortu, denbora galduz joan naiz,
eta txarra izan da azkenean den-
bora eta emaitza.
Orain, zer? Ziklo bat amaituko da
joko hauekin?
Ez dakit, ez dakit. Beste urtebete
jarraituko dut; zikloa ez da
hemen itxiko. Baina beroan ez
dut ezer pentsatu nahi. Atseden
hartu nahi dut, entrenatzaileare-
kin hitz egingo dut gero, eta 
erabakiko dugu erabaki beharre-
koa. 

Mikel Odriozola
Ibiltaria

«Energiarik gabe
geratu naiz»
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Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Bi aukera zeuzkan Espainiak; bi
aukera Eli Pinedok, Nely Carlak,
Andrea Barnok, Patricia Elorzak
eta Jorge Dueñasek. Eta bigarren
aukeraren azken muturrari hel-
duta iritsi ziren «inoizko garaipe-
nik handienera». Joan den oste-
gunean, finalerdietan, galdu egin
zuten Montenegroren aurka, 
26-27, bigarren zatian erasoan era-
bat blokeatuta. Eta atzo antzeko
zerbait sufritzeko zorian egon zi-
ren Hego Korearen aurka, Olin-
piar Jokoetako brontzezko domi-
na eskuratzeko borrokan. Hego
Korearen aurka galduz ekin zion
Espainiak Jokoetako ibilbideari,
eta arantza hura aterata amaitu
du, brontzea kolkoratuta.

«Ezin diegu utzi haien erritmo-
an jokatzen. Guk nagusitu behar
dugu alor horretan». Jorge Due-
ñas Espainiako selekzioko hauta-

«Presio
handia
geneukan»
Domina «ibilbide
harrigarriaren
amaiera bikaina» da,
Jorge Dueñas
bizkaitarraren ustez

U. Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

«Ilusio handia daukagu; oso hun-
kigarria da hau. Oso luzea izan da
partida, eta izugarri kostatu zai-
gu». Ikurrina bizkarrean jarrita,
irribarrea ezkutatu ezinik, pozez
zoratzen zegoen Eli Pinedo alda-
geletara bidean. «Oso nekatuta
geunden, eta ez genekien oso
ondo zer egin. Pixka bat gehiago,
eta bihar arte egongo ginen he-
men domina eskuratzeko borro-
kan». Atezainen lana goraipatu
zuen arabarrak. «Bikain aritu
dira biak, eta azkenean lortu
dugu domina. Inoiz lortu dudan
eta lortuko dudan saririk handie-
na da hau». Argazkia ateratzeko
eskatu eta... «Ikurrinarekin, e!»,
bota zuen, barrez. Saltoka eta ga-
rrasika joan zen aldageletara, An-
drea Barnoren atzetik.

Tentsio ikaragarria Nely Car-
lak bizi izan zuen atzo. Ez zuen oso
partida onik jokatu, eta negar ba-
tean ospatu zuen brontzezko do-
mina eskuratu izana. «Ikaraga-
rria da hau, eta ospakizuna hasi
besterik ez da egin. Presio handia
geneukan; gogorrak izan dira
egun hauek, eta brontzea lortuta
barrua askatu dut azkenean», ai-
tortu zuen, negar malkoei eutsi
ezinik. «Euforiko gaude denok; ea
azkar jartzen diguten brontzezko
domina hori, eta Londres erretze-
ko asmoa daukagu». Ospakizu-
nak goizeko ordu txikietan amai-
tzeko asmoa zeukaten Espainia-
ko selekzioko jokalariek. «Han-
kek erantzuten badute».

«Familiarentzat da hau»
Gehienetan bezala, Jorge Dueñas
entrenatzailearena izan zen
hausnarketarik osoena. «Pertso-
nalki, azken urteotako ibilbide
harrigarriaren amaierabikaina
da hau. Zalantzak zeuden talde
honen ardura hartu nuenean,
baina haziz joan da lehiaketaz
lehiaketa». Dominaren eskaintza
ere egin zuen bizkaitarrak. «Fa-
miliarentzat eta gertukoentzat da
domina hau».

tzaileak partidaren bezperan BE-
RRIAri esandakoa da hori, eta hel-
burua lortu ezinik jokatu zituen
Espainiak lehen hogei minutuak.
Jokalari txikiz eta azkarrez josita
dago Hego Koreako selekzioa, eta
korrika eginda hasi zen nagusi-
tzen. Manguek eta Nely Carlak
erasoko falta inozo batzuk egin zi-
tuzten, eta, kontraerasoa baliatu-
ta, 1-3koa zena 6-4 bihurtu zuen
Hego Koreak, minutu gutxian.

Aurreko partidetan gertatu be-
zala, Espainia blokeatu egin zen
erasoan; ezin zuen aurkitu pibote-
aren jokorik, eta urrutiko jaurti-
ketetan ezinean aritu zen. Une ho-
rixe baliatu zuen Hego Koreak 9-5
aurretik jartzeko. Nely Carla huts
asko egiten, Eli Pinedo joko lan-
duan asmatu ezinik, Andrea Bar-
no defentsan nahi adina estutu
gabe... Hausteko zorian egon zen
partida, baina 11-7koaren ondo-
ren, atzealdeko lana indartu, He-
go Korearen hutsak behartu, eta,
0-6ko partziala lortu zuen Espai-

niak (13-11). Hui Ju atezainaren
lan onak eta kontraeraso neur-
tuek eman zioten aukera Hego
Koreari atsedenaldira 13-13 iriste-
ko.

Penaltietan,ezinean
Presak baretu, arlo taktikoa pix-
ka bat aztertu, eta joko landuagoa
egin zuten bi selekzioek bigarren
zatian. Tentsio handiarekin, hori
bai. Lehen zatiko hutsak ahaztu-
ta, zazpi metrotik min egiten hasi
ziren Mangue eta Carla, eta Espai-
niak gehiago asmatu zuen pibote-
ekin jokatzen. Hor aurkitu zuen
zuloa. 14-17, 15-19, 17-20, 18-21. Kon-
trolpean zeukan partida, baina
minutu gutxian hausten du oreka
Hego Koreak. Gwonen gol uztari
esker (zazpi sartu zituen), 23-23
berdindu zuen partida Hego Kore-
ak. Hiri bai, eurek asmatu baino
gehiago, Espainiak huts egin
zuen asko. Brontzearen presiope-
an, bi penalti huts egin zituen ja-
rraian. 24-24. Luzapena.

Eta luzapenean, ezina. Lau pe-
nalti huts egin zituen Hego Kore-
ak (lan bikaina Ciobanurena), eta
erasoko jokaldi asko Espainiak.
28-28 luzapeneko lehen zatian, eta
Carla, Pinedo eta Alonsoren golei
esker, 29-31 bigarrenean.

Gehiago ezin zen sufritu
Eli Pinedo, Nely Carla, Andrea Barno, Patricia Elorza
eta Jorge Dueñas tartean zirela, luzapenean irabazi du
brontzezko domina Espainiak, Hego Korea menderatuta.

Jorge Dueñas entrenatzailea eta jokalariak, irabazi izana ospatzen, atzo. SRDJAN SUKI / EFE

Markagailua

Hego Korea 29
Espainia 31
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Urrearekin hasi zuen gizonezko-
en futbol finala Mexikok, eta, his-
torian aurrenekoz, urrezko domi-
na lepotik eskegita bukatu zuen.
Partidako 30. segundoan Oribe
Peraltak sarturiko golak estutuz
eta lasai jokatzeko aukera eman
zion, eta, aurkaria kate motzean

lotuz, finala irabazi zuen. Brasil
faborito handiak, aldiz, Olinpiar
Jokoetako madarikazioa uxatu
ezinik jarraitzen du, finala hiru
aldiz jokatu arren inoiz ez baitu
urrezko domina lortu.

Mexikok merezita irabazi zuen
finala, jokalariek ahalegin fisiko
aparta egin zutelako. Estu hartu
zuten Brasil, gogor estutuz, eta ez
zien pentsatzen utzi talentu izu-
garriko jokalariei. Partida, gaine-
ra, berehala alde jarri zitzaion.
Hasi eta 30 segundora, Brasilgo
atzeko lerroak huts egin eta
Aquinok pase ona eman zion
Peraltari. Aurrelariak, burua
altxa, eta baloia ezkerreko zutoi-
nera itsatsiz bidali zuen sarera.
Gol horrek urrea balio zuen, Luis
Fernando Tena hautatzaileak
nahi zuen tokian zuelako partida,

presiorako ahalmena eta defen-
tsa ona baitira bere taldearen
indarguneak.

Dena baldintzatu zuen golak,
Mexikok Brasilen oinetan utzi
zuelako baloia. Azteken arma la-
purtzea eta ziztu bizian irtetea
zen. Brasil zelai erdian jokatzen
saiatu zen, baina ez zuen lortu jo-
kaldirik josterik. Aukerak izan zi-
tuen, baina ez oso argiak. Bitarte-
an, Mexiko bigarrena kontraera-
soan sartzen saiatu zen. Gauzak
okertzen ari zirela ikusita, Brasil-
go hautatzaileak Hulk Oportoko
izarra zelairatu zuen (33. min). Fi-
sikoki oso indartsua da, eta bere-
hala nabaritu zen haren eragina,
areaz kanpotik eginiko jaurtiketa
bortitz batean (39. min).

Brasilen bukaera ona
Brasilek oldarkor ekin zion biga-
rren zatiari, eta buruz buruko jo-
kaldiei esker Neymarrek bi jaur-
tiketa on egin zituen, baina biak
gora joan ziren. Aukera garbia
izan zuena, halere, Marco Fabian
Mexikokoa izan zen (64. min). Bra-
silek atzean eginiko huts baten
ondorioz, baloiak area barruan
punpa egin zuen, eta Fabianen
txilena langara joan zen. 

Partida on bateko unerik poli-
tenak izan ziren bigarren zati
hasierako horiek. Jokalari gazte-
ak izaki, ordena galdu eta finala
irekiz joan zen. Bi taldeek izan
zituzten gol aukerak, baina berriz
ere Peralta ibili zen finen (2-0, 
74. min.). Mexikok albotik falta
bat atera, eta aurrelariak, Brasil-
go lau atzelarien artean, buruz
bidali zuen baloia sarera.  

Brasilgo hautatzaileak ordura-
ko Pato zelairatua zuen, eta eraso
itsua agindu zuen. Mexikok,
azken txanpan bai, atzean sartu-
ta itxaron zion. Ondo eutsi zion
oldarraldiari, baina Brasilek gola
sartzea lortu zuen azkenean (2-1,
91. min.). Hulkena izan zen, talde-
ko jokalaririk onenarena. Beran-
duegi zela zirudien, baina Brasi-
lek bigarrena izan zuen Oscarren
buruan (92. min). Hulkek, nola ez,
eskuinetik erdiratu, eta Chelsea-
ko erdilariak, lehen zutoinean
bakarrik zegoela, gora bidali
zuen. 

Urrez hasi, eta bukatu 

Mexikori patxadaz eta estutuz
jokatzeko aukera eman dio 
30. segundoan sarturiko golak,
eta merezita irabazi du gizonezkoen
futboleko finala,Brasilen kontra.

FutbolaD

Moura brasildarra,jota,eta Mexikoko jokalariak haren atzean,garaipena ospatzen,atzo.M.BECKER/ EFE

DLaburrak
Frantzia eta Suedia 
aurrez aurre gaur, finalean
ESKUBALOIA›Frantziak biga-
rren aldiz jarraian irabazi nahi
du olinpiar urrea, gaur finalean
Suedia mendean hartuta
(16:00). Frantziarrak dira fabo-
rito argiak, suediarrak baino
koska bat gorago baitaude.
Hala ere, Eskandinaviako selek-
zioa ezustekoa ematen saiatu-
ko da, eta, bidez batez, Suediari
lehen urrezko domina ematen
eskubaloian. Suediarrak hiru
aldiz izan dira olinpiar txapeldu-
norde.

Bresset frantziarrarentzat
izan da urrezko domina
MENDIKO BIZIKLETA›Julie
Bresset frantziarrak irabazi
zuen urrezko domina atzo men-
diko bizikletan. 23 urteko men
diko txirrindulariak 1.02ren
aldea atera zion helmugan
Sabine Spitz alemaniarrari, eta
1.08rena Giorgia Gould estatu-
batuarrari. Gaur gizonezkoen
proba izango da, eta beste fran-
tziar batek irabaz dezake: Julien
Absalon da faboritoa, azken bi
olinpiar jokoetako txapelduna.

Brasilen hirugarren finala
gaur, Errusiaren kontra
BOLEIBOLA›Brasil eta Errusia
ariko dira gaur nor baino nor
gehiago gizonezkoen finalean
(14:00). Bi selekzio indartsue-
nak ziren hasi aurretik, eta bi
selekzio indartsuenak izan dira
txapelketan. Brasilek jarraian
jokatzen duen hirugarren olin-
piar finala da gaurkoa —urrea
Atenasen eta zilarra Pekinen—,
eta Errusia, berriz, Olinpiar
Jokoetan domina gehien irabazi
dituen herrialdea da (bedera-
tzi).

ROLAND SCHLAGER / EFE

Gure kirolariekin bat

Markagailua

Brasil 1
Mexiko 2
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Julen Etxeberria

Jada legenda baldin bazen, zer
izango da orain bada Usain Bolt?
Berriro egin baitu. Berriro irabazi
ditu urrezko hiru domina olinpiar
jokoen ekitaldi bakarrean. Orain
lau urte egin zuen lehen aldiz, Pe-
kinen, 100, 200 metrokoetan eta
4x100 metro txandakakoan garai-
pena lortuta. Eta lau urte geroa-
go, Londresen, berriro egin du, az-
karrena izan da berriro hiru pro-
ba horietan. Atzo, gainera, ginga
jarri zion bere lanari, azken txan-
dakako ikusgarria egin, Jamaika-
ri garaipena eman eta munduko
marka onduta (36,84). Ikusgarria.  

Bi ekitaldi, eta sei urre patrika-
ra. Jokoetan garaipen zerrenda
onena duten atleten artean lauga-
rrena da jada. Hiru bakarrik ditu
aurretik: Paavo Nurmi finlandia-
rra —urrezko bederatzi domina
eta zilarrezko hiru lortu zituen—
eta Carl Lewis eta Ray Ewry esta-
tubatuarrak —Lewisek urrezko
bederatzi eta zilarrezko bat iraba-
zi zituen, eta Ewryk urrezko zor-
tzi—. Baina Boltek 25 urte beste-
rik ez ditu —bederatzi egun barru
egingo ditu 26—, eta badu orain-
dik aukera haren legenda, dagoe-
neko handia dena, handitzen ja-
rraitzeko. Rio de Janeiron (Brasil)
izango du aukera horretarako, lau
urte barru. Bere eskuetan, eta be-

reziki, bere hanketan eta buruan
dago hori egitea. 

Farah-ren erakustaldia 
Ostegunean gertatu zen. Boltek
200 metrokoan egindakoak itzale-
an utzi zuen David Rudisha ken-
yarrak 800 metrokoan emandako
erakustaldia —urrezko domina
irabazi zuen, eta munduko marka
hobetu (1.40,91)—. Eta atzo berriz
gertatu zen. Jamaikarraren jar-
dunak distira pixka bat kendu
zion Mo Farah-k 5.000 metrokoan
egindakoari. Balentria egin zuen
britainiarrak, jokoen historian
beste sei atletek bakarrik egin du-
tena berdindu baitzuen: ekitaldi
berean 5.000 eta 10.000 metrokoak

irabaztea. Vladimir Kuts errusia-
rrak, Emil Zatopek eta Lasse Vi-
ren finlandiarrek —bitan egin
zuen Virenek—, eta Miruts Yifter,
Kenenisa Bekele eta Tirunesh Di-
baba etiopiarrek egin zuten au-
rretik.  

Somalian jaiotako britainia-
rrak indar erakustaldia eman
zuen. 10.000 metrokoan egin beza-
la, adi  egon zen beti, eta bi itzuli
falta zirenean jarri zen buruan,
eta erritmoa azkartu, lasterketa
hausteraino. Bazirudien ez zuela
eutsiko, baina eutsi zion. Dejen
Gebremeskel etiopiarra eta Tho-
mas Pkemei Longosiwa kenyarra
helmugaratu ziren haren atzetik. 

Ia oharkabean pasatu zen ere
Allison Felixek egindako marka.
AEBek 4x400 metro txandakakoa
irabazi zuten, hura tartean zela.
Felixek hiru urre irabazi ditu Lon-
dresen, Boltek adina: 200 metro-
koan, eta bi txandakakoetan lortu
ditu. Errusia eta Jamaika sailka-
tu ziren estatubatuarren atzetik. 

Errusiarrei atzo ihes egin zien
domina apurretako bat izan zen
txandakako luzekoa. 50 kilometro-
ko ibilketan,  Sergei Kirdiapkin na-
gusitu zen, eta 20 kilometrokoan,
Jelena Laxmanova eta Olga Ka-
niskina lehen eta bigarren izan zi-
ren—munduko marka ondu zuen
Laxmanovak (1.25,02)—. Gorako
jauzian, urrea eta brontzea irabazi
zuten errusiarrek, Anna Txitxero-
va eta Svetlana Xkolinarekin, eta
beste horrenbeste egin zuten 800
metrokoan, Maria Savinova eta
Ekaterina Poistogovarekin —bi-
garren izan zen Caster Semenya
eta laugarren Pamela Jelimo —.
Azkenik, xabalina jaurtiketan,
Keshorn Walcott 19 urteko trinita-
tearrak eman zuen ezustekoa ga-
raipena lortuta.

Kondaira, are handiagoa 
Jamaikak irabazi du 4x100
metrokoa, eta munduko marka
ondu. Usain Boltek urrezko hiru
domina kolkoratu ditu bigarren
aldiz jarraian olinpiar jokoetan.

Usain Bolt, helmugara iristear, atzo, 4x100 metro txandakako finalean. ALBERTO ESTEVEZ / EFE

Mo Farah,atzo,garaipena ospatzen. J. G. MABANGLO / EFE

SEGEI ILNITSKI / EFE

Kanaevaren 
bigarren 
urrea jarraian
Errusiarrak marka
ezarri du gimnastika
erritmikoan.Bigarren
Dmitrieva izan da,eta
hirugarren Txarkaxina 

Enekoitz Telleria

Ez du kale egin. Bete du bere
erronka. Aurretik beste inork
egin gabekoa egin du Evgenia Ka-
naevak: bi Olinpiar Jokotan ira-
bazi du jarraian gimnastika errit-
mikoko buruz buruko urrea. Eta
gaur, Errusiak taldekakoa irabaz-
ten badu —ez da besterik espe-
ro—, lau urre olinpiar izango ditu
lortuta jarraian. Tamainako ga-
raipen zerrendarik ez da egongo
gimnastikan: 2008tik hona Mun-
duko hiru txapelketa, Europako
lau, eta Olinpiar Jokoak bi.

Lau saio egin eta batean ez bes-
te guztietan 29 puntutik gorako
nota atera zuen atzo. Uztaiarekin
hasi zen (29,350), pilotarekin ja-
rraitu (29,200), mazoekin guztiak
txunditu (29,450), eta zintarekin
egin zuen behera (28,900) —sor-
baldan jo zion une batean makil-
txoak, eta belarrian trabatu zi-
tzaion zinta beste batean—. Or-
durako tartea handia zeukan
aterata kontrarioekiko. Ordura-
ko jakina zen lehenagotik ere ja-
kina zena: Kanaevak egun ez dau-
kala parekorik. Ez teknikan, ez
plastikan, ez dotorezian. Errusia-
ko eskola domina bihurtuta.

Eta Errusiako eskola horrek
izango du jarraipena. Zilarra,
izan ere, Dmitrieva gazteak lortu
zuen (19 urte). Kondakova zen Ka-
naevaren lekukoa hartzeko hau-
tagai nagusia, baina ez du Lon-
dresen parte hartzerik izan, min
hartu zuelako bezperan. Haren
faltan, ordea, Dmitrieva agertu
da. Sailkatzerakoan eman zituen
bere kalitatearen lehen zantzuak,
eta atzoko finalean berretsi. 

Brontzea lortzeko lehian Txar-
kaxina ukrainiarra eta Garaieva
azerbajandarra aritu ziren azken
unea arte. Zintarekin egindako
saio eder bati esker hartu zuen
aurrea Txarkaxinak.

Datua
pBi. Bi dira Londre-
sen urrezko hiru do-
mina irabazi dituzten
atletak: Usain Bolt
jamaikarra eta Ally-
son Felix estatuba-
tuarra.
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A. Urbistondo  

N ola azaldu? Aukeratu
edozein kirol diziplina.
Gustukoena. Hautatu

selekzio bat egiteko beharrezko-
ak diren jokalariak. Onenak.
Gustukoenak. Eta gozatu haiek
ikusten, entzuten. Horixe egin
zuten Ameriketako Estatu
Batuetan, eta ‘Dream Team’-a
sortu: Ametsetako taldea. Sports
Illustrated aldizkariko Jack
McCallum kazetariak sortu zuen
hitz-jokoa, aldizkari horrek
AEBetako saskibaloi selekzioak
Bartzelonako Olinpiar Jokoetan
kantxaratuko zuen hasierako
bostekoaren argazkia argitara-
tuta. Ez gelditu. Arnasarik ez
hartu bost izenak irakurri arte:
Earvin Magic Johnson, Michael
Jordan, Charles Barkley, Karl
Malone eta Patrick Ewing.

Sekulakoa, ezta? Hartu arna-
saldi bat, eta irakurri ‘ordezko-
ak’. Kakotx artean, esateko
modua baita: John Stockton,
Scottie Pippen, Chris Mullin,
Larry Bird, David Robinson eta
Clyde Drexler. 12. jokalaria, uni-
bertsitateko izarra: Christian
Laettner. Bekaduna deitzen zio-
ten taldeko beste kideek. Jokala-
ri horien talentua, indar neur-
gailua, honatx: hamar jokalari
NBAko historiako 50 jokalari
onenen zerrendan daude gaur
egun. Denak, Chris Mullin eta
Christian Laettner izan ezik.

Hanka batekin irabazi zuten
urrea Bartzelonan. Nola ez? Zor-
tzi partida jokatu, denak irabazi.
44, 9 punturen aldearekin, batez
beste. Angola, Kroazia, Alema-
nia, Brasil eta Espainia mendera-
tu zituzten lehen fasean. Puerto
Rico final-laurdenetan, Lituania
finalerdietan, eta Kroazia final
handian. Han zen Toni Kukoc, ga-
raiko Europako jokalari onena.

Pasatu dira 20 urte. NBAko
profesionalek Olinpiar Joko ba-
tzuetan parte hartzen zuten le-

hen aldia izan zen 1992a. Ondo-
rengo Jokoetan ere profesionalek
jokatu dute, baina Dream Team-
aren ondoren etorri diren guztiak
kopia kaskarrak izan dira. Zuri-
beltzekoak. Ez da jaio oraindik
talde ikusgarri hura menderatu-
ko duen selekziorik. Ez  AEBetan,
ezta munduko beste inon ere.
Jaioko denik ere ikusteko dago.

Londresen dauden jokalari es-
tatubatuarrek uko egiten diote

eztabaidari. «Gu AEBetako se-
lekzioa gara, ez Dream Team-a.
Kito». LeBron Jamesek esana.
1992ko taldeko kide batzuek hitz
egin dute. Batek, batez ere. Joka-
lari zenean ere ahoberoa zen, eta
orain, gehiago: Charles Barkley.
«LeBron gora eta LeBron behera.
Karl Malonek eta David Robinso-
nek harrapatu izan balute, gal-
tzetan kaka egingo luke. Bi ho-
riek James baino indartsuagoak

ziren, eta oso azkarrak». Hasi, eta
ezin bukatu: «Oraingo taldea iku-
si, eta ez dut inor ikusten Michael
Jordan gelditzeko gai. Gure ga-
raian ez zegoen inor, orain ere ez.
Zer esan Magic eta Stocktoni bu-
ruz. Gu denok elkarrekin jarri,
eta bizkorragoa zen Stockton».

11 jokalarien erreferentzia txi-
ki batek baieztatzen du Dream
Team hark ez daukala parekorik,
eta alderaketa planteatze hutsa

eztabaida antzua dela. Michael
Jordanekin hastea, onena: histo-
riako jokalari onena, sei eraztun
eta dozenaka sari. Magic John-
son, magia egilea, saskibaloi ga-
raikidean bost posiziotan joka-
tzeko gaitasuna izan duen baka-
rretakoa. Zer esan Larry Bird
ilehoriari buruz? Ziurrenik his-
toriako jokalari zuri onena.

Izar konstelazioa
Utah Jazzeko bikoa ere ezin atze-
an utzi. John Stockton da, orain-
dik ere, NBAko historian asisten-
tzia gehien eman duen jokalaria:
12 baino gehiago partidako. Karl
Malone da historiako saskira-
tzaile onenetan bigarrena, eta,
hegal piboten artean, Tim Dunca-
nek bakarrik jar dezake auzitan
onena zein izan den. Zer esan
Charles Barkleyri buruz? 1,95 es-
kas zela, burua ateratzen zioten
aurkariak txikitzen zituen egu-
nero.

Nahi adina lore bota litezke,
behin hasita. David Robinsonek
NBAko gailurrera eraman zuen
San Antonio, eta Patrick Ewin-
gek ere ahaleginak eta bi egin zi-
tuen New York Knicksen. Ertze-
an geratu zen. Scottie Pippen fun-
tsezkoa izan zen Chicago Bullsen
sei eraztunetan, Clyde Drexler
Houstonen lortu zuen eraztun
bakarrean bezala. Eraztunik lor-
tu ezinik geratu zen Chris Mu-
llin, baina bere kirol ibilbidea
partidako 22,4 puntu saskiratuta
bukatu zuen.

Historiarako geratuko dira,
era berean, Chuck Daly entrena-
tzailea zena. Milaka euro irabaz-
ten zituzten izarren berekoikeria
maisuki kudeatzen asmatzeaga-
tik, eta irabazi beharreko guztia
irabazi zuten jokalari tenteak
motibatzen asmatzeagatik. His-
toriarako geratuko dira Bartzelo-
nan egin zituzten barrabaske-
riak. Barkley goizaldeko ordu
txikitan hiriko klubetan, kasino-
etako festak, Ambassador hotele-
an eurentzat gorde zituzten bi so-
lairu oso.

Bartzelonara iritsi aurretik
ere bai. Rainiero printzea zenare-
kin, Monakon, afari ofizial bate-
an protokolora moldatzeko era-
kutsi zuten borondate eskasa, do-
pinaren aurkako kontrolak ez
egiteko pribilegioa, eta Stockto-
nen anekdota polita, Bartzelona-
ko ranbletan. Saskibaloi zale bat
Dream Team-aren kamisetare-
kin ikusi, jokalari jakin bat eza-
gutzen ote zuen galdetu, zaleak
ezezkoa erantzun, eta parean
zeukala esan zion joko antola-
tzaile mitikoak.

Kantxan, jolasean ibiltzen zi-
ren. Korrika hara eta hona, txiki-
tzeak hemen, asistentzia dotore-
ak han... festa eta kirola, kirola
eta festa. Bartzelonan ikusi ahal
izan zituenarentzat, bizitza oso
bateko oroitzapena. 20 urte gero-
ago. Nor duzu gogoan? Nor ez? De-
nak ez, baina ia denak. Onenak zi-
ren, dira, eta izanen dira.

Nor duzu 
gogoan?
‘The only one’: bat eta bakarra.
Ez da inoiz hain talde onik egingo
berriro.‘Dream Team’-ak inoiz
egin zezakeen oparia egin zion
munduko saskibaloi zaleei.

Kobe Bryant, Kevin Durant eta
LeBron James. Horraino 2012ko
AEBetako selekzioko izarrak.
Gaur jokatuko dute finala,
Espainiaren aurka (16:00).
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‘Drean Team’-eko 12 jokalariak, Chuck Daly entrenatzailea zenaren inguruan. BERRIA

Datua.
p23 eraztun . Dream
Team-ean zeuden
jokalariek euren kirol
ibilbidean irabazi zi-
tuzten tituluak. Jor-
danek eta Pippenek
seina irabazi zituz-
ten, Magic Johnso-
nek bost, Larry Bird-
ek hiru, David Robin-
sonek bi, eta Clyde
Drexlerrek bat.

A. U.

B arack Obamak ere esan
zuen: «Nahiago dut 1992.
urteko taldea. Adin ber-

tsukoak gara, eta, oraingo taldea
gutxietsi gabe, hura talde hobea
zela uste dut». Kobe Bryantek eta
LeBron Jamesek ez dute gauza
bera pentsatzen: «Jakina, haiek
menderatzeko gai gara. Partida
bakarrera? Dudarik ez. Sei-zazpi
partidako final batean ez dakit,
baina partida bakarrera bai». Ja-
mes aspertu samar agertu zen:
«Inoiz ez dugu galdera horri
erantzuteko modurik edukiko.
Zer nahi duzue, galdu egingo ge-
nukeela esatea? Ba, ez dut esan-
go. Garaile petoa naiz, eta inoiz
ez dut esango jokatu aurretik gal-
du egingo dugula».

Larry Bird-ek eman zion umo-
re puntua, Twitter sarean: «Guk
galduko genuen, ziur. 20 urte za-
harragoak gara, eta ez daukagu
zereginik gazte horien aurka».
Kobe Bryant oso ona da, LeBron
James eta Kevin Durant ere bai,
baina hortik aurrera zer? Ezer ez.
AEBetako Lautada Handia beza-
la. Hasi Tenessen, eta Coloradon
Mendi Harritsuak tentetzen has-
ten diren arte. Nor da Deron Wi-
lliams Magic Johnsonen aldean?
Nor Russell Westbrook eta James

Harden Michael Jordan edo Sco-
ttie Pippenen ondoan? Eta Melo
Anthony Charles Barkleyren on-
doan? Konparatzerik ez dute me-
rezi Kevin Love, Andre Iguoda-
lak, erretiratzen direnean inor ez
baita haiekin gogoratuko. Ez
dira 50 jokalari onenen zerren-
dan sartuko, inondik inora, eta
nekez irabaziko dute eraztunen
bat euren kirol ibilbidean.

Dream Team-ak inoiz ez luke
estutasunik pasatuko parean jar-
tzen zitzaion talde oro txikitzeko.
Londresen ari den AEBetako se-
lekzioak komeriak izan ditu Li-
tuania eta Argentinarekin. Ikus-
kizuna eman, ematen dute egun-
go jokalariek, baina herenegun
Australiaren aurkako partida
ikusi zuenak esango zuen: ‘Bai
joko itsusi eta zatarra, dena bu-
ruz buruko jokaldietan oinarri-
tutakoa’. 1992ko Dream Team-a
mito bat izan zen, eta atzetik da-
tozen selekzioek mito haren ba-
lentria itsustu baino ez dute egin-
go.

Pertsona bakar batek eran-
tzun ahal izango luke jakituriaz,
ze talde den hobea: 1992koa, edo
2012koa. Mike Krzyzewsky. Gaur
20 urte Chuck Daly handiaren la-
guntzaile lanak egin zituen. En-
trenatzaile nagusia da egun. Be-
rari galdetu behar litzaioke iri-
tzia, baina diplomatikoa da oso,
eta ez luke erantzun garbirik
emango. Arrastoren bat eman
du, halere, Coach K-k. Bartzelo-
nan, Dream Team-ak ez zuen hu-
tsarte bakar bat eskatu Olinpiar
Joko guztietan. Londresen doze-
na pasa eskatu behar izan ditu.
Xehetasun bat baino ez da. Xehe-
tasun garrantzitsua.

Datua.
pFalta direnak.
Daudenak adina
oihartzun mediatiko
eragin dute, arrazoi
bategatik edo beste-
agatik, Olinpiar Joko-
etan ez daudenek:
Derrick Rose, Chris
Bosh, Dwight Ho-
ward, Dwayne
Wade... Horietako
batzuek nahiago
izan dute oporrak
hartu, bi hilabete eu-
ren herriko selekzio-
arekin aritu baino.

Nor izango
duzu?

Londresen lehiatzen ari den AEBetako selekzioa. Blake Griffin agertzen da, ez dago taldean. BERRIA
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galduko genuen, ziur. 20 urte za-
harragoak gara, eta ez daukagu
zereginik gazte horien aurka».
Kobe Bryant oso ona da, LeBron
James eta Kevin Durant ere bai,
baina hortik aurrera zer? Ezer ez.
AEBetako Lautada Handia beza-
la. Hasi Tenessen, eta Coloradon
Mendi Harritsuak tentetzen has-
ten diren arte. Nor da Deron Wi-
lliams Magic Johnsonen aldean?
Nor Russell Westbrook eta James

Harden Michael Jordan edo Sco-
ttie Pippenen ondoan? Eta Melo
Anthony Charles Barkleyren on-
doan? Konparatzerik ez dute me-
rezi Kevin Love, Andre Iguoda-
lak, erretiratzen direnean inor ez
baita haiekin gogoratuko. Ez
dira 50 jokalari onenen zerren-
dan sartuko, inondik inora, eta
nekez irabaziko dute eraztunen
bat euren kirol ibilbidean.

Dream Team-ak inoiz ez luke
estutasunik pasatuko parean jar-
tzen zitzaion talde oro txikitzeko.
Londresen ari den AEBetako se-
lekzioak komeriak izan ditu Li-
tuania eta Argentinarekin. Ikus-
kizuna eman, ematen dute egun-
go jokalariek, baina herenegun
Australiaren aurkako partida
ikusi zuenak esango zuen: ‘Bai
joko itsusi eta zatarra, dena bu-
ruz buruko jokaldietan oinarri-
tutakoa’. 1992ko Dream Team-a
mito bat izan zen, eta atzetik da-
tozen selekzioek mito haren ba-
lentria itsustu baino ez dute egin-
go.

Pertsona bakar batek eran-
tzun ahal izango luke jakituriaz,
ze talde den hobea: 1992koa, edo
2012koa. Mike Krzyzewsky. Gaur
20 urte Chuck Daly handiaren la-
guntzaile lanak egin zituen. En-
trenatzaile nagusia da egun. Be-
rari galdetu behar litzaioke iri-
tzia, baina diplomatikoa da oso,
eta ez luke erantzun garbirik
emango. Arrastoren bat eman
du, halere, Coach K-k. Bartzelo-
nan, Dream Team-ak ez zuen hu-
tsarte bakar bat eskatu Olinpiar
Joko guztietan. Londresen doze-
na pasa eskatu behar izan ditu.
Xehetasun bat baino ez da. Xehe-
tasun garrantzitsua.

Datua.
pFalta direnak.
Daudenak adina
oihartzun mediatiko
eragin dute, arrazoi
bategatik edo beste-
agatik, Olinpiar Joko-
etan ez daudenek:
Derrick Rose, Chris
Bosh, Dwight Ho-
ward, Dwayne
Wade... Horietako
batzuek nahiago
izan dute oporrak
hartu, bi hilabete eu-
ren herriko selekzio-
arekin aritu baino.

Nor izango
duzu?

Londresen lehiatzen ari den AEBetako selekzioa. Blake Griffin agertzen da, ez dago taldean. BERRIA
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E zta norbait jo banu ere, jeseeeus!
Lanean ari naiz ni, txikito. Bi hanka-

dunak gara denok, baina batzuen han-
kak luzeagoak dira, nonbait. Argentina-
AEB saskibaloi partidaren zain, bi kaze-
tari estatubatuar eseri zaizkit ondoan.
Ez ziren kabitzen euren eserlekuetan,
eta nire mahaiaren zati bana hartu dute,
ezker-eskuin. «Sorry» eta «thanks»
esaten nazkatu naiz azken hemeretzi
egunetan, baina hauek ez dute ikasi
oraindik. Ez dute halakorik esan, behin-
tzat. Euskalduna izatea zer den... nik es-
katu diet azkenean barkatzeko. Oraindik

ere ez dakit zergatik, baina errespetua
sortu didate, aizue.

Barkatuko didazue, baina «Yes, I’m
Spanish» esan diet giroa lasaitzeko.
Hasi zaitez tamainan ez, baina ustez al-
tuagoak eta indartsuagoak diren hauei
Abaltzisketa eta Lazkaomendi non dau-
den azaltzen. Baina, lasai, ez da berriz
halakorik gertatuko. Irudikatu nauzue,
ezta? Bi hankak elkarri pega-pega egin-
da nago, eta bi besaburuak gorputz en-
borrera estututa. Egin proba, ez da oso
erosoa zutabea horrela idaztea. Baina
lortu dut.

Aurkezpenen garaia izan da, hala ere,
gogorrena. Hamabi izar euren herrialde-
ko ereserkia entzuten, eskua bihotzean
jarrita, eta ni eserita! Handia egin dut.
Horrekin geratu naiz harrituta joko
hauetan. Horrekin ere bai. Edozein kiro-
letan, ereserkiak entzundakoan, kazeta-
riak eurak ere zutik jartzen dira, errespe-
tuz. Baina zintzo demonio lanean ari
nintzen ni une horretan, eta eserita gera-
tu naiz, bada... Ondoko kazetariek zer
esan duten? Esan, ezer ez, baina begira-
tu ederra bota didate. Altxatu egin naiz,
noski.

‘Off the record’
Unai Zubeldia

Hanka-luze
parea

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Kopeta aldeari begiratzea nahi-
koa da Luis Scolak (Floresta,
Argentina, 1980) hizketarako
gogo askorik ez daukala ulertze-
ko. Harritzekoa ere ez da. AEBen
aurka egurra jaso berritan hitz
egin du BERRIArekin, partida

horretaz, gaur Errusiaren aurka
jokatuko dutenaz (12:00), eta,
noski, Gasteizi eta Baskoniari
buruz. Kobe Bryant pasatu da
haren atzetik galderak erantzu-
ten ari zela, eta ukitu goxoa eman
dio estatubatuarrak bizkarrean.
«Congratulations!» erantzun dio
argentinarrak. Nahikoa lan badu
Bryantek berak AEBetako kaze-
tari guztien galderak erantzuten.

Kolpe handi samarra hartu duzue az-
kenean: 83-109. Nola bizi izan duzue
partida?
Gure lehenengo zatia ez da txarra
izan. Multzoen fasean 60 puntu
sartu zizkiguten lehen zatian, eta
gehiegizkoa da hori. Baina gaur
[herenegun] lan hobea egin dugu,
eta hobeto sentitu gara. 25 minu-
tu on egin ditugu, eta hamabost
minutu falta zirela partidan sar-
tuta geunden oraindik. Baina oso
zaila da AEBen aurka jokatzea.
Lehen zatiko joko hori eginda,
hala ere, brontzezko domina ira-
bazteko gai izango garela uste
dut.
Errusia edukiko duzue parean.
%50ean dago partida. Talde ona
daukate haiek, txapelketa ona
egin dute, baina guk ere bai. Kol-
pe hau barneratzen jakin behar
dugu. Egun bat daukagu inda-
rrak hartzeko, eta partida baka-
rrean egongo da dena jokoan. On-
doen berrindartzen denak aban-
taila izango du.
Atenasen, urrea; Pekinen, brontzea;
eta Londresen? Handia litzateke
brontze hori errepikatzea...
Dominaren bila etorri ginen Lon-
dresera. Urrea eskuratzeko bo-
rrokan aritu gara, eta brontzeari
begiratzen diogu orain. Ametsa
litzateke guretzat bigarrenez
brontzezko domina eskuratzea. 
Gasteiz aldean asko gogoratzen dira
oraindik zurekin. Egunen batean
itzuliko zarela pentsatuz, ametse-
tan jarraitzen utziko diegu?
Ahal dudan urte guztietan NBAn
jokatzea gustatuko litzaidake,
baina inoiz ezin da jakin. Oso oroi-
tzapen onak dauzkat Gasteizko
garaitik, zoragarriak. Baina iku-
siko dugu.
Baskoniako zale guztiei mezu txiki
bat bidaltzeko eskatuz gero?
Besarkada handi bat denentzat.
Ahal dudan guztietan joaten naiz

hara, eta, une honetan, hantxe
dago nire familia. Oso oroitzapen
politak dauzkat, benetan. Leku
zoragarria da bizitzeko.
Nola bizitzen ari zara NBAko talde al-
daketa? Houston Rockets utzi eta
Phoenix Sunsen ariko zara denboral-
di honetan.
Burua Argentinako selekzioan
edukitzen saiatu naiz egunotan,
eta Olinpiar Jokoak amaituta, hu-
rrengo astean hasiko naiz sar-

tzen, pixkanaka-pixkanaka, talde
berriaren egituran eta egunero-
koan.
Esperientzia handia daukazu jada
mundu honetan, baina zer dira Olin-
piar Jokoak Luis Scolarentzat?
Kirolari batek lehiatu dezakeen
punturik gorena da hau. Norbe-
rak bere lana egin dezakeen leku-
rik ederrena.
Idoloek ere idoloak izango dituzte,
noski.
[Barrez] Bai... Zoriontasun han-
diarekin ari naiz bizitzen Olinpiar
Joko hauek. Ohore eta plazer han-
dia da hemen egon ahal izatea.
Espainia-AEB finalean. Aurreikus-
penik egin daiteke?
Final batean edozer gauza gerta
daiteke, baina AEBena da Olin-
piar Joko hauetako selekziorik
onena; Espainia baino hobea da.
Bi aldiz galdu dugu guk haien
aurka, eta zer esango dizut, ba.
AEB da faboritoa.

Luis Scola
Argentinako selekzioko saskibaloi jokalaria

Gasteiz aldean oso kutuna da Luis Scola, urte bikainak
eskaini zituelako argentinarrak bertan. Pekingo
emaitza berdintzen saiatuko da gaur Argentinarekin.

«Oso oroitzapen onak
dauzkat Gasteizko
garaitik, zoragarriak»

LARRY W. SMITH / EFE

Aipatzekoa.
pFinalerako bidea.
Multzo zaila egokitu
zitzaion Argentinari,
eta hirugarren izan
zen,AEB eta Fran-
tziaren atzetik.Final-
laurdenetan,Brasil
kanporatu zuen,eta
finalerdietan,AEBen
aurka galdu.

«Ametsa litzateke
guretzat bigarrenez
brontzezko domina
eskuratzea»

«Jokoak amaituta
hasiko naiz sartzen,
pixkanaka, talde
berriaren egituran»
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Unai Zubeldia  Londres
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L oreen iraultza da. Guerri-
lla Gardening esaten
zaion mugimendua inda-

rra hartzen ari da Britainia Han-
dian eta munduko hainbat txoko-
tan. Utzitako lursail publikoetan
loreak landatzea da. Okupazio ko-
loretsua da, eta edozein sailek ba-
lio du: parkeak, errepide bazterre-
ko sail txikiak, zuhaitzen bat
egondako hirietako lur ataltxo-
ak... «Ez dakit zenbat jendek egi-
ten duen. Ziur Guerrilla lorezain
asko daudela, baina adibidez, nire
webgunean 60.000 sinaduratik
gora jaso ditut, eta Facebooken
talde asko daude». Richard Rey-
noldsen azalpena da, mugimen-
dua «kanalizatu» duen londresta-
rrarena.

Kasualitatez hasi zen bera,
2004an. «Lorezain frustratua nin-
tzen, eta ez nuen lurrik. Hala, nire
auzoko lorategietan landatzen
hasi nintzen, eta blogean idatzi
nuen. Hala, harremanetan jarri
nintzen beste Guerrilla lorazain
batzuekin». Hemezortzi hilabate
pasatu ziren hedabideetan sona
hartu zuen arte. Sei urte geroago,
ezagun bilakatu da, liburu bat
idatzi du, eta egun Hego Koreara
joana da hitzaldi bat ematera.

Zergatik, baina? Zergatik lore-
ak landatu? Protesta modu bat al
da? Reynoldsek azaltzen duenez,
motibazio ugari daude. «Ideia sin-
plea da: mugarik gabeko lorezain-
tza, baimenik ez izan arren. Arra-
zoiak asko daude: ongizate nahia,
jana lortzea, lorezaintzaren pla-
zera, sozializatzea, gaiztakerian
jardutea, probokatzea... Deneta-
rik dago». 

Guerrillak, baina, arazo bat du;
delitua da: «Horregatik da Gue-
rrilla. Teknikoki delitua da, zuk
sail bati kaltea eragiten omen dio-
zulako. Behin baino gehiagotan
atxilotua izateko zorian egon
naiz». Hala eta guztiz ere, aurten
Olinpiar Jokoetako suzia eman
du. Antolatzaileek euren auzoe-
tan lan eredugarria eginiko jen-
dea nahi zuten lekukoa ematen,
eta Reynolds aukeratu zuten, ha-
ren jarduera legez kanpokoa izan
arren. «Nire anaia bizkiak propo-
satu ninduen. Nire auzoko uda-
lak —eurek antolatzen zuten ibil-
bidea— ni hautatu nindutela ja-
kin zuenean antolatzaileek nire
adierazpenekin eginiko bideoan
Youtuben geroago jar zedin saia-
tu ziren. Southwarkeko Udalaren
utzikeriarengatik ez balitz, ni ez
nintzateke inoiz gerrillari bilaka-
tu izango!».

Azken hilabeteetan, bide bazte-
rretako loregintzarekin dabil.
Trafiko seinaleen azpian, biribil-
guneetan... «Arriskutsua da lore-
zaintzaileentzat, edozeinek pen-
tsa dezakeelko zerbait txarra egi-
ten ari direla. Hortan ari naiz
buru-belarri. Gehiago jakin nahi
duenak nire bloga bisita dezala,
erraz aurkituko du Googlen».

Eta jokoei buruz? Ze iritzi
duzu? «Olinpiar gunea eraikitze-
ko bota behar dituzten etxe ba-
tzuen aurkako protestei babesa
eman diet. Baina tira, gauza posi-
tiboak ikusten saiatzen naiz: na-
zioan izan dezakeen eragina.
Dena den, oraindik ez dut uler-
tzen zaldiketa eta halako kirolak
nola jarrai dezaketen Olinpiar Jo-
koetan. Nire ustez, parte hartze-
ko diru asko behar ez den ekintza
gehiago sustatu beharko lituzke-
te».

‘Guerrilla Gardening’ da landareak
edozein lursail publikotan landatzea.
Londresen egin zen ezagun, eta legez
kanpokoa den arren, bultzatzaileak
olinpiar suzia eraman du aurten.

Loreak 
mundu hobe 
baterako

Richard Reynolds Guerrilla lorezaintza-ekintza batean. R. R.

Aipatzekoa
pMunduan. Sei ur-
tean munduan ba-
rrena zabaldu den
fenomenoa da. Ez
Ingalaterran baka-
rrik; antolaturiko tal-
deak herrialde asko-
tan daude: Suedian,
Espainian, Italian,
Hego Korean... Eki-
taldi ugari antola-
tzen dituzte.
Reynoldsen bloga
da haien ziberelkar-
keta gunea:
www.guerrillagar-
dening.org.

K irolaren historiako orrialde iluneta-
ko batzuk idatzi ziren Alemaniako

Errepublika Demokratikoan (AED). Kiro-
la propaganda objektu bilakatu eta
estatu dopin-sistema sortu zuten emai-
tzak hobetzeko. Hormonak ziren gakoa,
eta esteroide propioa sortu zuten: pilula
urdinak. Emakumezko atleta batek,
urtean, Ben Johnsonek Seulen positibo
eman zuenean halako hiru testoterona
har zezakeen. Gerora etorri ziren minbizi
gaixo ugariak, mutaturiko ugalketa orga-
noak eta, kasu batzuetan, sexu aldake-
tak.

Hamazazpi milioi biztanleko herrialde
hark 400 dominatik gora lortu zituen
bost Olinpiar Jokotan,baita 1984koei
boikota eginda ere.Bostetatik hirutan
bigarren izan zen dominategian.Harri-
garria baino gehiago,beldurgarria.Gero,
esteroideen erabilera AEBetara eta Eu-
ropako ekialdeko beste herrialde be-
tzuetara hedatu zen.Garai haietatik gel-
ditzen direnak izutzeko moduko testi-
gantzak eta errekorrak dira.Tira,bat gu-
txiago orain,herenegun AEBetako ema-
kumezkoen 4x100eko taldeak 1985eko
AEDekoari errekorra kendu ziolako.

Madison, Felix, Knight eta Jeter lauko-
teak 40.82ko marka egin zuten, eta
orain AEDetako atletek gizakiago dirudi-
te. Hor diraute, baina, oraindik, disko
jaurtiketako markek, Marita Kochen
400 metrokoak, eta Jamila Kratotxvilo-
va txekiarraren 800 metroko 1.53.28
beldurgarriak —1983an lortua—. Baita
Florence Griffithen 100 metroko biak
ere. Gizakiaren irabazteko grina zer-no-
lakoa izan daitekeen erakusten duten
markak dira, eta orain bat gutxiago gel-
ditzen da, ustez lege onean lorturikoa.
Atzo bezala, mamuak berriz.

‘Betweenland’
Imanol Magro

Bat 
gutxiago
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Atletismoa
p20 KILOMETRO IBILKETA (E)
DDominak
1. E. Laximanova (Errusia)
2. O. Kaniskina (Errusia)
3. S. Quieyang (Txina)

p5.000 METROKOA (G)
DDominak
1. M. Farah (Britainia Handia)
2. D. Gebremeskel (Etiopia)
3. T. Longosiwa (Kenya)

p800 METROKOA (E)
DDominak
1. M. Savinova (Errusia)
2. C. Semenya (Hegoafrika)
3. E. Poistogova (Errusia)

pGORAKO JAUZIA (E)
DDominak
1. A. Txitxerova (Errusia) 
2. B. Barrett (AEB)
3. S. Xkolina (Errusia)

p4X400 METROKOA (E)
DDominak
1. AEB
2. Errusia
3. Jamaika

p4X100 METROKOA (G)
DDominak
1. Jamaika
2. AEB
3. Trinidad eta Tobago

pXABALINA JAURTIKETA (G)
DDominak
1. K. Walcott (Trinidad-Tobago
2. O. Pitnitsia (Ukraina)
3. A. Ruuskanen (Finlandia)

Piraguismoa
pK-1.200 METROKOA (G)
DDominak
1. Ed McKeever (Britainia Handia)
2. Saul Craviotto (Espainia)
3. Mark de Jonge (Kanada)

pC-1.200 METROKOA (G)
DDominak
1. Juri Txeban (Ukraina)
2. Jeugeni Xuklin (Lituania)
3. Ivan Xtil (Errusia)

pK-1.200 METROKOA (E)
DDominak
1. Lisa Carrington (Austrlia)
2.Inna Osipenko-Radomska (Uk.)
3. Natasa Doutxev-Janics (Hun.)

pK-2.200 METROKOA (G)
DDominak
1. Postrigai-Diatxenko (Errus.)
2. Piatruxenka-Makhneu (Biel.)
3. Heath-Schofield (B. Handia)

Gimnastika errit.
pBANAKAKOA (E)
DDominak
1. Eugenia Kanaeva (Errusia)
2. Daria Dmitrieva (Errusia)
3.Liubou Txarkaxina (Bielorrusia)

Pentatloi moder.
pBANAKAKOA
DDominak
1. D. Svoboda (Txekiar Errep.)
2. Z. Cao (Txina)
3. A. Marosi (Italia)

Boxeoa
p49 KILOZ AZPIKOA (E)
DDominak
1. S. Zou (Txina)
2. K. Pongprayoon (Tailandia)
3. P. Barnes (Irlanda)
3. A. Airapeti (Errusia)

p56 KILOZ AZPIKOA (G)
DDominak
1. L. Campbell (Britainia Handia)
2. J. Nevin (Irlanda)
3. S. Shmizu (Japonia)
3. A. Alvarez (Kuba)

Borroka librea
p60 KILOZ AZPIKOA (G)
DDominak
1. T. Asgarov (Azerbajan)
2. B. Kudukov (Errusia)
3. C. Scott (AEB)
3. Y. Dutt (India)

p84 KILOZ AZPIKOA (G)
DDominak
1. S. Sharifov (Azerbajan)
2. J. Espinal (Puerto Rico)
3. H. Marsagis (Georgia)
3. E. Lashgari (Iran)

p120 KILOZ AZPIKOA (G)
DDominak
1. A. Taimazov (Uzbekistan)
2. D. Modzmanaxvili (Georgia)
3. K. Ghasemi (Iran)
3. B. Mahov (Errusia)

Txirrindularitza
pMENDIKO BIZIKLETA (E)
DDominak
1. Julie Bresset (Frantzia)
2. Sabine Spitz (Alemania)
3. Georgia Gould (AEB)

Bela
pELLIOTT 6 METROKOA (E)
DDominak
1. Espainia
2. Australia
3. Finlandia

Finalak
12:00.Atletismoa.Maratoia (G).
14:00.Boleibola.Errusia / Brasil
(G).
14:00.Boxeoa.52 kiloz azpikoa
(G).
14:30.Txirrindularitza.Mendiko
bizikleta (G).
14:45.Boxeoa.60 kiloz azpikoa
(G).

15:03.Borroka.66 kiloz azpikoa (G).
15:15.Boxeoa.69 kiloz azpikoa (G).
15:16.Gimnastika erritmikoa.Talde-
kakoa (E).
15:45.Boxeoa.81 kiloz azpikoa (G).
15:48.Borroka.96 kiloz azpikoa (G).
16:00.Eskubaloia.Suedia / Frantzia
(G).
16:00.Saskibaloia.AEB / Espainia
(G).

15:45.Boxeoa.91 kilotik gorakoa
(G).
16:50.Waterpoloa.Kroazia / Italia
(G).
19:00.Pentatloi modernoa.Ema-
kumezkoa.

Telebistak
11:45.TVE1.15:00ak arte zuzene-

an,eta gero 16:00etatik 02:00eta-
ra.
06:00.Teledeporte.10:25ak arte
laburpenak,eta ondoren zuzene-
an,21:00ak arte.
11:45.France2.13:00ak arte zuze-
nean,eta gero 14:55etik 20:00eta-
ra.
09:00.France3.12:00ak arte zu-
zenean,eta gero12:55etik 14:55era.

JEmaitzak

1.AEB 42 29 29 100
2.Txina 38 26 21 85
3.Britainia Handia 28 15 18 61
4.Errusia 21 25 31 77
5.Hego Korea  13 7 7 27
6.Alemania 10 19 14 43
7.Frantzia 10 9 12 31
8.Hungaria 8 4 5 17
9.Australia 7 16 12 35
10.Italia 7 6 8 21
11.Herbehereak 6 5 8 19
12.Kazakhstan 6 0 4 10
13.Japonia 5 14 17 36
14.Zeelanda Berria 5 3 5 13
15.Iran 4 5 3 12
16.Jamaika 4 4 4 12
17.Ukraina 4 3 9 16
18.Ipar Korea 4 0 2 6
19.Espainia 3 9 4 16
20.Bielorrusia 3 4 5 12
21.Brasil 3 3 8 14
22.Kuba 3 3 4 10
23.Txekiar Errepublika 3 3 3 9
24.Hegoafrika 3 2 1 6
25.Etiopia 3 1 3 7
26.Errumania 2 5 2 9
26.Danimarka 2 4 3 9
28.Kenya 2 3 4 9
29.Polonia 2 2 6 10
30.Azerbajan 2 2 5 9
31.Turkia 2 2 1 5
32.Kroazia 2 1 1 4
33.Suitza 2 1 0 3
34.Kanada 1 5 12 18
35.Kolonbia 1 3 4 8
36.Suedia 1 3 3 7
37.Georgia 1 3 2 6
37.Mexiko 1 3 2 6
39.Irlanda 1 1 3 5
40.Argentina 1 1 2 4
40.Lituania 1 1 2 4

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.
40.Eslovenia 1 1 2 4
43.Norvegia 1 1 1 3
43.Tunisia 1 1 1 3
45.Dominikar Errepub. 1 1 0 2
46.Uzbekistan 1 0 3 4
46.Trinidad eta Tobago 1 0 3 4
48.Letonia 1 0 1 2
49.Algeria 1 0 0 1
49.Bahamak 1 0 0 1
49.Grenada 1 0 0 1
49.Venezuela 1 0 0 1
53.Tailandia 0 2 1 3
54.Egipto 0 2 0 2
55.India 0 1 4 5
56.Mongolia 0 1 3 4
56.Eslovakia 0 1 3 4
58.Armenia 0 1 2 3
58.Belgika 0 1 2 3
58.Finlandia 0 1 2 3
61.Bulgaria 0 1 1 2
61.Estonia 0 1 1 2
61.Indonesia 0 1 1 2
61.Malaisi 0 1 1 2
61.Puerto Rico 0 1 1 2
61.Taipei 0 1 1 2
68.Botswana 0 1 0 1
68.Zipre 0 1 0 1
68.Guatemala 0 1 0 1
68.Portugal 0 1 0 1
72.Grezia 0 0 2 2
72.Moldavia 0 0 2 2
72.Qatar 0 0 2 2
72.Singapur 0 0 2 2
76.Afganistan 0 0 1 1
76 .Bahrain 0 0 1 1
76 .Hong Kong 0 0 1 1
76 .Saudi Arabia 0 0 1 1
76 .Kwait 0 0 1 1
76 .Maroko 0 0 1 1
76 .Tajikistan 0 0 1 1

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.

JDominakOharra: Atzo 22:30etatik aurrera jokatu
ziren finalak kontuan hartu gabe.
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Xabier Fernandez eta Iker
Martinez marinelek urrezko 
domina lortu zuten 2004ko
Atenasko Jokoetan. BERRIA

U rrezko marinel bilakatu ziren Xa-
bier Fernandez (Ibarra, Gipuzkoa,

1976) eta Iker Martinez (Donostia, 1977)
2004. urteko Atenasko Olinpiar Jokoe-
tan. Garaile izan ziren belan, 49er klase-
an. Sekulako garaipena izan zen haien-
tzat, are gehiago kontuan hartuta aurre-
ko bi urteak bereziki gogorrak izan zirela
euskal kirolarientzat.

2002. urtean goia jo zuten bi marine-
lek, Munduko eta Europako txapelketak
irabazi baitzituzten Martinezek eta Fer-
nandezek. Atenaserainoko bidea, ordea,
aldapan gora jarri zitzaien, lesioek gogor

jo zituztelako bi kirolariak. Lesio horien
zama, hala ere, gainetik kendu zuten
Olinpiar Jokoetan, eta urrezko domina
lepotik zintzilikatzea lortu zuten, lan bi-
kaina eginez.

Marinelen lan horrek izan zuen segida,
eta Pekingo Olinpiar Jokoetan ere po-
diumean egon ziren Martinez eta Fer-
nandez. 2008 hartan, zilarrezko domina
eskuratu zuten.

Aurten, Londresen, zortea ez dute
alde izan bi kirolariek, eta ezin izan dira
49er klaseko dominak eskuratzeko
lehian sartu.,Edurne Elizondo

Atzera begira 

D2004
Iker Martinez,
Xabi Fernandez

Edurne Elizondo  Iruñea

O linpiar Jokoek irauten
duten denbora telebis-
tari so pasatzen duten

horietakoa da Miren Leon (Iru-
ñea, 1975). Atletismoa gustuko
du, baina, batez ere, judo borrokei
erreparatzen die. Ezin bertzela
izan, bizitza osoa judoaren mun-
duan murgilduta eman duela
kontuan hartuta. Entrenatzaile
da orain, baina tatamira lehiatze-
ra igotzen zen garaia, oraindik
ere, emozio biziz gogoratzen du
nafarrak. Leonen oroitzapenen
artean, noski, toki berezia dute
Sydneyko 2000. urteko Olinpiar
Jokoek. Orduko haietan, Leonen
borrokekin gozatu ahal izan zu-
ten Olinpiar Jokoek irauten du-
ten denbora telebistari so pasa-
tzen duten horiek. Olinpiar kiro-
lari bilakatu zen judoka 2000. urte
hartan, eta diplomarekin itzuli
zen etxera, zazpigarren sailkatu
baitzen bere kategorian (52 kiloz
azpikoena).

Iruñeko Arrotxapea auzoko
bere kiroldegian dauka diploma
judoka ohiak, Leon kiroldegian,
paretan zintzilikatuta. Olinpiar
Jokoek eman zioten saririk ga-
rrantzitsuena, hala ere, ez da hori.
«Nik argi nuen gozatzera joan
nahi nuela; ongi pasatu nahi
nuen, eta esperientzia polit bat
bizi; hori lortu nuen, eta horixe
izan zen saririk ederrena», nabar-
mendu du.

Malkoak ageri zaizkio begietan
hasiera ekitaldiko desfilea gogo-
ratzen duenean. «Besta handi bat
zen hura; kirolari guztiak elkarre-
kin ginen, sekulako besta giroan,
eta gero estadiora sartu, eta mila-
ka eta milaka pertsonaren txalo-
ak jaso genituen. Biziki hunkiga-
rria izan zen».

Une horrek garrantzi berezia
izan zuen Leonentzat, Olinpiar
Jokoetan aritu ahal izateko gogor
egin zuelako borroka. «2000. urte
hura hagitz gogorra izan zen».
Zazpi lehiaketatan parte hartu
behar izan zuen, munduko one-
nekin batera. «Europako bost
onenen artean gelditu behar
nuen Jokoetara joateko txartela
eskuratzeko. Herbehereetan

jokatu zen azkena. Banekien
finalerako sailkatuz gero Syd-
neyn egonen nintzela. Eta lortu
nuen. Une hartan sentitu nuen
emozioa sekulakoa izan zen.
Ametsa bete nuen».

Txapeldunaren aurka
Sydneyra ailegatu arte, hala ere,
Leon ez zen erabat jabetu lortuta-
koaz. Han, tatamira igo zen lehen-
dabiziko aldian, ametsa benetan
eskuko hatzekin ukitzen ahal
zuela sentitu zuen. «Jende pila ze-
goen; ez nintzen ohitua, judo
ikustera normalean ez baita jen-
de anitz etortzen. Hori ere zirrara-
garria izan zen».

Legan Verdecia kubatarra izan
zuen lehen aurkari. Gerora,
urrezko domina lepotik zintzili-

katu zuen kirolaria, alegia. «Bo-
rroka hagitz ongi prestatu nuen,
eta markagailuan aurretik jarri
nintzen hasieran. Baina galdu
egin nuen azkenean. Ezin nuen si-
netsi Verdecia menperatzeko gai
nintzenik».

Jokoetara joateko egindako lan
psikologikoa nabarmendu du Le-
onek. «Lehian bakarrik ari zare-
nean, garaipenak zureak dira ba-
karrik, baina porrotak ere bai. Ez
da erraza presioari aurre egitea».

Ongi moldatu zela uste du
judoka ohiak, hala ere. Eta lortu
zuela helburu nagusia: gozatzea.
«Bigarren borrokan, Carolina
Mariani argentinarra izan nuen
aurkari. Hagitz ona zen, Mundu-
ko txapeldunordea, baina irabazi
egin nion». Olinpiar Jokoetan
borroka bat irabazteak duen
garrantziaz gerora jabetu da
gehiago Leon.

Herbehereetako Deborah Gra-
venstijnek utzi zuen brontzea ira-
bazteko lehiatik at Leon. «Borro-
ka gogorra izan zen. Baina harro
bukatu nuen lehiaketa. Hagitz
kontent. Ez dut sekula ahaztuko
Jokoetan bizi izandakoa».

Pozik, harro eta diplomarekin 

Miren Leon judoka ohi nafarra
zazpigarren sailkatu zen Sydneyko
2000. urteko Olinpiar Jokoetan.
Esperientzia biziki gozatu zuela
nabarmendu du, bereziki, kirolariak.

Miren Leon, Kenji Uematsurekin entrenatzen, Sydneyko Olinpiar Jokoetan. GORKA ZABALETA

Laburrean
pAgur lehiaketari.
Espainiako Txapel-
ketan agur erran zion
Miren Leonek lehia-
ketari, 2008. urtean.
2005ean, hanka
hautsi zuen, baina
lesioa gainditzea lor-
tu zuen. Tatamian
erran nahi zuen agur
kirolariak. 2009an,
alaba izan zuen
pEntrenatzaile.
Bere kiroldegian
haurren entrenatzai-
le da orain Miren
Leon. Nafarroako
Judo Federazioare-
kin ere aritzen da.
Harrobia ona dela
nabarmendu du, ju-
doak baduela zale-
tasun handia Nafa-
rroan.

Jende pila zegoen; 
ez nintzen ohitua, judo
ikustera normalean ez da
jende anitz etortzen eta»
MIREN LEON
Judoka ohia

‘‘



DLaburrak
J
Istripua 
BELA›Elliott moda-
litatean Espainia eta
Australia aritu ziren
atzo lehian.Une ba-
tez,elkar jo ere egin
zuten,eta belarik ga-
be gelditu ziren aus-
traliarrak.Espainiak
irabazi zuen urrea.

A
Kolpearen indarra. Eman zion ederra Hee-Jin Kim hegokorearrak baloiari, ileak tankera horretan
gelditzeraino eman. Japoniaren kontra jokatu zuen atzo, brontzezko domina lortzeko partida. Grinaz eta indarrez

saiatu ziren hegokorearrak, baina japoniarrentzat izan zen brontzea emakumezkoen boleibolean. Jokoen historian
lortzen duten seigarren domina da hori. Urrezkoak dituzte bi, zilarrezkoak bi eta brontzezkoak beste bi. G. CADDICK / EFE

TASek ez du aintzat hartu
Suediaren helegitea
TRIATLOIA›Kirol Arbitratze
Epaitegiak (TAS) ez du aintzat
hartu Suediako Olinpiar Batzor-
deak egindako eskaera, eta
bere horretan geldituko dira
emakumezkoen triatloiko
dominak. Lisa Norden triatloila-
ri eman zioten zilarrezko domi-
naren ordez urrezkoa emateko
eskatu zuen Suediak, helmu-
gan ateratako argazkiak Nicola
Spirig suitzarrarekin batera iritsi
zela erakusten duela argudiatu-
ta. TASeko epaileak atzo ikusi
zuten berriro argazkia, eta alda-
ketarik ez egitea ebatzi zuten .

Park hegokorearrak
Dokdoren alde egin du
FUTBOLA›Tentsio diplomatiko
handia sortu da azken orduo-
tan Japoniaren eta Hego Korea-
ren artean Hego Koreako presi-
dente Le Myung-bak Dokdo
uharteetan izan delako, haren
jabetza aldarrikatuz. Jong-woo
Park futbolariak ez zuen atzo
aukera alferrik galdu eta Japo-
niaren kontra jokatutako parti-
daren ostean Dokdo gure
lurraldea da zioen pankarta
atera zuen. Hirugarren postua
erabakitzeko partida jokatu
zuten biek atzo, eta Hego Kore-
ak irabazi zuen (2-0).

AzkenaDberria
2012ko abuztuaren 12a

B rontzezko domina: Oscar Pistorius,
Olinpiar Jokoen historian hanketan

protesiak dituen lehenengo atletaren-
tzat.Gogor lan egin ezkero nahi duzun
hori lor dezakezula frogatuz denoi eman
digun erakustaldiarengatik, izen han-
dien itzalean estadio guztia zutik jartzea
lortu duelako.Eta,batez ere,domina
hau ematen diot,berak hainbestetan ai-
patu duen leloarengatik : «bat ez da
ezindua dauzkan ezintasunengatik,bai-
zik gai da dauzkan ahalmenengatik».

Zilarrezko domina: Sarah Attar, Olin-
piar Jokoen historian lehenengo aldiz
Saudi Arabia ordezkatu duen emaku-

mezkoa izateagatik. Ez dago beste atle-
ten neurrian, baina sinbolo bat bihurtu
da emakumezkoen eskubideen borro-
kan. Hala ere, oraindik egiteko asko
dago: Saudi Arabiako prentsak eta he-
dabideek entzungor egin diote, irekiera
ekitaldian gizonezkoen atzetik joan be-
har izan zuen, «Olinpiar Jokoetako ema-
galduak» kanpaina hasi dute Twittte-
rren Saudi Arabian. Baina, lehenengoa
izatean, pauso garrantzitsu bat eman
du oraindik emakumeei oinarrizko esku-
bideak ukatzen zaizkien lurralde batean.

Urrezko domina: Usain Bolt, 100 eta
200 metrotako lasterketetan elkarren

segidako bi Olinpiar Jokoetan urrea ira-
bazteagatik. Ez dago zalantzarik, jokoe-
tako pertsonaia famatuena izan da. De-
nok geunden haren zain, erantzungo ote
zuen zain. Eta, 200 metrotako finalean
behatza ezpainetan bermatuz esan zien
isiltzeko bera zalantza egin zuten guz-
tiei. Eta, horrez gain, nire podium parti-
kularraren gorenean dago, momentu
honetan menderaezina izateagatik,
hark bere inguruan sortu duen pertso-
naiarengatik, bere bromengatik, mundu
osoan zehar milioika pertsona telebis-
taren aurrean biltzeagatik. Finean, Bolt
izateagatik.

‘London calling’
Garazi Goia
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Bihar (12:00). Aurkezpena.
,Prentsaren begiratua.
,Londrestik zuzenean.
Unai Zubeldia 
eta Imanol Magro.
, ’Thamez’atala.Danel
Agirre Berlindik.
,Gonbidatuak.Maialen
Chourraut eta Ander Elosegi
piraguistak. Brontzea lortu
du batak; diploma, besteak.
,Tertulia.Julen Etxeberria
eta Enekoitz Telleria.
,Eguneko kantua.

berriaTB



2016ko Rio de Janeiroko Jokoen irudia, herenegun, Londresko Jokoen amaiera ekitaldian. MICHAEL KAPPELER / EFE

berria
2012ko abuztuaren 14a

Besoak zabal-zabal 
Amaitu dira Jokoak Londresen,eta Rio de Janeirok  hartu du lekukoa,

brasildarren erara,besoak-zabal-zabal,eta pasioz.

Lau urte baino gutxiago falta dira.Hasi da atzerako kontua.

A maierari beste kutsu bat ematea
zen asmoa.Poetikoagoa,kolore-

tsuagoa.Edo horretan saiatzea,behin-
tzat.Idaztea Copacabanan eta Ipane-
man olatuek ez dutela kresal usainik sor-
tzen airean; samba eta bossa nova doi-
nuz lehertzen direla.Idaztea Copacaba-
nan eta Ipaneman olatuek ez dutela bitsik
sortzen hondarretan; cachaça eta caipi-
rinha zukutan desegiten direla.Idaztea...

Baina alferrik da hangoari hemendik
heltzea. Hangoari buruz hitz egin deza-
tela hangoek. Hitz egin dezala poetak.
Hitz egin dezala Vinicius de Moraesek.

Buenos Airesen grabatu zuten disko
hura,1970ean,La Fusa estudioetan.Vi-
nicius de Moraes poeta eta musikariak,
Toquinho haren lagun banezinak eta ha-
ren gitarrak,eta Maria Bethaniaren aho-
tsak.Har litezke handik Brasili buruzko
erreferentziak nahi adina,hangoaz bus-

ti,blai egiteraino.Baina bada ale
bat bereziki ongi islatzen due-
na hango pentsaera eta jardu-

na.Tarde em Itapoadu izena
abestiak.Ederra da,baina are

ederragoa Viniciusek egiten dio
sarrera.Abestiaren jatorriari bu-

ruz hasten da,Itapoan egindako arra-
tsalde pasa bati buruz,zer asma zeuden
batean «una tarde de total vagabunda-
je» sortu zutela «chupando una ca-
chaçita, a veces bebiendo un agua de
coco».Umorez ari da,baina pentsakor
jartzen da hurrena: «Y despues, con la
mirada perdida en el encuentro de cielo
y mar, bien despacito, parece que senti-
mos toda la tierra rodar...».

Citius, mais veloz esaten da han; al-
tius, mais alto; eta fortius, mais forte.
Zutaberako izenburua badaukat. Kredi-
tazioa falta.

‘Citius, altius, fortius’
Enekoitz Telleria

Arratsalde
pasa Itapoan
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Euskal kirolariak DEuskal kirolariek hiru brontze 

eta sei olinpiar diploma eskuratu dituzte.

Jokoetako izarrak DBolt, Phelps, Felix, Kanaeva...

Londresen nabarmendu diren kirolarien argazki bilduma.

Izenak eta ezinak DHandiak izan dira batzuek eginda-

ko balentriak, baina baita egindako hanka sartzeak ere.
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Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

F utboleko Espainiako se-
lekzioa —Iker Muniain,
Javi Martinez, Ander He-

rrera, Cesar Azpilikueta eta Iñigo
Martinez tartean zirela—, Xabi
Fernandez eta Iker Martinez, eta
Leire Olaberria. Hiru apustu ho-
riek seguru samarrak zirela ziru-
dien Londresko Olinpiar Jokoak
hasi aurretik. Baina hirurek huts
egin dute; eta nola, gainera! Hor
geratu dira herren euskal kirola-
riak, ustez indar handiena zegoen
diziplinetan. Baina izar berriak
agertu dira indarrean: Maider Un-
da, Maialen Chourraut eta esku-
baloiko Espainiako selekzioa,
emakumezkoena (Eli Pinedo, An-
drea Barno, Nely Carla, Patricia
Elorza eta Jorge Dueñas). Hortxe
euskal kirolarien brontzezko hiru
dominak.

Olinpiar diplomak, berriz, sei
izan dira: Ander Elosegik, pira-
guismoan (laugarren); Sugoi
Uriartek, judoan (bosgarren); Pa-
blo Carrerak, olinpiar tiroan (sei-
garren); Ophelie Aspordek, ur ire-
kietako hamar kilometrokoan
(seigarren); Ainhoa Muruak, tria-
tloian (zazpigarren); eta eskuba-
loiko Espainiako selekzioak, Ju-
len Aginagalde, Mikel Arrizaba-
laga eta Eduardo Gurbindo
tartean zirela (final-laurdene-
tan). Orain dela lau urte Pekinen
lortutakoa kontuan hartuta —zi-
larrezko domina bat, brontzezko
bi, eta zortzi diploma—, koska bat
behera egin dute euskal kirola-
riek, itzalean geratu direlako us-
tez izar handienak zirenak. 31
euskal kirolarietatik hamabost
itzuli dira dominaren batekin edo
olinpiar diplomarekin, eta hama-
sei geratu dira esku-hutsik. One-
tik eta txarretik, denetik izan da
Londresen.

Maider Unda. Harrigarria
arabarrak eman zuen maila. Kon-
fiantza handia eman zion Burmaa
Ochirbat mongoliarrari lehen al-
diz irabazteak, eta oso sendo iritsi
zen finalerdietara. Stanka Zlate-
va Hristova bulgariarraren aurka
galdu ondoren, erakustaldi polita
eman zuen Vasilisa Marzaliuk
bielorrusiarraren aurka. Bron-
tzea, eta saria ibilbide luze bati.
Xabi Fernandez eta Iker
Martinez. Volvo Ocean Race
proba gogorra amaitu berritan iri-

tsi ziren Olinpiar Jokoetara, ia
prestaketarik gabe, eta hasieratik
ibili ziren ezinean. Bizkarreko le-
sioa izan zuen Fernandezek, eta
horrek ere ez zuen lagundu. Ate-
nasen eta Pekinen domina irabazi
zuten, baina finaletik kanpo gera-
tu ziren Londresen, oso apal aritu-
ta.
Ainhoa Murua. Zazpigarren
postua eta diploma zarauztarra-
rentzat. Proba guztian ibili zen au-
rreko multzoan, eta korrikako az-
ken zatian bakarrik galdu zituen
metro batzuk. Denboraldi guz-
tian erakutsi duen moduan, mun-
duko onenengandik oso gertu da-
go gaur egun, dominen borroka-
tik minutu eskasera geratu zela-
ko.
Zuriñe Rodriguez. Izugarri
sufritu zuen triatloiko hiru dizi-
plinetan, eta negar batean amai-
tu zuen proba, 44. postuan, Nicola
Spirig suitzarrarengandik ia be-
deratzi minutura. Adibide gisa,
harena izan zen denborarik txa-
rrena korrikako saioan. Debut go-
gorra, baina esperientzia gisa, bi-
kaina, ikasteko balioko diolako. 
Juanjo Aranburu. Pekingo
zortzigarren postuarekin iritsi
zen Londresera, gutxienez finale-
an sartzeko helburu argiarekin.
Baina 23. postuan amaitu zuen
sailkatzekoa. Ohiko mailatik oso
behera, kontzentrazioari eutsi
ezinik, ezin izan zuen orekatu ha-
siera txarra. Hamar tiro huts egin
zituen denera, eta asko da hori ti-
roan.
Pablo Carrera. Diplomaren
bila joan zen, eta diplomarekin
itzuli zen etxera. Pistolarekin, 
10 metrokoan, markarik onene-
tan laugarrenarekin sartu zen fi-
nalean, dominaren bat lor zezake-
ela sinetsita, baina seigarren
amaitu zuen azkenean. 50 metro-
koan, berriz, ezinean ibili zen. 
22. postuan amaitu zuen proba
hori, onenengandik urrun.
Ander Elosegi. Domina zeu-
kan buruan, eta horregatik gera-
tu zen jota laugarren postuare-
kin. Estanguet, Tasiadis eta Mar-
tikan. Hiru erraldoi agertu ziren
finalean, eta Pekingo sentipen
berberarekin amaitu zuen irun-
darrak, laugarren postuan, era-
bat jaitsiera ona egin gabe. Goi-
goi mailan dagoela berretsi zuen,
hala ere.
Maialen Chourraut. Urrez-
ko domina nahi zuen, eta gozame-
na ez zen erabatekoa izan bron-
tzea kolkoratuta —97 ehunenera
geratu zitzaion urrea—. Sailka-
tzekoan, denborarik onena lortu
zuen; finalerdietan, denbora one-
netan bigarrena, eta finalean, au-
rrea hartu zioten Emilie Fex fran-
tziarrak eta Jessica Fox australia-
rrak. Arrakasta aparta, hala ere,
lasartearrarena. Munduko one-
nen pare dago gaur egun. 
Oiana Blanco. Oso prestake-
ta onarekin eta burua inoiz baino
hobeto landuta iritsi zen Londre-
sera, baina Tomoko Fukumi japo-
niarra egokitu zitzaion lehen bo-
rrokan —lehen zerrendaburua—,
nahi ez zuen aurkaria. Irabazteko

Itzal gehiegirekin
Euskal kirolariek brontzezko
hiru domina eta sei olinpiar
diploma eskuratu dituzte
Londresko Olinpiar Jokoetan.

Maider Unda, amorru biziz oihuka, brontzea eskuratu ondoren. J. BRADY / EFE

Sugoi Uriarte, negarrez, brontzerik gabe geratu ostean. MARCELO SAYAO / EFE



03berria
2012ko abuztuaren 14a Euskal kirolariakD

zorian egon zen oriotarra, baina
urrezko borrokan etsi egin behar
izan zuen. Pena, gauza handiren
bat egin zezakeelako.
Kiyoshi Uematsu. Onena
eta txarrena egiteko gai da, eta le-
henengo borrokan geratu zen jo-
koetatik kanpo, Mansur Isaev
errusiarraren aurka galduta 
—urrea irabazi zuen gero Isae-
vek—. Koska hori igarota, askoz
samurragoa zeukan bidea, baina
urrezko borrokan galdu zuen.
Zaila izango du beste joko batzue-
tan parte hartzea.
Sugoi Uriarte. Kolpe latza
hartu zuen gasteiztarrak domina
hain gertu eduki eta, epaileen era-
bakiak tarteko, bosgarren pos-
tuarekin etsita. Baina, hotzean,
oso emaitza ona da arabarrarena.
Goiz zoragarri baten ostean, pe-
nalizazio eztabaidagarri baten
eraginez galdu zuen brontzezko
domina Jun-Ho Cho hego korea-
rraren aurka.
Jonathan Castroviejo. Az-
ken unean deitu zioten, Samuel
Sanchez ordezkatzeko, eta maila
harrigarria eman zuen bizkaita-

rrak bi diziplinetan. Errepideko
proban ihes eginda ibili zen egun
guztian, eskatu zioten lana ederki
eginda, eta erlojupekoan bedera-
tzigarren amaitu zuen azkenean;
hortaz, diploma eskuratzeko pos-
tu bakarra falta izan zitzaion. Go-
raipatzekoa.
Leire Olaberria. Hasi eta bu-
katu, bere mailatik oso behera ibi-
li zen ikaztegietarra. Postu ona
lortu zuen abiadako irteeran 
—seigarrena—, baina lehertu
egin zen puntuazioan, itzulia ira-
bazteko zorian zegoela. Hortik
aurrera, ez zuen bururik altxatu.
Erabat triste, amore emanda,
bere jardun apalari arrazoirik
aurkitu ezinik joan zen etxera.
Juan Peralta. Lehen Olinpiar
Jokoak, eta hamargarren postua.
Emaitza ona. Bigarren aukeran
lortu zuen finalerdietara pasa-
tzea, oso multzo zailean, eta seiko
finalean sartzeko zorian egon zen
gero. B finalean, azkenean, lehen
bi postuekin diploma eskuratzen
saiatu zen arren, laugarren azke-
nean. Etorkizunerako irakasgai
polita nafarrarentzat.

Hodei Mazkiaran. Keirina
zen haren proba, eta abiaduran
aritu behar izan zuen. Probari
ekin, eta eserlekua hautsi zi-
tzaion. Azkenaurreko postuan
egin zuen aurrera, eta Shane Per-
kins australiarrak kanporatu
zuen gero. Final-hamaseireneta-
ko bigarren aukera zailean ere
ezin aurrera egin azkenean. Tris-
te samar amaitu zuen.
Mikel Odriozola. Lasterketa
azkarra izango zela jakitun, ohi
baino biziago ekin zion probari,
eta eutsi egin zion aurrekoen
erritmoari lehen zazpi-zortzi kilo-
metroetan. Baina hustu egin zen
15. kilometrotik aurrera, eta izu-
garri sufritu zuen. 3.45 orduko
marka egin nahi zuen, eta 4.02.48
egin zuen azkenean. Erabat jota
amaitu zuen, 42. postuan. 
Ophelie Aspord.Azken une-
an sailkatu zen Olinpiar Jokoeta-
rako, eta maila bikaina eman
zuen. Atzetik aurrerako lasterke-
ta egin zuen Aviron Baionako ige-
rilariak, 19. postuan zihoalako le-
hen itzulian. Esprintari esker lor-
tu zuen azkenean diploma,

seigarren postuan amaituta. Oso
gaztea da oraindik, eta zeresana
eman dezake etorkizunean.
Eli Pinedo, Nely Carla,
Patricia Elorza, Andrea
Barno eta Jorge Dueñas.
Hego Korearen aurka 27-31 gal-
duz ekin zieten jokoei, eta Hego
Korearen aurka 29-31 irabazita
kolkoratu zuten brontzezko do-
mina. Dueñasek bikain asmatu
du taldeari oreka ematen, eta Pi-
nedo eta Carla goi mailan aritu
dira. Minutu gutxiago izan dituz-
te Elorzak eta Barnok, baina arra-
kasta handia lortu dute denek. 
Eduardo Gurbindo, Mikel
Agirrezabalaga eta Julen
Aginagalde. Lehiaketa gora-
beheratsua egin ondoren, Ac-
cambrayk azken segundoan sar-
tutako golaren eraginez geratu zi-
ren finalerdietatik kanpo,
Frantziaren aurka 22-23 galduta.
Diploma, gutxien-gutxienez, bai-
na diploma garratza. Jokoetako
hasierako zazpiko onenean sartu
zuten Julen Aginagalde.
Iker Muniain, Javi Marti-
nez, Cesar Azpilikueta,
Ander Herrera,Iñigo Mar-
tinez. Japonia eta Hondurasen
aurka 0-1 galdu eta Marokoren
aurka 0-0 berdindu ondoren, az-
ken postua eta etxera. Urrea bu-
ruan zuen Espainiako selekzioak,
eta kolpe handia hartuta itzuli
zen etxera. Golik sartu gabe, eta
oso kaskar arituta.

Maialen Chourraut, brontzezko domina irabazi berritan. ORESTIS PANAGIOTU / EFE

Eli Pinedo, brontzea lortzeko partidan Hego Koreari sartutako gol bat ospatzen. MARCELO SAYAO / EFE

H asiera ekitaldiko
hotzikarak betiko

gogoan edukiko ditut. Zer
izan zen hura? Zenbateko
sentimendu saltsa mun-
duaren erdi-erdian eseri-
ta; Good morning, sir!
Inoiz ez nuen pentsatuko
hainbeste militar hain
aurpegi onarekin agurtuko
nituenik, baina hori ere
egin dugu... lanaren izene-
an. Pi-pi-pi. Hogei egun,
bizpahiru kontrol egune-
ko, gerrikoa hirurogei bat
aldiz kendu eta jarri, orde-
nagailua, giltzak, sakela-
koa... Where are you
from? Galdera sakona
hori ere. Zer esan Djokovi-
cen ondoan sentitu nuen
zirraraz; maisua zinen
lehen, Roger, eta zerbait
gehiago zara orain, ezez-
koa eman zenidan arren.
Niretzat, Jelena, Isinbaie-
va gehienentzat, bi aldiz

hitz egin duzu nirekin, bie-
tan ezetz, baina zeinen
harro geratu naizen saia-
tuta. Kobe Bryant, LeBron
James, Usain Bolt, Micha-
el Phelps, Serena
Williams, Bradley Wig-
gins... Zuen ondoan egon
naizela esan ahal izango
diet denei. Harro.

Eta gureak, noski. Oia-
na, Maialen, Ander, Sugoi,
Leire, Jonathan, Eli, Mai-
der, Mikel, Jorge... Ohorea
izan da zuei segika lan egi-
tea. Handi sentiarazi nau-
zue, eta gutxienekoa do-
minak eskuratzea dela ira-
katsi didazue. 18 urterekin
ez neukan oso argi handi-
tan zer izan nahi nuen, eta
kazetaritzari heldu nion.
22rekin ere ez neukan hain
argi zer egin nahi nuen,
baina euskara eta kazeta-
ritza uztartzea erabaki
nuen. 30ekin askatu zait
korapiloa. Azkenean. Sen-
timenduak elkarri kolpeka
jarri dizkit Londresek, eta
gozamena izan da handi-
tasun hau bertatik bertara
bizi ahal izatea. Sentipen
horiek zati txikitan Euskal
Herriraino iritsi direlakoan,
besarkada handi bana de-
noi!

‘Off the record’
Unai Zubeldia

Handitan? Kazetari
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Michael Phelps
IGERIKETA›Olinpiar
Jokoek inoiz izan
duten kirolaririk lau-
datuenaren agurre-
koak izan dira Lon-
dresko Jokoak.
Marka egin du mar-
kak apurtuz: 22
domina lau jokotan.
18 urrezkoak, bi zila-
rrezkoak eta bi bron-
tzezkoak. Kostako
da beste inor haren
parera iristea. HANNI-
BAL / EFE

Usain Bolt
ATLETISMOA›Ize-
nondo guztiak ahitu
ditu Londresen. 100
eta 200 metrokoak
bi Olinpiar Jokotan
jarraian irabazi
dituen lehen atleta.
4x100ekoan Jamai-
karekin urrea eta
munduko marka
eginda esan zien
agur jokoei. Eta
hobetzeko tartea
dauka. CHRISTIAN

CHARISIUS / EFE

Kohei Uchimura
GIMNASTIKA›Ederki
gainditu du erronka.
Urrezko olinpiar
domina zen garai-
pen zerrenda osa-
tzeko falta zitzaion
bakarra, eta ez zuen
hutsik egin azken
urteotako gimnasta-
rik onenak. ROLF VEN-
NENBERND / EFE

Mo Farah
ATLETISMOA›Etxe-
ko jokoetan eta
etxekoen epelean
aritu da, eta berak
bueltatu die etxeko-
ei aspaldian atletis-
moan galdua zuten
loria. Urrea 5.000
metrokoan eta urrea
10.000koan. Bikain.
ALBERTO ESTEVEZ / EFE

AEBetako taldea
SASKIBALOIA›Guz-
tiek iragarritakoa
egin du AEBetako
taldeak, baina ez,
agian, guztiek iraga-
rritako moduan.
Nagusitasunez egin
zuen finalerako
bidea, baina uste
baino estuago hartu
zuen Espainiako
selekzioak finalean.
Koska bat gorago
dagoela agerikoa da,
dena dela. JOHN G.
MABLANGO / EFE

Evgenia Kanaeva
GIMNASTIKA›Bi
Olinpiar Jokotan
jarraian buruz buru-
koan urrea irabazi
duen lehen gimnas-
ta da. Hori nahikoa
ez, eta bi horietan
jarraian taldekakoan
ere urrea irabazi du.
Gimnastika erritmi-
koaren mundua
ados jartzea lortu du
errusiarrak aspaldi-
ko partez: ez du
parekorik egun. SER-
GEI ILNISTSKI / EFE

Serena Williams
TENISA›Indar era-
kustaldia eman zuen
Wimbledongo bere
zelai kutunean. Espe-
zialista da estatuba-
tuarra belar gainean,
eta espezialista ordu
garrantzitsuenetan
bere mailarik onena
ematen. Txikitu egin
zuen Xarapova fina-
lean, eta urrea irabazi
zuen gero Venus ahiz-
parekin. KAI FOERSTER-
LING / EFE



04 berria
2012ko abuztuaren 14aJokoetako izarrakD 05berria

2012ko abuztuaren 14a Jokoetako izarrakD

Michael Phelps
IGERIKETA›Olinpiar
Jokoek inoiz izan
duten kirolaririk lau-
datuenaren agurre-
koak izan dira Lon-
dresko Jokoak.
Marka egin du mar-
kak apurtuz: 22
domina lau jokotan.
18 urrezkoak, bi zila-
rrezkoak eta bi bron-
tzezkoak. Kostako
da beste inor haren
parera iristea. HANNI-
BAL / EFE

Usain Bolt
ATLETISMOA›Ize-
nondo guztiak ahitu
ditu Londresen. 100
eta 200 metrokoak
bi Olinpiar Jokotan
jarraian irabazi
dituen lehen atleta.
4x100ekoan Jamai-
karekin urrea eta
munduko marka
eginda esan zien
agur jokoei. Eta
hobetzeko tartea
dauka. CHRISTIAN

CHARISIUS / EFE

Kohei Uchimura
GIMNASTIKA›Ederki
gainditu du erronka.
Urrezko olinpiar
domina zen garai-
pen zerrenda osa-
tzeko falta zitzaion
bakarra, eta ez zuen
hutsik egin azken
urteotako gimnasta-
rik onenak. ROLF VEN-
NENBERND / EFE

Mo Farah
ATLETISMOA›Etxe-
ko jokoetan eta
etxekoen epelean
aritu da, eta berak
bueltatu die etxeko-
ei aspaldian atletis-
moan galdua zuten
loria. Urrea 5.000
metrokoan eta urrea
10.000koan. Bikain.
ALBERTO ESTEVEZ / EFE

AEBetako taldea
SASKIBALOIA›Guz-
tiek iragarritakoa
egin du AEBetako
taldeak, baina ez,
agian, guztiek iraga-
rritako moduan.
Nagusitasunez egin
zuen finalerako
bidea, baina uste
baino estuago hartu
zuen Espainiako
selekzioak finalean.
Koska bat gorago
dagoela agerikoa da,
dena dela. JOHN G.
MABLANGO / EFE

Evgenia Kanaeva
GIMNASTIKA›Bi
Olinpiar Jokotan
jarraian buruz buru-
koan urrea irabazi
duen lehen gimnas-
ta da. Hori nahikoa
ez, eta bi horietan
jarraian taldekakoan
ere urrea irabazi du.
Gimnastika erritmi-
koaren mundua
ados jartzea lortu du
errusiarrak aspaldi-
ko partez: ez du
parekorik egun. SER-
GEI ILNISTSKI / EFE

Serena Williams
TENISA›Indar era-
kustaldia eman zuen
Wimbledongo bere
zelai kutunean. Espe-
zialista da estatuba-
tuarra belar gainean,
eta espezialista ordu
garrantzitsuenetan
bere mailarik onena
ematen. Txikitu egin
zuen Xarapova fina-
lean, eta urrea irabazi
zuen gero Venus ahiz-
parekin. KAI FOERSTER-
LING / EFE



06 berria
2012ko abuztuaren 14aIzenak eta ezinakD

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

Michael Phelps
Izarra zena mito bilakatu da. Lon-
drestik aurrera olinpiar historia-
ko liburuetako azaletan Michael
Phelpsen aurpegia agertuko da.
Inoizko olinpiar kirolari loriatue-
nak hemezortzi urrezko domina-
ren bilduma osatu du, eta guztira
22 lortu. Eta badoa. Erretiroa har-
tuko du, eta harro joan daiteke,
urrezko lau domina irabazi baiti-
tu Zaza Hadidek diseinaturiko
igerileku dotorean. Gutxi dirudi
Pekingo uztarekin alderatuz gero
—urrezko zortzi domina—, baina
duelu pertsonala irabazi dio Ryan
Lochte herrikide eta lagunari. 

Usain Bolt
Urrezko hiru domina eta mundu-
ko marka bat 4x100 metrokoan.
Jokoetako benetako ikurra eta lu-
zera motzeko probek inoiz izan
duten korrikalari onena dela be-
rretsi du Usain Boltek. Pekingo
dominak berritu ditu, inork au-
rretik lortu gabekoa. Haren albo-
an herrialde bat: Jamaika. 200 me-
troko podiumean, uharte txikiko
hiru atleta sartu ziren, eta 100 me-
trokoan, bi. Eta orain zer? Bi auke-
ra ditu: lorturikoa hirugarren jo-
koetan saiatzea, edo luzera jauzia
edo 400 metroekin ausartzea.

Britainia Handiko taldea
Jokoak ondo irten dira, eta egu-
nak pasatu ahala, Britainia Han-
diko zaleen eszeptizismoa ilusio
bilakatu da. Inkesten arabera,
etxeko kirolarien arrakastak me-
sede izugarria egin dio jokoen bi-
lakaera normalari. Etxeko talde-
ak inoizko emaitzarik onenak lor-
tu ditu, urrezko 29 domina, eta
Errusia pasatu du dominen sail-
kapenean. Izen propioak? Asko:
Mo Farah, Bradley Wiggins, Jessi-
ca Ennis…

Missy Franklin 
eta Ye Shiwen
Igerilari belaunaldi berri bat aza-
leratu da Londresen, bete-betean
XXI. mendeko prestaketa teknifi-
katu, zehatz eta ia genetikoaren
fruitu. Missy Franklin estatuba-
tuarrak urrezko lau domina ira-
bazi ditu 17 urterekin; Ye Shiwen
txinatarrak, bi eta munduko mar-
ka bat hobetu 16 urterekin. Rita
Meilutyte lituaniarra ere gehi
daiteke taldera, 15 urterekin
urrezko domina irabazi baitzuen.

Evgenia Kanaeva 
Pekinen lorturiko urreari eutsi

Izar ezagunak
Londresko Olinpiar Jokoek mito
bilakatu dituzte duela lau urte
ezagun egin ziren izen handiak.
Kirolari gazteenen lorpena
haien itzalean gelditu dira.

Bradley Wiggins britainiarrak erakustaldia eman zuen erlojupekoan. IAN LANGSDON / EFE

Missy Franklin igerilari estatubatuarra, Londresen irabazi dituen bost dominetako bat ospatzen. HANNIBAL / EFE

A



07berria
2012ko abuztuaren 14a Izenak eta ezinakD

dio Eugenia Kanaeva errusiarrak
gimnastika erritmikoko banaka-
ko proban, eta urrea irabazi du
taldekakoan ere. Historian aurre-
nekoz gertatu da, eta ez da ezuste-
koa izan, olinpiar zikloan errusia-
rra lau aldiz izan baitzen mundu-
ko txapeldun. Zintarekin bi huts
txiki egin ondoren, beste lau pro-
betan bera izan zen onena. Rio de
Janeiron 26 urte izango ditu. Ikus-
teko dago legenda luzatuko duen. 

Allyson Felix
Usain Boltek adina lortu du Ally-
son Felixek: urrezko hiru domina
hiru distantziatan. Baina haren
lorpenek ez dute hainbesteko
oihartzunik jaso. 200 metroetan
ez zuen parekorik izan, eta 4x400
metrokoan bere itzulian hautsi
zuen lasterketa. Harrigarriena,
baina, 4x100 metrokoa izan zen.
AEBetako laukoteko kide gisa
duela 28 urte Alemaniako Erre-
publikako Demokratikoko maki-
nek ezarritako marka hautsi
zuen.

AEBetako saskibaloi
taldea
AEBetako emakumezko taldeak
bosgarren aldiz jarrian irabazi du
urrea, eta gizonezkoenak, biga-
rrenez. NBAko izarren parte har-
tzea eta jarrera da nabarmentze-
koa, eta partida batzuetan euren
benetako maila une gutxitan
eman duten arren, aski izan dute.
Gainera, baliteke horrelako talde-
ak jokoetan ikusten diren azken
aldia izatea, FIBAk saskibaloia
futbola bezalakoa izatea nahi bai-
tu, 23 urtez azpiko jokalariekin.
Nazioarteko Federazioari ez zaio
gustatzen txapelketa garrantzi-
tsuena bere esku ez egoeta.

Dayron Robles 
eta Xiang Liu
Gizonezkoen 110 metro hesidune-
tako finala Londresko lasterketa-
rik erakargarriena izan behar
zela zirudien, munduko marka
hobeturiko hiru atleta elkar zitez-
keelako. Baina ez: hirurek kale
egin dute. David Oliver estatuba-
tuarra ez zen sailkatu, eta Lon-
dresen Xiang Liuk eta Dayron Ro-
blesek min hartu dute. Txinata-
rrak, lehen kanporaketan, eta
kubatarrak, finalean. 

Kenenisa Bekele
Pekinen urrezko domina irabazi
zuen 5.000 eta 10.000 metroetan.
Stratfordetik, ordea, burumakur
itzuli da, eta esku-hutsik. Arazo
fisikoen erruz, zalantza askore-
kin iritsi zen eta ez du bere maila
eman. 5.000 metrokoan ez zen
sailkatu, eta 10.000 metrokoan
saiatu zen Atenas eta Pekingo
urreei eusten, baina laugarren
izan zen. 30 urteko etiopiarrak
maratoian probatuko du orain. 

Tom Daley
Britainia Handiak izan duen biz-
karrekorik handiena da Tom Da-
leyrena. Pekinen, 14 urterekin
parte hartu zuen hamar metroko
tranpolin jauzian, eta azken lau

Jelena Isinbaieva, burumakur, pertikako finalean. KERIM OKTEN / EFE

Xiang Liu, lurrean, 110 metro hesidunetan erori eta gero. ALBERTO ESTEVEZ / EFE

Neymar, etsita, finalean Mexikoren aurka galdu ondoren. ANDY RAIN / EFE

urteetan Londresko jokoen ingu-
ruko merkadotekniaren ikurre-
tako bat izan da. Gaztea, hiztun
ona… baina ez du bere maila
eman. Banaka, brontzea irabazi
zuen, eta binaka, laugarren izan
zen. Sorturiko ikusminarekin al-
deratuta, motz. 

Espainiako eta Brasilgo
futbol selekzioak
Bi selekzioek gogor egin zuten
apustu jokoen alde. Espainiak
Eurokopa irabazi berri zuten zen-
bait jokalari deitu zituen, eta Bra-
silek 23 urtez gorako jokalari one-
kin indartu zuen taldea. Espainia
lehen fasean joan zen etxera, Ma-
roko, Honduras eta Japoniari ira-
bazi ezinik. Brasilek, berriz,
urrezko dominarik gabe jarrai-
tzen du, hirugarrenez finala gal-
du baitzuen, Mexikoren aurka.  

Jelena Isinbaeva
Erretiroa olinpiar txapeldun
izanda hartu nahi zuela aurrera-
tu zuen Jelena Isinbaieva, baina
30 urte dituela, agian, Rio de Ja-
neiro urrun samar dauka. Atena-
sen eta Pekinen urrea lortu ondo-
ren, brontzearekin konformatu
behar izan du. 4,70 metroko jauzia
egin zuen finalean, bere marka
onenetik urrun. Arrakastatzat jo
du parte hartzea, baina historia
egiteko aukerak ihes egin dio. 

G

H esi batek agurtu nin-
duen duela hiru aste

Stratforden. Sentipen
bortitza. Dena kanpotik
ikusi beharko nuela bane-
kien, baina zerutik kalera-
tu zuten paria bat banintz
bezala ikusten nuen neure
burua. Gogorra izan zen
bigarren eguna: hesira be-
gira, barruan pasatzen
zena desiratzen, umetatik
kirol kazetari izateko bo-
kazioaren mina borborka.
Buelta eman nuen arte:
hesia desagertu eta mun-
dua aurkitu nuen; Londres
eta hango istorioak. Kredi-
taziodunak ziren euren
burua Varsoviako ghetto-
an sartzen ari zirenak, eta
nik Stratfordeko jendea
eta Brixton eta Bricklane
auzoak ezagutu nituen. Ni
naiz eroa, baina eurak
daude giltzapetuta.

Txartel batzuk eskuratu
eta kirol gosea ase nuen:
saskibaloia, boxeoa... Eta

esperientzia profesional
eta pertsonal izugarria bi-
ribildu. Bidaia oro da ira-
kaspena, eta ni joan nin-
tzen baino hobeto itzuliko
naiz. Indartsuago, abera-
tsago eta kazetariago.
Sentimendu kontrajarriak
ageri dira orain, dena bu-
katu baita, eta eskerren
garaia iritsi. Eskerrak pisu-
kide bikainari, erredakzio-
an gure zain egon direnei,
gidatu gaituen aitatxori,
kausaren alde itzuliriko
beteranoei, «kazetaritza
halakua denk» entzuten
dutenei, gure testuak arte-
lan bihurtu dituztenei, Be-
rria telebistakoei...Eta
modu berezi batean tele-
fonoaren beste aldetik
egunero nekea leundu eta
poza handitu dutenei:
etxekoei,noski; eta zuri,
zuk dakizun horri.

Barren hustea ez dut
bukatu nahi honaino
irakurtzen iritsi denari
esker ona adierazi gabe.
Irakurle gabe ezerk ez du
zentzurik, eta kirola
euskaraz zabaldu eta
Olinpiar Jokoetan gure
txokoa izan badugu,
zuregatik, zuretzat eta zuri
esker da. Muxu handi bat,
hobe bi. Next station, Rio
de Janeiro.

‘Betweenland’
Imanol Magro

Eta mundua aurkitu nuen



A
Harrera beroa Loiun. Atzo iritsi ziren Euskal Herrira Londresko
jokoetan parte hartu duten azken kirolariak. Harrera beroa egin zieten guztiei

Loiun. Argazkian, Eli Pinedo, Maider Unda eta Patricia Elorza. Hirurek brontzezko
dominak lortu dituzte. Pinedok eta Elorzak, eskubaloian, eta Undak, borrokan. EFE

AzkenaDberria
2012ko abuztuaren 14a

B adago esaera bat Londresi
buruz, honela dioena: «Lon-

dresez aspertu bazara , bizitzaz
aspertu zara». Alegia , hainbeste
gauza daude egiteko, ia ezinezkoa
dela aspertzea. Igande gaueko
Olinpiar Jokoen amaiera zeremo-
nian hori zegoen agertokiko zoruan
idatzita. Britainia Handiak azken
sei hamarkadetan eman dituen
kultura, musika eta arteen ikonoen
erakustaldia horren isla izan zen.
Musika gailentzen zen desfile har-
tan ez zen inor falta izan, pop eta
rock izarrak, artistak, historiako
pertsonaia ezagun anitzekiko erre-
ferentziak. Modu kaotiko batean
azaldu ziren bata bestearen atze-
tik, baina ikusle denentzat zegoen
gustuko zerbait , entretenigarria
izan zen eszenifikazio sutsu hura.
Winston Churchillen imitatzaile

batek purua errez eta Shakespeare
errezitatuz hasi zuen ekitaldia. Pet
Shop Boysen agerraldi eklektikoa
etorri zen ondoren, Monty Pytho-
neko Eric Idleren eszena surrealis-
ta, estadio guztia zutik jarri zuen
Freddy Mercury eta John Lenno-
nen maniki elektronikoak. Imagine.

Zoragarria. The Who ere ausartu
zen berriro, denak kantuan jarriz.
Eta, tartean, Kate Moss modeloa,
Alexander McQueen diseinatzai-
lea gogoratuz. Festa euforikoa.
Emanaldi nahasketa psikodelikoa.

Sanba erritmoek atera gintuzten
iraganeko oroitzapenen errepaso-
tik. Pele maisuaren agerraldi mo-
tzaren ostean, Rio de Janeirori pa-
satu zitzaion ofizialki erreleboa.
Zer egingo dute Rion ezberdin?
Zer berritasun erakutsiko dituzte?
Baina, galdera horiekin batera,
oraindik galdera gehiago uzten
ditu Londresen. Ea hurrengo lau 
urteetan zer gertatzen den, ea 
zer gertatzen den Stratforden utzi-
tako herentziarekin. Joko Paralin-
pikoak amaitzerako ez al dira
behintzat denak egindako guztiaz
ahaztuko.

‘London calling’
Garazi Goia

‘Goodbye’

1.AEB 46 29 29 104
2.Txina 38 27 23 88
3.Britainia Handia 29 17 19 65
4.Errusia 24 26 32 82
5.Hego Korea 13 8 7 28
6.Alemania 11 19 14 44
7.Frantzia 11 11 12 34
8.Italia 8 9 11 28
9.Hungaria 8 4 5 17
10.Australia 7 16 12 35
11.Japonia 7 14 17 38
12.Kazkhstan 7 1 5 13
13.Herbehereak 6 6 8 20
14.Ukraina 6 5 9 20
15.Zeelanda Berria 6 2 5 13
16.Kuba 5 3 6 14
17.Iran 4 5 3 12
18.Jamaika 4 4 4 12
19.Txekiar Errepublika 4 3 3 10
20.Ipar Korea 4 0 2 6
21.Espainia 3 10 4 17
22.Brasil 3 5 9 17
23.Hegoafrika 3 2 1 6
24.Etiopia 3 1 3 7
25.Kroazia 3 1 2 6
26.Bielorrusia 2 5 5 12
27.Errumania 2 5 2 9
28.Kenya 2 4 5 11
29.Danimarka 2 4 3 9
30.Azerbajan 2 2 6 10
30.Polonia 2 2 6 10
32.Turkia 2 2 1 5
33.Suitza 2 2 0 4
34.Lituania 2 1 2 5
35.Norvegia 2 1 1 4
36.Kanada 1 5 12 18
37.Suedia 1 4 3 8
38.Kolonbia 1 3 4 8
39.Georgia 1 3 3 7
39.Mexiko 1 3 3 7
41.Irlanda 1 1 3 5
42.Argentina 1 1 2 4
42.Eslovenia 1 1 2 4
42.Serbia 1 1 2 4
45.Tunisia 1 1 1 3
46.Dominikar Errep. 1 1 0 2
47.Trinidad eta Tobago 1 0 3 4
47.Uzbekistan 1 0 3 4
49.Letonia 1 0 1 2
50.Algeria 1 0 0 1
50.Bahamak 1 0 0 1
50.Grenada 1 0 0 1
50.Uganda 1 0 0 1
50.Venezuela 1 0 0 1
55.India 0 2 4 6
56.Mongolia 0 2 3 5
57.Tailandia 0 2 1 3
58.Egipto 0 2 0 2
59.Eslovakia 0 1 3 4
60.Armenia 0 1 2 3
60.Belgika 0 1 2 3
60.Finlandia 0 1 2 3
63.Bulgaria 0 1 1 2
63.Estonia 0 1 1 2
63.Indonesia 0 1 1 2
63.Mailaisia 0 1 1 2
63.Puerto Rico 0 1 1 2
63.Taipei 0 1 1 2
69.Botswana 0 1 0 1
69.Zipre 0 1 0 1
69.Gabon 0 1 0 1
69.Guatemala 0 1 0 1
69.Montenegro 0 1 0 1
69.Portugal 0 1 0 1
75.Grezia 0 0 2 2
75.Moldavia 0 0 2 2
75.Qatar 0 0 2 2
75.Singapur 0 0 2 2
79.Afganistan 0 0 1 1
79.Bahrain 0 0 1 1
79.Hong Kong 0 0 1 1
79.Saudi Arabia 0 0 1 1
79.Kwait 0 0 1 1
79.Marocco 0 0 1 1
79.Tayikistan 0 0 1 1

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.

GDominak



Azken ukituak

Kirolari bat jauzi egitear eta behargin bat tranpolina garbitzen, atzo, Londresko igeriketa gunean. BARBARA WALTON / EFE

L eitonstonen jaio zen, Londres ekial-
deko auzo jendetsu batean. Haraki-

nak zituen gurasoak, eta bi anai-arreba
bera baino zaharragoak (William eta Ei-
leen). Hezkuntza katoliko zorrotza jaso
zuten etxean, mutiko gizena eta uzkurra
izan zen txikitan, lotsatia eta bere bu-
ruarengan batere konfiantzarik gabea.
Londresko Saint Ignatius College-ra bi-
dali zuten, baina garaiz utzi zituen han-
go ikasketak, eta telegrafista moduan
hasi behar izan zuen lanean. Garai har-
tan zaletu zen Charles Dickens eta Ed-
gar Allan Poeren obretara.

Zinema zuen, ordea, pasio. Gerokoak
dira muntatzaile eta gidoilari gisa egin-
dako lehen lanak, zuzendari alboko gisa
egindakoak, zuzendari gisa egindako le-
hen filmak, zuzendari bikain gisa egin-
dako maisulanak, Hollywooderako jau-
zia, eta entziklopedia bat idazteko adina
ematen duten jarduna eta pasarteak.

Hari, Alfred Hitchcock zenari, alegia,
egin zioten galdera behin etxera bueltan
zetorrela, Londresko aireportuan. Ekoiz-

lea  zela jartzen zuen haren pasaportean
nonbait, eta harritu egin zen aduanako
zaintzailea. «Ekoizlea zarela? Eta zer
ekoizten duzu zuk ba?», galdetu zion lo-
tsagabe tonuan, burlati. «Nik zer ekoiz-
ten dudan? Hotzikarak», erantzun zion
Hitchcockek.

Ez da oraingo pasaporteetan norbe-
raren ofizioari buruzko daturik agertzen,
baina bihartik aurrera Londresen ariko
diren kirolariek haiei begira egoteko zer
ekoizten ote duten galdetuta, ez zait
erantzun egokiagorik bururatzen, hotzi-
karak hotzikara.

‘Citius, Altius, Fortius’
Enekoitz Telleria

Hotzikara
ekoizleak

berria
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Euskal kirolariak D31 euskal kirolari ariko dira lehian 

Londresen, Pekingo Jokoetan baino sei gehiago.

Egoitzak DLaukoiztu egin da aurrekontua.

Izarrak DBolt-Blake eta Phelps-Lochte 

aurrez aurrekoek sortu dute ikusmin gehien.

Dena prest dago Londresen Olinpiar Jokoetarako.

Bihar hasiko dira,eta segurtasunari eta garraioari 

buruzkoak dira kezkarik handienak D05
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Unai Zubeldia    Londres
,Berriemaile berezia

Etorkizunaren zain egon beharko
du, beste behin ere, Euskal He-
rriak. Etorkizunean Olinpiar Jo-
koetan nor izango dela sinetsita.
Orain lau urte, zortzi, hamabi, ha-
masei... bezala, aurten ere izango
da euskal kirolaririk Olinpiar Jo-
koetan, baina ez Euskal Herria-
ren izenean. 31ko multzo dotorea
osatu da azkenean; 30 dira kirola-
riak, eta bat entrenatzailea: Jorge
Dueñas bilbotarra, emakumezko-
en Espainiako eskubaloi selekzio-
ko hautatzailea. Espainiako se-
lekzioaren izenean ariko dira 30
kirolari, eta Frantziako selekzioa-
ren izenean beste bat, Ophelie As-
pord Baionako igerilaria. Atzera
begiratzeko tentazioa izaten da
analisiak egiten hasitakoan, eta,
alderaketa horretan, kopuruak
gora egin du. 25 euskal kirolari
izan ziren Pekinen, 2008an, eta 31
ariko dira aurten, Londresen.

Baina gora ez du kopuruak ba-
karrik egin, kalitatez ere aurten-

go ordezkaritza koska bat gorago
dagoelako. Begiratu batera bai,
behintzat. 21ek izango dute hasi-
berrien ilusioa eta ezjakintasuna,
eta hamar ariko dira esperientzia-
ren izenean: Mikel Odriozola (3),
Kiyoshi Uematsu (3), Ainhoa Mu-
rua (3), Iker Martinez (3), Xabi
Fernandez (3), Maialen Chou-
rraut (2), Ander Elosegi (2), Juan-
jo Aranburu (2), Maider Unda (2)
eta Leire Olaberria (2). Hamar ho-
rien artean dago dominaren bat
kolkoratzeko aukera gehien. Iker
Martinez eta Xabi Fernandezen
kasua da argiena. Urrezko domi-
na kolkoratu zuten orain zortzi
urte, Atenasen, 49er mailan, eta
zilarrezkoa orain lau urte, Peki-
nen. Volvo Ocean Race amaitu be-
rritan, nekea pilatuta, prestaketa
zehatzik gabe, baina dominei be-
gira ekingo diote lehiari.

Olaberriak ere nabarmen egin
du gora azken lau urteotan. Om-
niuma bihurtu du bere diziplina,
eta «lehen bost sailkatuen arte-
an» sartu du bere burua. Pixka
bat asmatuta, ez da urruti ibiliko.
Bi piraguistak, Chourraut eta

Elosegi, emaitzak indartuta iritsi
dira Londresera. Munduko Kopa-
ko bi proba irabazi berri ditu
Chourrautek, eta hiru finaletan
sartu da Elosegi. Irundarrak es-
kura izan zuen domina Pekinen,
laugarren postuarekin. Unda ere
erabat baikor dago, finalerdiak
eskura dauzkala barneratuta.
Odriozolak, Aranburuk eta Ki-
yoshi Uematsuk, berriz, ezeri uko
egin gabe, baina diplomen borro-
kan sartzea izango dute helburu
Londresen.

Talde kiroletan,indartsu
Baina jokoetan lehen aldiz ariko
direnen artean ere badago domi-
naren bat lortzeko aukerarik. Tal-
de kirolak dira azpimarratu beha-
rrekoak. Espainiako futbol selek-
zioa da horietako bat, dominen
borrokan biderik samurrena dau-
kana, ziurrenik. Prestaketa lana
ez da oso ikusgarria izan, baina
Brasil eta Britainia Handiarekin
batera, faboritoen zerrendan age-
ri da. Javi eta Iñigo Martinez, Iker
Muniain, Ander Herrera eta Ce-
sar Azpilikueta daude tartean.

Eta Espainiako eskubaloiko bi
selekzioak ere oso kontuan har-
tzekoak dira. Munduko Txapelke-
tan brontzea eskuratu zuten bi se-
lekzioek. Zazpi euskal herritar
ariko dira bi selekzio horietan: Eli
Pinedo, Nely Carla, Patricia Elor-

za, Andrea Barno, Eduardo Gur-
bindo, Mikel Agirrezabalaga eta
Julen Aginagalde. Judoan, berriz,
oso kontuan hartzekoak dira Su-
goi Uriarte eta Oiana Blanco ere. 

Borroka librea, bela, triatloia,
olinpiar tiroa, piraguismoa, ju-
doa, pistako txirrindularitza,
errepidekoa —azken unean sartu
da Jonathan Castroviejo—, atle-
tismoa, igeriketa, eskubaloia eta
futbola; 26 kirol —eta 39 dizipli-
na— izango dira Londresen, eta
horietatik 11tan ariko dira lehian
euskal kirolariak. Orain lau urte-
ko datuekin alderatuta, behera
egin du kopuruak, Pekinen hama-
lau kiroletan aritu zirelako euskal
kirolariak —baita orain zortzi ur-
te Atenasen ere—. 2008an, bad-
mintonean (Yoana Martinez), be-
lar hockeyan (Barbara Malda, Ro-
cio Ibarra eta Maria Lopez Egilaz),
gimnastika erritmikoan (Almu-
dena Cid, Barbara Gonzalez eta
Lara Gonzalez), eta taekwondoan
(Jon Garcia) ere lehiatu ziren eus-
kal kirolariak, eta futbolean ez zu-
ten ordezkaririk izan.

Kantitatea eta kalitatea uztar-
tuta, lehiaketak jarriko du gero
bakoitza bere lekuan. Euskal ki-
rolariak hiruna dominarekin
itzuli ziren etxera Atenastik
(2004) eta Pekindik (2008); ez du
ematen Londresko uzta askoz txi-
kiagoa izango denik.

Askoren ahotan dago urrea
31 euskal kirolari ariko dira lehian jokoetan, 2008an
Pekinen baino sei gehiago. Kopuruak ez ezik, dominaren
bat lortzeko aukerek ere gora egingo dute Londresen.

Euskal kirolariakD

Maider Unda, eskuinean, Natalia Palamartxuk azerbaijandarrarekin lehian, joan zen martxoan, Belgraden, Europako Txapelketan. KOCA SULEJMANOVIC / EFE

Datuak.
pProbintziak. Lon-
dresen lehian ariko
diren 31 kirolariek
Euskal Herriko bost
probintzia ordezka-
tuko dituzte: Gipuz-
koa (12), Nafarroa
(7), Bizkaia (7), Ara-
ba (4) eta Lapurdi
(1). Behe Nafarroa
eta Zuberoa soilik
daude ordezkaririk
gabe.
pEuskal dominak.
1920an Amberesen
hasi eta 2008an Pe-
kinera iritsi bitartean,
21 domina kolkoratu
dituzte jada euskal
kirolariek Olinpiar
Jokoetan, Espainia-
ko eta Frantziako se-
lekzioekin.
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Euskal kirolarien egutegia D

Uztailak 26, osteguna
Futbola. Espainia-Japonia. 15:45.
Uztailak 28, larunbata
Oiana Blanco. Judoa (-48 kilo).
10:30-17:00.
Eskubaloia (emakumezkoak).
Espainia-Hego Korea. 12:15.
Pablo Carrera. Olinpiar tiroa (10
metro pistolarekin). 13:00-16:30.
Uztailak 29, igandea
Sugoi Uriarte. Judoa (-66 kilo).
10:30-17:10.
Ander Elosegi. Piraguismoa (C1
eslaloma). Sailkatzekoa. 14:30.
Eskubaloia (gizonezkoak).
Espainia-Serbia. 17:15.

Futbola. Espainia-Honduras. 20:45.
Uztailak 30, astelehena
Juanjo Aranburu. Olinpiar tiroa,
lehen txanda (Skeet-a). 10:00.
Kiyoshi Uematsu. Judoa 
(-73 kilo). 10:30-17:10.
Xabi Fernandez eta Iker Martinez.
Bela (49er klasea). 1. eta 2.
lasterketak. 13:00.
Maialen Chourraut. Piraguismoa
(K1 eslaloma). 15:12.
Eskubaloia (emakumezkoak).
Frantzia-Espainia. 17:15.
Uztailak 31, asteartea
Juanjo Aranburu. Olinpiar tiroa,
bigarren txanda eta finala 
(Skeet-a). 10:00-15:00.
Xabi Fernandez eta Iker Martinez.

Bela (49er klasea). 3. eta 4.
lasterketak. 13:00.
Ander Elosegi(*). Piraguismoa 
(C1 eslaloma). Finalerdiak eta
finala. 14:30-16:06.
Eskubaloia (gizonezkoak).
Danimarka-Espainia. 20:30.
Abuztuak 1, asteazkena
Xabi Fernandez eta Iker
Martinez. Bela (49er klasea).
5. eta 6. lasterketak. 13:00.
Futbola. Espainia-Maroko. 18:00.
Eskubaloia (emakumezkoak).
Espainia-Danimarka. 20:30.
Abuztuak 2, osteguna
Eskubaloia (gizonezkoak).
Espainia-Hego Korea. 10:30.
Xabi Fernandez eta Iker

Martinez. Bela (49er klasea).
7. eta 8. lasterketak. 13:00.
Maialen Chourraut(*).
Piraguismoa (K1 eslaloma).
Finalerdiak eta finala. 15:12-16:57.
Abuztuak 3, ostirala
Xabi Fernandez eta Iker
Martinez. Bela (49er klasea).
9., 10. eta 11. lasterketak. 13:00.
Eskubaloia (emakumezkoak).
Espainia-Suedia. 20:30.
Abuztuak 4, larunbata
Ainhoa Murua eta Zuriñe
Rodriguez. Triatloia. 10:00.
Hodei Mazkiaran. Txirrindularitza,
pista (esprinta). Sailkatzekoak,
final-zortzirenak eta 9-12
postuetarako lehiak. 11:00-19:20.

(*) Sailkatuz gero

Iker Martinez
Bela

Jaioterria: Donostia.
Jaioteguna: 1977-06-16.
Proba: 49er klasea.
Egunak: Uzt. 30-abu. 8.

Xabi Fernandez
Bela

Jaioterria: Ibarra (Gipuzkoa).
Jaioteguna: 1976-10-19.
Proba: 49er klasea.
Egunak: Uzt. 30-abu. 8.

Maider Unda
Borroka librea

Jaioterria: Gasteiz.
Jaioteguna: 1977-07-02.
Proba: 72 kiloz azpikoa.
Eguna: Abuztuak 9.

Juanjo Aranburu
Olinpiar Tiroa

Jaioterria: Irun (Gipuzkoa).
Jaioteguna: 1981-10-13.
Proba: Skeet modalitatea.
Egunak: Uztailak 30-31.

Zuriñe Rodriguez
Triatloia

Jaioterria: Barakaldo (Bizkaia).
Jaioteguna: 1982-05-21.
Proba: Triatloia.
Eguna: Abuztuak 4.

Ainhoa Murua
Triatloia

Jaioterria: Zarautz (Gipuzkoa).
Jaioteguna: 1978-07-18.
Proba: Triatloia.
Eguna: Abuztuak 4.

Oiana Blanco
Judoa

Jaioterria: Orio (Gipuzkoa).
Jaioteguna: 1983-05-13.
Proba: 48 kiloz azpikoa.
Eguna: Uztailak 28.

Maialen Chourraut
Piraguismoa

Jaioterria: Lasarte (Gipuzkoa).
Jaioteguna: 1983-03-08.
Proba: Ur bizietako K1 maila.
Egunak: Uzt. 30 eta abu. 2.

Ander Elosegi
Piraguismoa

Jaioterria: Irun (Gipuzkoa).
Jaioteguna: 1987-11-14.
Proba: Ur bizietako C1 maila.
Egunak: Uzt. 29 eta 31.

Pablo Carrera
Olinpiar Tiroa

Jaioterria: Bilbo.
Jaioteguna: 1986-08-2.
Proba: 10 eta 50 metro pistola.
Egunak: Uzt. 28 eta abu. 5.

Juan Peralta
Txirrindularitza

Jaioterria: Zarrakaztelu (Nafarroa).
Jaioteguna: 1990-05-17.
Proba: Abiadura, pista.
Egunak: Abuztuak 4-5-6.

Leire Olaberria
Txirrindularitza

Jaioterria: Ikaztegieta (Gipuzkoa).
Jaioteguna: 1977-02-17.
Proba: Omniuma, pistan.
Egunak: Abuztuak 6-7.

Sugoi Uriarte
Judoa

Jaioterria: Gasteiz.
Jaioteguna: 1984-05-14.
Proba: 66 kiloz azpikoa.
Eguna: Uztailak 29.

Kiyoshi Uematsu
Judoa

Jaioterria: Portugalete (Bizkaia).
Jaioteguna: 1978-07-10.
Proba: 73 kiloz azpikoa.
Eguna: Uztailak 30.

Londresen ariko  
diren 31 kirolariak

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Biharko inaugurazio
ekitaldiaren aurretik
jada lehian hasita
egongo dira kirolarie-
tako batzuk; bost eus-
kal herritar tartean.
Izan ere, atzo jokatu
zituzten emakumez-
koek lehen futbol par-
tidak, eta gaur hasiko
dira gizonezkoak. Ja-
poniaren aurka joka-
tuko du Espainiak,
eta bertan izango dira
Javi eta Iñigo Marti-
nez, Iker Muniain,
Ander Herrera eta Ce-
sar Azpilikueta.

Beranduen, berriz,
gizonezkoen eskuba-
loi selekzioko hiru
euskal kirolariek
amaituko dute, Espai-
nia, gutxienez, fina-
lerdietara iritsiz gero.
Abuztuaren 12an jo-
katuko dira 3. eta 4.
posturako lehiak, eta
finala, igandean. Bez-
peran dauka proba
Mikel Odriozola atle-
tak, eta, finalera iri-
tsiz gero, baita futbo-
lariek ere. Espainiako
emakumezkoen esku-
baloi selekzioa ere
egun horretan ariko
da lehian, gutxienez
finalerdietara iritsiz
gero.   



Datuak.
pDesorekatuta. Az-
ken bi Olinpiar Joko-
etan ez bezala, Lon-
dresen emakumez-
koak baino
gizonezko gehiago
izango dira euskal ki-
rolarien artean. 19 gi-
zonezko eta 11 ema-
kumezko daude ze-
rrendan. 2008an,
11 gizonezko eta 14
emakumezko lehia-
tu ziren Pekinen; eta
2004an, 17na gizo-
nezko eta emaku-
mezko Atenasen.
pHirugarrenez ja-
rraian. Hiru euskal
kirolari ariko dira hi-
rugarrenez jarraian
jokoetan: Iker Marti-
nez eta Xabi Fernan-
dez belan, eta Ain-
hoa Murua triatloian.
Kiyoshi Uematsu eta
Mikel Odriozola ere
hirugarrenez ariko
dira: judoka Sydneyn
eta Atenasen lehiatu
zen, eta ibiltaria Syd-
neyn eta Pekinen.
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Euskal kirolarien egutegia D
Futbola(*). Final-laurdenak. 13:00
(edo 15:30, 18:00, 20:30).
Eskubaloia (gizonezkoak).
Hungaria-Espainia. 22:15.
Abuztuak 5, igandea
Pablo Carrera. Olinpiar tiroa (50
metro pistolarekin). 10:00-13:30.
Xabi Fernandez eta Iker
Martinez. Bela (49er klasea).
12. eta 13. lasterketak. 13:00.
Hodei Mazkiaran(*). Txirrindular.,
pista (esprinta). Final-laurdenak
eta 5-8 postuetarako lehiak.
17:34-19:47.
Eskubaloia (emakumezkoak).
Norvegia-Espainia. 20:30.
Abuztuak 6, astelehena
Xabi Fernandez eta Iker

Martinez. Bela (49er klasea).
14. eta 15. lasterketak. 13:00.
Hodei Mazkiaran(*).
Txirrindularitza, pista (esprinta).
Finalerdiak eta finala. 17:00-18:43.
Leire Olaberria. Txirrindularitza,
pista (omniuma).
Lehen hiru probak. 17:08,
18:06 eta 19:18.
Eskubaloia (gizonezkoak).
Espainia-Kroazia. 20:30.
Abuztuak 7, asteartea
Juan Peralta. Txirrindularitza,
pista (keirina). Lehen bi txandak
eta finalak. 11:00-18:50.
Eskubaloia (emakumezkoak)(*).
Final-laurdenak. 11:00 (edo 14:30,
18:00, 21:30).

Leire Olaberria. Txirrindularitza,
pista (omniuma). Azken hiru
probak. 11:19, 17:07 eta 17:53.
Futbola(*). Finalerdiak.
18:00 (edo 20:45).
Abuztuak 8, asteazkena
Eskubaloia (gizonezkoak)(*).
12:00 (15:30, 19:00 edo 22:30).
Xabi Fernandez eta Iker
Martinez(*). Bela (49er klasea).
Dominen borrokarako lasterketa.
14:00.
Abuztuak 9, osteguna
Ophelie Aspord. Igeriketa.
Ur irekietako 10 kilometroko proba.
13:00.
Maider Unda. Borroka (72 kiloz
azpikoak). 14:00-19:15.

Eskubaloia (emakumezkoak)(*).
Finalerdiak. 18:00 (edo 21:30).
Abuztuak 10, ostirala
Eskubaloia (gizonezkoak)(*).
Finalerdiak. 18:00 (edo 21:30).
Futbola(*). 3. eta 4. posturako
partida. 20:45.
Abuztuak 11, larunbata
Mikel Odriozola. Atletismoa 
(50 km ibilketa). 10:00.
Futbola(*). Finala. 16:00.
Eskubaloia (emakumezkoak)(*).
3. eta 4. postuak. 18:00.
Eta finala. 21:30.
Abuztuak 12, igandea 
Eskubaloia (gizonezkoak)(*).
3. eta 4. postuak. 12:00.
Eta finala. 15:30.

Ophelie Aspord
Igeriketa

Jaioterria: Baiona.
Jaioteguna: 1991-05-21.
Proba: Ur irekietako 10 km.
Eguna: Abuztuak 9.

Mikel Odriozola
Atletismoa

Jaioterria: Errenteria (Gipuzkoa).
Jaioteguna: 1973-05-25.
Proba: 50 km ibilketa.
Eguna: Abuztuak 11.

Jonathan Castroviejo
Txirrindularitza

Jaioterria: Getxo (Bizkaia).
Jaioteguna: 1987-04-27.
Proba: Errepidekoa eta erlojup.
Egunak: Uzt. 28-abu. 1.

Hodei Mazkiaran
Txirrindularitza

Jaioterria: Altsasu (Nafarroa).
Jaioteguna: 1988-12-16.
Proba: Keirina, pista.
Eguna: Abuztuak 7.

Andrea Barno
Eskubaloia

Jaioterria: Lizarra (Nafarroa).
Jaioteguna: 1980-01-04.
Proba: Taldekakoa.
Egunak: Uzt. 28-abu. 11.

Patricia Elorza
Eskubaloia

Jaioterria: Gasteiz.
Jaioteguna: 1984-04-8.
Proba: Taldekakoa.
Egunak: Uzt. 28-abu. 11.

Nely Carla
Eskubaloia

Jaioterria: Donostia.
Jaioteguna: 1983-07-2.
Proba: Taldekakoa.
Egunak: Uzt. 28-abu. 11.

Eli Pinedo
Eskubaloia

Jaioterria: Amurrio (Araba).
Jaioteguna: 1981-05-13.
Proba: Taldekakoa.
Egunak: Uzt. 28-abu. 11.

Iker Muniain
Futbola

Jaioterria: Iruñea.
Jaioteguna: 1992-12-19.
Proba: Taldekakoa.
Egunak: Uzt. 26-abu. 11.

Julen Aginagalde
Eskubaloia

Jaioterria: Irun (Gipuzkoa).
Jaioteguna: 1988-12-08.
Proba: Taldekakoa.
Egunak: Uzt. 29-abu. 12.

Mikel Agirrezabalaga
Eskubaloia

Jaioterria: Zarautz (Gipuzkoa).
Jaioteguna: 1988-11-24.
Proba: Taldekakoa.
Egunak: Uzt. 29-abu. 12.

Eduardo Gurbindo
Eskubaloia

Jaioterria: Iruñea.
Jaioteguna: 1988-11-08.
Proba: Taldekakoa.
Egunak: Uzt. 29-abu. 12.

Iñigo Martinez
Futbola

Jaioterria: Ondarroa (Bizkaia).
Jaioteguna: 1991-05-17.
Proba: Taldekakoa.
Egunak: Uzt. 26-abu. 11.

Jorge Dueñas
Eskubaloia

Jaioterria: Bilbo.
Jaioteguna: 
1962-10-16.
Proba: Taldekakoa
(emakumezkoen
entrenatzailea).
Egunak: 
Uzt. 26-abu. 11.

Ander Herrera
Futbola

Jaioterria: Bilbo.
Jaioteguna: 1989-11-11.
Proba: Taldekakoa.
Egunak: Uzt. 26-abu. 11.

Cesar Azpilikueta
Futbola

Jaioterria: Iruñea.
Jaioteguna: 1989-08-28.
Proba: Taldekakoa.
Egunak: Uzt. 26-abu. 11.

Javi Martinez
Futbola

Jaioterria: Aiegi (Nafarroa).
Jaioteguna: 1988-09-02.
Proba: Taldekakoa.
Egunak: Uzt. 26-abu. 11.
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2012ko uztailaren 27a Olinpiar JokoakDHiria

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

E zkontza handi baten on-
dorengo festaren antza
dute Londresko Olinpiar

Jokoek. Dirua ez da arazo, dena da
zilegi, hasiera batean zehazturiko
2.800 milioi euroko aurrekontua
laukoiztu bada ere, ia 14.000koa
izateraino. Jokoen inbertsioa,
urte luzez alboraturiko hiriaren
ekialdeko auzoak —East End-a—
berpizteko prozesuaren lehen
pausoa direla argudiatuta justifi-
katu dute. Hiriak antolatuko di-
tuen hirugarren Olinpiar Jokoak
dira (1908 eta 1948koen ondoren),
eta, ondo bidean, munduko beste
edozein tokik baino hobeto jakin
beharko zukeen kalkuluak egi-
ten. Azken egunetan, hala ere, se-
gurtasuna da buruhauste nagu-
sia. 18.200ra arte igo dute jokoen
zaintzara zuzenduriko soldadu
kopurua. Guztira, 700 milioi euro
baino gehiago gastatuko dira se-
gurtasunean. 

Londresen bidea 2005ean hasi
zen. Hasiera batean, Parisek eta
Madrilek Londresek baino puntu
gehiago lortu bazituzten ere, az-
kenean Londresek irabazi zuen.
Hautaketaraen osteko egunean,
uztailaren 7an, atentatua egon
zen Londresko metroan. Lau
ekintzailek soinean zeramatza-
ten bonbak leherrarazi, eta 52 per-
tsona hil zituzten. Hortik dator

segurtasunarekin dagoen obse-
sioa. Guztira, 50.200 pertsona ar-
duratuko dira segurtasunaz; ho-
rietatik 18.200, militarrak. Hori
gutxi ez balitz bezala, Olinpiar
gune inguruko 800 bizilagunei eu-
ren teilatuetan misil bateria txi-
kiak jar ditzaketela jakinarazi
diete. Guztira, bi milioi bisitari es-
pero dira jokoen eraginez, urtero
Londresera joaten diren 5,5 milioi
turistei gehitu beharrekoak. 

Ingalaterrako biztanleen arte-
an eginiko azken inkesten arabe-
ra, egun %40 da Olinpiar Jokoak
hartzearen aurka ageri da. Arra-
zoi ekonomikoek aldarazi dute
hasiera bateko baikortasuna, eta
ahots kritikoek gero eta indar
gehiago dute. Gobernuari eta
Londresko Udalari gastuen kon-
trola galdu duten ustea zabaldu
da. 2005ean, garai hartan Tony
Blair buru zuen Gobernuak, 2.800
milioi euroko aurrekontua aur-
keztu zuen. Sebastian Coe olin-
piar txapeldun ohia buru duen
Antolaketa Batzordeak, halere,
bi aldiz handitzeko eskatu behar
izan zuen gero, 11.400 milioi euro-
ra arte lehenbizi, eta 14.000 milioi-
ra arte azkenean.

Olinpiar gunea da inbertsioa-
ren bihotza. Lea ibai kutsatuaren
alboan eraikia, erlauntza itxura-
ko etxebizitza dorreak ordezkatu
ditu. Milaka familia desjabetu eta
auzoz aldarazi dituzte jokoen ize-
nean. Etorkinak nagusi ziren hi-
riaren zonaldean, Europako

ekialdekoak, bereziki, turistak
daude gaur egun. Londresko gi-
detan, normalean, ekialdeko ere-
mua goratzen da, han baitaude
interesgune turistiko nagusiak.
Orain, baina, ekialdea «ekonomi-
koki suspertzea» da asmoa. Han,
betseak beste, Olinpiar Gunearen
alboan Europako merkataritza
gunerik handiena eraiki dute, 300
dendatik gora dituena. 

Garraioak ere zeresan handia
eman du. Londresen, berez, kaoti-
koa bada, jokoak proba izango di-
ra garraio publikoaren sistemara-
ko. Olinpiar Guneak tren geltoki
erraldoia du, eta Xabalina tren
zerbitzu propioa St. Pancraseko
geltokiarekin lotzen duena. Txar-
telak 7,45 euro balio du, eta ez da
metroko abonuen artean sartzen.
Garraio sarea arintze aldera,
Erresuma Batuko Gobernuak
jendaurrean eskatu die Londres-
ko enpresei langileei oporrak
emateko egun hauetan. Metroko
langileek duela urtebete egin zu-
ten jokoetarako greba deialdia,
eta, hilabeteetan negoziatzen ibili
ondoren, 615 eta 1.107 euro soldata

estrak lortu dituzte. Azkenaldian,
autobus gidariak hasi dira protes-
tan. Udalak soldata estra eskaini
die Olinpiar eremuetako zerbi-
tzua egingo dutenei, baina gida-
riek guztientzat nahi dute. Ekai-
naren 22an greba egin zuten. 

Londres berez da garestia, bai-
na jokoak direla-eta prezioak itxu-
ragabe handitu dira, aurrekontu-
ko zuloa ahalik eta bizkorren esta-
li nahiko balute bezala. Olinpiar
guneko hoteletan prezioak bikoiz-
tu egin zituzten hasieran, baina
azken egunetan murriztu egin be-
har izan dituzte. Bisitari bakoi-
tzak gau bakoitzerako 200 euro in-
guruko gastua egingo duela kal-
kulatu du Olinpiar Batzordeak. 

Sarrerei dagokienez, ia dena
salduta dago, duela bi hilabete 1,8
milioi salgai jarriagatik; horieta-
tik 1,2, futbola ikusteko. Merkee-
nek 24 euro balio zuten, mahai te-
niseko lehen kanporaketetakoak.
Garestienek, aldiz, 725, 100 metro-
ko finala jokatzen denerako. Ire-
kiera ekitaldirako merkeenek
1.220 euro balio zuten. Halere, mi-
lioi bat eskaera egon ziren.

Olinpiar Jokoek hasiera batean
kalkulaturiko aurrekontua laukoiztu
izana, garraio arazoak, eta azken
egunetan segurtasuna, izan dira
antolatzaileen buruhausteak.

Eguzkia 
ekialdetik 
irtengo da

Erresuma Batuko bi polizia, Olinpiar Hiriko inguruak zaintzen. MICHAEL KAPPELER / EFE

Motzean
p3. Londresek hartu
dituen jokoak: 1908,
1948 eta 2012koak.
p10.500. Londresen
ariko diren kirolariak.
Lehen aldiz emaku-
mezkoak dira gehie-
nak.
p34. Kirol guneak.
p302. Proba ezber-
din.
p1.220. Inaugurazio
ekitaldia ikusteko
salgai jarritako sa-
rrerarik merkeena.
p5.000. Dopin kon-
trol.
p50.200. Segurta-
sunaz arduratuko di-
ren pertsonak; horie-
tatik 18.200, solda-
duak.
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Millennium
(74.500 ikusle)

Ricoh Arena
(32.609 ikusle)

Old Trafford
(76.098 ikusle)

St James’ Park
(52.387 ikusle)

Hampden Park
(52.500 ikusle)

Weymouth 
and Portland

Olinpiar Gunea

Londres

Lee Valley White
(12.000 ikusle)

Wembley Arena
(6.000 ikusle)

Wembley 
(90.000 ikusle)

Lord’s Cricket G.
(6.500 ikusle)

Hyde Park
(3.000 ikusle)

Earls Court
(35.000 ikusle)

Greenwich Park
(35.000 ikusle)

Horse Guards P.
(15.000 ikusle)

Royal Artillery B.
(6.000 ikusle)

ExCel.
(6-10.000 ikusle)

North Greenwich A.
(20.000 ikusle)

Wimbledon
(30.000 ikusle)

Hadleigh Farm
(3.000 ikusle)

Eton Dorney
(20.000 ikusle)

Olinpiar Estadioa
(80.000 ikusle)

624

3455613424 54

Ikusle kopurua

Jokoetarako

Jokoen ondorenerako

Ikusleak eta kostua (milioi eurotan)

Ur kirolen gunea
(17.500 ikusle)

Riverside Arena
(15.000 ikusle)

Water Polo Arena
(5.000 ikusle)

Saskibaloi Arena
(12.000 ikusle)

Belodromoa
(6.000 ikusle)

Copper Box
(7.000 ikusle)

BMX Track
(6.000 ikusle)

Eton Manor
Paralinpiar
gunea

Westfield 
Stratford 
hiria

Olinpiar
hiria

Nazioarteko
Kazetarien
Gunea

Orbita
plaza

Mundua
plaza

Parke
Bizia

Lea ibaia

Beroketa
gunea

Beroketa
gunea

Olinpiar Estadioa

80.000

60.000

Ur kirolen gunea

17.500

2.500

Water Polo Arena

5.000

0

Copper Box

7.000

7.000

Saskibaloi Arena

12.000

0

BMX Track

6.000

0

Belodromoa

6.000

6.000

Riverside Arena

15.000

5.000
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Arku tiroa

Arrauna

Atletismoa

Badmintona

Bela

Belar hockeya

Boleibola

Borroka

Boxeoa

Esgrima

Eskubaloia

Futbola

Gimnastika artistikoa

Gimnastika erritmikoa

Gimnastika: tranpolina

Halterofilia

Hondartza boleibola

Igeriketa

Igeriketa sinkronizatua

Judoa

Mahai tenisa

Mendiko bizikleta

Pentatlon modernoa

Piraguismoa

Piraguismoa: ur biziak

Saskibaloia

Taekwondoa

Tenisa

Tiroa

Tranpolin jauziak

Triatloia

Txirrindularitza

Txirrindularitza: BMX

Txirrindularitza: pista

Ur poloa

Zaldi heziketa

Zaldi jauziak

Zaldiketa konbinatua

Egoitzak
Egutegia

Olinpiar Gunea

Olinpiar guneko
egoitzak jokoak
amaitu ondoren

Londres ingurua

LONDRES

Londrestik kanpo

Egun hauetan dominak
banatuko dira

Egun hauetan 
kirol ekintzak daude

UZTAILA ABUZTUA

Nazioarteko Olinpiar Batzordeak 
oso kontuan hartzen duen alorra 
da olinpiar ondarea, hots, 
Olinpiar Jokoak antolatzen 
dituen hiri batek uzten duen 
ondarea, bereziki azpiegiturei 
dagokiena. Londresek ere 
bere ekarpena egingo du 
alor horretan.  

INFOGRAFIA: JOXEAN APEZTEGIA
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Arku tiroa

Arrauna

Atletismoa

Badmintona

Bela

Belar hockeya

Boleibola

Borroka

Boxeoa

Esgrima

Eskubaloia

Futbola

Gimnastika artistikoa

Gimnastika erritmikoa

Gimnastika: tranpolina

Halterofilia

Hondartza boleibola

Igeriketa

Igeriketa sinkronizatua

Judoa

Mahai tenisa

Mendiko bizikleta

Pentatlon modernoa

Piraguismoa

Piraguismoa: ur biziak

Saskibaloia

Taekwondoa

Tenisa

Tiroa

Tranpolin jauziak

Triatloia

Txirrindularitza

Txirrindularitza: BMX

Txirrindularitza: pista

Ur poloa

Zaldi heziketa

Zaldi jauziak

Zaldiketa konbinatua

Egoitzak
Egutegia

Olinpiar Gunea

Olinpiar guneko
egoitzak jokoak
amaitu ondoren

Londres ingurua

LONDRES

Londrestik kanpo

Egun hauetan dominak
banatuko dira

Egun hauetan 
kirol ekintzak daude

UZTAILA ABUZTUA

Nazioarteko Olinpiar Batzordeak 
oso kontuan hartzen duen alorra 
da olinpiar ondarea, hots, 
Olinpiar Jokoak antolatzen 
dituen hiri batek uzten duen 
ondarea, bereziki azpiegiturei 
dagokiena. Londresek ere 
bere ekarpena egingo du 
alor horretan.  

INFOGRAFIA: JOXEAN APEZTEGIA
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Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Brasilekin, Britainia Handiare-
kin eta Uruguairekin batera, Es-
painiako selekzioa da faborito ar-
gia futbolean urrezko domina lor-
tzeko. Bost euskal herritar ariko
dira hor: Ander Herrera, Iker Mu-
niain, Javi Martinez, Cesar Azpili-
kueta eta Iñigo Martinez. Tiki-ta-
ka famatuak min ere egin dezake
batzuetan. Azken bizpahiru urte-
otan, Europan eta munduan hain
nabarmena izaten ari da Espai-

niako selekzioaren nagusitasuna,
gainerako mailetan ere presioa
areagotu egin baitzaie jokalariei.
Urrearen prezioa da hori. Europa-
ko txapeldun izan berri diren hiru
jokalari tartean direla —Javi Mar-
tinez nafarra, Juan Mata eta Jordi
Alba—, urrea kolkoratzeko fabo-
ritoen artean dago Espainia. 

Bost euskal herritar horiez
gain, beste bi ere Londresera joa-
teko zorian egon dira: Mikel San
Jose eta Asier Illarramendi. Bai-
na, barizelarekin, etxera bidali
zuten Athleticeko atzelaria; eta,
Thiago Alcantararen lekua bete-

tzera joanda, azken unean zerren-
datik kanpo geratu zen Realeko
erdilaria. Gainerako bost euskal
herritarrak tartean direla, Espai-
niak gaur ekingo dio lehiari, Glas-
gowko Hampden Park futbol ze-
laian, Japoniaren aurka —Eus-
kal Herrian 15:45 direnean—;
abuztuaren 11n, larunbatean jo-
katuko luke finala, Londresen,
Wembley estadioan (16:00).

Prestaketa lana oso ona ere ez
da izan Espainiako selekzioaren-
tzat —Senegalen aurka 0-2 galdu
zuen, eta Mexikoren aurka 1-0 ira-
bazi—. «Baina jokoetan lehiatze-

ko aukerak ikaragarrizko ilusioa
sortu digu, bizitzan behin egoten
delako horrelako aukera bat. Ca-
sillasek eta Iniestak, adibidez, ez
zuten izan aukerarik. Betiko gor-
deta geldituko da».

Abiada bizian doa Herreraren
kirol ibilbidea. Jaio eta lau hilabe-
tera, Vigora joan zen, aitarekin 
—Celtako idazkari teknikoa zen
Pedro Herrera—; lau urte beteta,
Zaragozara joan zen familia; eta

futbolari gisa han hazi ondoren,
2009ko uztailean iritsi zen Athleti-
cera. «Oso azkar ari zaizkit gerta-
tzen gauzak, baina halakoa da
futbolariaren bizimodua. Orain,
izugarri ari naiz gozatzen Athleti-
cen, eta egoera bakoitzera egoki-
tzen asmatu beharra dago».

Buruan,Japonia bakarrik
«Oinarrian 21 urtez azpiko Euro-
pako Txapelketako lana» dagoela
argitu arren, «erronka zaila»
izango dela azpimarratu du bilbo-
tarrak. «Europako txapeldun
izan ginen, eta aukera handia du
taldeak, Javi Martinez, Mata eta
Jordi Alba ere tartean direlako».
Erdilariaren hausnarketan nahi
gabe bezala agertu da domina hi-
tza. «Baina Japoniaren aurkako
lehen partida bakarrik eduki be-
har dugu buruan. Ezin gara hasi
pentsatzen dominetan edo finale-
an. Gogorrak dira multzoko hiru
taldeak (Japonia, Honduras eta
Maroko), eta partidaz partida
joan behar dugu».

Athleticeko erdilariaren ustez,
«huts larria» litzateke urrutira
begirako helburuak jartzea. «Se-
lekzio indartsu asko daude, eta
komunikabideentzat Brasil, Es-
painia eta Britainia Handia diren
arren faboritoak, Japonia beste-
rik ez daukagu buruan». «Espai-
niako selekzio nagusiaren joka-
moldeari eusteko gai izanda»
itzuliko da Herrera gustura etxe-
ra. «Hortik aurrera, luxua litzate-
ke dominen borrokan sartzea.
Baina estiloari garrantzi handia
ematen diot nik».

«Pena handiarekin» bizi izan
zuen Mikel San Joseri gertatuta-
koa. «Eta berehala bidali nion
mezu bat, esateko urrezko domi-
na irabazten saiatuko ginela, hari
eskaini ahal izateko. Hari, eta
Thiagori». «Ezeri uko egin gabe»,
baina buruan hurrengo partida
soilik dutela egin nahi dute finale-
rako bidea Javi eta Iñigo Marti-
nez, Muniain, Herrera eta Azpili-
kuetak.

Urrearen prezioa

Europako txapeldun izan berri diren hiru jokalari tartean direla,
gora begira dago Espainiako futbol selekzioa. Gaur ekingo dio
lehiari, Glasgown, Japoniaren aurka, bost euskal jokalarirekin.

Euskal kirolariakDFutbola

Ander Herrera baloiarekin, uztailaren 13an Senegalen aurka jokatutako partidan. QUIQUE CURBELO / EFE

Beste lau euskal
herritarrak,
Ander
Herreraren
hitzetan:
pJavi Martinez:
«Gure liderra da, ka-
pitaina. Erasoko eta
defentsako lanean
oreka ematen dio
taldeari, eta indar
handia dauka alda-
gelan»
pIker Muniain: «Jo-
kalari gisa, lotsaga-
bea, erraz jokatzen
duena. Zelaian, kon-
plexurik gabea, une
oro jokaldia buruan
daukana. Nortasun
handikoa eta ardura
hartzeko beldurrik ez
daukana».
pCesar Azpilikueta:
«Izugarri hazi da
Frantziako Ligan, eta
buruz burukoan ga-
raiezina da. Indartsu
joaten da erasora. Fi-
sikoki, oso indartsua,
eta oso atzelari
ona».
pIñigo Martinez:
«Erdiko atzelaria
izanda ere baloia jo-
katuz ateratzeko ka-
litate harrigarria
daukana. Anoetan
sufritu genuen mo-
duan, jaurtiketa bi-
kaina dauka; oldar-
korra da, eta oso in-
dartsua».

Erronka zaila da, baina
Europako txapeldun
izan ginen, eta aukera
handia du taldeak»

«Urrezko domina
irabazten saiatuko gara,
Mikel San Joseri
eskaini ahal izateko»
ANDER HERRERA
Espainiako selekzioko jokalaria

‘‘
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A multzoa
Britainia Handia
Senegal
Arabiar E. Batuak
Uruguai
pAnalisia. Giggs eta
Bellamy mitoak tar-
tean direla, apustu
sendoa egin du Bri-
tainia Handiko se-
lekzio bateratuak.
Multzo gaiztoa da,
ordea, selekzio sen-
doak direlako Sene-
gal eta Uruguai ere.

B multzoa
Mexiko
Hego Korea
Gabon
Suitza
pAnalisia. Mexiko.
Besterik ezin aipa
daiteke multzoburu
izateko. Hutsune
handia utzi dute Chi-
charito, Vela eta Dos
Santosek, baina fa-
borito argiak dira.
Kontuz Gabonen in-
dar fisikoarekin.

C multzoa
Brasil
Egipto
Bulgaria
Zeelanda Berria
pAnalisia. Falta
zaion garaikurra lor-
tu arteko onik ez
dauka Brasilek. Ney-
mar buru dutela, iza-
rrez josi dute taldea.
Faborito argia da.
Egiptok eta Bulga-
riak bigarren postua
izango dute jokoan.

D multzoa
Espainia
Japonia
Honduras
Maroko
pAnalisia. Presta-
ketan larri antzean
ibili da Espainia, bai-
na beste hiru selek-
zioak baino indar-
tsuagoa da. Atariko
emaitzak kontuan
hartuta, oso selekzio
arriskutsua izan dai-
teke Honduras.

* Multzo bakoitzeko 

lehen biak sailkatuko dira 

final-laurdenetarako.
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Ricoh ArenaDCoventry

Erakusketetarako tokia, hotel bat, aisiarako klub bat eta kasino bat
daude 6.000 metro koadroko gune horretan. 2015eko Munduko
Errugbi Kopako partidak ere jokatuko dituzte han. The Miller Part-
nership arkitektoak diseinatutakoa da, eta 113.000.000 librako
kostua eduki zuen orain dela zazpi urte: 144 milioi euro inguru.

pInaugurazioa: 2005eko abuztuaren 20a.pEtxeko taldea: Co-
ventry City.pIkusle kopurua: 32.609.pNeurriak: 105x68 metro.

Hampden ParkDGlasgow

Eskoziako selekzioaren estadio ofiziala. Eskoziako Ligako kopako
finalaz eta Eskoziako Kopako finalaz gain, hainbat kirol ekitaldi eta
kontzertu ere izaten dira. 70 milioi librako berritze lanen ondoren
(89 milioi euro inguru), bost izar ditu UEFAren mailaketan.
1950ean Maracana eraiki arte, munduko estadiorik handiena zen.

pInaugurazioa: 1903ko urriaren 31.pEtxeko taldea: Queen’s Park.
pIkusle kopurua: 52.500.pNeurriak: 105x68 metro.

MillenniumDCardiff

Galesko errugbi eta futbol selekzioen estadio ofiziala. 126 milioi li-
brako kostua eduki zuen hura eraikitzeak orain dela hamahiru urte,
160 milioi euro pasatxokoa. Errugbiko Sei Nazioetako partidak jo-
katzen dituzte han, eta 2015eko Munduko Errugbi Kopako partidak
ere egingo dituzte. HOK Sport arkitekto taldearena da diseinua. Lau
izar dauzka UEFAren mailaketan.

pInaugurazioa: 1999ko ekainaren 26a.pEtxeko taldea: Galesko
selekzioa.pIkusle kopurua: 74.500.pNeurriak: 105x68 metro.

Old TraffordDManchester

Ametsen antzokia izenez ezaguna, Europako futbol zelairik sona-
tuenetakoa. Archibald Leitch arkitektoak diseinatutakoa. 2015eko
Munduko Errugbi Kopako partidak ere jokatuko dituzte bertan.
90.000 librako kostua eduki zuen bere garaian, 115.000 euro ingu-
ru. UEFAren mailaketan, bost izarretik lau dauzka.

pInaugurazioa: 1910eko otsailaren 19a.pEtxeko taldea: Man-
chester United.pIkusle kopurua: 76.098.pNeurriak: 105x68 m.

St James’ParkDNewcastle Upon Tyne

Ingalaterra ipar-ekialdeko estadiorik zaharrena; dena den, 1992tik
dezentetan berritu dute —25 milioi librako kostua izan zuten urte
hartako berritze lanek: 32 milioi euro inguru—. Trevor Skempton ar-
kitektoak diseinatutakoa da, eta lau izar ditu UEFAren mailaketan.
2015eko Munduko Errugbi Kopako guneetako bat izango da.

pInaugurazioa: 1880ko urriaren 16a.pEtxeko taldea: Newcastle.
pIkusle kopurua: 52.387.pNeurriak: 105x69 metro.

Wembley DLondres

Wembley estadio zaharra zegoen leku berean dago Wembley be-
rria, Norman Foster arkitektoaren esanetara eraikia. 798 milioi li-
brako kostua izan zuen, 1.100 milioi euro ingurukoa. Selekzioaren
partidez gain, FA Cup, Community Shield eta Carling Cupeko fina-
lak egiten dituzte han, eta iazko Txapeldunen Ligako finala ere han-
txe jokatu zuten Bartzelonak eta Manchester Unitedek.

pInaugurazioa:2007ko martxoaren 24a.pEtxeko taldea: Ingala-
terrako selekzioa.pIkusle kopurua:90.000.pNeurriak:105x68 m.
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Ez galdu hauek bistatik

Londresko
Olinpiar
Jokoetan
proba
guztietan
egongo da
lehia bizia,
baina batzuk
itzalean
geratuko
dira, beste
batzuen
distiraren
aldamenean.

Lehia nagusiakD

Kobe Bryant,LeBron James,Deron Williams eta Kevin Durant.BERRIA

Roger Federer, aurten Wimble
donen jokatu eta irabazitako
finalean . JONATHAN BRADY / EFE

Eugenia Kanaeva gimnasta errusiarra. VINCENT DAMOURETTE / EFE
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H ogei urte luze igaro dira
Dream Teamametseta-
ko talde hark zaleei go-

zatu handia eman zienekoa. Bar-
tzelonako Olinpiar Jokoetan izan
zen, 1992an, eta AEBetako selek-
zioak urrea lortu zuen aise. NBA-
ko jokalari profesionalek Olin-
piar Jokoetan parte hartzen zu-
ten lehen aldia zen. Garaiezinak
zirenaren mitoa berretsi zuten or-
duan, baina orduz geroztik ez dira
ez bat, ez bi, hartu dituzten mutu-
rrekoak. Egun, NBAko jokala-
rien %20 atzerritarrak dira, eta
horrek nazioarteko beste selekzio

batzuk AEBetako selekzio indar-
tsua beldurtu dute. Hainbesterai-
no, non serio hartu izan behar bai-
tute euren lana urrea irabazteko.
Ez da gutxi, izar gehienek domina
ia-ia izerdirik bota gabe leporatu-
ko zutela pentsatzen baitzuten.
Londresen ere faborito da AEBe-
tako selekzioa, baina badira urrea
lapurtzeko asmoa duten selekzio
pare bat. Espainiakoa, horietako
bat, NBAko jokalariz josita. Hego
Amerikatik beste bi mehatxu
izango dituzte AEBek: Argentina
eta Brasil. Horien artean banatu
beharko lirateke dominak.

Saskibaloia 
Hamaikagarren desafioa
AEBetako selekzioarentzat

G imnastikak, eta zehaz-
ki gimnastika erritmi-
koak erregina du aspal-

didanik: Eugenia Kanaeva. 22 ur-
teko gimnasta errusiarrak dena
irabazi du azkeneko lau urteetan:
olinpiar urrea Pekinen eta urrea
ordutik hona jokatu diren Mun-
duko hiru txapelketetan eta Eu-
ropako lau txapelketetan. Garai-
pen bolada hori Londresera luza-
tzen badu, historia egingo du, ez
baita egon gimnastarik bi Olin-
piar Jokoetan jarraian banakako
lehiaketan urrea irabazi duenik.
Ezta Alina Kabaeva mitikoak ere
—brontzea irabazi zuen Sydneyn
eta urrea Atenasen—. Erronka
zaila da, baina inork lor badezake,

hori Kanaeva da. Are gehiago,
ezusteko galanta litzateke hark
ez irabaztea. Banakako garaipe-
nari, gainera, taldekakoa gehi da-
kioke, Errusia baita faboritoa, Ita-
lia eta Bielorrusiaren baimenare-
kin.

Gimnastika erritmikoan ez be-
zala, gimnastika artistikoan ez
dago inor guztien gainetik, eta
emakumezkoetan zein gizonez-
koetan lehia gogorra espero da.
Pekinen etxeko taldea nagusitu
zen bi mailetan, baina Londresen
kostako zaio hori errepikatzea.
Emakumezkoetan AEBek eta
Errusiak estu hartuko dute Txi-
na, eta gizonezkoetan, bi herrial-
de horiek eta Japoniak.

Gimnastika
Kanaevak historia egin nahi du 

T itulu bakarra falta zaio Ro-
ger Federerri irabazteko:
olinpiar urrea. Pekinen bi-

nakakoan irabazi zuen, baina banakako-
an ez zituen gainditu final-laurdenak. Lau

urte geroago, aukera bikaina du arantza
ateratzeko, Wimbledonen jokatuko baita
tenis lehiaketa, eta Wimbledon eta Federer
elkarrekin doaz bi hitz baitira. Suitzarrak
zazpi aldiz irabazi du Londresko belar gaine-
an, azkena orain hiru aste eskas, finalean
Andy Murray eskoziarra mendean hartuta.

31 urte betetzear, eta onenak emanda zi-
rudienean suspertu da Federer. ATPko le-

hen zerrendaburua da, eta marka eza-
rri berri du: 288 aste lehen postuan.
Haren atzetik ditu orain dela gutxi
arte haren gainetik zeuden Novak

Djokovic eta Rafa Nadal. Hain zu-
zen, serbiarra eta Murray izango dira

suitzarraren aurkari nagusiak, Nadal ez
delako ariko, sasoiko ez dagoelako. Ema-
kumezkoetan, berriz, Serena Williams
da faboritoa. Estatubatuarrak bost al-
diz irabazi du Wimbledon, azkena orain
hiru aste eskas. Maria Xarapova erru-
siarra izango da bere arerio zuzenena.

Tenisa 
Federer eta Serena Williamsek
‘etxean’irabazi nahi dute 

Julen Etxeberria 

Berrehun eta lau he-
rrialdeetako 10.500 ki-
rolari baino gehiago
ariko dira Londresen.
Horietatik asko eta as-
ko itzalean geratuko
dira, argazki eta tele-
bista kameren objek-
tiboetatik kanpo. Bes-
te batzuk, aldiz, une
oro egongo dira ob-
jektibo guztien jomu-
gan: Usain Bolt, Yo-
han Blake, Jelena
Isinbaieva, Michael
Phelps, Ryan Lochte,
Melissa Franklin, Ro-
ger Federer, Serena
Williams, Eugenia Ka-
naeva, AEBetako sas-
kibaloi taldea... Lon-
dresko Jokoetako izar
distiratsuenak dira.
Haiek bereganatuko

dute arreta.

Ryan Lochte, garaipena ospatzen, Michael Phelpsen ondoan,
iaz, Shanghain, Munduko Txapelketan. KIM LUDBROOK / EFE
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Kirol nagusien egitaraua
pIgeriketa. Uztailaren 28tik abuztuaren 4ra.
pGimnastika. Uztailaren 28tik abuztuaren 12ra.
pAtletismoa. Abuztuaren 3tik 12ra.
pSaskibaloia. Uztailaren 28tik abuztuaren 12ra.
pTenisa. Uztailaren 28tik abuztuaren 5era.

B eti izan da horrela, eta
Londres ez da izango sal-
buespena. Abiadura pro-

bek bereganatuko dute arreta
atletismoko lehiaketan. Zehazki,
Usain Bolt eta Yohan Blake ja-
maikarrek 100 eta 200 metrokoan
izango duten lehiak bereganatu-
ko du arreta. Boltek zur eta lur
utzi zuen mundua orain lau urte,
Pekinen, 100 eta 200 metrokoan
eta 4x100 metro txandakakoan
urrea irabazita. Garaipen horiek,
gainera, proba bakoitzean mun-
duko marka hobetuta apaindu zi-
tuen. 

Lau urte geroago, balentria
errepikatu nahi du. Badirudi, or-
dea, Pekinen baino izerdi gehia-
go bota beharko duela helburua
lortu nahi badu, etxean arerio
arriskutsua atera baitzaio: Bla-
ke. 22 urteko atleta gaztea da
munduko txapelduna 100 metro-
koan. Orain bi urte, Daegun (He-
go Korea), lehenago korrika egi-
ten hasteagatik epaileek Bolt
deskalifikatu izana baliatu zuen
Blakek. Baina Blakerena ez da

egun bateko kontua, zorte kon-
tua. Aurten inork ez du hark bai-
no azkarrago korrika egin 100 eta
200 metrokoak (9,75 eta 19,80). Ez-
ta Boltek ere (9,76 eta 19,83). Lon-
dresen aritzeko Jamaikako sail-
katze probetan ere Bolten aurre-
tik izan zen Blake abiadurako bi
proba nagusietan. Abuztuaren
5ean eta 9an jokatuko dira 100 eta
200 metroko finalak. Orduan iku-
siko da nor den azkarrena: Bolt
edo Blake.

Eta horrez gain, zer? Bada, bes-
te abiadura probetan, Jamaika-
ren eta AEBen arteko lehia estua
espero da. Iraupen probetan, be-
rriz, kenyarrak eta etiopiarrak
nabarmenduko dira berriz ere.
Jaurtiketetan, estatubatuarrak
eta europarrak izango dira au-
rrez aurre. Jauzietan, Jelena Isin-
baievak bereganatuko du berriro
arreta, indartsu itzuli baita erre-
tirotik. Azken txapelketa garran-
tzitsuetan huts egin ostean, goia
jo nahi du berriz eta ahal izanez
gero, Pekinen egin bezala , mun-
duko marka lortuta, bere 29.a. 

Atletismoa 
Bolt eta Blakeren arteko lehiak 
bereganatuko du arreta

A EBak nagusi izan ziren Pekinen ige-
riketako lehiaketan. 34 probetatik
hamabitan irabazi zuen igerilari es-

tatubatuar batek urrea. Hamabi urre horieta-
tik zortzi Michael Phelpsen kolkora joan zi-
ren, nahikoa Mark Spitz herrikideak 1972ko
Municheko Olinpiar Jokoetan lortutako uzta
urre bategatik hobe zezan.

Lau urte geroago, AEBek orduko urre ko-
purua hobetu nahi dute. Hiru igerilarik izan-
go dute erantzukizuna uzta biltze horretan,
dominen sailkapenean Txinari tartea jateko
erabakigarria izan daitekeena: Phelps, Ryan
Lochte eta Melissa Franklinek izango dute ar-
dura. Hiru igerilariok ezarri zaien helburua
betetzen badute, AEBek gutxienez hamasei
urrezko domina izango lituzkete ziurtatuak.
Phelps eta Lochteren artean bederatzi urre
eskura ditzakete. Gehiago irabaz zitzaketen,
baina bi igerilariok estiloetako bi probetan
lehiatuko dira elkarren aurka. Faboritorik ez

dago. Iaz Shanghain (Txina) jokatu zen Mun-
duko Txapelketan bakoitzak proba bat iraba-
zi zuen, eta beste horrenbeste gertatu da due-
la gutxi, AEBetako sailkatze probetan. Phelp-
sek gehienez zazpi urre irabaz ditzake bere
azken jokoetan, Pekinen baino bat gutxiago.
Hori bai, hiru irabaziz gero, domina gehien
irabazi duen kirolaria litzateke (19). Lochtek,
berriz, bospasei irabaz ditzake, parte hartuko
duen txandakako proben arabera. 

Franklin da AEBen beste esperantza. 17 ur-
teko gazteak zazpi urre irabazi nahi ditu. Iaz,
Shanghain, erakutsi zuen berea dela etorki-
zuna —bost domina irabazi zituen, tartean
urrezko hiru—, eta Londresen hori berretsi
nahi du. Txinak eta Errusiak ere domina de-
zente lortuko dituzte. Jauzilari txinatarrek
eskuratuko dituztenei Sun Yang igerilariare-
na gehi dakieke—lehen urrea litzateke Txina-
ko igerilari batentzat—Errusia, berriz, igeri-
keta sinkronizatuan nabarmenduko da.

Igeriketa 
Phelps edo Lochte.Nor izango da nagusia? 

Lehia nagusiakD

Yohan Blake eta Usain Bolt atleta jamaikarrak. DIEGO AZUBEL / EFE
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DLaburrak
J
Hasi da lehia 
FUTBOLA›Bihar
gauean piztuko dute
olinpiar sua,baina
hasia da lehia.Atzo,
emakumezkoen fut-
boleko lehen parti-
dak izan ziren.Estrei-
nakoan,etxekoek 1-0
irabazi zioten Zeelan-
da Berriari.

A
Zain, patxada ederrean. Astebete luze falta da oraindik pistako probak hasi arte, eta argazkiko
pertsonak itxaronaldia lasai hartzea erabaki duela dirudi. Ondo prestatuta, hori bai. Etzanda, burko eta galtzerdi

eta guzti, eguzki galdatan. 30 graduko tenperatura dute egunotan Londresen, ezohikoa erabat paraje haietan, eta giro
atsegin horrek ere atseden unea luzeagoa izatea eragin du. FELIPE TRUEBA / EFE

Papajristu kanporatu dute,
iruzkin arrazista batengatik
ATLETISMOA›Londresen aritu
behar zuen Vula Papajristu
jauzi hirukoitzeko Greziako txa-
peldunak, baina Greziako Olin-
piar Batzordeak jokoetatik
kanpo utzi du, Twitterren iruzkin
arrazista bat egiteagatik. Papaj-
ristuk esan zuen «Grezian
dabiltzan horrenbeste afrika-
rrekin gutxienez Mendebaldeko
Niloko euliek [birus bat kutxa-
tzen duten euliak dira] etxeko
bazkaria» izango dutela. Papaj-
ristuk barkamena eskatu zuen
gero, baina haren herrialdeko
olinpiar batzordeak ez zuen
izan errukirik harekin.

IAAFek baieztatu egin du
Selsouliren positiboa
ATLETISMOA›Mariem Selsouli
atleta marokoarra ez da lehia-
tuko Londresen, Nazioarteko
Atletismo Federazioak (IAAF)
atzo baieztatu baitzuen Selsou-
lik positibo eman zuela furose-
mida izeneko diuretiko batekin,
hilaren 6an Parisen egindako
Diamantezko Ligako proban.
Sasoi honetan 1.500 metroko-
an marka onenaren jabe denak
bizi guztiko zigorra jasoko du
ziurrenik. Izan ere, 2009an ere
positibo eman zuen, eta bi urte-
ko zigorra ezarri zioten. Selsouli
zen Londresen urrea lortzeko
faboritoetako bat.

Londresera joateko
debekua Lukaxenkori
BIELORRUSIA›Erresuma Batu-
ko Gobernuak ez dio baimena
eman Aleksandr Lukaxenko
Bielorrusiako presidenteari Lon-
dresera joateko. «Europako
Batasuneko herrialdeetan sar-
tzeko debekua duten pertsonen
zerrendan dago Lukaxenko, eta
debeku horrek bere horretan
jarraitzen du Olinpiar Jokoek
irauten duten bitartean». Alek-
sandr Zhukov Errusiako Olinpiar
Batzordeko buruak erabakia
salatu du. «Eskoletako gazteek
ere badakite antzinako Grezian
su-etena zegoela jokoek irauten
zuten bitartean».

AzkenaDberria
2012ko uztailaren 26a

B ihartik aurrera, Londres izango da
Olinpiar Jokoak hiru aldiz antolatu

dituen munduko hiri bakarra. 1908. urte-
an egin zituen antolatzaile lanak lehe-
nengo aldiz; Erroman egin behar ziren
berez, baina Vesuvio sumendiaren
erupzioak Italia utzi zuen egoera ekono-
miko zaila zela eta, Italiako agintariek
ordezko bat bilatzeko eskatu zuten, eta
Londres aukeratu zuten. II. Mundu Ge-
rraren ostean, 1948an izan zen bigarren
aldia.

1908ko Olinpiar Jokoetako estadioa
zegoen lekuan daude orain BBCren bu-
legoak White City auzoan,eta turisten
jarioa nabari da azken asteetan.Orduan

maratoia bukatu zen lekua markatuz,zo-
ruan marra bat dago,domina zerrenda
paretan tatuaturik duen eraikinaren on-
doan.Albumetako lehen orriak beteko
dituzten argazkiak atereaz dabiltza turis-
tak.Agidanez,60.000 libra kostatu zen
orduko estadioa eraikitzea; Londres
ekialdean dagoen bilioi erdi libratik gora-
ko  estadioaren ondoan barregarri geldi-
tzen da orain zenbaki hori.

Bihar, goizeko zortziak eta  hamabi mi-
nututan, All the bells (kanpai guztiak)
deitzen den proiektuan, Britainia Handi-
ko milioika lagunen parte hartzea espero
da jokoei hasiera emateko: hiru minu-
tuan, mota guztietako kanpai eta txirri-

nak ozen joko dituzte —ehunka herrita-
ko elizetako kanpaiak, bizikleta eta etxe
sarreretako txirrinak, behien kanpaiak,
eskoletako txirrinak...—. Martin Creed
artistaren Work No. 119 ekimena da, he-
rri osoa jokoetan lehenengo egunetik
murgil dadin sustatzeko.

Orain arte eguraldiak hartu du prota-
gonismoa. Estatistikak existitzen dire-
netik egin duen hilabeterik euritsu eta
hotzena izan omen da ekaina, eta kez-
katuta zebilen jendea, euriak festa za-
puztuko ote zuen zalantzan. Baina
eguzkia atera da azkenean, eta prest
dago Londres. Edo hori esaten dute ba-
tzuek. Bihar horri buruz gehiago.

‘London calling’
Garazi Goia

104 urteren
ostean

ROGER PARKER / EFE
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Txandakari bat olinpiar zuziarekin, St. Paul’s katedralaren aurrean, atzo. JAVIER LIZON / EFE

Suak piztuko ditu 
Gaur gauean olinpiar estadioan egingo den 

inaugurazio ekitaldi distiratsu baten bidez

hasiko dituzte Londresko Olinpiar Jokoak.D08

L aguna zuen Henri Didon anaia do-
mingotarra, eta gustatu egin zi-

tzaion hark bere garaian Parisko Alberto
Magno kolegioaren aurrealdean jartze-
ko aukeratutako goiburua: «Citius, Al-
tius, Fortius (Azkarrago, Gorago, Indar-
tsuago). Bat zetorren bere pentsamol-
dearekin, kirola eta bizitza bera ikusteko
eta sentitzeko zuen filosofia aurrerakoi
harekin, eta hiru hitz horiek hautatu zi-
tuen 1896ko Olinpiar Jokoen goiburu
gisa, Atenasen, Aro Modernoko lehen
Olinpiar Joko haien hasierako ekitaldian
eman zuen hitzaldirako.

Azkarragotik
azkarrenera

02

03

04

05

06

07
berria
2012ko uztailaren 27a

Judoa DKolpea emateko prest dira Oiana Blanco,

Sugoi Uriarte eta Kiyoshi Uematsu judokak

Olinpiar tiroa DJuanjo Aranburu eta Pablo Carrera 

tiratzaileek jomugan dute domina

Igeriketa DMichael Phelpsek beste zazpi urre 

nahi ditu, eta 21era arte handitu bere uzta

‘Citius, altius, fortius’
Enekoitz Telleria

Pierre de Coubertin baroiaren meritua
da dena, beraz. Kristautasun muskula-
rraren jarraitzaile sutsua zen hura; izpiri-
tuaren perfekzioa kirolaren eta higiene-
aren bidez lortzen dela sinesten zuen
sutsuki, eta 40 urtean mundu erdia ze-
harkatu zuen pentsaera horren abantai-
lak goratu eta gobernuak konbentzitu
nahian kirol ekitaldi erraldoi batean ize-
na eman zezaten. Kirola bata-
sunaren eta senideta-
sunaren sinbolo
gisa. Ethelbert
Talbot Pensil-

vaniako apezpikuaren esaldia bere
eginda: «Garrantzitsuena parte hartzea
da, ez irabaztea».

Historia liburu guztietan agertzen di-
ren datuak dira. Olinpiar izpirituaren be-
rri ematen dute bertan. Coubertingo ba-
roiaren lorpenaz eta jokoak berriro abian
jartzeak izan zuen merituaz ari dira. Bai-
na ez dut inon topatu non apurtu zen ka-
tebegia eta non hartu zuen saihesbidea:
azkarrago izan beharrean azkarrena, al-
tuago izan beharrean altuena eta indar-
tsuago izan beharrean indartsuena go-
ratzen dituen hori.



02 berria
2012ko uztailaren 27aEuskal kirolariakDJudoa

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

«Irabazi edo galdu, pertsona bera
izaten jarraituko dut». Ez da aur-
kezpen txartel txarra. «Baina do-
mina bat lortzea da helburua».
Gora begiratzea baita kontua.
Oriotarra da jaiotzez, Ergobian
bizi izan da urte luzez, eta egun
Usurbilen bizi eta entrenatzen da.
Horixe da Oiana Blanco. Lehen al-
diz ariko da Olinpiar Jokoetan,
eta gozatu egin nahi du esperien-
tziarekin. Lau urte igaro ditu
biharko egunaren zain. 10:30ean
ekingo dio lehiari, Tomoko Fuku-
mi munduko lehenaren aurka. 

Ahaztu jokoak, txapelketak eta
emaitzak. Nolatan zion judoari 
hainbesteko maitasuna Orio eta
Usurbil artean zebilen neskato
hark? 
Ergobian bizi nintzen, eta Martu-
tenera joaten nintzen eskolara.
Kirol guztietan ematen nuen
izena. Nire ahizpak judoa egiten
zuen garai hartan, bazkalondo-
ren, eta ate ertzetik begira egoten
nintzen beti. Egun batean, gela-
kide bat etorri zen esanez berak
judoa egingo zuela, eta orduan
eman nuen izena nik ere. Kirol
guztietan aritu izan naiz betida-
nik, nire altuerarekin baita saski-
baloian ere, eta, pixkanaka, auke-
ratuz joan nintzen. Atzera

egiteko aukera edukiko banu,
berdin aukeratuko nuke.
29 urterekin, lehen jokoak izango
dira zuretzat. Heldutasunera iristen
ari zarela esan daiteke, oreka aurki-
tu duzula?
Pertsonalki oraintxe nago ondo-
en, bai fisikoki, bai buruz. 
Esperientziak asko balio du judo-
an; osotasuna lortu dut, eta nire
kirol ibilbideko unerik gorenean
nago.
Teknika, fisikoa, indarra, burua…
Zenbat dauka judoak bakoitzetik?
Burua denerako da garrantzi-
tsua; bai kirolerako, bai egunero-
korako. Baina judoan, teknika,
taktika, fisikoa, azkartasuna...
gauza asko behar dira. Azkarta-
suna eta mugikortasuna dira
nire indarguneak, eta, agian,
horixe lantzen dut gehiago. Tata-
miaren gainean oso dinamikoa
da nire jokoa. Baina osotasun bat
behar da judoan.
11. postuan sailkatu zinen jokoetara-
ko, eta azken urtebetean Munduko
Kopako lau proba irabazita zaude.
Itxaropena izateko moduko datuak
dira.
Oso ona izan da azken urtea.
2009ko Munduko Txapelketan
eman genuen saltoa, bigarren
postua lortuta. Hurrengo urtean,
Europako Txapelketan, hiruga-
rren sailkatu ginen, eta goraka
jarraitu genuen. Aurten, berriz,
urte guztian lortu dugu maila
onean aritzea. Europako eta
Munduko Txapelketan ez dugu
asmatu, baina hor gaude, eta era-
kutsi dugu zerbait egiteko auke-
ra badaukagula.
Judoa aipatu, eta japoniarrei buruz
hizketan hasten dira denak. Hain

faborito dira japoniarrak Londresen
ere?
Nire pisuan, japoniarrak dira sail-
kapeneko lehen biak, eta herrial-
de horretan bosgarren dagoena
lehiara aterata ere, gai da domina
eskuratzeko. Emakumezkoetan,
bereziki, koska bat gorago daude
japoniarrak. Baina judoan oso
zaila da apustuak egitea, gerta li-
tekeelako arrazoi jakin batenga-
tik ezuste handiak izatea. Datuak
argigarriak dira, ordea: Munduko
Txapelketan, herrialde bakoitze-
ko bi kirolari joateko aukera dago,
eta japoniarrek final asko jokatu
izan dituzte elkarren aurka.
Goian daude, baina egun jakin ba-
tean erantzun behar da.
Horregatik erabaki zenuten Londre-
sera iritsi aurretik Japoniara joatea
entrenatzera?
Hala da, bai. Bagenekien Japo-
nian ez ginela elkartuko Londre-
sen lehian ariko direnekin, haiek
euren prestaketa egin dutelako.
Unibertsitateka entrenatzen dira
han, eta horietako batean egon gi-
nen gu. Teknikoki oso onak dira;
handik dator judoa, eta horren bi-
la joan ginen.
Batzuetan iritsi zaren arren,zer falta
zaio Oiana Blancori japoniar horien
parera iristeko?
Tatami gainean heldutasun eta
lasaitasun handia daukate. Hain
argi daukate irabazi egingo dute-
la... Oso lasai joaten dira lehiatze-
ra, eta oso zaila da japoniar bati
markaketa egitea. Fisikoki oso
gorputz berezia daukate: gerria
oso baxu, hanka indartsuak...
Txiki-txikitatik aritzen dira judo-
an, eta haur txikiak ere gu baino
hobeak dira ia-ia.

Oiana Blanco

JON URBE / ARGAZKI PRESS

Judoka

Bihar ekingo die Oiana Blanco oriotarrak lehen Jokoei.
Ez du hasiera samurra izango, munduko lehena izango
baitu aurkari: Tomoko Fukumi japoniarra. Hala ere,
uste du «dominen borrokatik gertu» ibil daitekeela.

«Nire kirol
ibilbideko unerik
gorenean nago»

Nortasun agiria
pAdina. 29 urte.
pJaioterria. Orio
(Gipuzkoa).
pPisua. 48 kilo.
pAltuera. 1,54 m.
pLorpenik
garrantzitsuenak.
Munduko Kopan,
zilarra (2009);
Europako
Txapelketan,
brontzea (2010); eta
Munduko Kopan, lau
garaipen (2011-
2012). Lehen aldiz
ariko da jokoetan.
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Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

L ehen Olinpiar Jokoak
ditu, eta Sugoi Uriarteren
kasuan ezin da zehaztu es-

karmentu falta ona edo txarra
den. «Munduko zirkuituko nire
lehen Sari Nagusia irabazi egin
nuen; Munduko Txapelketan par-
te hartu nuen lehen aldian,
2009an, txapeldunorde izan nin-
tzen; Europako lehenbizikoan,

2010ean, txapeldun, eta ea bolada
Londresen luzatzen dudan. Hala
balitz, ez lidake inportako Rio de
Janeiron podiumik ez zapaltzea».
Londresen 66 kiloz azpiko lehian
ariko da, igandean, egun osoz, eta
zerrendaburu gisa ekingo dio.
Hori zen sailkatze urteetako hel-
burua, eta orain gora begira deza-
ke. «Domina lortzeko aukerarik
ez banu, ez nintzateke joango.
Dena den, nire helburua txapel-
keta ona egitea da».

Lau anaia-arreba judoan jar-
dundakoak dira, eta hiru maila
oso onean ari dira. Maier arreba
Espainiako txapeldun izandakoa
da, eta Gar anaia gaztea, txapeldu-
norde. «Zein ona den ikusten due-
nean gora egingo du. Lehen, ira-
bazten nionean, ez zen haserre-
tzen. Orain, aldiz, bai, eta hori ona

da». Sugoi 18 urterekin joan zen
Valentziara (Herrialde Katala-
nak), «hobetzeko», eta ez da inoiz
damutu. «Aukerarik onena zen.
Kritikak entzun nituen, ez pentsa.
Baina han daude Espainiako
lehiakiderik onenak». 

Iaztik zegoen sailkatuta, eta
2012an gutxiago lehiatu da, nahi-
ta. «Zerrendaburu izatea ziurtatu-
ta, ezkutuan egotea nahiago
nuen. Ez zitzaidan komeni torneo-
etara joatea». Ahul zaudenean in-
dartsu ageri, eta ahul zaudenean
indartsu. Sun Tzu-ren Gerraren
artea irakurria duela onartzen
duen ingeniari industrial bat da
Uriarte: estratega bat. Koaderno
batean aurkari guztien oharrak
ditu. «Metodikoa naiz. Aurkariak
ezagutzea oso garrantzitsua da:
oharrak, bideoak… Lan taktikoa
garrantzitsua da. Estratega bat?
Bai, gutxi gorabehera». Ezagutza
horretan oinarritzen ditu bere
nahiak, eta lehiakide mongolia-
rra saihestu nahi du. 

Uste du bere pisuan domina ira-
bazteko aukera duten hamar ju-
doka daudela, eta hor ikusten du
bere burua. Lasai dago, baina jo-
koak zer diren galdetu die ezagu-
tzen dituzten beste kide batzuei;
besteak beste, Kiyoshi Uematsu
logelakideari. «Ez itsutzeko esa-
ten didate. Aurkariak berdinak
direla. Hemengo edozein txapel-
ketara noan bezala joango naiz».
Horrela egingo dio aurre lehen
aurkariari, Francesco Faraldo
italiarrari —munduko 24.ari—. 

Nortasun agiria
pAdina. 28 urte.
pJaioterria. Gasteiz.
pPisua. 66 kilo.
pAltuera. 1,69 m.
pLorpenik
garrantzitsuenak.
Munduko
txapeldunorde
2009an
(Herbehereak);
Europako txapeldun
2010ean (Austria).

Jokoetarako txartela lortu eta bi
hilabetera jokatu zen Europako Txa-
pelketa, Errusian, eta lehen borro-
kan galdu zenuen Ana Hormigo por-
tugaldarraren aurka. Zenbateko
garrantzia dauka porrot horrek?
Varsoviatik itzulita, jokoak pres-
tatzeari ekin genion. Urtarriletik
abendura arte irauten dute txa-
pelketek, eta oso zaila da presta-
kuntza egokia egitea. Urte guz-
tian egon beharra dago puntan,
eta horregatik erabaki genuen
sei hilabete lehenago jokoei begi-
ra jartzea, nahiz eta bagenekien
tartean Europako Txapelketa

zegoela. Egia esan, oso gaizki sen-
titu nintzen Errusian. Bidaia
bera gogorra izan zen, eta ez nuen
sentitu nire gorputza han zegoe-
nik. Ez nintzen gai gorputza kon-
trolatzeko. Amorrua eman zidan,
baina...
Buruak lan handia egingo du horre-
lakoetan, noski. Lantzen al duzue
arlo hori?
Nik lantzen dut, bai. Judoan hasi
nintzenetik, hobekuntza handia
nabaritu dut. Buruari esker lortu
dugu, ziurrenik, 2009tik aurrera
izan dugun hobekuntza. Gaitasu-
na bageneukan, hor geunden,
baina zerbait falta zitzaigun.
Konfiantza handia hartu nuen
eguneroko lanketa horri esker. 
Hiru urte igaro dira munduko txapel-
dunorde izan zinenetik. Zertan alda-
tu zara azken hiru urte gogor haue-
tan?
Hainbeste txapelketarekin, urte
onak eta ez hain onak egon dira
tartean, eta garai zail horietan
ikasten da, agian, aurrera egiten.
Heldutasuna lortu dut txapelke-
tetan; huts bakoitzarekin ikasten
asmatu dut. Fisikoki, teknikoki,
taktikoki... Arlo horietan ere egu-
nero dago hobetu beharra. Baina
tatami gaineko heldutasuna
aipatuko nuke nik.
Bihotzari eta buruari kasu eginda,
zein dira Londresko Jokoetarako
helburuak?
Urte honetako bilakaera aztertu-
ta, eta kontuan hartuta Mundu-
ko Txapelketan gerora hiruga-
rren amaitu zuen brasildarraren
aurka azken segundoan galdu
genuela, domina baten bila noa
Londresera. Hori bai: huts txi-
kien baitan egongo da arrakasta-
rako bidea. Zaila da helburua,
baina ezin da besterik markatu.
Ez nintzateke ni izango jokoetara
joate hutsarekin gustura banen-
go. Egin nezakeen guztia egin
dudan sentipenarekin itzuli nahi-
ko nuke etxera, jokoekin gozatu-
ta. Ederra litzateke lasaitasun
hori edukitzea.
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«Azkartasuna eta
mugikortasuna dira
nire indarguneak, baina
osotasuna behar da»

«Domina baten bila
noa. Ez nintzateke ni
izango joate hutsarekin
gustura banengo»

Sugoi Uriarte 

Estratega 

I. M. Londres,Berriemaile berezia

D efinizioa Sugoi Uriarte
Olinpiar Jokoetako ki-
de eta lagunarena da:

«Kiyoshi Messi bezalakoa da. Po-
zik badago eta egun ona badu, ma-
go bat da. Haren defentsa erasoa
da; judo japoniarra da, teknikoa.
Haren pisuko azken sailkatu gisa
sartu da jokoetan, baina, hala ere,
ustekabea eman dezake». Judoa
deskribatzeko, ez dago judoka ba-
ten hitzak baino hoberik. Uema-
tsuk astelehenean egingo du bo-
rroka, 72 kiloz azpikoan, Mansur
Isaev errusiarraren aurka (mun-
duko laugarrena).  

Sydneyn lehiatu zen (Austra-
lia), Atenasen ere bai, eta, Peki-
nen huts egin ondoren, olinpiar
sua hirugarrenez ikusiko du 33 ur-
terekin. Bere buruari esaten dio
txapelketa bat gehiago dela, bai-
na ez du ahaztu Atenasko azken
esperientzia gogorra. «Jokoetan
tatamira igotzen zarenean, ez da
gauza bera. Ondo gogoan dut le-
hen jokoetako tentsio hura; ez zen
gauza bera. Aurreko hilabetean
garaitutako aurkaria zen, baina

ez zen berdina». Atenasko oroitza-
pena, halere, gogorragoa da. «Au-
rrekoan pasatutakoa saihestu
nuen, baina presioa handiagoa
zen, Europako txapelduna nintze-
lako. Oso estu hartu ninduten, eta
tatamian nabaritu nuen; ez gal-
tzeko presioa zen». 

Londreserako bidea lasaiago
egin nahi du. Sailkatzea kosta zi-
tzaion, eta ez da faboritoen artean
ageri. Belauneko lesioa izan zuen
2010ean. Hiru borroka baino ez zi-
tuen jokatu, eta «bere kasa» sen-
datu ondoren, 2011n hasi zuen jo-
koetarako esprinta. Badaki bete-
ranoen multzokoa dela, baina ez
dio adinari begiratu nahi. «Adina
ez da arazo. Neure burua 25 urte
nituenean bezain indartsu ikusi-
ko ez banu, utzi egingo nuke». 

Ustea ez da harena bakarrik.
Familiak Portugaleten (Bizkaia)
duen gimnasioko tatamian ikasi
zuen ibiltzen, eta judoa da haren
bizia. Gurasoak entrenatzaileak
ditu, eta Kenji anaia jokoetan
lehiaturikoa da. Kiyoshi sasoiko
dago. Aurkariek «ondo» ezagu-
tzen dute, baina ez du arduratzen.
«Askok nire aurka galtzen jarrai-
tzen dute. Horregatik nago hor».

Nortasun agiria
pAdina. 33 urte.
pJaioterria.
Portugalete
(Bizkaia).
pPisua. 73 kilo.
pAltuera. 1,73 m.
pLorpenik
garrantzitsuenak.
Europako txapeldun
(2004) eta bi aldiz
txapeldunorde
(2003 eta 2008).
Hirugarren postua
Munduko
Txapelketan
(2005). Bi aldiz
lehiatu da Olinpiar
Jokoetan: 2000an
eta 2004an.

Kiyoshi Uematsu 

‘Messi’lasai dago 
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B adaki zer diren Olinpiar
Jokoak; ezerk ez du uste-
kabean harrapatuko.

«Badakit ez dudala itsutu behar.
Ezin naiz hiru egun lehenago pro-
ban bakarrik pentsatzen aritu.
Gozatzera eta irabaztera joan be-
har dut». Juanjo Aranburuk
(Irun, Gipuzkoa, 1981) etxeko
egongelan du Pekinen lorturiko
diploma, eta, han eskegi zuenetik,
ez du behin ere eskuetan hartu.
«Zertarako? Nik badakit urrezko
domina irabaz dezakedala; mun-
duko txapeldun izan banaiz, zer-
gatik ez? Baina badakit finaletik
kanpo geldi naitekeela ere, mun-
duko 30 onenak daudelako. Eta
hori gertatzen bada, ez da ezer pa-
satzen; mundua ez da bukatuko». 

Azken urteak ez dira erosoak
izan Aranbururentzat. «Europa-
ko edo Munduko Txapelketako fi-
nalean sartu izan ez banintz, aka-
bo, eskopeta bildu eta etxera; be-
karik gabe ezingo nuke jarraitu».
Mentalki gogorragoa da orain,
baina. Buruan dena argiago ageri
zaio. «Pekinen presiorik ez nuela
esaten zidaten, berria nintzelako.
Orain, ni Londresera banoa, ira-
bazteko noa». Bere burua du zain-
du beharreko bakarra, eta sei
mila eurotik gora balio duen esko-
peta. «Nire aurkariak disko laran-
jak dira, eta ziztu bizian doaz. Nik
nire marka egiten badut [mundu-
ko marka berdindurikoa da], bes-
teek hartu beharko naute ni kon-
tuan».

Londresera ondo iritsi da, urte-
an hautsiriko 14.000 plateren la-
saitasunarekin. Dena den, dioe-
nez, badago 50.000 hausten due-

nik. «Aurkari asko polizia edo mi-
litarrak dira. Horientzat erraza-
goa da entrenatzea». Irabazi egin
zuen Olinpiar Jokoen aurretik jo-
katuriko azken txapelketa, Fran-
tzian, eta konfiantzaz dago. Dena
den, kontrola ez dezakeen aldagai
bati garrantzi handia eman dio:
astelehenean izango duen gorpu-
tzaldiari. «Ezin da azaldu. Nola
esnatzen zaren da kontua; kan-
txan jarri, eta egun batzuetan pla-
terek aspirinak dirudite, eta hu-
rrengoan azpilak».

Londresko tiro gunea ezagu-
tzen du, eta gustuko du. Eguraldi
aldaketek zeresana eman dute ti-
ratzaileen artean, baina hark
umorez eman du iritzia. «Hemen
Euskal Herrian ere ordu erdian
alda daiteke; gu zailduta gaude».
San Martzial mendian du entre-
namendu gordelekua, Txingudi-
rako badiara begira, eta han egu-
raldi aldaketak are bortitzagoak
dira. Londresko tiro gunea ospita-
le batetik gertu egoteak eragozpe-
nak sortu dizkie tiratzaile askori,
baina Aranburuk ez du kexarik
izan. Are gehiago, gune «ona»
dela dio, betiere eguzkia badago.
«Atzean oihal berde handi bat
dago, eta argiarekiko kontrastea
bikaina da. Ilun badago, marka
baxuak egongo dira, 121 eta hala-
koak». Lau plater kale egiteri
marka baxua deitzea berez da ar-
gigarria oreka ilustratzeko. 

Mundua 
bukatuko 
ez delako 
Pekingo diploma hobetu
dezakeela uste du. Munduko
‘skeet’ txapeldun izandakoak,
Juanjo Aranburuk, urrezko
domina du begiz joa: «Zergatik
ez? Nire aurkariak platerak dira;
hori bai, ziztu bizian doaz».

Euskal kirolariakDOlinpiar tiroa

‘Skeet’egutegia
pBi egun. Juanjo
Aranburu hilaren
30ean eta 31n lehia-
tuko da. 30 parte
hartzaile ditu skeet-
ak, eta Royal Artillery
Barracksen egingo
dute tiro.
pTxandak. 30ean
75 plateri egingo die
tiro, 25eko hiru txan-
datan. 31n, 50 plate-
ri, eta, lehen seien ar-
tean geldituz gero,
beste 25i finalean.
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60 tiro egiten dira 105 minutuko
tarte batean. Puntu gehien
lortzen duten zortzi tiratzaileak
finalera igarotzen dira, beste
hamar tiro egiteko.

60 tiro egiten dira 120
minutuko tarte batean.
Emaitzak hamar tiroko
sei txandatan ematen
dira.

4

1
2

3 5

6

78

19
,2

 m

Distantzia

10 m
Kalibrea

4,5 mm

Aire konprimituko pistola

Pablo Carrera

Munduko errekorra

594 puntu

Bere errekorra

586 puntu

Dianaren
erdigunea

11,5 mm

Skeet

Juanjo Aranburu

Distantzia

50 m
Kalibrea

22 LR

Pistola librea
Munduko errekorra

581 puntu

Eskopeta

Euskal tiratzaileek
parte hartuko duten
modalitateak.

Skeet zelaia

Txanda bakoitzean
 tiratzaileak zortzi
kokapenetatik egiten du tiro.

Platerak altuera
desberdinetan dauden bi
etxetatik irteten dira.

Platerak

Kartutxoak

12 kalibrekoak,
asko jota,
70 milimetro luze
dira, eta 24
gramokoak.
Munizioak pistoi
bat du, eta
perdigoiz
betetako
estalkia.

11 zentimetroko
diametroa dute,
eta laranjak dira.
Orduko 105
kilometroko
abiadura har
dezakete.

30 parte hartzaile daude, eta sei onenak
igarotzen dira finalera. 25 platereko bost
txanda egiten ditu parte hartzaile bakoitzak,
bi egunetan banatuta. Finalean beste 25
dira. Ohikoa da 120 plateretik gora haustea.

Dianaren
erdigunea

50 mm

Bere errekorra

571 puntu

Bi kartutxorekin karga daiteke
bakarrik, eta tiratzaileak behin
bakarrik egin diezaioke tiro plater
bakoitzari.

ITURRIA: NAZIOARTEKO OLINPIAR TIRO FEDERAZIOA

���������	��
�

Ezin da azaldu, baina
egun batzuetan platerek
aspirinak dirudite, eta
hurrengoan azpilak»
JUANJO ARANBURU
Skeet tiratzailea

‘‘
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Ilusioz iritsi da Pablo Carrera (Bil-
bo, 1986) bere lehen Olinpiar Joko-
etara. Emaitzak lagun ditu, Euro-
pako txapeldun izan baita aurten
aire konprimituko 10 metrokoan,
bihar jokatuko duen proban.
Umoreko dago: «Herrietako jaie-
tako barraketan nire argazkia ja-
rria dute; ez didate botatzen uz-
ten!». Lasai mintzo da, astiro eta

zentzuz. Diploma lor dezakeela
uste du. 
Urtebete baino gehiago egin duzu
sailkatuta; zer moduz itxaronaldia?
Nire mailari eutsi behar izan diot,
puntuazio onak lortuz. Nik postu
hori lortu nuen selekzioarentzat,
baina gero niretzat izatea lortu
behar nuen, eta duela gutxira
arte ez zidaten ziurtatu ni izango
nintzenik. 
Zerbaitek arduratzen zaitu bereziki?
Egia esan, ez. Dena kontrolpean
dago. Helburua egun egiten ari

naizen markak egitea zen. Gero,
txapelketetan erregularki sartu
naiz finaletan, eta sentsazio onak
izan ditut. Jokoetan, historikoki,
markak txarragoak dira oro har,
presioaren eraginez, eta horrek
niri mesede egin diezadake ardu-
ra txikiagoarekin noalako. 
Beraz,diploma eskura ikusten duzu?
Lor daitekeen helburu bat da.
Hori bai, postuak ezin dira ziurta-
tu. Nik ezin dut esan beti 580 pun-
tu egingo ditudala. Izan ere, pun-
tu bat edo bi gutxiago lortzea ha-
mar postu jaistea da. 580 puntu 60
tiroetatik 40tan hamarrekoa lor-
tzea da, eta hori ez dago gaizki.
Munduko errekorra 594 da, eta
nire marka 586. Marka horrekin
urrea irabaziko nuen Pekinen. 
Europako txapeldun, bederatziga-
rren munduko sailkapenean… Kon-
fiantza izateko modukoa da.
Bai, baina errealistak izan behar
dugu. Ni hasiberria naiz, eta hor
lau jokotan egondako jendea
dago: munduko txapelduna, Eu-
ropakoa, korearra munduko mar-
karen jabe da, japoniarra bitan
izan da munduko txapeldun…
Adibide bat: azken txapelketan
japoniarra ez zen finalean sartu.
Txarra al da horregatik? Ez, ez
zuen egun ona izan, eta kito. He-
men hori oso garrantzitsua da. 
Perfekzioaren bilaketa da.
Bai, hori da muina. Tiro txar ba-
tek sei, zortzi edo hamar postu
jaistea esan nahi du. 
Jokoak ikusiz hasi zinen tiro egiten.
Bai, hala da. Duela zortzi urte
izan zen; telebistaz ikusi nuen
Atenasko lehia. Nik, ordurako,
herrian, karabinarekin tiratzen
nuen, eta, probatu nahi nuenez,
gurasoek eraman ninduten Ar-
txandara.
Taldekide beteranoei aholkurik es-
katu al diezu? 
Beste txapelketa bat balitz bezala
joan behar dut. Nire marka da
nire aurkaria, eta dena da berdi-
na. Tira, ikusmina aldatzen da.
Kideek ez itsutzeko esan didate.
10 metrotan 50ekoan baino emai-
tza hobeak dituzu; nahiago duzu?
Erregularragoa naiz 10 metrotan.
Puntu bat irabaztea oso zaila da,
baina errazagoa da marka jakin
batzuetan mantentzea. Ni urte
osoan 580 eta 586 puntu artean
egon naiz. Librean (50 metroko-
an), berriz, ondo egiten badut as-
koz puntu gehiago igo naitekeen
modalitate bat da, baina askoz
zailagoa da erregularra izatea…

50 metro dira. Dena den, gehiago
gozatzen dut 50 metrokoan. 
Pentatloi modernoan laserra erabil-
tzen ari dira...
[Galdera moztu du] Ez nuke nahi
gurera iristerik. Absurdoa irudi-
tzen zait; jaurtigaiari hegaldiaren
esentzia kentzea ez litzaidake
gustatuko, bestela hobekien ehi-
zatzen duena izango da txapel-
dun. Jaurtigaiaren hegaldia kon-
trolatzea garrantzitsua da, pisto-
la ondo prestatzea... Laserrarekin
botoi bat sakatzea baino ez da
izango.
Zer duzu hobetzeko?
Sekreturik ez dago, lana baino ez.
Lehiaketa bakoitza esperientzia
da, eta nik hori baloratzen dut
asko. Kirol honetan ibilbidea oso
luzea da. Olinpiar historiako kiro-
lari zaharrena 77 urteko tiratzaile
bat izan zen. Animoa ere garran-
tzitsua da. 
Asko entrenatzen zara.Obsesiona al
zaitezke?
Bai. Atseden hartzea oso garran-
tzitsua da, erotu zaitezke bestela.
Nik garai batzuetan hiru egun
hartu behar izaten ditut tiroa zer
den ahazteko. Eta saturazio hori
emaitzetan ikusten da, behera
egiten dutelako. 
Kontzentrazioa landu daiteke?
Landu daiteke, adibidez, puntu
batera finko begiratuz denbora
eginez… Pertsona bakoitzaren
kontzentrazio ahalmena ere ga-
rrantzitsua da, eta nik, zorionez,
indargunea dut hori. Nik, adibi-
dez, mania bat dut: asko gusta-
tzen zait bakarrik eta kontzentra-
tzen ari naizela sentiarazten dida-
ten gauzak egitea: sudokuak, hitz
gurutzatuak… 
Maniarik ba al duzu?
Ez, oso ordenatua naiz. Ordubete
lehenago joaten naiz, berotzeko.
Eta lehia hasteko ordu erdi falta
denean, kontzentrazio fasea has-
ten dut, nolabaiteko beroketa
mentala. Itxaron, hasi, egin beha-
rrekoaren inguruan hausnartu…
Lasai nago. Azken finean, oso mo-
notonoa da; gauza bera 60 aldiz
egin behar duzu: besoa altxatu,
apuntatu, erabakia hartu eta
puntu batekin asmatu. Tiro ba-
koitzaren ostean kargatzen dugu. 
Eta bista entrenatzen al da?
Bai, nire kasuan bista ia perfek-
tua daukat; ez dut inolako arazo-
rik. Baina badaude bista landu
behar duten kirolariak; giharrak
dira. Nire kasuan, aski dut lan
teknikoko ariketekin.

Pistola tiratzailea

Lehen Olinpiar Jokoak ditu. Hala ere, lasai dirudi 
lehia hasi bezperan. Berezkoa du patxada,
baina kontzentrazio ariketekin ere landu du.

«Lasai nago,
azken finean gauza
bera hirurogei aldiz
egitea da»

Pablo Carrera

LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

Bi proba
pBihar,10 metro-
tan. Hamar metro
aire konprimituko
pistolarekin. Royal
Artillery Barracksen
lehiatuko da. Goizez
hasi, eta arratsalde-
an izango da finala.
p5ean,50 metro.
Abuztuaren 5ean
berriz ere lehiatuko
da. 50 metro, edo
pistola librean.

Gure kirolariekin bat
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Enekoitz Telleria   

Z ortzi probatan hartu
zuen parte, eta zortzirak
irabazi zituen. Urrezko

zortzi domina lortu nahi zituen,
eta zortzirak lortu zituen. «Orain
arte ikusi ez duen zerbait eraku-
tsi nahi diot munduari», esan
zuen Pekinen hasi aurretik. Esan,
eta egin. Guztiak harritzeko mo-
duko jarduna eta markak. 23 urte-
rekin urrezko 14 domina Olinpiar
Jokoetan. Sei Atenasen eta zortzi
Londresen. «Ez dut bigarren
Mark Spitz izan nahi, lehenengo
Michael Phelps izan nahi dut».
Esan, eta egin. Lehenengo Micha-
el Phelps eta Michael Phelps ba-
karra (Baltimore, AEB, 1985). Ho-
rren denbora gutxian horrenbes-
te adjektibo eta miresmen
pilatutakoak, gutxi. «Histori-
koa», «mitoa»... Pilatu beharra-
ren pilatu beharraz, betekada ere
ez zuen urruti izan, eta lau urteko
etena egin du Londresen historia-
rantz eta mitorantz beste urrats
bat egiteko. Sei urrats egin zituen
urrezkoak Atenasen, zortzi Peki-
nen, eta zazpi bakarrikditu jomu-
gan Londresen. 

Onerako edo txarrerako, baina
Londresko jokoetako izen propio-
etako bat da Michael Phelps. Be-
rriro balentria egiten badu, balen-
tria egin duelako, eta egiten ez
badu, egiten ez duelako. Hori du
Olinpoko jainko izaera izateak.
Eta horregatik da horren erakar-
garria haren alboan eta haren
kontra, ura eraisteko helburuz,
aritzearen erronka. Apur ba-
tzuek baino ez dute horretarako
aukera, eta apur horien artean
dago Ryan Lochte (New York,
1984). Phelpsen alboan ez ezik, ha-
ren selekzio berean ariko da. Bu-
ruz buruko bi probatan ariko dira
elkarren kontra: estiloetako 200
eta 400 metrokoetan. Baina joko-
an dagoena bi proba horietan lor
daitezkeen urrezko dominak bai-
no zerbait gehiago da.

Lochte ez da edonor. Pekinen
urrezko hiru domina irabazi zi-
tuen, zilarrezko bat eta brontzez-
ko bi. Haren patua, ordea, inoizko
igerilaririk onenaren itzalean ari-
tu beharra izan da orain arte.
Egia da 2011ko Munduko Txapel-
ketan aurrea hartu ziola lehen al-
diz kirolari gizagaindiko horri.
Urrezko bost domina irabazi zi-
tuen Lochtek Shanghain, eta

brontzezko bat. Bi probatan aritu
ziren elkarren kontra: estiloetako
200 metrokoan Lochtek ongi har-
tu zuen mendean Phelps —mun-
duko marka berria ezarrita—, eta
are aiseago irabazi zion bizkar es-
tiloko 200 metrokoan. «Nire ga-
raia heldu delakoan nago. Gogor
lan egin dut, eta badakit egin de-
zakedala», esan du Lochtek berak
Londresera joan aurretik.

Urpeko teknika
Michael Phelpsen gorputza igeri-
ketarako egina dago. Jardunaren
jardunaz, horretara moldatu due-
lako bai, baina berezkotik asko
duelako ere bai. Haren hanka,
oin, beso eta eskuen neurriak,
grabitate zentroa, aerodinami-
ka... behin eta berriz aztertu eta
goratu izan diren ezaugarriak
ditu Phelpsek, eta horien kontra
ere borrokatu behar izan dute
hura mendean hartzen saiatu di-
renek. Tartean, noski, Ryan
Lochte. Besoak guztiz zabalduta
esku punta batekik bestera bi me-
troko tartea du Phelpsek. 1,87 me-
trokoa Lochtek. Indarra egiteko
ia 20 zentimetro gutxiago dauzka,
beraz, eta hutsune hori bete be-
har izan du. Nola? Gerriz gora
muskulazioan lan eskerga eginda
batetik, besakaden eraginkorta-
suna eta maiztasuna areagotze-
ko; eta ur azpiko igeriketa hobe-
tzeko lan eskerga eginda, beste-
tik, ur azpian ahalik eta denbora
gehien eta azkarren aurrera egi-
teko. Bi urte egin ditu ur  azpian 50
metroko serieak eginez, gerriz go-
rakoa indartuz pisuak eta trakto-
reen pneumatikoak jasoz, 20 kilo-
ko sokak soinean jarri eta txime-
leta estiloko mugimenduak
behin eta berriz eginez... Agur
mugimenduen soiltasun eta gra-
ziari. Indarra, indarra eta inda-
rra. 

Prestatu da igerileku barrura-
ko eta prestatu da handik kanpo-
rako ere. Egia da Pekinen Phelp-
sekin egin zuela topo, baina izan

zuen beste deskalabru bat ere:
lehiaketan parte hartu aurretik
indigestio latza izan zuen hanbur-
ger gehiegi jan zituelako. «Gauza
berri asko egiten ditut orain en-
trenamenduetan, baina guztie-
tan garrantzitsuena, bat: sano ja-
ten dut orain». Horiek dira haren
arma berriak. Eta ari da zeresana
ematen. Bizkar estiloan da ikus-
garria: ur azpian erabat luze jarri-
ta, eskuak beste puntako horma-
ra begira dituela, mokorra erabi-
liz ematen ditu kolpeak, gerriz
goiko aldea zartailu bat balitz be-
zala erabiliz, hankak erabat batu-
ta daukala, izurde baten isatsa
imitatuz. Ur azpiko teknika hori
baliatzen duten gehienek bost
kolpe edo ostikada ematen dituz-
te ur gainera irten aurretik. Loch-
te gai da lehen 50 metroetan ha-
mar ostikada emateko, 100 metro-
etan beste hamar eta horrela
azkena egin beharreko biran bes-
te hamar eman arte. Sekulako in-
darra eskatzen du teknika ho-
rrek, eta atera dute kalkulua:
itzuli bakoitzean kontrario askori
metro erdia jateko gai da horrela.

AEBen nagusitasuna
Igeriketak Olinpiar Jokoetan
emango duena bi horien jarduna-
ren itzalean geldituko da, baina
sortuko dira izar berriak, egingo
dute distira ohikoek eta itzalduko
dira beste hainbat. Dena dela,
argi dago AEBek beste zakukada
bat domina lortuko dutela. Olin-
piar Jokoen historian lortu dituz-
te jada 489, eta Londrestik 500 do-
minaren muga gaindituta joango
direla ziurtzat ematen da. Harro-
bi agorrezina da haiena.

Urpetik 
ur gainera
Phelpsen eta Lochteren artekoa da Jokoetako
lehiarik ikusgarrienetakoa. Zazpi domina nahi ditu
batak, haren nagusitasuna kolokan jarri besteak

IgeriketaDAldez aurrekoa

Buruz burukoak
pEstiloetako 
400 metroak. Bihar
hasiko da igeriketa
Olinpiar Jokoetan
(11:00), eta bihar
dute lehen aurrez
aurrekoa Phelpsek
eta Lochtek. Estiloe-
tako 400 metrokoen
finala 20:50erako
dago iragarrita.
pEstiloetako 
200 metroak. Heldu
den ostegunerako
dago iragarrita biga-
rren aurrez aurrekoa.
Estiloetako 200 me-
trokoen finala
21:15ean da jokatze-
koa.

07berria
2012ko uztailaren 27a IgeriketaDAldez aurrekoa

Sailkapena
1. Larisa Latinina (SESB, gimnastika) 18 domina
2. Micahel Phelps (AEB, igeriketa) 16 domina
3. Nikolai Adrianov (SESB, gimnastika) 15 domina

4. Boris Xaklin (SESB, gimnastika) 13 domina
5. Edoardo Mangiarotti (ITA, esgrima) 13 domina
6. Takashi Ono (JPN, gimnastika) 13 domina
7. Sawao Kato (JPN, gimnastika) 12 domina
8. Paavo Nurmi (FIN, atletismoa) 12 domina
9. Alexei Nemov (ERRUS, gimnastika) 12 domina
10. Birgit Fischer (ALE, piraguismoa) 12 domina
11. Jenny Thompson (AEB, igeriketa) 12 domina

Latininaren errekorra 
eskura du Phelpsek
E. Telleria   

Apurtu beharreko guztiak apur-
tu ditu. Olinpiar Joko batzuetan
urrezko domina gehien berak lor-
tu du (8), orotara urrezko domina
gehien duena ere bera da (14), bai-
na Olinpiar Jokoen historian do-

mina gehien irabazi duena ere
izan nahi du, eta Londresen du
errekor hori eskura Phelpsek. 

Larisa Latinina da errekor
ikusgarri horren jabea. Melbour-
nen (1956), Erroman (1960) eta To-
kion (1964) irabazi zituen guztiak
bilduta, 18 domina ditu guztira,
gimnastika erritmikoan lortuta-
koak guztiak (urrezkoak bedera-
tzi, zilarrezkoak bost eta bron-
tzezkoak lau). Sekulakoa da ha-
ren balentria. Ukrainarra da
jaiotzez (1934), nazien inbasioan

umezurtz gelditu, eta 11 urtere-
kin Bolxoi antzokiko balletean
sartzekotan egon zen. Gimnasti-
ka zen, ordea, haren pasioa. 19 ur-
terekin aukeratu zuten SESBeko
selekziorako. Hiru urteko semea
zuen ordurako, eta ezkongabe zen
garaiko abizenarekin hasi zen
lehiatzen (Larisa Dirii). Izar bila-
katu zen Melbournen (lau urre, zi-
larra eta brontzea). Erromako Jo-
koetan 25 urte zituen, eta hiru
seme. Hala ere, urrezko hiru do-
mina, zilarrezko bi eta brontzez-

ko bat lortu zituen. Tokion egin
zuen behera. Vera Caslavska txe-
kiarrak egin zuen orduan eztan-
da, baina urrezko beste bi domi-
na, zilarrezko bi eta brontzezko
beste bi lortuta hartu zuen erreti-
roa.

Michael Phelpsek 16 domina
dauzka, urrezko 14 horiez gain,
badituelako brontzezko beste bi,
Atenasen lortutakoak. Handi sa-
marren bat gertatu ezean, Latini-
naren marka berdindu eta gaindi-
tuko du.

Errekorra
p18 domina. Larisa
Latininak 18 domina
dauzka lortuta hiru
Olinpiar Jokotan:
urrezko bederatzi, zi-
larrezko bost eta
brontzezko lau.

E z du erronka makala hartu
bere gain. 17 urte besterik

ez dauka, eta AEBetako harro-
biko azken harribitxia da. Zazpi
probatan hartuko du parte, eta
zazpi domina lortzeko helburua
du. Bizkar estiloko 100 eta 200
metrokoan ez du parekorik, eta
oso litekeena da estiloetako
4x100ekoan eta 4x200ekoan ere
domina lortzea. Estilo libreko
100 eta 200 metrokoan, ordea,
kontrario gogorrak ditu. Gaia
badauka, eta indarra ere bai.
Londresen ez bada erabat leher-
tzen Rion lehertuko dela diote.

Missy Franklin 

Zazpi domina?

E zusteko handirik ezean, ez
da dominen lehian sartu-

ko, baina igeriketan eman duen
zeresan guztia kontuan hartu-
ta, asko izango dira hari begira
Londresen. Atenasko Olinpiar
Jokoetan bihurtu zen izar fran-
tziarra (hiru domina 17 urtere-
kin), eta jaun eta jabe izan zen
handik aurrera, Pekinen pott
egin zuen arte. Uretatik kanpo-
ra bihurtu zen ezagunago. Ha-
ren mutil-lagun ohiak Interne-
ten jarritako argazkiak, erreti-
roa, zinema, amatasuna... 26
urterekin bueltatu da.

Laure Manaudou 

Itzuli egin da 

B i metro da luze, eta estilo li-
breko 1.500 metroko mun-

duko txapeldun berria da gizo-
nezkoen igeriketan ondu gabe
zegoen errekorrik zaharrena
onduta. Kontua da, ordea, oso
igerilari berezia dela. Grant
Hackett austrialarraren erreko-
rra ondu zuen Shanghain, eta
haren entrenatzaile ohia du en-
trenatzaile. Iraupen luzekoan
bikain moldatzen da, baina esti-
lo libreko 200 eta 400 metrokoan
ere bai, harrigarria dirudien
arren. Hiru modalitate horietan
domina lortzeko hautagaia da.

Yang Sun 

Denean ongi

G utxik jartzen du zalan-
tzan haren urrezko domi-

na estilo libreko 100 metrokoan.
Zalantza bakarra da urrezko do-
mina munduko errekor berria
ezarrita irabaziko duen edo ez.
Thorpe eta Hacketten distan-
tzia ertain eta luzeko nagusita-
suna aspaldi galdu zuen Austra-
liak, eta Magnussenekin berres-
kuratu nahi du 100 metrokoan
Mexikotik (1968) izan ez duena.
Igerilari askori egin zien kalte
bainujantzien aferak debekatu
zituztenean, baina Magnusseni
ez, haiek gabe aritu delako beti.

James Magnussen

Esprinterra

Ryan Lochte eta Michael Phelps, Shangaiko Munduko Txapelketan. HOW HWEE YOUNG / EFE
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Enekoitz Telleria   

Z ortzi probatan hartu
zuen parte, eta zortzirak
irabazi zituen. Urrezko

zortzi domina lortu nahi zituen,
eta zortzirak lortu zituen. «Orain
arte ikusi ez duen zerbait eraku-
tsi nahi diot munduari», esan
zuen Pekinen hasi aurretik. Esan,
eta egin. Guztiak harritzeko mo-
duko jarduna eta markak. 23 urte-
rekin urrezko 14 domina Olinpiar
Jokoetan. Sei Atenasen eta zortzi
Londresen. «Ez dut bigarren
Mark Spitz izan nahi, lehenengo
Michael Phelps izan nahi dut».
Esan, eta egin. Lehenengo Micha-
el Phelps eta Michael Phelps ba-
karra (Baltimore, AEB, 1985). Ho-
rren denbora gutxian horrenbes-
te adjektibo eta miresmen
pilatutakoak, gutxi. «Histori-
koa», «mitoa»... Pilatu beharra-
ren pilatu beharraz, betekada ere
ez zuen urruti izan, eta lau urteko
etena egin du Londresen historia-
rantz eta mitorantz beste urrats
bat egiteko. Sei urrats egin zituen
urrezkoak Atenasen, zortzi Peki-
nen, eta zazpi bakarrikditu jomu-
gan Londresen. 

Onerako edo txarrerako, baina
Londresko jokoetako izen propio-
etako bat da Michael Phelps. Be-
rriro balentria egiten badu, balen-
tria egin duelako, eta egiten ez
badu, egiten ez duelako. Hori du
Olinpoko jainko izaera izateak.
Eta horregatik da horren erakar-
garria haren alboan eta haren
kontra, ura eraisteko helburuz,
aritzearen erronka. Apur ba-
tzuek baino ez dute horretarako
aukera, eta apur horien artean
dago Ryan Lochte (New York,
1984). Phelpsen alboan ez ezik, ha-
ren selekzio berean ariko da. Bu-
ruz buruko bi probatan ariko dira
elkarren kontra: estiloetako 200
eta 400 metrokoetan. Baina joko-
an dagoena bi proba horietan lor
daitezkeen urrezko dominak bai-
no zerbait gehiago da.

Lochte ez da edonor. Pekinen
urrezko hiru domina irabazi zi-
tuen, zilarrezko bat eta brontzez-
ko bi. Haren patua, ordea, inoizko
igerilaririk onenaren itzalean ari-
tu beharra izan da orain arte.
Egia da 2011ko Munduko Txapel-
ketan aurrea hartu ziola lehen al-
diz kirolari gizagaindiko horri.
Urrezko bost domina irabazi zi-
tuen Lochtek Shanghain, eta

brontzezko bat. Bi probatan aritu
ziren elkarren kontra: estiloetako
200 metrokoan Lochtek ongi har-
tu zuen mendean Phelps —mun-
duko marka berria ezarrita—, eta
are aiseago irabazi zion bizkar es-
tiloko 200 metrokoan. «Nire ga-
raia heldu delakoan nago. Gogor
lan egin dut, eta badakit egin de-
zakedala», esan du Lochtek berak
Londresera joan aurretik.

Urpeko teknika
Michael Phelpsen gorputza igeri-
ketarako egina dago. Jardunaren
jardunaz, horretara moldatu due-
lako bai, baina berezkotik asko
duelako ere bai. Haren hanka,
oin, beso eta eskuen neurriak,
grabitate zentroa, aerodinami-
ka... behin eta berriz aztertu eta
goratu izan diren ezaugarriak
ditu Phelpsek, eta horien kontra
ere borrokatu behar izan dute
hura mendean hartzen saiatu di-
renek. Tartean, noski, Ryan
Lochte. Besoak guztiz zabalduta
esku punta batekik bestera bi me-
troko tartea du Phelpsek. 1,87 me-
trokoa Lochtek. Indarra egiteko
ia 20 zentimetro gutxiago dauzka,
beraz, eta hutsune hori bete be-
har izan du. Nola? Gerriz gora
muskulazioan lan eskerga eginda
batetik, besakaden eraginkorta-
suna eta maiztasuna areagotze-
ko; eta ur azpiko igeriketa hobe-
tzeko lan eskerga eginda, beste-
tik, ur azpian ahalik eta denbora
gehien eta azkarren aurrera egi-
teko. Bi urte egin ditu ur  azpian 50
metroko serieak eginez, gerriz go-
rakoa indartuz pisuak eta trakto-
reen pneumatikoak jasoz, 20 kilo-
ko sokak soinean jarri eta txime-
leta estiloko mugimenduak
behin eta berriz eginez... Agur
mugimenduen soiltasun eta gra-
ziari. Indarra, indarra eta inda-
rra. 

Prestatu da igerileku barrura-
ko eta prestatu da handik kanpo-
rako ere. Egia da Pekinen Phelp-
sekin egin zuela topo, baina izan

zuen beste deskalabru bat ere:
lehiaketan parte hartu aurretik
indigestio latza izan zuen hanbur-
ger gehiegi jan zituelako. «Gauza
berri asko egiten ditut orain en-
trenamenduetan, baina guztie-
tan garrantzitsuena, bat: sano ja-
ten dut orain». Horiek dira haren
arma berriak. Eta ari da zeresana
ematen. Bizkar estiloan da ikus-
garria: ur azpian erabat luze jarri-
ta, eskuak beste puntako horma-
ra begira dituela, mokorra erabi-
liz ematen ditu kolpeak, gerriz
goiko aldea zartailu bat balitz be-
zala erabiliz, hankak erabat batu-
ta daukala, izurde baten isatsa
imitatuz. Ur azpiko teknika hori
baliatzen duten gehienek bost
kolpe edo ostikada ematen dituz-
te ur gainera irten aurretik. Loch-
te gai da lehen 50 metroetan ha-
mar ostikada emateko, 100 metro-
etan beste hamar eta horrela
azkena egin beharreko biran bes-
te hamar eman arte. Sekulako in-
darra eskatzen du teknika ho-
rrek, eta atera dute kalkulua:
itzuli bakoitzean kontrario askori
metro erdia jateko gai da horrela.

AEBen nagusitasuna
Igeriketak Olinpiar Jokoetan
emango duena bi horien jarduna-
ren itzalean geldituko da, baina
sortuko dira izar berriak, egingo
dute distira ohikoek eta itzalduko
dira beste hainbat. Dena dela,
argi dago AEBek beste zakukada
bat domina lortuko dutela. Olin-
piar Jokoen historian lortu dituz-
te jada 489, eta Londrestik 500 do-
minaren muga gaindituta joango
direla ziurtzat ematen da. Harro-
bi agorrezina da haiena.

Urpetik 
ur gainera
Phelpsen eta Lochteren artekoa da Jokoetako
lehiarik ikusgarrienetakoa. Zazpi domina nahi ditu
batak, haren nagusitasuna kolokan jarri besteak

IgeriketaDAldez aurrekoa

Buruz burukoak
pEstiloetako 
400 metroak. Bihar
hasiko da igeriketa
Olinpiar Jokoetan
(11:00), eta bihar
dute lehen aurrez
aurrekoa Phelpsek
eta Lochtek. Estiloe-
tako 400 metrokoen
finala 20:50erako
dago iragarrita.
pEstiloetako 
200 metroak. Heldu
den ostegunerako
dago iragarrita biga-
rren aurrez aurrekoa.
Estiloetako 200 me-
trokoen finala
21:15ean da jokatze-
koa.
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Sailkapena
1. Larisa Latinina (SESB, gimnastika) 18 domina
2. Micahel Phelps (AEB, igeriketa) 16 domina
3. Nikolai Adrianov (SESB, gimnastika) 15 domina

4. Boris Xaklin (SESB, gimnastika) 13 domina
5. Edoardo Mangiarotti (ITA, esgrima) 13 domina
6. Takashi Ono (JPN, gimnastika) 13 domina
7. Sawao Kato (JPN, gimnastika) 12 domina
8. Paavo Nurmi (FIN, atletismoa) 12 domina
9. Alexei Nemov (ERRUS, gimnastika) 12 domina
10. Birgit Fischer (ALE, piraguismoa) 12 domina
11. Jenny Thompson (AEB, igeriketa) 12 domina

Latininaren errekorra 
eskura du Phelpsek
E. Telleria   

Apurtu beharreko guztiak apur-
tu ditu. Olinpiar Joko batzuetan
urrezko domina gehien berak lor-
tu du (8), orotara urrezko domina
gehien duena ere bera da (14), bai-
na Olinpiar Jokoen historian do-

mina gehien irabazi duena ere
izan nahi du, eta Londresen du
errekor hori eskura Phelpsek. 

Larisa Latinina da errekor
ikusgarri horren jabea. Melbour-
nen (1956), Erroman (1960) eta To-
kion (1964) irabazi zituen guztiak
bilduta, 18 domina ditu guztira,
gimnastika erritmikoan lortuta-
koak guztiak (urrezkoak bedera-
tzi, zilarrezkoak bost eta bron-
tzezkoak lau). Sekulakoa da ha-
ren balentria. Ukrainarra da
jaiotzez (1934), nazien inbasioan

umezurtz gelditu, eta 11 urtere-
kin Bolxoi antzokiko balletean
sartzekotan egon zen. Gimnasti-
ka zen, ordea, haren pasioa. 19 ur-
terekin aukeratu zuten SESBeko
selekziorako. Hiru urteko semea
zuen ordurako, eta ezkongabe zen
garaiko abizenarekin hasi zen
lehiatzen (Larisa Dirii). Izar bila-
katu zen Melbournen (lau urre, zi-
larra eta brontzea). Erromako Jo-
koetan 25 urte zituen, eta hiru
seme. Hala ere, urrezko hiru do-
mina, zilarrezko bi eta brontzez-

ko bat lortu zituen. Tokion egin
zuen behera. Vera Caslavska txe-
kiarrak egin zuen orduan eztan-
da, baina urrezko beste bi domi-
na, zilarrezko bi eta brontzezko
beste bi lortuta hartu zuen erreti-
roa.

Michael Phelpsek 16 domina
dauzka, urrezko 14 horiez gain,
badituelako brontzezko beste bi,
Atenasen lortutakoak. Handi sa-
marren bat gertatu ezean, Latini-
naren marka berdindu eta gaindi-
tuko du.

Errekorra
p18 domina. Larisa
Latininak 18 domina
dauzka lortuta hiru
Olinpiar Jokotan:
urrezko bederatzi, zi-
larrezko bost eta
brontzezko lau.

E z du erronka makala hartu
bere gain. 17 urte besterik

ez dauka, eta AEBetako harro-
biko azken harribitxia da. Zazpi
probatan hartuko du parte, eta
zazpi domina lortzeko helburua
du. Bizkar estiloko 100 eta 200
metrokoan ez du parekorik, eta
oso litekeena da estiloetako
4x100ekoan eta 4x200ekoan ere
domina lortzea. Estilo libreko
100 eta 200 metrokoan, ordea,
kontrario gogorrak ditu. Gaia
badauka, eta indarra ere bai.
Londresen ez bada erabat leher-
tzen Rion lehertuko dela diote.

Missy Franklin 

Zazpi domina?

E zusteko handirik ezean, ez
da dominen lehian sartu-

ko, baina igeriketan eman duen
zeresan guztia kontuan hartu-
ta, asko izango dira hari begira
Londresen. Atenasko Olinpiar
Jokoetan bihurtu zen izar fran-
tziarra (hiru domina 17 urtere-
kin), eta jaun eta jabe izan zen
handik aurrera, Pekinen pott
egin zuen arte. Uretatik kanpo-
ra bihurtu zen ezagunago. Ha-
ren mutil-lagun ohiak Interne-
ten jarritako argazkiak, erreti-
roa, zinema, amatasuna... 26
urterekin bueltatu da.

Laure Manaudou 

Itzuli egin da 

B i metro da luze, eta estilo li-
breko 1.500 metroko mun-

duko txapeldun berria da gizo-
nezkoen igeriketan ondu gabe
zegoen errekorrik zaharrena
onduta. Kontua da, ordea, oso
igerilari berezia dela. Grant
Hackett austrialarraren erreko-
rra ondu zuen Shanghain, eta
haren entrenatzaile ohia du en-
trenatzaile. Iraupen luzekoan
bikain moldatzen da, baina esti-
lo libreko 200 eta 400 metrokoan
ere bai, harrigarria dirudien
arren. Hiru modalitate horietan
domina lortzeko hautagaia da.

Yang Sun 

Denean ongi

G utxik jartzen du zalan-
tzan haren urrezko domi-

na estilo libreko 100 metrokoan.
Zalantza bakarra da urrezko do-
mina munduko errekor berria
ezarrita irabaziko duen edo ez.
Thorpe eta Hacketten distan-
tzia ertain eta luzeko nagusita-
suna aspaldi galdu zuen Austra-
liak, eta Magnussenekin berres-
kuratu nahi du 100 metrokoan
Mexikotik (1968) izan ez duena.
Igerilari askori egin zien kalte
bainujantzien aferak debekatu
zituztenean, baina Magnusseni
ez, haiek gabe aritu delako beti.

James Magnussen

Esprinterra

Ryan Lochte eta Michael Phelps, Shangaiko Munduko Txapelketan. HOW HWEE YOUNG / EFE
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Espainia 
belaunikatu  
du Japoniak
Japonia 0-1 nagusitu
da, baina gol asko
sartzeko aukera izan
du; Iñigo Martinez
kanporatu du epaileak

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Urrezko domina jokatu gabe jarri
nahi duenak hartzen ditu mutu-
rrekorik handienak. Espainiak,
adibidez. Brasilekin batera olin-
piar txapelduna izateko hautagai
ia bakarrak zirela esan eta esan
aritu dira Espainiako komunika-
bideak, aspertzeraino, eta txapel-
keta hasi eta berehala oso aldats
gora jarri zaie txapelketa. 0-1 gal-
du zuten lehen partidan, Japonia-
ren aurka, eta orain lehen fasean
falta zaizkion bi norgehiagokak
irabazi beharko ditu, final-laurde-
nak jokatu nahi baditu: Hondura-
sen aurka igandean, eta Maroko-
ren kontra datorren astean.

Luis Milla Espainiako hauta-
tzaileak bi  euskal herritar jarri zi-
tuen hasierako hamaikakoan:
Javi Martinez Athleticekoa eta
Iñigo Martinez Realekoa. Eskas
aritu ziren biak, batez ere Realeko
jokalaria, Mark Geiger epaileak
txartel  gorria erakutsi baitzion
partidako 41. minutuan. Ordura-
ko, 0-1 aurretik zen Japonia, eta
bigarren zatian ere ez zuen asko-
rik sufritu garaipena ziurtatzeko.

Besteak beste, Espainia nahi
eta ezin aritu zelako Japoniako er-
dilarien presioa gainditzeko. Ohi-
koa duen joko polita eta eraginko-
rra egiteko aukerarik ez zuen izan
Espainiak, eta Japoniak hiruzpa-
lau gol gehiago lortzeko aukera
bikainak izan zituen kontraera-
soan. Batzuetan, De Gea atezai-
nak eragotzi zuen gola, eta bestee-
tan, Japoniako aurrelarien pun-
teria kaskarrak, batez ere
Nagairenak.

Iñigo Martinezek partida bate-
ko zigorra jaso eta ez du igandean
jokatuko. Espainiak partida hori
irabazten ez badu, azkena izan li-
teke atzokoa bizkaitarrarentzat.

Inaugurazio ekitaldiaD

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

I nternet sareak jantzi du
Londresko Olinpiar Jokoe-
tako urrezko lehen domina.

Danny Boyle inaugurazio ekital-
diko zuzendari artistikoak ere
onartu du garaipena —besteak
beste, Trainspotting eta Slumdog
Millionaire filmetako zuzendaria
da—. «Sare sozialen eta sakelako
telefonoen garaiotan, ezinezkoa
da ekitaldi guztia sekretupean
izatea». Gaur iluntzean hasiko
dira jokoak, Euskal Herrian
22:00ak direnean, inaugurazio
ekitaldi distiratsu batekin. Lau
urtetik behin izaten den ohiturari
jarraituz, «inoizko ikusgarriena»
izango da. Sekretuak gutxi dauka
sekretutik. Joan den astelehene-
an sortu zen zalaparta, entsegue-
tako batean. Sare sozialak sutan
hasi ziren berehala, nahiz eta
Boylek berak behin eta berriz es-
katu zuen mesedez ekitaldiaren
inguruko azalpenik ez emateko.

Ondorengo entseguek ezinegona
areagotu baino ez dute egin.

Diskrezioa eskatzea nahikoa
izan zen guztiz kontrakoa gerta-
tzeko. 27 milioi libera (34,5 milioi
euro inguru) xahutu ondoren, ez
dira gai izan azken egunera arte
sekretuari eusteko. 80.000 ikusle
olinpiar estadioan bertan eta mi-
lioika eta milioika zale telebistari
begira daudela, 60ko urteetako
musikak girotuta gorpuztuko da
ekitaldi guztia. Erresuma Batua
izan zen musikaren habia garai
hartan, eta jokoak hirugarrenez
Londresen izango direla baliatu-
ta, ordutik gaur egunera arteko
musika lotura irudikatuko dute.
Beatles, Rolling Stones, Led Zep-
pelin, Pink Floyd, Eric Clapton,
Sex Pistols, Clash, Mike Oldfield,
Duran Duran, Radiohead, Cold-
play eta beste hainbaten jiran
osatu du Boylek ikuskizuna. Hori
bai, William Shakespeare handia-
ri keinuka ariko dira une oro, ha-
ren kontakizun bat duelako oina-
rri Isles of Wonder ekitaldiaren
bihotza osatuko duen partiturak.

Irudikatu, berriz, Erresuma
Batuko landazabal idilikoa irudi-
katuko dute lehen zatian: landak,
errekak, baserritarrak, benetako
animaliak… Tamesis ibaiak lan-
daren eta hiriaren arteko lotura
lana egingo du, industria garai
oparoari ere keinu batzuk eginda.
Boyleren hitzetan, «nazioaren
irudia» islatu nahi du. «Nondik
gatozen eta non egon nahi du-
gun». Peter Pan, Mary Poppins,
Harry Potter eta beste hainbatek
ere izango dute euren lekua, eta,
ezusterik ezean, Paul McCartney-
ren esku egongo da amaierako
ikuskizuna, estadio guztia Bea-
tlesen Hey Jude abestuz jartzea
izango delako haren zeregina.

Isabel II.a Ingalaterrako erregi-
na Buckingham Jauregitik hizke-
tan, Daniel Craigen gorputzean
James Bond paraxutean jaisten,
mila perkusionista baino gehia-
go, 10.000 antzezle inguru, bost
olinpiar uztaiak sutan, kirolarien
desfilea… Lau urtetik behin ospa-
tzen den kirol ekitaldi erraldoia-
ren lehen minutuak besterik ez di-
ra izango horiek, Boyleren eskae-
ra zorrotzei segika, besteak beste,
BBCri eskatu dio zuzeneko ko-
mentariorik ez egiteko. 01:30 alde-
ra amaituko da ekitaldia, euriak
baimentzen badu. Euria egiteko
probabilitate txiki bat badago.

Inoizko ikusgarriena… 
beste behin

Danny Boyle inaugurazio ekitaldiko zuzendari
artistikoak oraingoan ere ez du lortu gaur gaueko
ekitaldiaren xehetasunak ez zabaltzea.

Kazetari eta behargin batzuk olinpiar estadiotik irteten. Han egingo dute gaur gauean inaugurazio ekitaldia. KAI FOERSTERLING / EFE

Datuak
p210. Minutu iraun-
go du inaugurazio
ekitaldiak.
p12. Zaldi egongo
dira ekitaldian.
p3. Behi.
p2. Ahuntz.
p10. Oilo.
p10. Ahate.
p9. Antzara.
p70. Ardi.
p3. Artzain txakur.
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Julen Etxeberria

T xinak muturreko latza
eman zien AEBei orain
dela lau urte. Min han-

diena egiten dien tokian jo zituen:
harrotasunean, alegia. Izan ere,
etxeko ordezkaritza nagusitu zen
dominen sailkapenean, AEBen
aurretik. Estatubatuarrek iraba-
zi zuten domina gehien —110, Txi-
nak baino hamar gehiago—, bai-
na txinatarrek eskuratu zuten
urrezko domina gehien: 51, 
AEBek baino hamabi gehiago.
Horrek eman zien garaipena, eta
horrek eten zuen hamabi urte le-
henago estatubatuarrek indarre-
an jarri zuten diktadura.

Lau urte joan dira Txinak 
AEBak makurrarazi zituenetik.
Ezer gutxi aldatu da. Indartsue-
nak dira oraindik ere, eta Londre-
sen ere haiek bereganatuko dituz-
te domina gehienak. Hori bai: pro-
babilitateagatik, behintzat,

domina gutxiago irabazi beharko
lituzkete. Izan ere, bai Txinak, bai 
AEBek ordezkari gutxiagi bidali
dituzte: 396 kirolarik ordezkatu-
ko dute Txina, Pekinen baino 243
gutxiagok (639). Azalpen sinplea
du beherakada nabarmen ho-
rrek. Orain dela lau urte, antola-
tzailea izanik, proba guztietan
zuen ordezkariren bat. Londre-
sen, ordea, ez du izango horrelako
pribilejiorik. Olinpiar egitarauko
26 kiroletatik hirutan bakarrik ez
dute izango ordezkaririk: futbole-
an, zaldiketan eta eskubaloian.
AEBek ere Pekinera baino kirola-
ri gutxiago bidali dituzte, baina
aldaketa ez da hain nabarmena:
66 gutxiago ditu (596 Pekinen eta
530 Londresen). Eskubaloian izan
ezik, beste 25 kiroletan izango du
ordezkaririk. Bitxikeria gisa,
emakumeak dira nagusi Txinako
zein AEBetako ordezkaritzetan.

Herrialde bakoitzak oso argi du
non jo behar duen aurkaria eta
non eutsi behar dien kontrarioa-

koskarik gorenera. Bi kirolarik
izango dute erantzukizun hori:
Sun Yang igerilariak eta Liu
Xiang atletak. Sun Yangek aurre-
neko urrea eman nahi dio Txinari
igeriketan. Eskura du, aurten
inork ez baitu hark baino azka-
rrago igeri egin 400, 800 eta 1.500
metroko probetan. Liu Xiangek,
berriz, ahaztu egin nahi du Pekin-
go amesgaiztoa —min hartu zuen
sailkapenean—, eta zortzi urte le-
henago Atenasen egindakoa erre-
pikatu: urrea irabazi zuen. 

Txinak ordezkaritza eraberri-
tua eraman du. Pekinen arituta-
ko askok erretiroa hartu dute, eta
Londresko ordezkaritza belau-
naldi berri baten lekuko izango
da. Kalitate handikoa, bai, baina
baita eskarmentu handirik gabe-
koa ere. Horrek, hala ere, ez du
jaitsi Txinako agintarien exijen-
tzia. «Txinako kirolariek prest
egon behar dute erronkei aurre
egiteko. Urre bakoitzagatik
borrokatu behar gara», esan du
Liu Peng Txinako Kirol ministro-
ak.

Batek enbidoa, besteak horda-
goa. «Ezin dut esan zenbat domi-
na irabaziko ditugun, baina ziur-
ta dezaket lehenak izango garela
dominen sailkapenean». Horra
Alan Ashley AEBetako Olinpiar
Batzordeko kidearen erantzuna.
Zalantzarik ez dago lehia kirolaz
haratagokoa ere badela. Bi he-
rrialde horien harrotasuna dago
jokoan, eta hori asko da. 

AEBek ere badakite non jo de-
zaketen gogor Txina: igeriketan
eta atletismoan. Pekinen hemere-
tzi urre irabazi zituzten bi kirol
horietan —hamabi igeriketan eta
zazpi atletismoan—, lortutakoen
erdia baino gehiago. Horietatik ia
erdiak kirolari batek irabazi zi-
tuen: Michael Phelpsek. Igerila-
riak zortzi lortu zituen, eta marka
berri bat ezarri. Londresen gehie-
nez zazpi irabaziko ditu, baina
hori lortzeko bidean oztopo bat
izango du: Ryan Lochte herriki-
dea. Atletismoan, berriz, estatu-
batuarrek itxaropena dute Justin
Gatlin eta Tyson Gayrengan, bai-
na haiek oztopo handiagoak izan-
go dituzte bidean: Usain Bolt eta
Yohan Blake jamaikarrak. Sanya
Richards-Rossek eta Allyson Feli-
xek ere jamaikarrak izango dituz-
te aurkari abiadurako probetan.
Galdera sinplea da: Txinak edo 
AEBek, herensugeak edo arrano-
ak, nork egingo du gorago hegan?

ren kolpeei. Txinak, adibidez,
bere kirol kutunenetan eman
nahi die kolpea AEBei: mahai te-
nisean, judoan, badmintonean,
tranpolin jauzietan, tiroan, gim-
nastikan eta halterofilian. Hain
zuzen, Pekinen irabazi zituen 
51 urreetatik 41 zazpi kirol horie-
tan eskuratu zituen. 

Baina Txina ez da konforma-
tzen soilik bere kiroletan nagusi-
tzearekin. Sona handiagoko kiro-
letan ere igo nahi du podiumeko

Txinak eta AEBek lehia gogorra
izango dute dominen sailkapena
irabazteko. Pekinen etxekoen aurrean
makurtu ostean, estatubatuarrak
mendeku gosez dira.

Herensugea eta arranoa

Liu Xiang 110 metroko hesidunetako atleta txinatarra, bere herrialdearen banderarekin. BERRIA

Michael Phelps igerilari estatubatuarra. J. J./ EFE

Datua
pKirolari gutxiago.
Txinak eta AEBek
Pekinera baino kiro-
lari gutxiago bidali
dituzte Londresera.
Txinatarrek 396 or-
dezkari izango dituz-
te, duela lau urte bai-
no 243 gutxiago. Es-
tatubatuarrek,
berriz, 530, Pekinen
baino 66 gutxiago.
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E z dago Stratfordetik urrun.Hackney
da,London Fieldsen inguruan.Urte-

ak egin ditu Londresen banatzen zituz-
ten mapa turistikoetan agertu gabe,
beste hainbeste auzo gisa.Stansted-
eko aireportuan baldar lapurtu nuen har-
tan ere ez zen ageri.Tira,olinpiar eremua
ere ez zen agertzen; nonbait copyright-a
Londresko itun zaharrekoa zen,alegia,
Olinpiar Jokoak baino lehenagokoa.

Jokoak ez dira hasi oraindik, baina al-
katearen hitzetan «munduko hiriburua»
den hiri honetako zoko bazter askotan
gaur ere hasiko ez diren sentipena dut.

Ez gaur, ez inoiz. Hori sentitzen dut Hac-
neyra, zer demontre, etxera itzultzen
naizen bakoitzean, hemen okupatu bai-
tut hurrengo asteetarako gordelekua.
Hogei minutu ditut trenean Stratforde-
ko eromenetik, zazpi geltoki, eta Olin-
piar Jokoak beste kontinente batean di-
rela dirudi.

Jokoak ez dira Hackneyn, eta bizilagu-
nen artean ez dago boluntario txapel
eta elastiko moredunik. Bai, bakarra, eta
txapela oker zuela hip hopa ezin ozena-
go entzun zitekeen sartu zenean. Tipo
jatorra zirudien. Hiriak bizkarra eman dio

auzo honi, erlauntza itxurako bere etxe
babestu, jende txiro eta konspiratzailee-
kin. Eta, orain, Olinpiar Jokoen eraginez
alokairuak igotzen ari diren honetan, eta
apurka trendy-a, alegia, modakoa bila-
katzen ari denean, jendeak ez ditu joko-
ak bizi nahi. Maskoten panpinak super-
merkatuko apaletan pilatuta  daude,
olinpiar suzia aspaldi joan zen hemen-
dik, eta paso egitea erabaki dugu. Nahi-
ta, gainera, Hackneyko auzotarrak izate-
ak bereizten gaituen harrotasun ezkutu-
riko frustrazio eta dotorezia nahasketa
horrekin.

‘Betweenland’
Imanol Magro

Hackneyn ez
dago jokorik

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

200 bazkide ditu Londresko Eus-
kal Etxeak, eta posta elektroniko-
an 600dik gora helbide. Bertako
presidentea da Peio Astigarraga,
eta, dioenez, azken urteetan han-
ditu egin da euskal komunitatea
hirian. Duela hemeretzi urte utzi

zuen Eibar, eta, olinpiar gunetik
urrun ez denez bizi, gertutik ikusi
du inguruaren eraldaketa. Eus-
kal Herrian dago egunotan.
Zer moduz dago Londres?
Jokoak iritsi direla maila askotan
nabaritzen da, azken astean bere-
ziki. Ni nahiko gertu bizi naiz
olinpiar gunetik, eta, nire auzo-
an, esaterako, asko zaildu da
aparkatzea. Gero, hiriaren erdi al-

deko errepideetan bide esklusibo-
ak egokitu dituzte olinpiar ga-
rraioarentzat, eta lehen egunetan
arazo asko sortu zituen. 
Londresko biztanleek ze iritzi dute?
Eszeptizismo handia sumatu dut.
Bat baino gehiago hasi aurretik
nekatuta zegoen. Segurtasunari
buruz asko hitz egiten da, eta arlo
hori nahiko erdipurdi antolatuta
dagoela dirudi. Ni egun horietan
kanpoan egongo naiz, eta jende
asko irtengo dela uste dut, ahal
dena behintzat. 
Zu ere ihesean?
Apur bat nahita antolatu dut
itzulera egun hauetarako. 
Asko aldatu al da hiria?
Bai, ekialdeko inguruan bereziki.
Gune osoa ekonomikoki ahula
zen. Garai batean hortik irteten
ziren ia merkantzia guztiak, por-
tua oso gertu zegoelako. 1980ko
hamarkadan, baina, portua itxi
zuten, eta beherakada egon zen
inguruko auzoetan. Jendeak ez
zuen ekialdera bizitzera joan
nahi; ez zegoen jendea erakartze-
rik. Eta gaur egun, aldiz, modan
dago: artista estudioak daude, ja-
tetxeak, hotelak… gora egin du. 
Jokoen aldekoa zara? 
Eszeptikoa naiz ni ere. Alde bate-
tik, onak dira, hau Londresko al-
derik txiroena delako, ekialdea,
eta azpiegitura aldetik egondako
hobekuntzak onak izan dira. Di-
rua sartu da. Nire auzoak azken
hiru edo lau urteetan gorakada
izan du: jende berria etorri da…
Maila ekonomikoak gora egin du.
Aldi berean, baina, gizarte arazo-
ek ere gora egin dute, hemen bizi
zen jendea jada ezin delako he-
men bizi, alokairuetako errentak
asko igo direlako. Jende askok
alde egin du horregatik.  
Hainbeste igo dira alokairuak? 
Bai, eta asko igo omen da gizarte
zerbitzuetara joan den auzo haue-

tako jende kopurua. Igarri egin
dute etxerik gabeko jende gehiago
dela jokoen ondorioz. Zergatik?
Kanpotik etorritakoek etxea alo-
katu nahi izan dute, eta etxeetako
jabeek horiei eman diete lehenta-
suna, prezioa igoz. Horretarako,
aurretik etxean zegoen jendea ka-
le gorrian utzi dute. Agian hilabe-
te barru berriz hartuko dute.  
Zein da buruhauste nagusia?
Garraioak beldurra sortzen du,
zirkulazioan bereziki. Segurtasu-
na asko zaindu dute. Prezioek
gora egin dute, baita kontsumo
arruntean ere, eta azken asteeta-
ko eguraldi euritsuak ere ardura-
tu ditu antolatzaileak. 
Negozio kutsua dute.
Errentagarria izango diren zalan-
tza dago. Jendea ez dago pozik ba-
besleekin, dena Coca-Cola eta ha-
lakoei eman dietelako. Ingalate-
rran borroka handia egon da
umeek eskoletan garbi jan deza-
ten, eta justu Coca-Cola, McDo-
nalds eta halakoen dirua hartu
dute. Babesle horiek, aldi berean,
baldintza zorrotzak jarri dituzte:
eremuan ezin duzu janaririk sar-
tu, eta jatekotan eurena jan behar
duzu. Mickey Mouse erraldoi bat
da. Halere, inork ez du nahi joko-
ak gaizki irteterik, baina eszepti-
zismo handia dago, justu eremu
txiroenean sartu direlako, eta
agian dirutza hori beste modu ba-
tera gastatu izan balute…
Ikusi al duzu olinpiar eremua?
Ez, baina txukuna dirudi. Etorki-
zunean polita izango da. 
Euskal komunitateak zein iritzi du?
Interes gehiago du Reala edo Ath-
leticekin, jokoekin baino. Tira, ki-
rolzaleek jarraituko dituzte, bai-
na hori interes pertsonala da. 
Ez duzue ezer berezirik antolatuko ? 
Udan egitaraua murriztu egiten
da. Bazkari pare bat egingo ditu-
gu, bat olinpiar giroan antolatua.

Peio Astigarraga
Londresko Euskal Etxeko presidentea

Gertutik bizi izan du Londresko ekialdeak jokoekin
izandako eraldaketa, eta ez bakarrik arkitektonikoa,
aldaketa demografikoak ere sumatu dituelako.

«Eszeptizismoa dago,
baina inork ez du nahi
jokoak gaizki irteterik»

JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS

«
B

ol
t ‘

D
re

am
 T

ea
m

’b
at

 d
a 

os
or

ik
»

,
Z

in
ed

in
e 

Z
id

a
n

e 
p

FU
T

B
O

L
JO

K
A

LA
R

IO
H

IA
e

sa
ld

ia



11berria
2012ko uztailaren 27a KronikaD

G ood luck esan, eta aurrera, gerrara
banindoa bezala. Kidea zuzen do-

ala ziurtatzeko, buruari azken jiratxoa,
eskua altxatu, eta 'eutsi goiari' esatera-
ko, Stop! Kontrola. Lasai, Unai. Eskua al-
txatzearen hizkuntza denentzat da eza-
guna. Gelditzeko esan du. Ondorio hori
atera dut ulertu diodan hitz bakarretik.
Beste bi ere esan ditu atzetik, ondoko
poliziari begira. Baxuegi, aukeran. Inter-
neteko teknikariek egiten duten mo-
duan, nik ere azkar egin dut diagnosia:
bolumena izan da arazoa, ulertuko nion
bestela! Motxila, gerrikoa, sakelakoa…

dena kendu, eta aurrera. Pi-pi-pi soinu-
rik ez. Eskerrak! Horrela hasi dira Olin-
piar Jokoak.

Hiru egun eskas igaro dira Londresera
iritsi ginenetik, baina hasi naiz jabetzen
kreditazioak daukan indarraz. Militarrak
ere Hi! eta Bye, bye esaka erdi galduta
dabilen euskaldun bati. Kreditazioan
ageri den BERRIA izena ere erdi barrez
ahoskatzen dute. Are you Spanish?
Segi aurrera, Unai. Istanbulen Manolo,
españolo nintzen orain gutxi. Londresen
Spanish hotz-hotzean. Ez daukagu erre-
mediorik.

Hamar minuturako berdea berriz ere.
Eskuak zabaltzeko. Hankak ere bai. Mo-
txila, gerrikoa, sakelakoa… Pi, pi, pi soi-
nurik ez berriz ere. Hain gaiztoak ere ez
gara, nonbait! Dena den, itxuraz harata-
goko ezer ez dut uste denik segurtasun
kontua. Adibidea, argia: ordurako estu
samar nengoela, militar batek besteari
ez dio ba esan pantaila zerbaitetarako
dagoela, eta hara begiratzeko ondo mo-
txila kontrol gunetik igarotzen denean.
Barrez lehertzen hasi da, zeukan estuta-
sunaren seinale. Itxura kontua ez ote
den dena...

‘Off the record’
Unai Zubeldia

‘Pi-pi-pi’
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Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

A ldamenetik barrez hasi
da. Laguntzen ari den
itxura egin du, baina ez

duela gehiegi lagundu nahi era-
kutsi du. «Itzali, eta piztu berriz;
ea horrela...». Kazetari ingelesak
ondo zekien, bai, horrela ere ezi-
nezkoa izango zela. Nahi baino
gehixeago kostata, baina BERRIA-
ko kazetaria ere ohartu da Olin-
piar Jokoek jolasetik gutxi eta jo-
kotik asko daukatela. «Zer nahi
duzu, brontzezko domina, zila-
rrezkoa edo urrezkoa?». Ezer ira-
bazi gabe ere, dominak opari.
Diru truk. Denak dauka prezioa
jokoetan. Baita Internet sareak
ere. Olinpiar izpiritua hori ere ba-
delako; dirua, etekina.

«Kazetariak denbora dezente
egongo dira hemen, ordu askoan
lan egin beharko dute, eta eroso-
tasuna eskaini nahi izan diegu.
Masaje gela, egongela, ile apain-
degiak, farmaziak, tabernak...
Denetik dago kazetarien gune na-
gusian». Mandy Keegan gune ho-

rretako managerraren hitzak
dira. Kreditazioa daukaten 21.000
kazetari eta teknikari elkartuko
dira egunotan Londresen. «Bron-
tzezko dominak 90 libera balio du
(115 euro inguru), zilarrezkoak
130 (166 euro), eta urrezkoak 150
(192 euro). Zuk aukeratu. Argaz-
kirik edo bideorik bidali behar ez
baduzu, brontzezkoa nahikoa da,
bai». Podiuma ziurtatuta dago.

Kazetarien lanari ere prezioa
jarri diote Olinpiar Jokoetan.
Kreditu txartela esku artean har-
tuta, ederragoa da jokoa. Internet
sarea erabili ahal izateko aukera-
rik merkeenari, 90 liberako pake-
teari, tasak gehitu, eta horra
lanerako aukera, 108 liberaren
truke (138 euro). Merkeenetik
jota, eta kalkuluak azkar batean
eginda, 21.000 kazetari 2.268.000
libera ordainduta ari dira lanean
(ia hiru milioi euro). Lanean has-
terako erabat jota ez geratzeko
jan eta edan ere egin behar denez,
segi kopuru beldurgarri horri
liberak eta euroak gehitzen.
Kazetarien gunean diru hotsa
entzuten da tekla bakoitza zapal-
dutakoan. Eta 21.000 kazetari

horiez gain, ezin ahaztu kredita-
ziorik gabe iritsitako beste 7.000
kazetarien gastuak ere.

Zirku handi samarra sortzen
da beti Olinpiar Jokoen ingu-
ruan, baina, egiari zor, antolaketa
on-ona ari da izaten, oraingoz.
Stratforden segurtasun kontrola
pasatu, autobusa hartu, azken
geltokian jaitsi, eta, oinez, hiruz-
palau minutura dago kazetarien
egoitza nagusia, olinpiar gune na-
gusien ondo-ondoan. 0 zenbakia
oinarri gisa hartuta, lau pisuko
eraikin handi eta ikusgarriak egi-
ten die ongietorria kazetari horiei
guztiei. Lau solairu, 31.000 metro

koadro, 393 telebista, 612 kilome-
tro fibra optiko, 1.390 Internet por-
tu, 80 bulego pribatu... Prezioak
prezio, ikaragarria da gunea.

Behe-beheko solairua da nagu-
sia; lanerako gune nagusia bai,
behintzat. Jangela handi-handie-
tako mahaiak balira bezala, hor-
txe pilatzen dira herrialde guztie-
tako kazetariak, hemengo
arduradunen zaintzapean. Erdi-
erdian, berriz, kirol emaitzak
jasotzeko gunea dago. Emaitzak
iritsi ahala, hor uzten dituzte
orriak, nahi duenak hartu eta
azter ditzan. Baina kirol emaitzez
haratagoko mugimendua da
Olinpiar Jokoena, eta kazetarien
gunea da horren erakusgarri.

Batzordeen egoitzak
Gunea bera ez delako mugatzen
beheko solairu horretara. Pren-
tsaurrekoak, elkarrizketak, ar-
gazkilarientzat egokitutako gela
erraldoia, herrialde bakoitzeko
batzordeen egoitzak, bankuak,
masaje gelak, egongelak... Eta
baita hemendik lau urtera Rio de
Janeiron jokatuko diren Jokoei
buruzko informazioa banatzeko
tokia ere. Ezer ez zaio falta eraiki-
nari bost izarrekoa izateko. Hori-
xe izaten dute, ordea, txarra izar
askoko egoitzek, prezioa zerutik
bueltan ibiltzen dela beti. Londre-
sen ere garesti dago lan egitea;
hain garesti, lanean hasterako
brontzezko domina kolkoratzen
dute, lan egiteak daukan meri-
tuaren seinale, nonbait.

Lau pisuko eraikina, 393 telebista,
612 kilometro fibra optiko, bankuak...
Luxua da kazetarien gune nagusia,
baina baita Internet sarearen prezioa
bera ere; pakete merkeena, 138 euro.

Brontzezko bat,
mesedez

Kazetariak lanean, eurentzat propio sortutako eraikinean. UNAI ZUBELDIA

Kazetarien gunerako sarrera. U. ZUBELDIA

Aipatzekoa.
pHerrialdeak. Kre-
ditazioa daukaten
21.000 kazetarien
artean 190-200 he-
rrialde daude ordez-
katuta. BBC da Joko-
ekin langile gehien
mugitu duen komu-
nikabidea; 765 kaze-
tari dauzka kredita-
tuta, eta 2.500 ordu
inguru eskainiko di-
tuzte zuzenean, kirol
ekitaldiekin.



Barkamena eskatu dute
Cameronek eta Roggek
FUTBOLA›Bezperako partidan
gertatu zen hutsegite larriagatik
barkamena eskatu zuten atzo
bai David Cameron Erresuma
Batuko lehen ministroak eta bai
Jaques Rogge Nazioarteko Olin-
piar Batzordeko presidenteak.
Ipar Koreako eta Kolonbiako
emakumezkoen selekzioek joka-
tutako partida horretan, Hego
Koreako bandera atera zuten
antolatzaileek Ipar Koreakoa atera beharrean. «Giza
akats bat» izan zela argudiatu dute bi agintariek, eta ez
zuela inolako «asmo politikorik» izan gertatu zenak.

Dimitris Chondrokoukis jauzilari greziarra
kanporatu dute positibo eman duelako
ATLETISMOA›Nazioarteko Atletismo Federazioak ez du
oraindik baieztatu, baina haren aita eta entrenatzaile
Kyriakosek bai. Dimitris Chondrokoukis atleta greziarrak
ez du parte hartuko Londresko Olinpiar Jokoetan, posi-
tibo eman duelako dopinaren aurkako kontrol batean,
Estanozolol izeneko anabolizante batekin. Greziako
Federazioak atzo bertan jakinarazi zion emaitza, eta
«haren bizitzko ametsa» gauzatu gabe geldituko dela-
ko kexu agertu zen atzo gorako jauzilariaren aita. Atzo
jakin zen Zoltan Kovago disko jaurtitzaile hungariarrak
ere ez duela jokoetan parte hartuko, dopinaren aurkako
kontrol bat egiteari uko egin ziolako.

A
Oreka eta indarra. Ez dute haren izenik bidali, baina zailduak
ditu behatzak, zailduak oina eta zangoa. Oreka eta indarra uztarturik

oreka mantendu beharreko barran. Gimnastikako entrenamendua North
Greenwich Arenan. Lehiaketa bihar bertan hasiko da . FRISO GENTSCH / EFE

DLaburrak

A
Israel kexuka
SEGURTASUNA›

Bost egunez batere
segurtasun neurririk
ez zuen igerileku ba-
tean entrenatu direla
eta kexu agertu da
Israelgo igeriketa se-
lekzioa.«Beldurtuta
egotekoa da».

AzkenaDberria
2012ko uztailaren 27a

S egurtasun neurriek kale egin dute.
Olinpiar Jokoak hasteko bi aste falta

zirenean,segurtasuna kudeatzeko kon-
tratua lortu zuen G4S enpresaren desen-
gainua argitara eman zen: ezin izango zu-
ten adostutako jende guztia aurkitu.On-
dorioz,zerbitzu militarretatik ia 3.000
pertsona ekarri behar izan dituzte azken
orduan.Halere,gobernuko bozeramaile-
ak dena prest dagoela justifikatzeko aha-
leginak egiten ari dira alde guztietan; se-
gurtasuna inoiz baino zeresan handiagoa
ematen ari denean,baieztapen horiek
guztiek urduritasuna areagotzendute.

40.000 pertsona ibiliko omen dira se-
gurtasun lanetan, aireportuetan immi-
grazio neurriak zorroztu dituzte eta
hainbeste polemika eragin duten misil
tiratzaileak ipini dituzte estadioaren on-
doko eraikinetan aire erasoen aurka egin
beharrik badago. Baina, 2005eko uztai-
laren 7an Londresen Al-Qaedak eginda-
ko eraso terroristak oraindik denen me-
morian daude; Munichen 1972an Black
September taldeak atleta israeldarren
aurkako atentatuak gogoratzeak orbai-
nak ireki ditu. Eta aurreko astean Den-
verko zinema batean tiroketak egin zi-

tuenaren antzeko psikopatak azaldu
daitezkeen posibilitateak oraindik
gehiago desegonkortu du egoera.

«Zerbait gertatuko da,inoiz baino he-
dabide gehiago bilduko dituztelako Olin-
piar Jokoek» entzun dut pub batean;
«bizikletaz joango naiz lanera egun ho-
rietan,metroa ez hartzeko»;«goizeko
eta arratsaldeko puntako orduak saihes-
ten badituzu,hobeto».Aipu horiek en-
tzun ditut kalean.Kezka dago,denok da-
kigulako bere bizitza emateko prest da-
goen hori segurtasun neurri hertsienek
ere akaso ez dutela geldituko.

‘London calling’
Garazi Goia
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DPrentsaren
errepasoa.
DLondrestik
zuzenean.
Unai Zubeldia 
eta Imanol Magro.
DEguneko

gonbidatua. Gorka
Izagirre eta Jon Izagirre
txirrindulariak.
D ‘Thamez’ atala.
Danel Agirre Berlindik.
DTertulia.
Julen Etxeberria,
Andoni Urbistondo eta
Enekoitz Telleria.
DEguneko kantua.

berriaTB

ANDY RAIN / EFE



Danny Boyle zinemagileak zuzendutako inaugurazio ekitaldiaren une bat, atzo, olinpiar estadioan. IAN LANGSDON / FE

Hasi dira
Erresuma Batuko historia,kultura 

eta tradizioa goratu dituen inaugurazio 

ekitaldi ikusgarri batekin 

hasi dira jokoak,Londresen.

Gaur dira aurreneko finalak.

O lioz igurtzita eta larrugorritan ari-
tzen ziren gizonezkoak. Kristo au-

rreko lehen mende horietan ez zegoen
emakumezkoentzat tokirik, eta, izateko-
tan, emakumezko ezkongabeentzat uz-
ten zen zirrikituren bat historialari ausar-
ten batzuek esaten dutenez. Aro Moder-
noan jokatutako lehenengo jokoetan
olioa, biluztasuna eta ikusle gisa joateko
debekua desagertu ziren, baina parte
hartzeko betoa ez.

Parisen (1900) parte hartu zuten
emakumezkoek Olinpiar Jokoetan le-
hen aldiz. Tenisean, kriketean eta golfe-

an aritu ziren, eta Charlotte Cooper in-
gelesa izan zen urrezko domina lortu
zuen lehenengoa, tenisean.

Askok aldarrikatzen duten baino eta
gehienek nahi luketen baino gutxiago
aldatu dira gauzak geroztik. Aurten, le-
hen aldiz, emakumezkoak izango dira
selekzio guztietan, eta historikotzat jo

da hori. Badira selekzio
batzuk emakumezko
gehiago dituztenak gi-
zonezkoak baino, eta

herrialde arabiarrek ere
urratsa egin dute. Saudi

Arabiak, Qatarrek eta Bruneik emaku-
mezkoak dituzte lehen aldiz euren tal-
deetan.

Herenegun, igeriketako aldez aurre-
koa atontzeko argazki bila nenbilela,
saiatu nintzen gizonezkoak eta emaku-
mezkoak jarrera berean agertzen zirene-
koak topatzen. Urari kolpeka agertzen
ziren gizonezko asko, ospakizunetan,
baina ez nuen horrelako alerik topatu
emakumezkoetan. Zer pentsatua eman
zidan. Urari kolpeka emakumezkorik to-
patu ez nuelako bai, baina urari kolpeka
ari zirenen bila ari nintzelako ere bai.

‘Citius, altius, fortius’
Enekoitz Telleria

Urari
kolpeka

berria
2012ko uztailaren 28a
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Piraguismoa DMaialen Chourrautek 

eta Ander Elosegik dominen lehian sartu nahi dute

Txirrindularitza DMark Cavendish faborito nagusi 

dela jokatuko da gaur errepideko lasterketa

Erreportaia DEmakumezkoak jokoetan

Kronika DStratfordeko gotorlekua
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Imanol Magro    Londres
,Berriemaile berezia

Eskubaloiak Olinpiar Jokoetan
jotzen du gaina. Jokalarien ame-
tsen hierarkian, munduko txapel-
keten gainetik ageri dira. Londre-
sen zazpi izango dira loriaren bila
ariko diren euskal jokalariak,
guztiak Espainiako selekzioan.
Lau emakumezkoan: Eli Pinedo,
Andrea Barno, Patricia Elorza eta
Nely Carla; eta hiru gizonezkoan:
Julen Aginagalde, Eduardo Gur-
bindo eta Mikel Agirrezabalaga.
Guztientzat lehen jokoak dira,
baita Jorge Dueñas emakumez-
koen selekzioko hautatzaile bil-
botarrarentzat ere. 

Espainiako selekzioak domi-
nen lehian egoteko aukerekin jar-
dungo dira Londresen. Emaku-
mezkoena hirugarren sailkatu
izan zen iaz Brasilgo Munduko
Txapelketan eta final-laurdeneta-
tik aurrera egitea du helburu
Londresen. 2010eko Europako
Txapelketan, halere, 11. sailkatu
zen, eta bi aurpegi dituela eraku-
tsi zuen. Gizonezkoenak brontzea
lortu zuen Pekinen, eta selekzio
hartan bi euskal herritar zeuden:
Jon Belaustegi eta Iker Romero.
Valero Rivera historikoak zuzen-
tzen duen selekzioa erregularra-
goa da: 2011ko Munduko Txapel-
ketan hirugarren izan zen, eta
aurtengo Europakoan, lauga-
rren. Euren maila emanez gero, fi-
nalerdietan beharko lukete. 

Zorteak bizkarra eman zien bi
selekzioei lehen multzoaren zoz-
ketan, eta hasi bezain laster dute
lehen langa. Kontinenteka sail-
katuriko hamabi selekzio daude
lehian, ligaxka bidez erabakitzen
diren seinako multzoetan bana-
tuta, eta multzo bakoitzeko lehen
lau sailkatuak igaroko dira final-
laurdenetara. Lehen faseko parti-
dak bi egunean behin jokatuko di-
tuzte. Kanporaketetan nahastu
egiten dira bi multzoak: lehen
sailkatuek laugarrenen aurka jo-
katuz eta bigarrenek hirugarre-
nen kontra. Finalera arteko beste
guztiak kanporaketa bidez dira.
Txapeldun izan nahi duen talde-

ak zortzi partida jokatu behar
ditu. Lehen faseko partidak, Cop-
per Boxean jokatuko dira, eta
kanporaketetakoak saskibaloiko
pabiloian. 

Emakumezkoen lehia gaur ha-
siko da, Hego Korearen aurkako
partidan (12:15). B multzoan az-
ken sei Olinpiar Jokoetan urrez-
ko domina lorturiko selekzioak
daude, eta Norvegia egungo olin-
piar, munduko eta Europako txa-
pelduna dirudi aurkari gogorre-
na. «Egokitu zitekeen multzorik
gogorrena da; seiak gara domina
lortzeko hautagai», deskribatu
du Dueñasek. Beste taldeak
hauek dira: Danimarka —1996,
2000 eta 2004an urrezko dominak
irabazitakoa—, Frantzia —egun-
go munduko txapeldunordea—,

eta Suedia —egungo Europako
txapeldunorde—. Hego Korea ere
ez da samurra, tradizio handia
baitu: 1998an eta 1992an olinpiar
txapeldun izan zen. A multzoa as-
koz samurragoa da, Britainia
Handiko eta Angolako selekzioe-
kin. Espainiak aurrera egiten
badu final-laurdenetan aurkari
samurragoa izango du ziurrenik. 

Gizonezkoak, berriz, bihar ha-

siko dira, B multzoko Serbiaren
aurkako partidan (17:15). «Zozke-
tako gauza on bakarra da final-
laurdenak erosoagoak izan dai-
tezkeela, hori bai, horretarako
sailkatu egin behar dugu», azaldu
zuen Joan Canyellas selekzioko
kideak zozketaren egunean. Es-
painia laugarren izan zen Euro-
pako azken txapelketan. Bada,
bere multzoan ditu aurretik geldi-
tu ziren hiru selekzioak: Dani-
marka, Serbia eta Kroazia. Mul-
tzoko beste biak Hungaria eta
Hego Korea dira. Helburua lehen
hiruren artean sartzea da, final-
laurdenetan Frantzia, ziur asko
beste multzoko lehena, saiheste-
ko. A multzoan, Suedia, Islandia,
Britainia Handia, Argentina eta
Tunisia daude.

Hasieran
dute langa
Zazpi euskal jokalarik hartuko dute
parte eskubaloian, emakumezko
eta gizonezko Espainiako
selekzioetan. Bi taldeek dominen
lehian egoteko maila dute, baina
zozketan ez zuten zorterik izan,
eta multzo zailak egokitu zaizkie.

Euskal kirolariakDEskubaloia

Nely Carla alboko donostiarra atera jaurtitzen, Argentinaren aurkako partid a batean. ARGAZKILARIA

Izan genezakeen multzo
zailena egokitu zaigu; sei
selekzioak gara domina
lortzeko hautagai»
JORGE DUEÑAS
Emakumezkoen Espainiako hautatzailea

‘‘

Eskubaloia

Emakumezkoak
pEuskal jokalariak.
Eli PInedo, Andrea
Barno, Nely Carla eta
Patricia Elorza, eta
Jorge Dueñas hauta-
tzailea (bostak Es-
painiako selekzioa-
rekin).
pA multzoa.Monte-
negro, Errusia, Kroa-
zia, Britainia Handia,
Brasil eta Angola.
pB multzoa.Norve-
gia, Espainia, Dani-
marka, Frantzia,
Suedia eta Hego Ko-
rea.

Gizonezkoak
pEuskal jokalariak.
Julen Aginagalde,
Eduardo Gurbindo
eta Mikel Arrizabala-
ga (hirurak Espainia-
ko selekzioarekin).
pA multzoa.Fran-
tzia, Suedia, Islandia,
Britainia Handia, Ar-
gentina eta Tunisia.
pB multzoa. Espai-
nia, Kroazia, Hunga-
ria, Serbia, Danimar-
ka eta Hego Korea.

Txapelketa
sistema
pFinalerako bidea.
Bost partidako lehen
ligaxka; final-laurde-
nak, multzo bakoi-
tzeko lehen lau sail-
katuak gurutzatuz;
finalerdiak eta fina-
la. Abuztuaren
10ean emakumez-
koen finala, eta 11n
gizonezkoena.
pPabiloiak. Coper
Box eta Saskibaloi
Arena.
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I. M. Londres
,Berriemaile berezia

Prestaketa gogorra eginda iritsi
da Londresera Eli Pinedo (Amu-
rrio, Araba, 1981). «Denboraldi-
aurre txiki bat izan da», laburbil-
du du ezker hegalekoak. Ilusioz
lepo dago. Bazekien jokoetan ari-
tzeko azken aukera zuela eta ez
zuen pasatzen utzi nahi. 
Jokoak dituzu buruan aspalditik?
Azkenaldian, egunero pentsatu
dut jokoetan. Joan eta etorri da-
biltza buruan. 
Jokoetan inoiz ez jokatzearen beldur
al zinen?
Tira, ez zen beldurra. Urtez urte
jokatzen duzu, eta badakizu hor
daudela. Nire kasuan, berriz, due-
la hogei egun ikusi nuen hor zeu-
dela. Kolpetik iritsi zaizkit. 
Duela lau urte azken unean gelditu
zineten kanpoan.

Oso gogorra izan zen, agian esku-
baloian ezagutu izan dudan gogo-
rrena. Jokoetara joan aurreko
egonaldian geunden bilduta, ata-
rikoa prestatzen, eta eskutitz bat
iritsi zen esanez Espainia ezin
zela jokoetan egon. Kazakhstan
eta Korearen artean nonbait
emaitzen bat adostu eta jukutria-
ren bat egin zuten, eta gure ordez
Kazakhstan joan zen. 
Arantza atera duzu behintzat?
Eskerrak sailkatu garela. 
Olinpiar hiriak egiten omen dizu ilu-
siorik handiena.Hainbesterako?
Giro horri buruz hitz egiten en-
tzun dut. Ez dakit nolakoa izango
den, baina ziur bikaina dela. Mun-
duko kirolari onenak, denak na-
hastuta… Hori bai, munduko fa-
matuena pasa daiteke albotik eta
nik ez dut ezagutuko. 
Ez duzue handik ibiltzeko denbora
askorik izango, lehen bost lehiak be-
deratzi egunetan jokatuko dituzue.

Ez digute irteteko baimenik ere
emango, egun osoa logelan sartu-
ta atseden hartzeko, handik pista-
ra… Lotu egingo gaituzte [ba-
rrez]. Desfilera ere ez ginen joan,
neke handia pilatzen zelako. Bai-
na ez dit pena handirik ematen.
Soinekoa ikusi dut, eta oso itsusia
da. Beste selekzio batzuk dotore
asko doaz, eta gu, Power Rangers-
en antzera. 
Oso multzo gogorra egokitu zaizue.
Zozketan ez genuen zorterik izan.
Oso multzo oso gogorra dugu, bai-

na agian hobea da gogor hastea.
Lehen multzoa pasatuz gero, teo-
rian, kanporaketa erosoagoa izan
daitekeelako. 
Europako txapeldunorde, hiruga-
rren Munduko Kopan… Espainiako
selekzioak belaunaldi ona elkartu
duela dirudi.
Orain dela bost urte arte ezer gu-
txi lortua zuen, eta bai, hor gaude.
Nik nahiko nuke aurrerantzean
puntan jarraitzea, baina krisiak
gogor astindu du emakumezkoen
eliteko eskubaloia, eta nik uste
dut Espainiako selekzioan ere su-
matuko dela. 
Munduko hirugarren izanda,domina
eskura dago?
Bai, baina Europako Txapelketan
11. izan ginen. Gure esku dago.
Gauzak ondo egiten baditugu au-
kerak ditugu. Dena dago gure
esku. Baina tira, lehen multzoa
pasatu eta final-laurdenetako
kanporaketan gaizki jokatzen ba-
dugu, dena pikutara joan daiteke.
Dena den, gu baikorrak gara. 
Zure ibilbidearen ginga da hau?
Bai, eskubaloian goia jotzea da
Olinpiar Jokoetan zerbait lortzea.
Urte asko entrenatzen, toki asko-
tan, eta saria da. 
Bi urtez berritu duzu kontratua Bera
Berarekin.Azken biak izango dira?
Bai, seguru. Gorputzak eskatzen
dit. Ama izateko gogoz nago, eta
elitean jokatzen ezinezkoa da
biak uztartzea. Pena emango dit,
baina bizitzako beste etapa da, eta
hala hartu behar dut. 

Eli Pinedo
Eskubaloi jokalaria

«Dena dago gure
esku, dominaren
bat lortzea ere bai»

Laburrean
pAzken jokoak. Bi
urte barru erretiroa
hartuko du. Besteak
beste, elitean
jokatuz ama izatea
«oso zaila» delako.
p2008ko mina.
2008an Espainia
bulego erabaki
baten erruz gelditu
zen jokoetatik at,
Kazakhstanen
mesedetan.
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I. M. Londres
,Berriemaile berezia

Azken unean gelditu zen Pekingo
Jokoetatik kanpo, eta Londresen
ahaztu ahalko ditu orduko mi-
nak. Lau urte geroago, Julen Agi-
nagalde (Irun, Gipuzkoa, 1982) pi-
bota jokalari garrantzitsua da Es-
painiako selekzioan. 
Jokoak burutik kendu ezinik?
Hala da, burura datorkizu nahi
gabe ere, ilusioa da, ohean sartze-
an horretan pentsatzen duzu. 
Nolakoa izan zen jokoetan arituko zi-
nela ziurtatu zenuen unea?
Ez pentsa, nahiz eta zerrendan
nengoela ziurtatu, Londresera
inongo arazorik gabe iritsi arte ez
nintzen lasaitu.
Azken unean gelditu zinen Pekingo
deialditik kanpo. Nola gogoratzen
duzu hura?
Hilabete entrenatzen egin arren
banekien kanpoan gelditzeko au-
kera asko nituela. Halere, gogo-
rra izan zen kideek Txinarako he-
galdia ni gabe nola hartu zuten

ikustea. Baina lau urte pasatu
dira, eta jokalari ezberdina naiz. 
Zertan aldatu zara?
Helduagoa naiz. Duela lau urte
muturra sartzen ari nintzen, eta
orain pisu handiagoa dut multzo-
an. Oro har, jokalari hobea naiz. 
Arantzatxoa zenuen? Eta jokoetan
inoiz ez egotearen beldurra? 
Eta hona etorri arte hala nengo-
en! Bai arantza hor zegoen, eta
orain atera dut. 
Familian Olinpiar Jokoekin harre-
man bitxia duzue, ezta? Zure aita
arraunlaria zen,eta Moskura joateko
aukera izan omen zuen…
Nik ere ez dakit nola den zehazki.
Aitak ezetz esaten du, beste ba-
tzuek baietz… Ama Guadalupe-
koa-n egiten zuen arraun, eta er-
gometroan maila ona ematen
zuen eta noizbait ibili omen zen
banku mugikorrean. Eta ziote-
nez, bazuen ahala mugikorrean,
eta entzun dut Moskura joateko
gutxiengo markak lortu omen zi-
tuela-edo. Baina berak traine-
ruan hobeto ikusten zuen bere
burua, eta tostan jarraitzea era-

baki zuen. Gutxiengo markena
hala entzun dut nik familian, bai-
na ez dakit nola den zehazki. 
Errieta egin al diozue noizbait ez joa-
teagatik?
Norberak hartzen du erabakia,
eta errieta berak egiten dit orain-
dik. Hamar bat urte egin zituen
arraunean, eta ni jaio nintzenean
utzi egin zuen. 
Multzo  gogorra egokitu zaizue.
Bi zutabe dira. Hasi aurretik kide-
ei esan nien, pentsa hau, hau eta
hau egokitzen zaizkigula… Mul-
tzo eroso bat deskribatuz, bada
guztiz kontrakoa dugu. Baina
tira, hala final-laurdenetan aur-
kari samurragoa izan dezakegu. 
Munduko Txapelketan hirugarren
izan zineten. Postu horrek saria du
Olinpiar Jokoetan.
Domina. Ametsa hori da. 
Espainiako selekzioak bilakaera ona
izan du azken urteetan.
Finalerdietan sartzeko borrokan
gaude txapelketa handietan.
Dena den, egia da ere hortik ez ga-
rela pasatu. 
Baikorrak zarete?

Bai, bai… Jokalariek denbora de-
zente daramagu elkarrekin, gure
maila ezagutzen dugu, eta goian
egon gaitezkeela badakigu. 
Zeintzuk dira zure faboritoak?
Frantzia eta Danimarka goian
daude azkenaldian, Kroaziak
neurria hartua die jokoei, eta gu
ere sar gaitezke hor. 
Frantziak Munduko Txapelketa kas-
karra egin zuen.
Horregatik diot. Arrisku handia-
goa du orain. Eskarmentu handi-
ko taldea da, eta gogo handiagoz
arituko da, ziur.

Julen Aginagalde
Eskubaloi jokalaria

«2008ko arantza hor zegoen,
eta orain atera dut»

Laburrean
pAita olinpiarra?
Aitak, tosta
arraunlaria, Moskura
joateko aukera izan
zuela entzunikoa da.
Dena den, ez du
zehatz-mehatz
ezagutzen istorioa.
pGarrantzitsua.
Selekzioan gehien
jokatzen duen
jokalarietako bat da.
Erasoan bera da
pibota.

JUANAN RUIZ /ARP

MANUEL LORENZO / EFE
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Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Ez du hitz egiteagatik hitz egiten.
Emaitzak daude Maialen Chou-
rrauten hitz jarioaren atzean.
«Badakit kirol honetan ez dagoe-
la emaitza ona lortuko duzun ber-
merik, baina...». Munduko Kopa-
ko bi proba irabazita iritsi da Lon-
dresko jokoetara, punta-puntan.
Etzi ekingo dio lehiari (15:12), da-
goeneko ezagun-ezaguna duen

kanalean. «Gogorra da, oso tekni-
koa; ez da erraza», azaldu du. 
Urruti zeuden, baina iritsi dira joko-
ak? Nahi zenuen bezala iritsi zara?
Oso prestaketa ona egin dut eta
oso ondo nago. Neguan egin ge-
nuen lanik gogorrena, baina mar-
txotik aurrera ere ez gara gelditu;
askotan joan gara Londresera,
Espainiako selekzioarekin ere jo-
koetarako probak eduki genituen
apirilean, Munduko Kopako pro-
bak ere bai... Lehian sartuz joan
gara pixkanaka.

Piraguista guztiei egin beharreko
galdera: zer da garrantzitsuagoa,
ateren bat jota ere jaitsiera azkarra
egitea, edo hain azkarra izan gabe
ere,aterik jo gabe amaitzea?
Kirol hau ez nuke mugatuko bi
aukera horietara. Gauzak gaizki
egitea ez da atea ukitzea baka-
rrik. Bakoitzak arraun egiteko
bere modua dauka, eta nirea oso
segurua da. Ez da arriskatze edo
ez arriskatze kontua. Nahiko pi-
raguista segurua naiz ni, eta se-
gurutik jo nahi dugu Londresen

ere, ura ahalik eta gehien balia-
tuz, eta teknikoki oso fin arraun
eginez. Fin jaistea gustatzen zait
niri; ateen erdialdetik pasatzea,
arraunketa gozoarekin, une oro
piraguaren abiadura mantenduz. 

Herrialde bakoitzetik piraguista ba-
karra sailkatu dela kontuan hartuta,
zein dira gertutik zaindu beharreko
aurkariak?
Aurkari indartsu asko daude: Co-
rinna Kuhnle austriarra, azken bi
Munduko Txapelketak irabazi di-
tuena, adibidez; oso handia eta in-
dartsua da, eta jaitsiera azkarra
eginez gero, gizonezkoen denbo-
retara iristeko gai da. Jana Duka-
tova eslovakiarra ere kontuan
hartzekoa da, oso fina delako, az-
ken bi Munduko Txapelketetan
zilarra kolkoratu duelako, eta
munduko rankinean buruan da-
goelako; oso altua da, fin-fina, eta
ur gainean oso txukuna. Emilie
Fer frantziarra ere ezin da ahaztu,
oso indartsu dagoelako. Jessica
Fox australiarra, berriz, juniorra
da, 18 urte bete gabe dago orain-
dik, baina aita eta ama munduko
txapeldun izandakoak ditu, eta
geneetan badauka zerbait; ur gai-
nean naturaltasun harrigarria
dauka, beste inork ez daukana.
Eta zer esan Lizzie Neave etxeko
piraguistari buruz... Primeran
ezagutzen du Londresko kanala
eta oso indartsua da. Eta, tira,
Jasmin Schornberg alemaniarra
ere ezin da ahaztu, 2009an mun-
duko txapeldun izan zena.
Horien artean, Maialen Chourraut
ere faboritoen artean dago,noski...
Hori da. Une honetan bigarren
nago rankinean, eta azken aldian
urtero lortu izan dut domina txa-
pelketaren batean. Faboritoen ar-
tean nago ni: piraguista txikia, in-
dartsua eta arina.
16. postuan sailkatu zinen Pekinen,
finalera bidean akats txiki bat egin
ondoren. Zertan da hobea egungo
Maialen Chourraut ordukoarekin al-
deratuta?

Maialen Chourraut

Euskal kirolariakDPiraguismoa

GARI GARAIALDE / ARGAZKI PRESS

Ur bizietako piraguista

Munduko sailkapeneko bigarren postuarekin 
«erabat harro»,bi zenbakiarekin ekingo dio etzi lehiari
Maialen Chourrautek.Londreserako aurreikuspen zehatzik
ezin dela egin dio,baina faboritoen artean sartu du bere burua.

«Dominarik gabe 
ez naiz gustura 
itzuliko etxera»

«Piraguista segurua
naiz. Arraunketa
gozoarekin, fin jaistea
gustatzen zait»

«Zurruna, orekatua eta
arina da piragua berria.
Oso sentsazio onak
dauzkat; azkarra da»

Nortasun agiria
pAdina. 29 urte.
pJaioterria.
Lasarte-Oria
(Gipuzkoa).
pPisua. 55 kilo.
pAltuera. 1,61 m.
pLorpen
garrantzitsuenak.
Zilarra (2009) eta
brontzea (2011)
Munduko
Txapelketan, eta
urrezko dominak
Munduko Kopan,
Cardiffen eta Pauen
(2012). Pekinen
finaletik at geratu
zen. Bigarren aldiz
ariko da jokoetan.
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Denean. Orokorrean, piraguista
hobea naiz; teknikoki asko hobe-
tu dut, eta lehiatzen ere ikasi dut.
Pekinen sailkapen fasean egin ge-
nuen huts, ate batean, eta finale-
tik kanpo geratu ginen. Ordutik
lehiaketa sistema bera ere aldatu
egin da, eta oraingoa gehiago gus-
tatzen zait, erosoago sentitzen
naiz, askeago. Lehen, sailkapen
faseko bi jaitsierak edukitzen zi-
tuzten kontuan, eta orain bi jai-
tsieretatik onena. Finalerdietan,
berriz, jaitsiera bakarra izaten da,
eta finalean beste bat, baina, le-
hen ez bezala, final horretan,
orain, ez da kontuan hartzen fina-
lerdietako emaitza.
Cardiffen eta Pauen, Munduko Ko-
pako lehen bi probak irabazi ondo-
ren, zenbateko garrantzia ematen
diozu La Seu d’Urgellen lortutako 13.
postuari?
Porrota izan zen La Seukoa, baina
kito. Corinna Kuhnle austriarra,
adibidez, ez zen finalean sartu, ez
Pauen eta ez La Seu d’Urgellen;
Jana Dukatova eslovakiarra ere
Pauen kanpoan geratu zen, Car-
diffen bigarren sailkatu ondo-
ren... Oso zaila da erregulartasu-
na mantentzea. La Seuko akatsa-
rekin asko ikasi dut; ate bat ez
nuela igaro iruditu zitzaidan, eta
handik aurrera ez nuen eman ba-
rruan neukan guztia. Ondoren
ohartu nintzen ez zidatela jarri 50
segundoko zigorra, eta, azkene-
an, segundo eta erdigatik geratu
nintzen finaletik kanpo. Aurre-
rantzean badakit gertatzen dena
gertatzen dela ere, dena eman be-
harra dagoela beti.
Piragua eta pala berriarekin lehiatu-
ko zara Londresen. Hainbesteko al-
dea dago materialean?
Oraingo materialarekin oso gus-
tura nabil, baina piragua arina-
goa nahi nuen, nahiz eta gutxie-
nez bederatzi kilo behar dituen.
Ez daude bi piragua berdin, eta
oso zurruna, orekatua eta arina
da berria. Oso sentsazio onak
dauzkat, azkarra delako. Ez dugu
denborarik neurtu, baina kanpo-
tik begira jada nabaritzen da au-
rrekoa baino azkarragoa eta ore-
katuagoa dela.
Zerekin itzuliko zara lasai eta gustu-
ra Londrestik etxera?
Nirea egitera noa, baina domina-
rik gabe ez naiz gustura itzuliko
etxera. Ondo lehiatzea da helbu-
rua, uretan Maialen Chourraut
izatea. Hori eginez gero, badakit
emaitza ere ona izango dela.

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Lau argazki ageri dira Santiagota-
rrak klubak Irunen daukan egoi-
tzaren sarreran, jokoetan aritu di-
ren lau piraguisten argazkiak, eta
horietako batean ageri da Ander
Elosegi. «Handia da hori, eta oso
harro nago». Bigarrenez ariko da
jokoetan; finala du begiz jota.
Bihar ekingo dio lehiari, 14:30ean.
Ezagutzen duzue Londresko kanala.
Zer moduzkoa da zuretzat?
Kanal bakoitzak ur mugimendu
jakin batzuk dauzka, eta oso ga-
rrantzitsua izaten da ondo ezagu-
tzea. Horregatik joan gara hain-
bestetan Londresera. Entrena-
tzen hasitakoan sentsazio onak
izatea da kontua, kanalaren ezau-
garrietara ondo egokitzea. Peki-
nen primeran lortu nuen hori, bai-
na Londreseko kanala denontzat
izango da nahiko zaila. Lehiakor-
tasuna areagotuko du horrek, eta
oso ikusgarria izango da.
Lau urteko prestaketa 100 segundo-
ren jiran izango duzue jokoan. Nola
barneratzen da hori?
Zaila da prestakuntza, akats txiki
batekin kanpoan geratzeko arris-
kua dagoelako. Horregatik lehia-
tzen gara aurretik txapelketa ga-
rrantzitsuetan. Munduko Kopa-
ko hiru probatara joan gara aur-
ten, burua prestatzeko. Emaitzak
ez dira txarrak izan, pozik nago,
hiruretan finalean sartu izanak
erregulartasuna lortu dugula
erakusten duelako. Egindako la-
na oso ona izan da, eta jokoetan,
gutxienez, finalean egotea espero
dut. Eta finalean gauzak ondo egi-
nez gero, ez gara urruti ibiliko.

Pekinen laugarren geratu zinen,
brontzetik segundo eta erdira, azke-
naurreko ateko huts baten erruz.
Zenbat buelta eman diozu horri?
Pasatakoa pasata dago, nahiz eta
askotan pentsatzen dudan zer
gertatuko ote zen azkenaurreko
ate hartan huts egin izan ez banu.
Akats txiki horrek urrundu nin-
duen dominaren borrokatik, eta
horregatik da hain garrantzitsua
lehiaketa guztian kontzentrazio-
ari eustea. Asko landu dugu alor
hori, eta Pekingoa baino askoz ki-
rolari helduagoa naiz orain; es-
karmentu handiagoa daukat.
Jaitsieretan abiadura lehenesten da
edo akatsik ez egitea da garrantzi-
tsuena,aterik ez ukitzea?
Garbi jaistea da helburua. Penali-
zazio batekin ere lor daiteke emai-
tza ona, baina penalizazio batekin
asko murrizten dira aukerak. 99-
100 segundoren bueltan ibiliko di-

ra onenak, baina bizpahiru se-
gundoren esparruan ibiliko gara
denok. Beraz, larri samarra da bi
segundoko penalizazioa.
Aurkariak nahi baino gehiago egon-
go dira,baina zein dira gogorrenak?
Michal Martikan eslovakiarra eta
Tony Estanguet frantziarra izan
dira urteotan nagusi C-1ean, bai-
na nagusitasun hori galdu dutela
ematen du orain. Bi horiez gain,
Sideris Tasiadis alemaniarra eta
David Florence britainiarra izan-
go dira beste bi faboritoak. Eta, ti-
ra, gu ere hor gaude. Errespetu
handia diogu denok elkarri.
Podiuma zer da, behar bat, aukera
bat edo amets bat?
Oso zaila da dominen borrokan
sartzea, baina emaitza ona lortze-
ko aukera polita daukadala senti-
tzen dut. Ez da beharra, nahia da.
Presio txiki bat badaukat, baina
hori ez da txarra.

Ur bizietako piraguista

Laugarren postua eskuratu zuen orain lau urte, Pekingo Olinpiar Jokoetan,
eta badaki hori hobetzeko eskatuko diola inguruak Londresen. Erronka hori
gogo onez onartu, eta ez dela urruti ibili aitortu du, konfiantzaz gainezka.

«Pekingoa baino askoz
kirolari helduagoa naiz»

Ander Elosegi

GARI GARAIALDE / ARGAZKI PRESS

Nortasun agiria
pAdina. 24 urte.
pJaioterria. Irun
(Gipuzkoa).
pPisua. 80 kilo.
pAltuera. 1,85 m.
pLorpen
garrantzitsuenak.
Brontzezko domina
La Seuko Munduko
Txapelketan,
ur bizietako C-1ean,
taldeka. 4. postua
Pekingo Olinpiar
Jokoetan, C-1ean.
Bigarren aldiz ariko
da jokoetan.
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A. Urbistondo   

E liseoko Zelaiak konkista-
tu zituzten orain dela as-
tebete, eta jaioterriko

bihotza konkistatu nahi dute
orain: Trafalgar Square eta Buc-
kingham Palace txoko ezagunen
arteko The Mall etorbidea; han
baitago Londresko Olinpiar Joko-
etako errepideko probako helmu-
ga. Dena da urdina, gorria eta zu-
ria. Union Jack bandera han eta
hemen. Erresuma Batua. Harro-
tasun britainiarra. Leize-zuloeta-
ko zulo sakonenean zegoen, bai-
na komunikabide guztietako le-
hen berria da orain Erresuma
Batuko txirrindularitza, eta egun
bat dute gorriz markatua:
gaurkoa: errepideko
proba euren herriko
Olinpiar Jokoetan.

Bradley Wiggins Tourreko ga-
raileak eman dio azken bultzada
sendoa, baina Mark Cavendish es-
printerra izan zen iraultzaren sor-
tzailea, duela hiruzpalau urte.
Garaipenak pilatzen hasi zen han
eta hemen, eta tarte txikian, his-
toriako esprinter onenetakoa bi-
lakatu da. Igandean, Parisen, 21.
aldiz jaso zituen besoak garaile,
laugarrenez Frantziako hiribu-
ruan. Joan den urtean Danimar-
kan jokatutako Munduko Txapel-
keta ere irabazi zuen, eta ortzadar
maillota harro erakutsi du han
eta hemen azken hilabeteetan.
Gaur, bere txirrindulari jantziren
batean olinpiar uztaiak marraz-
ten saiatuko da, urrea irabazita.

Ez dago begirik beste inoren-
tzat. Mark Cavendish gora, Mark
Cavendish behera. Olinpiar Joko-
ek Tourra baino oihartzun

mediatiko handiagoa dute, eta
lorpen itzela litzateke Cavendis-
hek urrea irabaztea. Non, eta
bere jaioterrian. God save the
queen Erresuma Batuko ereser-
kia abestu zuten ozen Parisen,
eta antzera egin nahi dute gaur
arratsean Londresen. God save
the queen, edo God save the King!
(Jainkoak salba dezala Erregea).
Koroa Cavendish erregearen zain
dago, eta zeruak eta lurrak bat
egin beharko dute ia Man uharte-
koa olinpiar txapelduna ez izate-
ko.

Ibilbidea alde du, izan ere. Tal-
de indartsua ere bai. Eta Olinpiar
Jokoak norbere jaioterrian ira-
baztea baina motibazio handiago-
rik ez dago. Cavendishek Box Hill
zirkuituko bi kilometroko aldapa
du aurkari nagusi. Bederatzi aldiz

pasako dute

aldapa hori, guztira 18 kilometro,
eta batez besteko pendiza, %6koa.
140 kilometro egingo dituzte zir-
kuitu horretan. Proba osatzeko
falta diren beste 110 kilometroak
lauak dira erabat: 90 Box Hill dela-
ko zirkuituan sartu aurretik, eta
beste 20 zirkuitutik The Mall erre-
pideko helmugaraino. Nahikoa
izango al da aldapa hori Caven-
dish lehertzeko?

Sky taldeko lau
Talde indartsua osatu du Erresu-
ma Batuak Cavendish zirkuituan
babesteko. Pentsatzekoa da selek-
ziorik indartsuenak hautagai na-
gusia itotzen saiatuko direla, pro-
ba zirkuituan sartzen den unetik
erritmo gogorra jarrita. Bi kilo-
metroko aldapak ez dio kalterik
eragingo Cavendishi lehen 
160-180 kilometroetan, baina hor-
tik aurrera sufritu egin dezake,
eraso zalaparta handia bada. Hor
sartzen dira jokoan selekziorik
indartsuenak. Ez arrakasta izan

dezakeen bakarkako ihesaldi
baten bila, azken 20-25 kilo-

metroak lauak izanda ezi-
nezkoa delako hori lor-
tzea, baina bai taldetxo
bat sortu, erritmoa bizi-

tu eta Cavendish jokoz kanpo uz-
ten saiatzeko.

Frantzia, Sylvain Chavanele-
kin, Espainia, Alejandro Valver-
derekin, Belgika Philippe Gilber-
tekin, Italia Vincenzo Nibali eta
Luca Paolinirekin, Norvegia Ed-
vald Boasson Hagen, Kazakhstan
Aleksandr Vinokourovekin, Sui-
tza Michael Albasinirekin, Eslo-
vakia Peter Saganekin... Horiek
mugitu behar dute tropela, neka-
razi Cavendish, eta nekarazi Sky,
esprinterra azken zuzengunera
eroso iristen bada jai dagoelako.
Sasoi onean dagoela erakutsi du
Tourrean Cavendishek. Brive la
Gaillarde hirian bukatutako eta-
pan suziri baten pare irten zen az-
ken 200 metroetan, aurkari guz-
tiei segundo baten aldea aterata
esprintean. Parisen ere lan bikai-
na egin zuen Bradley Wiggins
Tourreko garaileak, eta pentsa-
tzekoa da gaur ere bideratzaile
lan ona egingo duela, Geraint
Thomasek lagunduta, urrea lor-
tzeko aukera badute.

Sky taldeko kideek dute, hain
zuzen ere, giltza. Wiggins, Tho-
mas eta Cavendishez gain, albo-
an izango dute Tourreko menda-
teetan onena izan den
txirrindularia: Chris Froome.
Denak Cavendishen mesedean
aritzeko prest, baina euren hau-
tagaitza indartzeko gertu, esprin-
terrak onenekin eusten ez badio.
Esprint handia jokatzen bada,
adi beste hauei ere: Tom Boonen,
Andre Greipel, Matthew Goss,
Jose Joaquin Rojas...

‘God save the... King’
Mark Cavendish da ia faborito
bakarra, eta Skyko taldekideak,
onenak; Sagan, Gilbert, Greipel
eta beste Cavendish nekatzen
saiatuko dira Box Hill zirkuituan.
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Datua:
pDistantzia.
250 kilometro
luze ditu errepide-
ko probak: 90 ki-
lometro lau has-
teko; 130 gero,
Box Hill zirkuituan 
—9 itzuli—, bi kilo-
metroko aldapa-
rekin; eta handik,
30 kilometro hel-
mugara, lauean.
pOrdua.Londre-
sen 10:15 direla
hasiko da proba;
Euskal Herrian,
ordubete geroa-
go.Ondo bidean,
proba Euskal He-
rriko 17:00 aldera
bukatuko da.
pFaboritoak.
Mark Cavendish
dago denen aho-
tan (Erresuma
Batua). Beste
batzuk: Andre
Greipel (Alema-
nia), Matthew
Goss, (Australia)
Peter Sagan,
(Eslovakia), Phi-
lippe Gilbert eta
Tom Boonen
(Belgika).

Otzandutako
txinparta

Tokitan geratu dira zaleen
oroitzapenean Mark Caven-
dishen imintzio eta keinu
itsusiak. Gaztea, garaipe-
nak, kirol arrakasta, diru pu-
tzua eta esne mamitan, ola-
tuaren aparrean. Mugarik
gabeko zirimola bilakatu zen
Cavendish, baina tropeleko
txirrindulari gorrotatueneta-
koa ere bai, nahieran ibiltzen
zelako: irabazten zuenean,
harro, desafioak bota eta
bota. Menderatzen zutene-
an, errua besteei botatzen
lehena izaten zen. Azken bi
urteetan, ordea, erabat
otzandu da Cavendish. Haur
txiki bat izan zuen duela hila-
bete batzuk, eta itxuraz, bere
barruko sua itzali du horrek.
Hainbeste, garaipen gosea
ez ezik beste gosea ere ken-
du baitio. Cavendishek lau
kilo galdu ditu sasoia hasi
zenetik, dieta berezi bati es-
ker. Ikaragarri sufritu omen
du, baina zentzuzko arrazoia
eman: «Urrezko domina
Olinpiar Jokoetan. Sakrifizio
oro egin daiteke horren tru-
ke».

Jonathan Castroviejo

BERRIA

Soslaia
pKirol ibilbidea.Se-
guros Bilbao taldean
korritu zuen afiziona-
tuetan eta Orbea
taldearekin egin de-
buta profesionale-
tan (2008-2009).
2010-2011ko biurte-
koan,Euskaltel-Eus-
kadi taldean korritu
zuen,eta aurten Mo-
vistar taldean ari da.
Bost garaipen lortu
ditu; garrantzitsuena
Romandiako Tourre-
ko etapa bat (2011).

Txirrindularia

Azken orduan deitu zioten Jonathan Castroviejori
Londresko Olinpiar Jokoetan lehiatzeko, Samuel

Sanchezen lesioa tarteko. Errepideko
proban eta erlojupekoan ariko da.

«Bizitzaren
oparia da»

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Garrasiak entzun zituenean
hasi zen maleta prestatzen. Sa-
muel Sanchez erori zenean al-
txatu zen Jonathan Castrovie-
jo (Getxo, Bizkaia, 1987). Movis-
tar taldekoa Tourretik at gera-
tu zen, baina Tourrak ireki dio
Olinpiar Jokoetan aritzeko
atea. Prestaketaz justu, baina
ilusioz gainezka, «lanera eta,
ahal dela, gozatzera» doa biz-
kaitarra Londresera. Gaur
11:00etan hasiko da errepide-
koa, eta asteazkenean ariko da
gero, erlojupekoan (15:15).
Noiz eta nola jaso zenuen jokoe-
tan ariko zinen albistea?
Hilaren 19an, gehienek jakin
zenuten egun berean. Hasie-
ran ez nuen poz ikaragarririk
sentitu, azken batean Samuel
Sanchez erori zelako ariko nai-
zelako jokoetan. Egoera hori
inorentzat ez da gustagarria,
baina, tira, Olinpiar Jokoak
dira, eta aukera paregabea da
kirolari batentzat. Harrigarria
da bizitzan behin, behintzat,
parte hartu ahal izatea.
Aukerarik izan al duzu Samuel
Sanchezekin hitz egiteko? Azken
txapeldunaren dortsala hartuta
ariko zara lehian. Presioa, ten-
tsioa, ilusioa… Zer sentitzen
duzu?
Oso zaila da olinpiar txapel-
dun bat ordezkatzea, baina ho-
rrela egokitu da, eta ahalik eta
lanik txukunena egiten saia-
tuko naiz. Errepideko proban
taldekideei laguntzea izango
da nire eginbeharra, eta ea
Alejandrok [Valverde] erre-

matea emateko aukera duen.
Ongi etorria izango da hortik
aurrera etor litekeen guztia.
25 urterekin, zer esanahi dauka
zuretzat jokoetan aritzeak?
Bizitzak eman didan oparia
da. Horrela ulertzen dut nik.
Oso-oso pozik nago. Sakrifizio
handiko kirola da txirrindula-
ritza; urrutira joan gabe, Sie-
rra Nevadan igaro ditut azken
egunak, eta gogorra da hori,
familia eta lagunak urruti ego-
ten direlako horrelakoetan.
Ahalegin guztiaren ordaina ja-
soko dut jokoetan lehiatuta.
Munduko Txapelketan arituta-
koa zara, baina jokoetara joatea
zer da,beste pauso bat ematea?
Bai… Hiru aldiz izan naiz
Munduko Txapelketan errepi-
dekoan, eta behin erlojupeko-
an. Pixkanaka izena lortzen
ari naizela esango nuke. Az-
ken urteotan egin ditut neure
gauzatxoak, eta jokoetakoa
urrats garrantzitsua da.
Pentsatzekoa da prestaketa ez
zela izango egokiena, Vuelta ze-
neukalako buruan. Hogei egun
lehiatu gabe igaro ostean iritsiko
da jokoetako errepideko proba.
Fisikoki, jokoetarako ez dut
egin prestaketarik, Vuelta
neukalako buruan. Desberdi-
nak dira bi lehiaketak. Itzuli
handiak ez dira prestatzen jo-
koak bezala, jokoetan indarra
landu behar izaten delako
gehiago. Ohi baino finago
nago orain, Vueltarako presta-
keta onarekin nagoelako. Bai-
na, tira, horrela tokatu da, eta
azken entrenamendu saioetan
saiatu naiz lan zehatzagoa egi-
ten.
Tourretik iritsiko diren txirrindu-

lariek puntutxo hori izango dute
alde,noski…
Zalantzarik gabe. Horixe zen
egokiena, jokoetara zihoaze-
nak Tourrera joatea, oso ga-
rrantzitsua delako itzuli han-
dietan hartzen den erritmoa.
Munduko Txapelketarekin
eta Vueltarekin gauza bera
gertatzen da. Ezin dut ezer
egin.
Ezagutzen al dituzu bi ibilbide-
ak?
Zer edo zer begiratu dut azken
egunotan. Datu askorik ez
daude, baina zailtasun txiki-
ren bat edo beste badago tarte-
an. Ia-ia laua da ibilbidea, bai-
na itzuli bakoitzean badago ki-
lometro bateko aldapatxo bat.
Ondo egokitzen naiz zirkuitu
bakoitzera, eta lan egitea izan-
go da nire helburu nagusia. Er-
lojupekoan, berriz, indar kon-
tua izango da dena.
Faboritoez hitz egin daiteke?
Tourra joan den bezala joanda,
oso-oso saio onean iritsiko dira
britainiarrak. Skyk erakustal-
di handia eman du, eta Wig-
gins, Froome, Cavendish… ho-
riek izango dira faboritoak. Ki-
lometro bakarrekoa da igoera,
eta hor zaila izango da Caven-
dish atzean uztea.
Zerekin itzuliko zinateke gustura
etxera?
Errepideko proban lan ona
eginda, erori gabe eta matxu-
rarik izan gabe. Eta erlojupe-
koan gorputza estutzea da hel-
burua. Erlojupeko txarrik
egin ez dudan sentipenarekin
amaitu nahiko nituzke lanak.
Zer eskatu dizu hautatzaileak?
Ez dit eskatu ezer berezirik.
Lasterketaren atariko bileran
zehaztuko du estrategia, eta
errepideko proban laguntzeko
baino ez dit eskatu oraingoz.
Valverde eta Luis Leon [San-
chez] izango dira bi hauta-
gaiak, eta haiei laguntzea izan-
go da besteon zeregina.
Espainiako Txapelketan, erloju-
pekoan, bigarren izan zinen, Luis
Leon Sanchezen atzetik. Haren
denboretara gerturatzea da hel-
buruetako bat?
Ez, ez. Ez dut halakorik pen-
tsatzen. Hura oso sasoi onean
iritsiko da Tourretik, eta lan
ona egingo duela iruditzen
zait. Baina neure buruari begi-
ratuko diot nik; neure burua-
rekin gustura geratu nahi dut.
Espainiako Vuelta iritsiko da
Olinpiar Jokoen ondoren. Mun-
duko Txapelketa atzetik?
Ikaragarria litzateke hori,
sinetsezina! Ea lehenik Vuel-
tara joateko aukera dauka-
dan, ez delako izango lan
samurra. Eta ondoren hauta-
tzaileak Munduko Txapelke-
tara joateko aukera emango
balit, ez dakit zer egingo nuke-
en! Bikaina litzateke. Urte
harrigarria.
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Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Garrasiak entzun zituenean
hasi zen maleta prestatzen. Sa-
muel Sanchez erori zenean al-
txatu zen Jonathan Castrovie-
jo (Getxo, Bizkaia, 1987). Movis-
tar taldekoa Tourretik at gera-
tu zen, baina Tourrak ireki dio
Olinpiar Jokoetan aritzeko
atea. Prestaketaz justu, baina
ilusioz gainezka, «lanera eta,
ahal dela, gozatzera» doa biz-
kaitarra Londresera. Gaur
11:00etan hasiko da errepide-
koa, eta asteazkenean ariko da
gero, erlojupekoan (15:15).
Noiz eta nola jaso zenuen jokoe-
tan ariko zinen albistea?
Hilaren 19an, gehienek jakin
zenuten egun berean. Hasie-
ran ez nuen poz ikaragarririk
sentitu, azken batean Samuel
Sanchez erori zelako ariko nai-
zelako jokoetan. Egoera hori
inorentzat ez da gustagarria,
baina, tira, Olinpiar Jokoak
dira, eta aukera paregabea da
kirolari batentzat. Harrigarria
da bizitzan behin, behintzat,
parte hartu ahal izatea.
Aukerarik izan al duzu Samuel
Sanchezekin hitz egiteko? Azken
txapeldunaren dortsala hartuta
ariko zara lehian. Presioa, ten-
tsioa, ilusioa… Zer sentitzen
duzu?
Oso zaila da olinpiar txapel-
dun bat ordezkatzea, baina ho-
rrela egokitu da, eta ahalik eta
lanik txukunena egiten saia-
tuko naiz. Errepideko proban
taldekideei laguntzea izango
da nire eginbeharra, eta ea
Alejandrok [Valverde] erre-

matea emateko aukera duen.
Ongi etorria izango da hortik
aurrera etor litekeen guztia.
25 urterekin, zer esanahi dauka
zuretzat jokoetan aritzeak?
Bizitzak eman didan oparia
da. Horrela ulertzen dut nik.
Oso-oso pozik nago. Sakrifizio
handiko kirola da txirrindula-
ritza; urrutira joan gabe, Sie-
rra Nevadan igaro ditut azken
egunak, eta gogorra da hori,
familia eta lagunak urruti ego-
ten direlako horrelakoetan.
Ahalegin guztiaren ordaina ja-
soko dut jokoetan lehiatuta.
Munduko Txapelketan arituta-
koa zara, baina jokoetara joatea
zer da,beste pauso bat ematea?
Bai… Hiru aldiz izan naiz
Munduko Txapelketan errepi-
dekoan, eta behin erlojupeko-
an. Pixkanaka izena lortzen
ari naizela esango nuke. Az-
ken urteotan egin ditut neure
gauzatxoak, eta jokoetakoa
urrats garrantzitsua da.
Pentsatzekoa da prestaketa ez
zela izango egokiena, Vuelta ze-
neukalako buruan. Hogei egun
lehiatu gabe igaro ostean iritsiko
da jokoetako errepideko proba.
Fisikoki, jokoetarako ez dut
egin prestaketarik, Vuelta
neukalako buruan. Desberdi-
nak dira bi lehiaketak. Itzuli
handiak ez dira prestatzen jo-
koak bezala, jokoetan indarra
landu behar izaten delako
gehiago. Ohi baino finago
nago orain, Vueltarako presta-
keta onarekin nagoelako. Bai-
na, tira, horrela tokatu da, eta
azken entrenamendu saioetan
saiatu naiz lan zehatzagoa egi-
ten.
Tourretik iritsiko diren txirrindu-

lariek puntutxo hori izango dute
alde,noski…
Zalantzarik gabe. Horixe zen
egokiena, jokoetara zihoaze-
nak Tourrera joatea, oso ga-
rrantzitsua delako itzuli han-
dietan hartzen den erritmoa.
Munduko Txapelketarekin
eta Vueltarekin gauza bera
gertatzen da. Ezin dut ezer
egin.
Ezagutzen al dituzu bi ibilbide-
ak?
Zer edo zer begiratu dut azken
egunotan. Datu askorik ez
daude, baina zailtasun txiki-
ren bat edo beste badago tarte-
an. Ia-ia laua da ibilbidea, bai-
na itzuli bakoitzean badago ki-
lometro bateko aldapatxo bat.
Ondo egokitzen naiz zirkuitu
bakoitzera, eta lan egitea izan-
go da nire helburu nagusia. Er-
lojupekoan, berriz, indar kon-
tua izango da dena.
Faboritoez hitz egin daiteke?
Tourra joan den bezala joanda,
oso-oso saio onean iritsiko dira
britainiarrak. Skyk erakustal-
di handia eman du, eta Wig-
gins, Froome, Cavendish… ho-
riek izango dira faboritoak. Ki-
lometro bakarrekoa da igoera,
eta hor zaila izango da Caven-
dish atzean uztea.
Zerekin itzuliko zinateke gustura
etxera?
Errepideko proban lan ona
eginda, erori gabe eta matxu-
rarik izan gabe. Eta erlojupe-
koan gorputza estutzea da hel-
burua. Erlojupeko txarrik
egin ez dudan sentipenarekin
amaitu nahiko nituzke lanak.
Zer eskatu dizu hautatzaileak?
Ez dit eskatu ezer berezirik.
Lasterketaren atariko bileran
zehaztuko du estrategia, eta
errepideko proban laguntzeko
baino ez dit eskatu oraingoz.
Valverde eta Luis Leon [San-
chez] izango dira bi hauta-
gaiak, eta haiei laguntzea izan-
go da besteon zeregina.
Espainiako Txapelketan, erloju-
pekoan, bigarren izan zinen, Luis
Leon Sanchezen atzetik. Haren
denboretara gerturatzea da hel-
buruetako bat?
Ez, ez. Ez dut halakorik pen-
tsatzen. Hura oso sasoi onean
iritsiko da Tourretik, eta lan
ona egingo duela iruditzen
zait. Baina neure buruari begi-
ratuko diot nik; neure burua-
rekin gustura geratu nahi dut.
Espainiako Vuelta iritsiko da
Olinpiar Jokoen ondoren. Mun-
duko Txapelketa atzetik?
Ikaragarria litzateke hori,
sinetsezina! Ea lehenik Vuel-
tara joateko aukera dauka-
dan, ez delako izango lan
samurra. Eta ondoren hauta-
tzaileak Munduko Txapelke-
tara joateko aukera emango
balit, ez dakit zer egingo nuke-
en! Bikaina litzateke. Urte
harrigarria.
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A. Urbistondo

E z luke eztabaidagai izan
behar, baina bada. XXI.
mendea ondo sartuta da-

goela gertatu baita aspaldi gerta-
tu beharreko zerbait: Olinpiar
Joko batzuetan parte hartuko du-
ten selekzio guztiek emakume ba-
ten ordezkaritza izango dute. Bat,
gutxienez. Orain arteko ekitaldie-
tan egon izan baitira emakume-
rik eraman ez duten selekzioak,
eta, horien artean, ia beti eskual-
de jakin bateko herrialdeak: ara-
biarrak. Londres mugarria izan-
go da alor horretan, baina berdin-
tasun horretara iristeko modua
eta olinpiar espiritua ez datoz bat,
ezta gutxiago ere.

Emakumeei kirola egiteko zail-
tasunak edo debekua jartzen diz-
kieten herrialdeak NOB Nazioar-
teko Olinpiar Batzordeak eginda-
ko presioen aurrean belaunikatu
ondoren etorri baita egoera nor-

mal hori. Zazpi herrialde arabiar
izan dira men egin duten azke-
nak, eta, horien artean, hiru kasu
nabarmen. Saudi Arabia izan da
ameto egin duen azkena, eta bi
emakume sartu ditu Olinpiar Jo-
koetako selekzioan: Wodjan Ali
Seraj Abdulrahim Shahrkhani
judoka eta Sarah Attar atleta. Qa-
tarrek ere amore eman zuen lehe-
nago, hamabi kirolariko taldean
lau emakume sartuz. Horietako
bat, gainera, bere herriko bande-
ra eramango duen Al-Hamad tira-
tzailea. Bruneik ere atleta baka-
rra deitu du, NOBen eskortan sar-
tzeko: Maziah Mahusin.

NOBeko kideen presioak be-
randu lortu du bere helburua, eta,
hala izan den neurrian, herrialde
askok emakumeei debekua jar-
tzen zieten herriei Olinpiar Joko-
etan parte hartzeko betoa jartzea
eskatu zuten. Hegoafrikako Go-
bernuak egindako apartheid-
aren aurka hartutako neurri be-
rak hartzea orain ere. Argudioa,

sinplea: apartheid-ak beltzak baz-
tertzen zituen, hainbat arabiar
herrik, emakumeak.

Pentsatzen hasi, eta zaila dirudi
NOBek jendaurrean esatea beto
hori jarriko duela. Askotan beza-
la, isilpeko lanek etekin hobea
eman baitute. Bide batez, logikak
esaten du emakumeak olinpiar
taldean onartzeko pausoa eman
duten herrialde horiek ez dutela
atzera egingo, aurrera baizik, eta
lau urte barru, Rio de Janeiroko
Olinpiar Jokoetan, ez dela presio-
rik egiteko beharrik egongo.

Normaltasun horren izenean,
NOBek bere arauen halako inter-
pretazio berezia egin behar izan
du. Diskriminazio positiboegia,
bi hitzetan. Arabiar herrialdeeta-
ko kirolari horiek wild cardgonbi-
dapen txartelari esker lehiatu
ahal izango direlako Londresen.
Kirolarien kexarik ez da entzun
inon, baina askok gorriak ikusi
dituzte gutxieneko marka lortu
eta Olinpiar Jokoetan aritzea lor-
tzeko, eta arabiar herrialdeetako-
ek, berriz, musu truk lortu dute.

Prozesu mantsoa
Emakume kirolarien kopuruak
bilakaera handia izan du urteen
joan-etorrian, eta bi sexuen arte-

ko kopuru ezberdintasun txikie-
na Londresen gertatuko da. Inga-
laterrako hiriburuan lehiatuko
diren kirolarietatik %46 emaku-
meak izango dira. Pekingo Olin-
piar Jokoetan %42 izan ziren ema-
kumeak, eta, orain, lau puntu
gehiago. Datu garrantzitsu bat
erakusten du Olinpiar Jokoetan
parte hartzaile kopuru handiene-
takoa edukiko duen selekzioak,
AEBetakoak. 529 kirolari izango
dituzte estatubatuarrek, eta 268
emakumeak (261 gizonak).

Historiari begiratu bat eginez
gero, datu ikusgarria da, emaku-
meen parte hartzea oso apala izan
zela 1960. urtea arte, Erromako
Olinpiar Jokoak arte. 1896. urtean
jokatu ziren lehen aldiz jokoak,
Atenasen (Grezia), baina emaku-
me bakar batek ez zuen parte har-
tu. Parisen bai, lau urte geroago.
Tenisean, kriketean eta golfean.
Stockholmen, Suedian, igeriketa
eta tranpolin jauziak iritsi ziren.
1912. urtea zen, eta, 16 urte geroa-
go, Amsterdamen (Herbehere-
ak), gimnasian eta atletismoan
lehiatzen hasi ziren emakumeak.

Londresen sortu zen lehen olin-
piar izarra, 1948an. Fanny Blan-
kers-Koen zuen izena, eta urrezko
lau domina irabazi zituen, 100, 200
metrotan, 80 hesietan eta txanda-
kako probetan. 1952an, Helsinkin
(Suomi), Errusiako emakumeak
lehen aldiz lehiatu ziren, eta Ma-
ria Gorkhovskaya gimnastak zaz-
pi domina leporatu zituen: urrez-
ko bi eta zilarrezko zazpi. 1960an,
Erroman, emakumeak kirolarien
%11 baino ez ziren, eta bi hamar-
kada geroago, Moskun, %22,
Mendebaldeko herrien blokeoa
bete-betean zegoela.

Lau urte lehenago, oraindik
orain bizirik dirauen fenomeno
bat jaio zen Montrealen: Nadia
Comaneci. Errumaniarra 10 nota
lortzen zuen lehen gimnasta izan
zen, eta 14 urte bakarrik zituela
lortu zuen, ziur aski inoiz errepi-
katuko ez den balentria handia. 

Olinpiar Jokoek mito asko utzi
dituzte, baina gehienak gizonez-
koek. Gaur-gaurkoz, oreka urrun
dago. Arrakasta lortu duten gizo-
nak botatzen hasi, eta sorta abe-
ratsa da: Usain Bolt, Michael
Phelps, Ryan Lochte, Yohan Bla-
ke, Roger Federer... Emakumee-
na, aldiz, nekezago esaten da: Iele-
na Isinbaieva, Eugenia Kanaeva,
Vivian Cheruyot... Asko aurrera-
tu da, baina asko ez da aski.

Asko ez da aski

Historian lehen aldiz, Olinpiar Jokoetan parte
hartuko duten 204 herrialdeek emakumeren bat
izango dute gutxienez euren selekzioan.

Emakumezko kirolariak LondresenD

Egiptoko bi kirolari, Eton Dorney olinpiar gunean entrenatzen, atzo. NICK BOTHMA

Datua
pKirol diziplinak.
Gero eta kirol dizipli-
na gehiagotan parte
hartzen dute ema-
kumeek. Londresen,
boxeoa olinpiar dizi-
pilina bilakatu da.
p60 urte. Maria
Gorkhovskaya erru-
siarrak zazpi domina
lortu zituenekoa.
Helsinkin izan zen,
1952an, eta inork ez
du marka hori hobe-
tu oraindik.
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Spiridon Louis greziarrak 
historia egin zuen, maratoian
irabazita eta Olinpiar 
Jokoetako lehen urrea 
lortuta. BERRIA

A tenasko estadioan 10.000 pertso-
nak egin zuten bat. Maratoia zaldiz

eta bizikletaz jarraitzen zutenen ahotik
jakin zuten greziar bat jarri zela lasterke-
taren buru. Artzaina zen, kirolari ama-
teurra. Spiridon Louis izena zuen, eta le-
hen urrea lortu zuen Aro Modernoko le-
hendabiziko Olinpiar Jokoetan,
maratoian. Garaipen horrek benetako
izar bilakatu zuen sorterrian. Betirako,
1896ko joko haietan, etxekoen ohorea-
ren salbatzaile bihurtu zen.

Louisek ez zuen lehiaketa gehiagotan
parte hartu. Olinpiar Jokoetan irabazita-

ko urrezko dominari esker, hala ere, gre-
ziarren arreta bereganatu zuen betirako.
Hamaika opari eta eskaintza egin zio-
ten, eta antza denez, guztiei erran zien
ezetz. Ia guztiei, hobeki erranda, gurdi
bat eta mando onartu baitzituen. Herri-
ra ura eramateko behar omen zituen.

Atenasen irabazi, eta, handik 40 urte-
ra, Nazioarteko Olinpiar Batzordeko
ohorezko presidente izendatu zuten.
Handik lau urtera, 1940ean, zendu zen.
Atenasko 2004ko Olinpiar Jokoetan
atletaren izena jarri zioten estadio nagu-
siari, haren omenez.

Atzera begira 

D1896
Spiridon Louis

Oraindik ere urduri
jartzen naiz lehiatzean,
eta, irabazten ez badut,
amorrua ematen dit»
IBONE BELAUSTEGIGOITIA
Tranpolin jauzilaria

‘‘

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

H arrigarria da Ibone Be-
laustegigoitiaren (Bil-
bo, 1930) kirol ibilbidea

eta, bide batez, bizitza, hitz horre-
xek laburbiltzen baitu hobekien
hura. Bere familiak 36ko gerra
hastear zegoela egin zuen ihes
Mexikora, eta hango selekzioare-
kin parte hartu zuen 1948ko Lon-
dresko Olinpiar Jokoetan, tran-
polin jauzian. Han bizi da egun,
eta oraindik ez du erretiroa hartu,
82 urterekin lehian baitabil orain-
dik ere, Master mailako txapelke-
tetan, besteak beste, bost metro-
ko tranpolinetik. « Zoriontsu egi-
ten nau, kirolak bizitzen
laguntzen dit. Lehia, halere, beti
gustatu zait, eta oraindik ere ur-
duri jartzen naiz, eta, irabazten ez
badut, amorrua ematen dit». 

Bilboko Indautxu auzoan ditu
sustraiak. 1920an eta 1924an An-
beresen (Belgika) eta Parisen jo-
katu ziren Jokoetan aritu zen
Jose Maria Belaustegigoitia Ath-
leticeko eta Marseillako Olympi-
queko jokalari ohiaren alaba da.
Sendi kirolzale bateko kide, Ene-
ko anaia ere olinpiar jokalaria
izan zen belan (1960an Erroman
eta 1964an Tokion), eta Bibiñe
ahizpak tenisean jokatzen du
oraindik. Gerratik ihesi iritsi zen
familia osoa Mexikora eta etxe au-
rreko igerilekuan sartu zitzaion
tranpolinaren arra. 

Entrenatzeko elkarte batean
izena eman, hobetzen hasi eta
Olinpiar Jokoetarako hautatu zu-
ten. «Aitak animatu ninduen»,
gogoratu du oraindik bizi duen

Bizkaiko euskaran. II. Mundu Ge-
rra osteko Londres zen. «Eraikin
hutsak ditut gogoan, paretak zi-
ren bakarrik. Jendea triste zego-
en, gogorra zen… Sinestezina no-
la aldatu den ». Garai latzak ziren,
eta ordezkaritza bakoitzak bere ja-
na eman beharra zuen. Gizonez-
koak eta emakumezkoak egoitza
desberdinetan zeuden, eta mexi-
karrek gizonezkoentzat utzi zituz-
ten jakirik onenak. «Ogi mamia
eta saltxitxak bagenituen, ez ge-
nuen goserik pasatu, baina ez zi-
ren jaki onak… Italiarrek urdaia
zuten, eta ez ziguten eman. Esta-
tubatuarrak portatu ziren zintzo-
en, izozkiak ematen zizkiguten».

Lehian ez zuen zorterik izan. Hi-
ru metroko tranpolinean hartu
zuen parte, eta, igerileku sakona-
goetan ohituta zegoenez, lehen en-
trenamendu jauzian eskumutu-
rra hautsi zuen. «Hura zen mina
uretan sartzean, ez dut ahaztu.
Baina benda estu bat jarri zidaten,
eta lehiatzen jarraitu nuen». 17.a
izan zen, hogei lehiakideren arte-
an. Harmailak leporaino beteta
zeuden. Olinpiar Jokoetan parte
hartu zuen lehen euskal emaku-
mea izan zen, ordura arte gizonez-
koak soilik lehiatu zitezkeelako. 

1950ean utzi zion maila gorene-
an lehiatzeari. Idazkaritza ikas-
ketak zituen arren, erlijio bideari
ekin eta Japoniara joan zen, mi-
siolari. «Beste gauza batzuk egin
nahi nituen, baina inoiz ez nion
jauzi egiteari utzi». 25 urte pasatu
ziren German gaztetako laguna-
rekin berriz ere topo egin eta ez-
kondu zenerako. 55 urte zituen.
«Adineko jendearentzat lehiake-
tak bazeudela jakin nuenean hasi
nintzen berriro». 

Eta jarraitzen du. Egunero 45
minutuko entrenamendua egiten
du, jauzika. 300 dominatik gora
irabazi ditu nagusientzako txapel-
ketetan. «Bizkaiko Federazioko fi-
txa dut, eta Europako azken txa-
pelketetan euskal herritar gisa
izen eman eta lehiatu nintzen».
Eskumuturra, bi saihets eta sudu-
rra bitan hautsi ditu, eta sei hila-
betean behin aztertzen dioten tau-
pada markagailua darama. «Me-
dikuak harrituta ditut». 

Italiatik itzuli berria, hiru eta
bost metroko tranpolinetako pro-
betan lehiatu da. Hiru lehiakide
ditu: errusiarra, estatubatuarra
eta kanadarra. «Lagunak gara, In-
ternet bitartez harremana dugu,
elkarri laguntzen diogu, baina ez
zaigu galtzea gustatzen». Ur kiro-
letako Hall of Fame-a (Arrakasta-
ren aretoa) AEBetan dago, eta
han onartu egin dute.

Hegoak ez 
ditu erantzi

Olinpiar Jokoetan parte hartu zuen
lehen euskal emakumea da Ibone
Belaustegigoitia; Londresen izan zen,
1948an. Egun, 82 urterekin, tranpolin
jauzietan lehiatzen dabil oraindik.

Ibone Belaustegigoitia, egun, AEBetan jokaturiko txapelketa batean. I. BELAUSTEGIGOITIA

Ibone Belaustegigoitia, 1948an jokaturiko txapelketa batean, 18 urterekin. I. B.

Laburrean
pZorte txarra. Lon-
dresen eskumuturra
hautsi zuen lehen
saltoan; hala ere, ez
zuen utzi lehiaketa,
eta 17. postuan bu-
katu.18 urte zituen.
pEuskal herritar.
Master mailako az-
ken Europako txa-
pelketan, Errusian,
euskal herritar gisa
lehiatu zen, Bizkaiko
Federazioko fitxa
baitu. 1948an Mexi-
koko selekzioarekin
lehiatu zen.
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E zkor nago, eta kostako zait kontso-
lamenduren bat aurkitzea. Mito bat

esku artean urtzen ari zait. Hiru egun da-
ramatzat Olinpiar Jokoen alde ilunare-
kin bizitzen: espekulazioaren eragina,
merkantilismoa, Olinpiar Jokoen aurka-
ko elkarteen argudio sakonak... Olinpiar
izpiritua non demontre sartu den ardu-
ratzen nau, ez dut ikusten. Hiztegiaren
arabera, izpiritua eta espiritua ez dira
gauza bera, baina nire eskema mentale-
tan antzekoak dira. Umetan Ouija taula
txatxuak erabiltzen genituen espirituak
bilatzeko, eta orain bat behar dut izpiri-

tua, olinpiar izpiritua, aurkitzeko. Gaine-
ra bizkorra behar du, ADSLa gutxienez,
estimulu baikor asko behar baititut.

Ez dakit mitomanoa naizen edo ez,
baina Olinpiar Jokoak betidanik gustatu
izan zaizkit. Telebistara itsatsita egon
izan naiz, eta gustura irakurtzen nituen
Abebe Bikila edota Teofilo Stevensonen
olinpiar balentriak. Bada, ilusio hori be-
rreskuratzea falta zait. Olinpiar Jokoak
negozioa direla ikusi dut, bere gordine-
an. Batek baino gehiagok pentsatuko du
ea zer uste nuen nik Londreserako he-
gazkinera igo nintzenean... Bai, baina

errealitatea hain modu ankerrean aurki-
tzeak edozein uzten du jota.

Nire botika lehia izango delakoan
nago, eta gaur hasiko da, azkenean. Ki-
rolarien malko gozo zein gaziak dasta-
tzea, irribarre eta amorru keinuak inter-
pretatzen asmatzea eta, ahal bada, kro-
nika epikoak, edo ia, idaztea.Ouija taula
baino eraginkorragoa izango da,ziur.
Olinpiar Jokoen nire ikuspuntu naifa ez
da itzuliko, inoiz ez,baina zirrara,behin-
tzat,ez dadila joan.Ezkor hasitako 
bidea itxaropen pixka batekin bukatu
nahi dut.

‘Betweenland’
Imanol Magro

‘Ouija’taula
bat, mesedez

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Ibilera ere berezia daukate Britai-
nia Handiko selekzioko kirola-
riek. Harroago bezala ibiltzen
dira, pausoa ohi baino pixka bat
gehiago luzatuz, eta bi aldeetara
okertuz. Gorputzaren goialdea
mugitzea ere komeni da estilo be-

rezi hori are gehiago markatzeko.
Horrela dabil Euan Burton esko-
ziarra ere olinpiar hirian (Ascot,
Eskozia, 1979). Judoka da Burton,
Britainia Handiko selekzioarekin
lehiatuko dena, 81 kiloz azpiko
mailan. Kiyoshi Uematsu bizkai-
tarra ezagutzen ote duen galdetu-
ta... «Bai, noski!», bota du barrez.
«Baina, pisuz, maila bat beherago
dago bera, eta eskerrak!».

Pentsatzekoa da zuentzat bereziak
izango direla joko hauek,ezta?
Zalantzarik gabe. Olinpiar hiria-
ren aurkezpenetik bertatik hasi-
ta, joko hauek oso bereziak izan-
go dira niretzat. Lehen aldiz ariko
naiz jokoetan, eta ondo-ondoan
egongo dira lagunak eta familia-
ko kideak. Oso berezia da hori ni-
retzat. Eskoziarra naiz jaiotzez,
Edinburgon bizi naiz orain, baina
harro nago Britainia Handiko se-
lekzioarekin lehiatzeko aukera
eman didatelako.
Inaugurazio ekitaldian ere ez duzue
hutsik egingo, noski... [inaugurazio
ekitaldiaren aurretik dago eginda el-
karrizketa].
Judoan selekzioko kide batzuek
ezingo dute parte hartu inaugu-
razio ekitaldi horretan, lehen
egunean bertan hasten direlako
lehian. Baina 81 kiloz azpiko mai-
lan ariko naiz ni, asteartean, eta
zalantzarik ez izan, inaugurazio
ekitaldian izango naiz ni ere.
Nolakoa da olinpiar hiriko egun nor-
mal bat?
Asteartean iritsi ginen hona, eta
izugarri ari naiz gozatzen hasie-
ratik. Kitzikagarria da hemen
egotea, gainerako kirolariekin
hitz egin ahal izatea, azken mo-
mentuko entrenamendu saio ur-
duri horiek egitea... Olinpiar Jo-
koetan harrigarria da mugimen-
durik txikiena ere.
Zein helburu jarri diozu zeure burua-
ri?
Urrezko domina irabaztea. Bada-
kit lor dezakedala, eta konfian-
tzaz gainezka nago. Europako eta
Munduko Txapelketan dominak
irabazita nago, Grand Slamak ere
irabazi ditut, eta dena ematera
nator. Aukera badaukat, baina
egun ona eduki beharko dut. Ju-
doan hori da arazoa, aurkariak
oso gogorrak direla, eta egun ba-
karrean erantzun beharra dagoe-

la. Borroka guztiak dira finalak,
ezinezkoa da indarrak gordetzea.
Zer esanahi daukate Olinpiar Jokoek
kirolari baten kirol ibilbidean?
Olinpiar Jokoen gainetik ez dago
ezer. Mutikoa nintzenetik une ho-
nekin ametsetan ibili naiz, judo-
ko lehen eskola eman nuen egun
hartatik. Amets bat gauzatzen ari

dela sentitzen dut. 33 urterekin
ari naiz hizketan, zahartzen hasi-
ta nago jada, baina niretzat han-
dia da aukera hau.
Britainia Handiko selekzioko kirola-
riek presio handia izango duzue. Ar-
duratzen zaitu horrek?
Ez, ez. Badakit zenbateko aurrei-
kuspenak egin dituen jendeak,
eta horri erantzutea tokatzen zai-
gu guri. Behar baino urduritasun
handiagoa sortzen du etxean ari-
tzeak, baina borroka egitea da
orain gure lan bakarra.
Nolatan judoa? Nola aukeratzen du
ume batek bide hori?
Oso lotsatia nintzen umetan, eta
lurrera begira ibiltzen nintzen
beti. Uste dut aitak eta amak ho-
rregatik sartu nindutela judoko
eskoletan, lotsa kentzeko, kolpe-
ak emateko, eta neure buruare-
kin konfiantza hartzeko. Judoan,
borrokan ari zarenean, oso erraza
da lagunak egitea, gertuko kirola
delako. Irabazi edo galdu, bi auke-
ra daude beti, eta erabakiak har-
tzen laguntzen du horrek.

Euan Burton
Britainia Handiko selekzioko judoka

«Nazio baten koloreak defendatzea baino gauza
handiagorik ez dago». Horrela azaldu du sentitzen
duena Euan Burton judoka eskoziarrak.

«Egun bakarrean
erantzun behar dela,
hori da arazoa»

UNAI ZUBELDIA
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Aipatzekoa.
pDominak. Iragan
hurbilean brontzezko
dominak kolkoratu-
takoa da Euan Bur-
ton,bai Europako
Txapelketan 2005,
2007 eta 2010ean,
eta bai Munduko
Txapelketan,2007an
eta 2010ean

«Kitzikagarria da hau;
jokoetan harrigarria da
mugimendurik 
txikiena ere»

«Lotsa kentzeko eta
konfiantza hartzeko
sartu ninduten
gurasoek judoan»
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N ola azaldu sentitu dudana... Kirol
kazetari izanda idoloak edukitzea

ez dela komeni erakutsi zidaten bere
garaian. Galderak samurtzeko joera
eduki daiteke horrelakoetan, kirolariak
berak nahi duen bidetik irrist egitekoa.
Erakutsi zidaten hori, eta ikasi nuen.
Ustez. Baina ume gutxi egongo ziren zir-
kuan bertan nirea baino aurpegi mozo-
loagoarekin. Zer gertatu den? Idolo izan
beharko ez lukeen idolo bat igaro dela
paretik. Garrasiak entzun ditut lehenen-
go, kameraren bat edo beste ondoren,
eta txundituta geratu naiz azkenik. Bera

zen. Une horretan nire izena zein zen
galdetu izan balidate, ez dakit zer eran-
tzungo nuen.

Oso txiki sentitu naiz. Baina hain han-
dia ere ez zait iruditu bera. Nik baino ko-
lore pixka bat gehiago hartuta zegoen,
hori bai. Dauzkan hanka finekin ere ha-
rrituta geratu naiz. Ez dakit nondik ate-
ratzen duen pistan hainbesteko indarra.
Korrika txikian zihoan, ihesi. «One ques-
tion, please!». Ezta kasurik ere. Niri ez.
Baina Serbiako telebista kate bateko
aurkezle finari bai. Hari erantzun dio zer-
bait. Eta ni begira. Zain. Ez dakit zeren

zain... begiratu didan arte. Bai, ziur nago
begiratu egin didala. «Zer moduz ha-
bil?» esatea bakarrik falta zitzaion ziplo
lurrera erortzeko.

Samurretik jo zalea naiz elkarrizkete-
tan, samurtasunarekin pertsonaren ba-
rrualdea mugitu ahal izango dudala si-
netsita. Baina barrua niri mugitu zait
oraingoan, Novak Djokovic ondo-ondo-
an jarritakoan. Ordaindu egingo nuen
berekin hizketaldi bat edukitzeagatik,
baina, marka da gero, hizketaldi hori zen
jokoetan ordaindu ezin zitekeen gauza
bakarra.

‘Off the record’
Unai Zubeldia

Idolo
kontuak

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

E uropako eremurik segu-
ruena. Hala bataiatu dute
Londresko agintariek

Stratfordeko gunea. Hara gertu-
ratzen direnek ez dute zalantzan
jarriko, polizia eta soldaduak no-
nahi ageri baitira. Hori bai, deiga-
rriena hesia da. Hesi metaliko
handi batek kirol eremu osoa in-
guratzen du. Zati batzuetan elek-
trifikatua dago, eta ehunka ka-
mera daude. Sarrera edo baime-
nik gabe, gainera, hurreratzea
ezinezkoa da. Horiek dira olinpiar
eremura gerturaturiko milaka
jendek ikusiko dituzten jokoak.

Hesi elektrifikatutik hirurogei
bat metrora hesi arruntez osatu-
riko eraztuna dago. Tarteka,
ehun metroz behin, barneko hesi-

ko ateen parean, langile pare ba-
tek agiria erakusten dieten per-
tsonei pasatzeko baimena ema-
ten die. Halere, euren ohiko zere-
gin dute gerturatzen diren
pertsonei hortik ezin direla pasa-
tu azaltzea. Atsekabe aurpegiak
etengabe ikusten dira. Aukera ba-
karra buelta eman eta merkatari-
tza gunean sartzea da.

Hesiaren atzean, urrun, esta-
dioa ikus daiteke. Kilometro bat
dago gutxienez, eta alboan, urru-
nago, Aquatics Centre-a. Hesia-
ren atzean, kanpadenda txuri
handi batzuk daude, asko solda-
duak babesteko. Polizia ere uga-
ria da. Bobby jatorrenek argaz-
kiak ateratzen dituzten turiste-
kin, baina ez dituzte arma
automatikoak askatzen. Hirian
ez dute horrelako armarik erama-
ten, eta ez da hain erraza polizia
aurkitzea. Eraginkorrak dira;

edozein liskar txiki sortu edo
mozkorren batek iskanbila pixka
bat egiten badu, berehala ditu lau
polizia alboan. Iragan ekainaren
29an bi gazte multzoren arteko
borroka egon zen merkataritza
gunean, eta Liam Woodwards 18
urteko gaztea labankada batez hil
zuten. Noski, ez eskalerik, ez kale
abeslaririk; dena den, eremutik
irten eta lehen zebrabidea guru-
tzatzea aski da aurrenekoak aur-
kitzeko. Ingalaterrako hedabide-
etan segurtasunarekiko iritzi kri-
tikoak gutxi dira; eztabaida
ekonomiak sortzen du, baina se-
gurtasunak ez. Jokoek King Cros-
seko atentatuaren estigma soine-
an daramate.

Begiralekuak,dendetan  
Hesiak toki askotan oihal txuri
handiak ditu alboan. Jokoak bu-
katutakoan libre izango da han-
dik ibiltzea, baina abuztuaren
12ra arte, eremuaren panoramika
on bat lortzeko modu bakarra
merkataritza guneko goiko solai-
ruetara joatea da. Bakoitzak bere
begiratoki propioa du, eta jendea
pilatu egiten da argazkiak atera-

tzeko. Une ankerrena hesian zin-
tzilikaturiko afixa gorrietan ohar
hau irakurtzea da: «Public vie-
wing is available from John
Lewis» (Begiraketa publikoa
John Lewisetik lor daiteke). John
Lewis merkataritza guneko den-
darik handiena da, eta begiraleku
txikia Olinpiar Jokoetako oroiga-
rriekin hornituriko dendan dago.
Dendaren sarreran, gainera, ohi-
ko publizitatearekin batera, ira-
garki bitxi bat ikus daiteke, zer-
bait susmagarria ikusiz gero era-
bili beharreko telefonoarekin. 

Urduritasuna nabaritu daiteke
gunean, ordezkariak iritsi dira
eta hainbat naziotako agintariek
bueltaxka ematen dute ingu-
ruan. Erraz suma daiteke noiz
iristen diren, bizkartzain eta poli-
tikarien lana da hori. Garraio sa-
rrerak ere zorrotz zaintzen dituz-
te, asko daude gainera. Metroare-
na, trenarena, autobusarena,
tren lasterrarena… Azken auke-
ra hori jende gutxik aukeratzen
du. Geltoki ponposoa da, eta zazpi
minutu aski dira St. Pancrassetik
Stratfordera joateko, baina txar-
tela garestia eta ezin da Oyster
Card-ik erabili (Garraio txartela) . 

Mugikortasunak ere bu-
ruhausteak sortzen ditu. Eskaile-
ra mekaniko asko daude, baita
ezindu fisikoentzako igogailuak
ere. Eskailerak, baina, egunero
matxuratzen dira, merkataritza
gunea bisitatzen duten milaka
pertsonaren eraginez. Aste ho-
nen hasieran, segurtasun zainda-
riek ez zioten jendeari uzten es-
kailera normaletan esertzen, bai-
na egunak igaro ahala, amore
eman behar izan dute. Gunean
hainbat supermerkatu daude, eta
bazkaria bertan erostea erabaki-
tzen dutenek non eseria behar
dute.  

Etengabe igarotzen diren heli-
kopteroek jartzen diote musika
eremuari, maiz hirunaka. Varso-
viako ghettoaren antza du batzue-
tan, ez balitz jendea pozik dagoe-
lako. Londresko hiritarrekin hitz
egin, eta «harro» daude. Nabari-
tzen zaie. Halere, denak ez daude
gustura. Olinpiar Jokoen aurka-
ko mugimenduak indar handia
hartu zuen Stratford inguruko
etxeetako jabeek euren teilatue-
tan misil bateria txikiak jar zitza-
ketela jakin zutenetik. Mugimen-
du kritiko hori Counter Olympic
Network mugimenduak batu du,
eta gaur eguerdirako deitu dute
protesta ekitaldi baketsura. 

Stratfordeko 
gotorlekua

Baimen edo sarrerarik gabe ezer gutxi egiteko dago
olinpiar ingurunean. Poliziek eta soldaduek
merkataritza gunea ere gertutik zaintzen dute.

Stratfordeko gunea, erabat hesituta, atzo eguerdian. IMANOL MAGRO

Datua
p14.000 soldadu.
Guztiar 14.000 sol-
dadu barreiatu di-
tuzte Stratfordeko
gunean, Bigarren
Mundu Gerra bukatu
zenetik Britainia
Handiak bere lurre-
tan egin duen mobi-
lizazio militar han-
diena. Deigarria egi-
ten da kolpetik zortzi
edo hamar soldadu-
ko multzoak kafetegi
sofistikatuetan go-
saltzen ikustea.
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Turkiako epaile bat hilda
azaldu da, hotel batean
BOXEOA›Garip Erkuyumcu 
73 urteko boxeo epaile turkiarra
hilda aurkitu zuten herenegun
gauean, Londresko hotel batean.
Erkuyumcuren gorpuari aurki
egingo diote autopsia, baina,
lehen zantzuen arabera, bihotze-
ko baten ondorioz hil zen. Erku-
yumcuk epaile laguntzaile lanak
egin behar zituen Londresen.

Londresko alkateak Romneyren aurka egin du,
hark ezbaian jarri baitu jokoen antolaketa 
IKA-MIKA›Mitt Romney AEBetako presidentetzarako
hautagai errepublikanoak herenegun zalantzan jarri
zuen Londresko Olinpiar Jokoen antolaketa. «Ezin da
jakin ondo aterako diren edo ez. Gainera, gauza arraroak
gertatu dira azkenaldian», esan zuen Romneyk. Haren
hitzek azkar izan dute erantzuna. Boris Johnson Lon-
dresko alkateak, adibidez, gogor jo du haren aurka.
«Entzun dut ba omen dagoela Mitt Romney izeneko
tipo bat, jakin nahi duena ea prest gauden edo ez. Bai,
prest gaude», azpimarratu zuen.

A
Mugarik ez baitago.Natalia Partika mahai teniseko jokalari
poloniarra da irudikoa. Eskuin eskua falta du, baina hori ez da arazo kirol

horretan nabarmentzeko. 2000an, Sydneyko Paralinpiarretan aritu zen, 11 urte
besterik ez zuenean. Hamabi urte geroago, Londresen ariko da. F. GENTSCH / EFE

DLaburrak

A
Lehen marka 
ARKU TIROA›

Im Dong-Hyun hego
korearrak munduko
marka ezarri zuen
atzo arku tiroko
72 geziko probako
sailkapenean: 
699 puntu.Klinikoki
itsua da Dong-Hyun.

AzkenaDberria
2012ko uztailaren 28a

L ehenengo aldiz Olinpiar Jokoen his-
torian, Super Hi Vision deitzen den

formatuan erakutsiko dituzte kirol pro-
ba batzuk, bereziki horretarako presta-
tutako aretoetan. Estreinaldian izan
naiz gaur. Bereizmen handiko telebista
baino hamasei aldiz hobea da imajina-
ren kalitatea. Soinua alde guztietatik
zetorrela iruditzen zitzaidan, kirolarien
oinetakoek lurrean ateratako hotsa,
ikusleen harrabotsa, haizearen mugi-
mendua, denak gertu-gertu sentitzen
nituen; horiek denak inperfekziorik ga-
beko imajinaren inguruan.

Lehen aldiz, halaber, jokoetako ekital-
di guztiak zuzenean ikusi ahal izango
dira telebistaz. Bi mila eta bostehun
ordu guztira. Bi telebista kate nagusiz
gainera, aldibereko beste 24 kate berri
sortu dituzte bi aste hauetarako. Inter-
neten ere dena ikusgai egongo da, eta
lehen aldiz smartphone eta tabletetan
ere bai, sare sozialekin integratua eta
pertsonalizazio aukera guztiekin; eta, bi
dimentsiotan nahikoa ez bazen, hirutan
ere ikusi ahal izango ditugu ekitaldi ba-
tzuk. Olinpiar Jokoetako une bakar bat
ere gal ez dezazun da leloa. Telebista

kontsumitzeko kontzeptua aldatu da:
bakoitzak bere neurrira egindako jokoak
diseinatu ahalko ditu, nahi duen orduan
ikusteko, nahi duen lekuan, nahi duena-
rekin, nahi duen pantailan.

Orain arte, kirol bat eskaintzen ziguten
aldiko, tokatzen zena, guri aukerarik
eman gabe, eta  horrela konformatzen
ginen; eta, ez bagenuen gustuko, beste
zerbait egiten hasten ginen. Lagun ba-
tek esan didana hartu dut gogoan: «Ga-
rai xelebreak bizi ditugu: telebista seina-
lea falta izatea, iturriko ura falta izatea
baino larriagoa dela iruditzen zaigu».

‘London calling’
Garazi Goia

Lehenengo
aldiz 
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12:00. Aurkezpena.
DPrentsaren begiratua.
DLondrestik zuzenean.
Unai Zubeldia 
eta Imanol Magro.
DEguneko gonbidatua.
Peio Astigarraga, Londresko
Euskal Etxeko presidentea.
D ‘Thamez’atala.
Danel Agirre Berlindik.
DTertulia.
Julen Etxeberria eta Andoni 
Urbistondo .
DEguneko kantua.

berriaTB

Eguneko finalak
12:00.Tiroa.10 metro erriflea (E).
17:10. Judoa.-60 kilo (G).
19:00.Arku tiroa.Taldekako jarduna
(G).
20:30. Esgrima.Floretea, banakako jar-
duna. (E).
20:30.Igeriketa.400 metro estiloetan
(G).
20:49.Igeriketa.400 metro estilo libre-
an (G).
21:09.Igeriketa.400 metro estiloetan
(E).
21:40.Igeriketa.4x100 metro txanda-
kakoa (E).

Euskal herritarrak
10:44-17:10. Oiana Blanco.
Judoa (-48 kilo).

11:00-17:00. Jonathan Castroviejo.
Txirrindularitza (errepidekoa).
13:00-16:30. Pablo Carrera.
Olinpiar tiroa (10 metro pistolarekin).

Telebistak
La1.09:55.
15:00 arte zuzenean,eta gero 15:45etik
21:00 arte.23:45etik 01:30era,laburpena.
Teledeporte.09:25.
01:00 arte, zuzeneko emanaldiak.
Eurosport.01:00.
24 orduz, etengabe.
France2. 11:50.
Zuzenean 13:00 arte, eta gero,
15:00etatik 20:00etara.
France3. 09:00.
Zuzenean 12:00 arte; gero, 12:50etik
15:00etara, eta azkenik, 19:55etik
01:05era.

EgitarauaD



Ryan Lochte, urrezko dominarekin, eskuin eskua bihotzean duela AEBetako ereserkia entzuten. HANNIBAL / EFE

Esan eta egin
Ryan Lochtek nagusitasunez irabazi du 

lehen urrezko domina,400 metro lau estiloetan,

eta Michael Phelps ez da podiumera ere igo.D06

O harkabean gertatu da,nonbait,eta
apur batzuk baino ez dira enteratu.

Londresen «euskal ordezkariak» dauz-
kagu.Ez titular,ez azal,ez argazki,aspal-
dian gure kirolean izan den albiste nagu-
siari.Ez dakit nolatan egin dugun komu-
nikabideok horren huts larria.

Nazioartean izena ongi txertatzeko,
Basque Team jarri diote izena,eta haiek
animatzera,EAEko «euskal ordezkariei»
sostengua eta babesa adieraztera joa-
nak dira Eusko Jaurlaritzako kirol ardura-
dunak,helburuak ongi zehaztuta.

Ezustean harrapatu gaitu albisteak.
Halako normaltasunez eman eta airera-
tzen dutenez,une batez sinistu egin du-
gu.Sinistu dugu Javi Martinez joan zela
herenegun Nafarroako bandera hartuta,
edo Ainhoa Murua ikurrina hartuta —ja-
rriko dira ados horretan—,ederra zera-
matela txandala,Skunk Funk,Loreak
Mendian edo Kukuxumusuk diseinatuta-
koa,eta musuak aritu zirela banatzen ba-
tera eta bestera agintarien palkotik Eus-
kal Herriko Lehendakaria zutunik eta ha-
rro haiei begira ari zen bitartean.

Baina hara non ikusi ditugun haiek
«euskal ordezkari» deitzen dituzten ho-
riek Pau Gasolen Espainiako banderaren
atzetik,Espainiako txandal zatar hori jan-
tzita,eta Espainiako kirol agintarien begi-
rada pean.Jaunak,Londresko Olinpiar
Jokoetan ez da ari euskal ordezkaririk.
Euskal kirolariak ari dira.Poztuko gara
haien arrakastaz,penatuko gaituzte
haien porrotek,baina lortutakoak eta lor-
tu gabekoak jartzeko domina zerrendak
Espainia eta Frantziarenak dauzkagu.
Oraingoz.
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Olinpiar tiroa DPablo Carrera seigarren izan da,

eta olinpiar diploma eskuratu du.

Judoa DOiana Blanco gogor borrokatu da,

baina ez du gainditu lehen kanporaketa.

Txirrindularitza DAleksandr Vinokurovek 

ezustean irabazi du errepideko proba.

‘Citius, altius, fortius’
Enekoitz Telleria

Gure
txandala



02 berria
2012ko uztailaren 29a

Imanol Magro    Londres
,Berriemaile berezia

Olinpiar loriak azken tiroetan
egin zion ihes Pablo Carrerari.
Olinpiar tiroa, beste ezeren gaine-
tik, zehaztasunaren kirola da, eta
tiro txar batek dominen lehiatik
kanpo utz zaitzake. Eta bilbota-
rrari hori pasa zitzaion 10 metro-
ko finalean. Sailkapena hiruga-
rren amaitu ostean, bigarren ere
jarri zen finalean, baina erdipur-
diko tiro batek eta tiro txar batek
—8,9koa— olinpiar diplomarekin
konformatzera behartu zuten.
Seigarren izan zen, 683,3 punture-
kin. Diplomarekin pozik zen, hel-
burua betea zuelako, baina suma-
tzen zitzaion helburu handiagoa
eskura izanaren atsekabea. 

Finaleko parte hartzailerik
gazteena zen Carrera (25 urte),
eta dominak banatzeko unean
erantzukizunaren zama sumatu
zuen. Marka onenetan laugarre-
na lortuta sailkatu zen, hiruga-
rrenarekin berdinduta. Final
arraroa izan zen, aurreikuspene-
tan agertzen ez ziren hiru tiratzai-
le sailkatu zirelako. Ondo ekin
zion Carrerak finalari, lehen bi ti-
roetan 10,6 eta 10,4 lortuta. Tiro-
an, finaletan neurketak are zeha-
tzagoak dira, eta hamarrenekoak
ere neurtzen dira. Gauzak ondo
zihoazen, sailkapenean bigarren
ageri zen, erronka eustea zen.

Baina Olinpiar Jokoak beste
gauza bat dira, baita Europako
txapeldunarentzat ere bai. Hiru-
garren tiroan, 9,2koa lortu zuen.
Finalean hamarrenek balio dute,
eta bi postu galdu zituen. Gero bi
hamarren etorri ziren, eta seiga-
rren tiroan amildu zen (8,9). Ti-
roa, berez, ez da emozio handiko
kirola, baina finalek edozein ki-

rolzale erakarriko luke. Azken
aurreko tiroan bosgarren jartzea
lortu zuen, baina ez zion eutsi pos-
tuari. Carrerarena euskal kirola-
riek Londresen lorturiko lehen
diploma izan da. Duela zortzi urte
bera zen olinpiar tiralatzaileak te-
lebistaz ikusten zituena eta Lon-
dresko etxeko lanak eginak ditu
honezkero.

Carrera zazpigarren izan zen fi-
nalean, baina aurretik egindako

lan onak postu bat igotzeko mo-
dua eman zion. Hirurogei tiroko
sailkatze fasean 585 puntu lortu
zituen, bere markatik puntu ba-
kar batera. Bezperan amesturiko
saioa izan zen, baina ez zen aski
izan. Txapelduna Jing Jong-oh
hego korearra izan zen (688,2),
erakustaldi bikaina emanda. Bi-
garren Luca Tesconi italiarra
izan zen (685,8), eta hirugarren,
Andrija Zlatic serbiarra (685,2).

Carrerak, halere, badu orain-
dik arantza ateratzeko aukera.
Bere parte hartzea ez da bukatu
oraindik, 50 metroko pistola libre-
an (22 kalibrekoa) ere arituko bai-
ta, abuztuaren 5ean. Haren emai-
tzak ez dira 10 metrokoan bezain
onak, baina tiratzaileak nahiago
du neurri hori. Mediterraneoko
txapeldun izandakoa da 50 metro-
koan, eta laugarren izan zen Mun-
duko Kopan. 

Azken txanpan okertu da dena
Pablo Carrerak eskura izan du
domina 10 metroko olinpiar tiroan,
baina finalean ez da fin ibili,
eta seigarren izan da azkenean.

Euskal kirolariak DOlinpiar tiroa

Pablo Carrera, bizkarrez, pistolarekin tiro egiten, atzoko finalean. FELIPE TRUEBA / EFE

Sailkapena
1. Jim Jong-oh       688,2

(Hego Korea)

2. Luca Tesconi   685,8

(Italia)

3. Andrija Zlatic  685,2 

(Serbia)

4. Wei Pang                 683,7 

(Txina)

5. O.Omeltxuk     683,6

(Ukrainia)

6. Pablo Carrera 683,3 

(Espainia)

7. Joao Costa          682,3 

(Portugal)

8. Kai Johnsson      679,1

(Finlandia)

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

Hitzak hausnartzeko aukera izan
du Pablo Carrerak (Bilbo, 1986).
Hiru ordu behar izan ditu dopin
kontrola pasatzeko, eta ondoren
erantzun ditu galderak. Lehen
Olinpiar Jokoak izateko, helbu-
rua ondo betea du, baina ez du ez-
kutatu une batez zerbait gehiago
lortzeko aukera burutik pasatu
zaiola.
Zer moduz zaude?
Egia esan, oso pozik egin dudan
lanarekin. Lehiaketa oso gogorra
izan da. Jendeak asko estutu du.
Historian, Olinpiar Jokoetan bes-
te txapelketetan baino marka
okerragoak egin izan dira, eta he-
men desberdina izan da. Finalera
sartzea oso garesti egon da.
Zer-nolako balorazioa egiten duzu
zure jardunaz?
Oso ona, esana dut. Ni oso pozik
nago. Tira,%99an nago oso pozik.

Finalera sartzea zen nire helbu-
rua, eta lortu egin dut. Ezin da
gehiago eskatu.
Finalean bigarren egon zara une ba-
tean. Ez al duzu dominatik hain ger-
tu gelditu izanaren minik?
Tira, ezin duzu horretan pentsa-
tu. Kirol hau halakoa da. Final ba-
tean lehenbiziko joan zaitezke,
eta gero zortzigarren bukatu.
Gainera, Olinpiar Joko batzue-
tan... Oso ondo dago.
Domina lortu ahal izatea ez zaizu bu-
rutik pasa,orduan?
Burutik pasa bai, ez dizut ukatu-
ko. Ilusioa hori da: domina bat lor-
tzea; baina esperientziak eraku-
tsi dit ez dela komeni halakoak
egitea. 
Zer pasa da finalean?
Pasa, ezer ez. Nik ez dut uste fina-
leko nire marka txarra izan de-
nik. Kontua da besteek asko as-
matu dutela. Maila oso altuko fi-
nala izan da, eta nik bi tiro txarrez
gain lortu ditudan hamarrenak
ez dira altuak izan. Finalean, ha-

marrenak ere kontuan hartu be-
har dira.
Laugarren postutik lau hamarrenera
gelditu zara. 8,9 horregatik izan ez
balitz...
Nik askotan esan dut: kirol hone-
tan, tiro txar batek bi edo hiru
postu atzeratzen zaitu. Eta hori
gertatu da finalean. Baina tira,
tiro on batek hiru edo lau igoaraz-
ten zaitu. Ezin da ibili horri buel-
tak ematen. Halakoa da kirol hau,
onerako zein txarrerako.
Olinpiar Jokoak izateak eragina izan
al du?
Ez. Ni beste txapelketa bat balitz
bezala lehiatu naiz. Oso lasai nen-
goen. Harrigarria lehen esanda-
koa izan da: Olinpiar Jokoetan,
normalean jendeak ez du hain-
beste estutzen, eta aurtengoa
maila altuko lehia izan da. Hor
egon da koska.
Sailkapena oso ona izan da. Zure
markatik puntu eskas batera gelditu
zara.
Eta hala ere, laugarren izan naiz.
Lasai nengoen. Gauzak ondo ir-
ten dira, eta pozik. 
Emaitza onek konfiantza ematen al
dizu 50 metrokorako?
Ni berdin nago, lasai. Proba des-
berdinak dira, baina helburua,
bera. Nik uste dut finalean sar
naitekeela, eta diplomaren lehian
sartu. Ordura arte lasai egotea da
kontua, eta egin beharreko arike-
tekin jarraitzea.

Pablo Carrera
Olinpiar tiratzailea

«Oso pozik nago
%99,9an»

Aranburu bihar hasiko da lehian 

Juanjo Aranburu bihar eta etzi arituko da skeet lehia-
keta, Royal Artillery Barrackseko tirogunean. Peki-
nen zortzigarren izan zen, eta ordukoa hobetzea du
helburu. Tiralatzalea gorputzaldi onean iritsi da Lon-
dresera, eta azken txapelketetan maila ona eman
izanaren lasaitasunarekin.

Txapelketa bi egunetan banatuko da. Bihar,
75 plateri egin beharko die tiro, 25nako hiru txanda-
tan. Etzi, berriz, 50i, beste bi txandatan. Lehen sei
sailkatuek finalera pasatzea lortuko dute, eta beste
25 platereko txanda bat jokatu. Guztira, 36 tiratzai-
lek parte hartuko dute, tartean Nasser Al-Atiya Qa-
tarkoa, Dakar rallyan bi aldiz txapeldun izandakoa.
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Lasaitu ederra hartu zuen Tomo-
ko Fukumi japoniarrak borroka
lurrera eraman eta Oiana Blanco
oriotarrari lepotik heldu zionean.
Lehen zerrendaburua, 48 kiloz az-
piko mailan faborito argi-argia,
huts egin ezin zuena… Judoka
bat aipatzen zuten guztiek saihes-
tu beharrekoa zena: Fukumi. Eta
horixe egokitu zitzaion Blancori
zozketan lehen aurkari gisa. Ezi-
nezkoa ez zen, baina galtzeko
arrisku handia zegoen lehen bo-
rroka horretan. Eta Blancok gal-
du egin zuen; lehen bost minu-
tuak berdinduta amaitu ondoren,
urrezko borrokan. Oso estu. Ira-

baz zezakeela sinesten hasita ze-
goenean. Baina galdu.

Nazioarteko txapelketetako
emaitza onek ematen duten inda-
rrarekin, konfiantzaz gainezka
iritsi zen oriotarra Londresera.
Berea egin nahi zuen. Eta horixe
egin zuen atzo ere. Oso borroka
estua izan zen. Blanco ez zen sar-
tu Fukumik nahi zuen buruz bu-
ruko lehian, eta epaileek lehen
abisua eman zioten euskal judo-
kari. Zigor horrek ez du desoreka-
tzen, ordea, judoko borroka, eta
oso serio, kontzentratuta segitu
zuen Blancok lehian. Nabari zen
japoniarrak ezin zuela, ez zekiela
non aurkitu zuloa. Judoka bizia
da oriotarra, eta jokamolde ho-
rrek ireki dio, orain artean, arra-
kastarako bidea.

Berdinduta amaitu ziren
arauzko bost minutuak, eta
urrezko borrokari ekin zioten se-
gidan. Atariko abisuarekin adi
ibili beharra zeukan Blancok, eta
erasora jo zuen. Hortxe aldatu
zuen taktika japoniarrak. Lurre-
ra eraman zuen borroka, eta, mu-
gimendu azkar batean, lepotik
heldu, eta jokaldi horrekin bidali
zuen Fukumik Blanco etxera.
Amorratuta amaitu zuen borro-
ka Oriokoak, bazekielako eskura
eduki zuela hurrengo fasera pasa-
tzea. Baina porrotetik ere ondorio
baikorrak ateratzen jakin izan
zuen.

Lehiaketatik kanpo geratuta,
aurkariak aztertzen jarraitzeko
gogo handirik gabe geratu zen
Blanco pabiloian. Gertutik ikusi
zuen nola, ustekabean, Fukumi
dominarik gabe geratzen zen. Zu-
zenean zihoan podiumeko lehen
koskara japoniarra. Bazirudien
inork ez zuela etengo haren bidea.
Baina ez: Alina Dumitru erruma-
niarrak irabazi zion finalerdie-
tan, eta Eva Csernoviczki hunga-
riarrak brontzea lortzeko lehian.
Urrezko domina, berriz, Sarah
Menezes brasildarrarentzat izan
zen, hark Dumitru makurrarazi
baitzuen finalean. Brontzezko
beste domina Charline Van Snick
belgikarrarentzat izan zen. 

Oiana Blanco judoka oriotarra
lehen borrokan bertan geratu da
Olinpiar Jokoetatik kanpo,
Tomoko Fukumi japoniarraren
aurka urrezko puntuan galduta.

Ez zuen asko 
falta, baina…

Oiana Blanco judoka oriotarra Tomoko Fukumi japoniarrarekin lehian, atzo, Londresko Excel kirolgunean, lehen kanporaketan. MARCELO SAYAO / EFE

Podiuma
pMenezes nagusi.
Sarah Menezes bra-
sildarrak irabazi zuen
urrezko domina, Ali-
na Dumitru erruma-
niarrak zilarrezkoa,
eta Eva Csernoviczki
hungariarrak eta
Charline Van Slick
belgikarrak bron-
tzezkoa.

Dominen borrokan sartzeko aukera
dauka gaur Sugoi Uriartek

Sugoi Uriarte gasteiztarraren txanda izango da gaur
Londresko Excel kirolgune ikusgarrian (10:30).
66 kiloz azpiko lehian ariko da arabarra, eta, Olinpiar
Jokoetan lehen aldiz ariko den arren, itxura batean
aukera polita dauka dominen borrokan sartzeko. Ze-
rrendan zortzigarren dago Uriarte, eta Francesco Fa-
raldo italiarraren aurka ariko da lehen borrokan.
66 kiloz azpiko mailan, 24. postuan dago Faraldo.
Irabaziz gero, Jayme Mata izango luke aurkari, eta,
lehen borrokak irabazita, dominetarako bidea ireki-
xeago edukiko luke final-laurdenetan, huts egiteko
aukera bat baitago hor.

Kiyoshi Uematsu Portugaleteko judoka, berriz,
bihar ariko da lehian, 72 kiloz azpiko mailan (10:30).
Atzo Oiana Blancori gertatu bezala, bizkaitarrak ere
ez du eduki zorte handirik: Mansur Isaev errusiarra-
ren aurka ariko da lehen borrokan — laugarren ze-
rrendaburua—. «Oso borroka parekatua» espero du
Uematsuk. «Lehia hori irabazita, askoz samurrago-
ak lirateke gainerako lehia gehienak».
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Kolpe latza hartuta, Olinpiar Jo-
koetako ametsa bost minutuan
desegin zela barneratuta, baina
baikor zegoen atzo Oiana Blanco
(Orio, Gipuzkoa, 1983), Tomoko
Fukumi japoniarraren aurka bo-
rroka galdu berritan —2009an ere
haren aurka galdu zuen Mundu-
ko Txapelketako finala—. «Opo-
rretan nago jada!». Irribarre txiki
bat, aurpegia okertu, eta aurrera.
Bitxia bada ere, indarra emango
dio atzoko porrotak.
Nola zaude? Zein balorazio egin dai-
teke jokoetatik kanpo geratu eta mi-
nutu gutxira?
Buruan neukan planteamendua
gauzatu dut, eta, munduko lehen
zerrendaburuaren aurka borro-
ka eginda, ondo nagoela esan
nahi du horrek. Baina horrelakoa
da kirol hau. Nahiko borroka es-
tua izan da, eta ondo sentitu naiz.
Zigorra jarri didate berehala,
hark sarrera gehiago egin ditue-
lako. Baina une bakar batean ere
ez dut sentitu haren sarrerak be-
netan arriskutsuak zirenik. Oso
seguru eta lasai aritu naiz.
Zozketatik bertatik okertu zen egoe-
ra: lehen borroka, japoniarraren aur-
ka. Zer burutaziorekin ibili zara egu-
notan?
Lasai egon naiz, baina jakinda le-
hen zerrendaburuaren aurka ari-
ko nintzela borrokan. Hori bai: ju-
doan denak erortzen dira une ba-
tean edo bestean; ehuneneko
bakar batean gal edo irabaz deza-
kezu borroka. Banekien nire au-
kerak edukiko nituela, ondo nen-
goela, eta horixe berretsi dit bo-
rrokak.

Lau urteko prestaketa, entrena-
mendu gogorrak, Olinpiar Jokoetara
iritsi,bost minutu,eta etxera.
Bai… Baina horregatik da hain
erakargarria kirol hau. Segundo
bakoitzean oso adi egon behar
duzu. Urrezko puntu edo borroka
horretan azkarragoa izan da
hura. Aurretik zigor bat neukan,
eta ezin nuen onartu bigarrena,
borroka galduko nuelako. Hasie-
ratik nik hartu dut ardura, ondo
hasi naiz, baina harrapatu egin
nau. Goitik ezin zuela irabazi iku-
sita, lurrean saiatu da borroka de-
sorekatzen; saiatu naiz eusten,
baina oso ondo heldu dit lepotik.
Ezinezkoa izan da, eta bukatu
dira Olinpiar Jokoetan tatami ba-
rruko bizipenak, baina saiatuko
gara gainerako guztiarekin ere
gozatzen.
Inaugurazio ekitaldian ez zineten
izan atzo [herenegun], baina nola
ari zarete bizitzen egunerokoa? Bost
minutuko borroka baino zerbait
gehiago dira Olinpiar Jokoak…
Argi dago, bai. Taldekideak ani-
matzen saiatuko naiz orain, uste
baitut aukera handia dutela. Hel-
buruak lortuko dituzten edo ez?
Auskalo. Baina maila ona eman-
go dute, nik eman dudan mo-
duan. Egin behar nuena egin dut
nik, neukan guztia eman dut, go-
zatu egin dut tatami gainean, eta
oso gustura geratu naiz. Lau urte-
ko borrokarekin iritsi gara hau
bizi izatera, eta hori ezin da ahaz-
tu. Gaur bakarrik izango da
2012ko uztailaren 28a, eta, emai-
tza gorabehera, gozatzen jakin
behar da. Egun hau ez da itzuliko,
eta bihar gauza bera pentsatzen
jarraituko dugu. Abuztuan, opo-
rrak, eta irailean hasiko gara be-
rriz ere martxan.

Oiana Blanco
Judoka

«Gozatu egin dut
tatami gainean»
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E uskal olinpiar kirolari lo-
riatuenak dira, eta, ziur
asko, Londresen ariko di-

ren Euskal Herriko partaideen ar-
tean domina bat irabazteko auke-
rarik handiena dutenak. Iker
Martinez eta Xabi Fernandez
arrakastaren sinonimo dira joko-
etan. Atenasko urreari Pekingo
zilarrezkoa gehitu zioten, eta, ha-
lere, zerbait gehiago lor zitekeela-
ko sentsazioarekin gelditu ziren
azken estropada polemikoaren
ondoren. Orain dute, Londresen,
aho zapore ez hain gozo hori alda-
tzeko aukera. Hori bai, ez dute as-
tirik izan behar bezala prestatze-
ko; Volvo Ocean Race proban par-
te hartzeak hiru aste baino ez diz-

kie utzi 49er ontziarekin entrena-
tzeko, eta biek onartu dute agian
ez dela aski izango.

Martinez eta Fernandezen ki-
rol ibilbidea errotik aldatu da az-
ken lau urteetan. «Lehen, estro-
padalari ginen. Orain, ordea, ma-
rinelak». Fernandezen esaldi bo-
robila errealitatearen isla da. Bi
Volvo Ocean Race eta Bartzelona
World Race proban munduari hi-
ru bira eman ondoren, orain bost
metroko ontzi txikira itzuli behar-
ko dute Weymouth eta Portlande-
ko itsas akademiako uretan. Ma-
ratoilari bati 400 metroko proban
parte hartzeko eskatzea bezala li-
tzateke, baina, euskal marinelen
kasuan, eskarmentua dute alde.
Bi domina irabazteaz gain, hiru
aldiz izan baitira munduko eta
Europako txapeldun.

«Argi dago prestaketa ez dela

izan nahiko genukeen modukoa.
Baina azken urteotan pertsona gi-
sa asko aberastu gaituzten beste
egitasmo batzuetan aritu gara.
Londreserako ohiko prestaketa
egin dugu, baina estututa. Dena
den, ez zaigu ahaztu olinpiar era-
ra lehiatzea», azaldu du Fernan-
dezek. Azken bi asteak Lanzaro-
ten egin dituzte (Espainia), euren
ohiko entrenamendu gunean,
haize indartsura egokitzen —ha-
lako baldintzak espero dituzte
Weymouthen—. Volvo Race pro-
baren geldialdi luzeak ere entre-
natzeko baliatu zituzten. 

Fernandez bizkarreko min txi-
kiekin iritsi da, eta hor datza eu-
ren zalantzeetako bat, 49er maila-
ko lehiaketa luzea eta gogorra bai-
ta. Gaurtik hasi eta hurrengo sei
egunetan, bina estropada motz jo-
katuko dituzte, eta abuztuaren
8an, dominak lortzeko estropa-
dak. Azken bi horiek balio bikoi-
tza dute. Arazoak, arazo, anbizio-
rik ez zaiela falta nabarmendu du
Martinezek. «Hirugarren jokoe-
tan aritzea pribilegio bat da, eta
gure helburua urrea da. Kirola-
riak gara, eta beti gora begiratu
behar dugu. Seigarren, zazpiga-
rren edo zortzigarren bagara, ez
gara pozik geldituko».

Astebete baino gehiago dara-
mate Weymouthen entrenatzen.
Prestaketa motzak azken egune-
ra arte saiatzera behartzen ditu
sasoia fintzeko. Dena den, estro-
pada eremuak ez du sekreturik.
«Gustuko dugu eremua, ezagu-
tzen dugu, behin baino gehiago-
tan lehiatu gara bertan, eta emai-
tza onekin, gainera. Iaz, esatera-
ko, bertan jokatu genuen jokoeta-
ko atarikoa, eta dena ondo joan
zen. Eguraldia asko aldatzen den
leku bat da, eta uste dut egun ba-
tzuetan haizea bizi ibiliko dela eta
beste batzuetan ia batere ez. Hai-
ze handia, baina, maiz ibiliko da».
Azken egunetako iragarpenen
arabera, ez dute faltan izango.

Aurkarien artean, Martinezek
Australiako bikotea nabarmendu
du. «Olinpiar eremuan eginiko ia
estropada guztiak irabazi dituzte.
Aurkari nagusiak dira. Koska bat
beherago dago Zeelanda Berriko
bikotea, eta bat beherago Britai-
nia Handikoa». Eskarmentuak ba
al du eraginik ilusioan? Fernan-
dezengan behintzat, ez. «Aurre-
nekoek sekulako ilusioa egin zi-
guten. Jokoak beste gauza bat di-
ra; oso politak».

Eskarmentuaren
bermearekin

Iker Martinezek eta Xabi Fernandezek
hirugarren domina nahi dute, baina ez
dute behar bezala prestatzeko astirik
izan, Volvo Ocean Race lehiaketan
aritu baitira duela hiru astera arte.

Euskal kirolariakDBela

Xabi Fernandez eta Iker Martinez, Weymouthen entrenatzen. O. HOSLET / EFE

Nortasun
agiriak

Iker Martinez 
1977ko ekainaren
16an, Donostian.
pAltuera: 1,73 m
pPisua: 70 kilo.
pOlinpiar Jokoak:
Bi, Atenas 2004 eta
Pekin 2008.
pLorpen garran-
tzistuenak: Olinpiar
txapeldun (2004),
Olinpiar txapeldu-
norde (2008); Mun-
duko txapeldun
(2001, 2002 eta
2010).

Xabier
Fernandez 
1976ko urriaren 19a,
Ibarran (Gipuzkoa).
pAltuera: 1,81 m.
pPisua: 81 kilo.
pOlinpiar Jokoak:
Bi, Atenas 2004 eta
Pekin 2008.
pLorpen garran-
tzistuenak: Olinpiar
txapeldun (2004),
Olinpiar txapeldu-
norde (2008); Mun-
duko txapeldun
(2001, 2002 eta
2010).
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Espainiak
kale egin du
eskubaloian 

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Gaizki hasi da Jorge Dueñas bil-
botarrak entrenatzen duen Es-
painiako eskubaloi selekzioa. Es-
treinako partidan, 27-31 galdu du
Hego Korearen aurka, eta zaildu
egin zaio final-laurdenetara sail-
katzea. Izan ere, multzo bakoitze-
tik bi geratzen dira bidean, eta Es-
painiak aurkari indartsuren aur-
ka jokatuko du hurrenez hurren:
Frantzia, Danimarka, Suedia eta
Norvegia. Asko hobetu beharko
du, gainera, atzo, ezinean aritu
baitzen, tartean Barno, Nely Car-
la, Eli Pinedo eta Elorza euskal jo-
kalariak. Bihar dute bigarren
lehia, Frantziaren aurka (17:15).
Gaur, berriz, Julen Aginagalde,
Eduardo Gurbindo eta Mikel Agi-
rrezabalaga ariko dira Espainia-
rekin, Serbiaren aurka (17:15). 

Euskal 
futbolarien
bigarren lehia

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

Euskal futbolariek gaur jokatuko
dute bigarren partida, Hondura-
sen aurka (20:45). Espainiako se-
lekzioak suspertu beharra du, es-
treinako partidan ezustean galdu
baitzuen Japoniaren aurka (0-1).
Honduraskoa selekzio apala da,
eta ustez, Espainiak aise irabazi
beharko lioke. Hala ere, Japonia
ere samurra zirudien, eta egundo-
ko astindua eman zien espainia-
rrei. Horregatik, gaurko partida-
rako, Luis Milla hautatzaileak al-
daketak egingo ditu, bat, derrigo-
rrezkoa, Iñigo Martinezek partida
bateko zigorra bete behar baitu.
Oso litekeena da beste lau euskal
jokalariak hasieratik aritzea: Az-
pilikueta, Javi Martinez, Herrera
eta Muniain.

Gure kirolariekin bat
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A. Urbistondo

Kondaira zahar batek dioenez,
gazte batek aitona bati esan zion
behin: «Zer berri?». Aitonaren
erantzuna: «Zaharrak larri». Gaz-
tea konforme ez, eta hau eran-
tzun omen zion: «Eta gazteak ega-
rri». Gazteak eta zaharrak. Galde
diezaiotela, bestela, Aleksandr
Vinokurov handiari, 38 urterekin
(irailaren 16an egingo ditu 39)
erremate ezin hobea eman baitio
lorpen distiratsuz jositako garai-
pen zerrendari: olinpiar txapeldu-
na. Erretiroa hartuko duela ira-
gartzen eta iragartzen ari da Ka-
zakhstangoa, baina badirudi
patuak ez diola uzten. Olinpiar
txapelduna den heinean, maillot
hori erakutsi beharko du aurre-
rantzean, eta ez du bizikleta soto-
an uzteko aukerarik izango,
oraingoz.

Zaleon zorionerako. Vinokurov
kasta handiko txirrindularia de-
lako. Ausarta, borrokalaria, ne-
kez belaunikatzen dena, bere gai-
tasun fisikora egokitzen asmatu
duena, urteetan gora egitearekin
bat. Vinokuroven garaipen gehie-
nak politak izan dira, hanka zuz-
tarretako eta buruko azkartasu-
nean oinarritutakoak. Halakoa
izan zen Londresko urrea ere. Be-
har zen unean tropeletik hanka
egin, eta lasterketa hausteko as-
moa zuten oilarrekin egin zuen
bat. Haiengana iritsi ostean, inda-
rrak gordetzeari ekin zion, hain-
bat selekziok ordezkaritza han-
diagoa zutelako, eta, inork ezer ez
ziola leporatuko jakitun eta hel-
mugatik zortzi kilometrora, Rigo-
berto Uran kolonbiarraren eraso-
ari erantzun zion aise, azken zu-
zengunean lasterketa maisuki
irabazteko.

Vinokurovek 66 garaipen lortu
ditu 15 urteko kirol ibilbide luze-
an. 1998. urtean egin zuen debuta,
eta azken urteetan bere herrial-
deko erakusleiho izan da,  soine-
an Astana taldearen maillota era-
manez. Dopin aferetan nahastuta
ibilitakoa, joan den urteko Tou-
rrean jausi egin zen Pas de Peyrol
mendatea jaisten, eta izterrezu-
rra hautsi zuen. Normalean, urte
bateko osatze prozesua behar du
halako lesio larri batek, eta era-

bat osatzeko bermerik gabe, bai-
na Vinokurov ondo osatu zen, eta
errepidera bueltatu erori eta hiru
hilabetera, urrian. 39 urte bete-
tzerako, olinpiar txapeldunaren
maillota eskuetan izango du, eta
40. urtebetetzea ere errepidean
ospatuko du. Herrialde gaztea da
Kazakhstan, eta Vinokurov, han-
go ikurra. Ez diote erretiroa nola-
nahi hartzen utziko.

Erresuma Batua ezinean
Errepideko probak inor gutxik es-
pero zuen bilakaera izan zuen.
Erresuma batuak nahiko ondo
kontrolatu zuen lasterketa lehen
180 kilometroetan, Cavendish jo-
koz kanpo utzi nahi zutenen era-
soak zorrotz zainduta, eta talde
handiei ihes egiteko baimenik
eman gabe. Box Hill zirkuituko
azken bi igoeretan, ordea, zala-
parta handia egon zen tropelean.
Proba hasieran sortutako ihesal-
diko 9 lagunek zubi lana egin zu-

ten tropeleko oilar batzuentzat,
eta Nibalik, Gilbertek, Gesinkek,
O’Gradyk edo Brajkovicek laster-
keta buruarekin bat egin zuten.
20 bat lagun elkartu ziren aurre-
na, baina zirkuitua bukatzerako
32. Atzetik aurrera izen handiko
txirrindulariak etorri ziren: Can-
cellara, Sylvayn Chavanel, Fulg-
sang, Kreuziger, Lars Boom, Al-
basini, Luis Leon Sanchez, Val-
verde...

Dominak irabazteko hautagai
asko, eta haiek helmugaraino era-
mateko langile zintzo asko ere
bai. Jonathan Castroviejo bezala-
ko txirrindulariak. Getxokoak
proba hasi eta berehala lortu
zuen eguneko ihesaldian sartzea,
eta proba osoa ihesaldian osatu
zuen, lan bikaina eginez. Tropela
atzeratzeko, aurrena, eta Luis
Leon Sanchez eta Alejandro Val-
verde selekzio kideak laguntzen
ondoren. Samuel Sanchezen or-

dezko gisa joan zen Castroviejo
Londresera, eta errepidekoan oso
neurri ona eman du.

32 lagun horietatik dozena erdi
lanean hasi zen beltz, atzetik zeto-
rren otsoa, Erresuma Batua, hur-
bil ez zedin. Lasterketak, ordea,
ihes egin zien etxekoei, inoiz bai-
mendu behar ez zutena baimen-
du zutelako: hainbeste txirrindu-
larik minutu inguruko errenta
lortzea. Lokomotorak lanean
hasi ziren serio, baina ez zuten
inoren laguntzarik jaso, eta amo-
re eman behar izan zuten.

Beti 50 segundo eta minutua-
ren bueltan, Froome erre zen au-
rrena, eta Wiggins ahaltsua gero.
Garaipena aurrean zegoen, eta fa-
borito nagusietako batek, Fabian

Cancellarak, bihurgune batean
irrist egin eta muturrez aurrera
etorri zen, dominaren bat irabaz-
teko aukera oro galduta. Garbi ze-
goen 32 laguneko tropeltxoa hau-
tsi egingo zela, ez zela esprint
handirik egongo, eta Uranen era-
soa izan zen eraso ona. Vinokuro-
vek aise erantzun zion, eta atze-
koak, bata besteari begira, jazar-
pen lana nork hasi. Suitzak uko
egin zion, Cancellara erori egin
zelako, eta Espainian ere, lanera-
ko bat eta garaipenerako bi. Lane-
rako zegoena, Castroviejo, porru
eginda, jota. 300 metroren faltan
halako despistea izan zuen Rigo-
berto Uranek, eta erritmoa bizitu
zuen Vinokurovek. Helmugarai-
no.

Aleksandr Vinokurovek erremate ezin
hobea eman dio bere ibilbide distiratsuari,
eta urrea lortu, Uran eta Kristoffen
aurretik; Castroviejok ihesean aritu da ia
proba osoan, eta oso lan txukuna egin du.

Zaharrak 
egarri!

Aleksandre Vinokourov, besoak gora, eta bere atzean Rigoberto Uran. CHRISTOPHE KARABA / EFE

Sailkapena:
1. A.Vinokurov 

(Kazakhstan)

2. Rigoberto Uran 

(Kolonbia)

3. Alexander Kristoff 

(Norvegia)

4. Taylor Phinney 

(AEB)

5. Sergei Lagutin

(Uzbekistan)

6. Stuart O’Grady 

(Australia)

7. Jurgen Roelandts 

(Belgika)

8. Gregory Rast 

(Suitza)

9. Luca Paolini 

(Italia)

10. Jack Bauer 

(Zeelanda Berria)

26. J.Castroviejo 

(Espainia)

Marianne Vosek olinpiar urrea bakarrik falta du

Atzo, gizonen errepideko proba, eta, gaur, emakumeena. 140 ki-
lometro eta eskema bera, baina Box Hill-eko zirkuituan bi itzuli
baino ez. Marianne Vos da faborito nagusia. Herbehereetakoak
irabaz daitekeen guztia irabazi du, olinpiar txapelketa izan ezik,
eta urrea ez den beste ezerekin ez omen da konformatuko.
Izango ditu aurkariak, dena den, eta ez gutxi. Honatx hautagai
indartsuenen sorta: Ina-Yoko teutenberg, Judith Arndt, Giorgia
Bronzini, Nicole Cooke, Elizabeth Armitstead, Emma Johans-
son eta Kristin Armstrong.

K
az

a
kh

st
a

n
go

 s
el

ek
zi

o
a

k 
lo

rt
u

 d
it

u
en

 u
rr

ez
ko

 d
o

m
in

a
k.

B
o

s-
ga

rr
en

ez
 a

ri 
d

ira
 p

a
rt

e 
h

a
rt

ze
n

 O
lin

p
ia

r J
o

ko
et

a
n

,e
ta

 4
0

 d
o

-
m

in
a

 lo
rt

u
 d

it
u

zt
e:

 u
rr

ez
ko

 10
,z

ila
rr

ez
ko

 16
 e

ta
 b

ro
n

tz
ez

ko
 14

.
.

10
Agindu didaten lana egin
dut, ihesaldian sartuta;
ingeles eta alemaniarrak
nekatzea zen helburua»
JONATHAN CASTROVIEJO
Espainiako selekzioko txirrindularia

‘‘
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Lehiak bi 
behar ditu
Ryan Lochtek aise irabazi du urrea
400 metro lau estiloetan, baina
txapeldunak adina oihartzun eragin
du Michael Phelps podiumetik
kanpo geratu izanak; 4. postuan
helmugaratu da Phelps handia

IgeriketaD 07berria
2012ko uztailaren 29a IgeriketaD

Datua:
p3 domina. Michael
Phelpsi geratzen
zaizkionak olinpiar
historiako kirolari
onenaren marka
gainditzeko. Larisa
Latininak 18 domina
lortu zituen hiru Olin-
piar Jokotan. 16 da-
ramatza Phelps es-
tatubatuarrak, eta
Londresekoak bere
azken Jokoak izanen
direla aitortu du.
Atzo 17. domina lor-
tzeko aukera ona
galdu zuen, eta gaur
du lehena lortzeko
beste aukera bat:
100 metro tximeleta.

Missy Franklin, kopetan botila bat duela entrenatzen. BARBARA WALTON / EFE

Enekoitz Telleria

M ichael Phelps da orain,
Ian Thorpe izan zen le-
henago, Alexander Po-

pov, Matt Biondi eta Mark Spitz au-
rretik. Zenbait bider izen berdinak,
titulu berberak, goratze eta loratze
errepikakorrak. Haien itzalean
egin behar izan du bidea emaku-
mezkoen igeriketak urte luzez.
Emakumezkoean izateak berak
dakarren harlauza pisutsu eta be-
tiereko horrez gain, erabat eta den-
bora luzez nabarmenduko den iza-
rrik topatu ezinda dabil aspaldian.
Michael Phelpsek Olinpiar Jokoak
amaitutakoan hartuko du erreti-
roa, eta Ryan Lochtek 26 urte dauz-
ka. AEBek jarri dute euren izargin-
tzarako makina abian, eta Missy
Franklin topatu dute. 

Missy misila deitu izan dio beti
aitak eta izen horrekin gelditu da.
17 urte besterik ez dauzka, zapi pro-
batan ariko da, eta zazpi domina
irabazteko hautagaien artean jarri
dute. Horren gaztea izateko oso hel-
dua dela diote hari buruz, talentua
duela, bizi-bizia dela, gorputz bikai-
na duela (1,86 metro), eta gehien ba-
lio duena: igerilari aparta dela. Biz-
kar estiloan da espezialista peto-pe-
toa, baina guztietan moldatzen da
bikain. Phelpsen antza hartu diote
horretan AEBetako teknikari eta
komunikabideek. Bizkar estiloko
100 eta 200 metrokoetan urrea ira-
baziko duelakoan daude, txanda-

kakoetan munduko beste igerilari
onenen laguntza izango du, eta es-
tilo libreko 100 eta 200 metrokoetan
izango ditu zailtasun gehien.

Pasadenakoa da Franklin jaio-
tzez (Kalifornia, AEB), baina Kana-
dakoak ditu gurasoak. Izan zuten
hasiera hartan zalantzaren bat —
Kanadako selekzioan sartzea erra-
zago izango zuelako—, baina AE-
Bekin aritu izan da beti. Pekingo
Olinpiar Jokoetarako sailkatzeko
probak jokatu zirenean 13 urte bes-
terik ez zituen eta ez zen bakar ba-
terako ere sailkatu. Garaizegi zen
lehertzeko, eta joan den urtean le-
hertu zen Shangaiko Munduko
Txapelketetan: urrezko hiru domi-
na irabazi zituen, zilarrezko bat eta
brontzezko beste bat. Eta Londres-
ko Jokoetara sailkatzekoetan zazpi
probatarako sailkatu zen hurrena.

AEBetako selekzioan gustura
daude oso haren freskotasunare-
kin eta etorriarekin, haren baikor-
tasun eta xalotasunarekin. «Dena
ez da lehia Olinpiar Jokoetan. Di-
bertitu ere egin behar dugu. Jende
asko ezagutuko dut hemen», zioen
duela egun gutxi. Eta jende asko du
atzetik aspaldian. Unibertsitatera
joan aurreko azken urtea du hau,
eta egin dizkiote jada hainbat es-
kaintza. Ikasketak albo batera utzi
eta igerilari profesional izateko go-
mendatu diote askok. Berak eta gu-
rasoek —energia berriztagarrien
kontsultore bat aita eta medikua
ama— ezetz esan dute. «Sekulakoa
da nire gurasoek eskaini dieten di-
rutzari uko egitea. Nire azken urte-
an gozatzea nahi dute eta hori egin-
go dut», esan du Missyk.

Gaur bertan ekingo dio lehiake-
tari Franklinek, baina ez da bere es-
pezialitatean ariko. Lehen aukera
du, beraz, jarri eta hartu duen
zama hori gehiegizkoa ote den edo
ez erakusteko. Izan dira lehen ere
horren bizi hasi eta bidean gelditu
direnak. Berari dagokio neurria
hartzea.

‘Missy misila’

Missy Franklin da AEBetako
harrobiko azken harribitxia.
Emakumezkoen igeriketari
falta zaion izarra bihurtu nahi
dute. Zama handiegia da
agian, eta garaizegi jarria: 
17 urte besterik ez dauzka.

Erreferente nagusiak
Ez dute gizonezkoek kirol bere-
an izan duten sonarik eta loria-
rik izan, baina izan dira emaku-
mezkoen igeriketan erreferente
bihurtu diren zenbait izar.

Shane Gould 
(Munich, 1972) 

Bakarkako jardunean urrezko
hiru domina irabazi zituen lehen
igerilaria izan zen australiarra.
Munichen, 15 urterekin, mundu-
ko errekorrak apurtu zituen bata
bestearen atzetik, baina Mark
Spitzen balentrien itzalean gel-
ditu zen. Urte horretan, estilo li-
breko 100 eta 800 metro arteko
distantzia guztietan bereak izan
ziren munduko markarik one-
nak. 17 urterekin hartu zuen
erretiroa.

Kornelia Ender 
(Montreal, 1976)

Inoizko igerilaririk onenen arte-
an dago haren izena. Orotara,
Munich eta Montrealgo Jokoak
kontuan hartuta, zortzi domina
irabazi zituen (urrezkoak lau eta
zilarrezko bat Montrealen, eta
hiru zilarrezko Munichen), eta
munduko 27 errekor apurtu zi-
tuen. Alemaniako Errepublika
Demokratikoaren izenean
lehiatu zen, eta 18 urte bete
gabe zituela hartu zuen erreti-
roa.

Kristin Otto 
(Seul, 1988)

Olinpiar Jokoen historian sartu
zen igerilari alemaniarra Seulen,
sei probatan parte hartu eta
urrezko sei domina irabazita. 22
urte zituen. Irabazi beharreko
guztia irabazita zeukan, baina
Los Angelesko Jokoetan ez
zuen parte hartzerik izan haren
herrialdeari egindako boikota
medio, eta Seulen atera zuen
arantza. Gerokoak dira garai
hartako kirolari alemaniarren
inguruan sortutako dopin zurru-
murruak.

Jenny Thompson
(1992, 1996, 2000, 2004)

Olinpiar Jokoetan igeriketan do-
mina gehien irabazi duen kirola-
ria da, Dana Torres herrikideare-
kin batera: hamabi. Kasu bere-
zia da harena, lau olinpiar
jokotan aritu baita eta bakarka
bi domina baino ez baitzituen
lortu: Bartzelonan (1992), estilo
librean, zilarrezkoa; Sidneyn
(2000), estilo berean, bron-
tzezkoa. Gainontzekoak, urrez-
ko zortzi eta zilarrezko bi, txan-
dakakoetan lortutakoak dira.

Dara Torres 
(1984, 1988, 1992, 2000 eta

2008)

Bost olinpiar jokotan parte har-
tu duen igerilari estatubatuar
bakarra da. Los Angelesen hasi
zen, eta Seulen, Bartzelonan,
Sidneyn eta Pekinen jarraitu.
Hamabi domina irabazitakoa
da: urrezkoak lau, zilarrezkoak
lau eta brontzezkoak beste lau.
Domina horietatik guztietatik
bost Sidneyko Jokoetan irabazi-
takoak dira, 33 urterekin, talde-
ko igerilari beteranoena zela.
Marka, dena dela, Pekinen eza-
rri zuen: 41 urterekin hartu zuen
parte, eta zilarrezko hiru domina
irabazi zituen. 45 ditu egun, aur-
keztu da Londresko Jokoetan
parte hartu ahal izateko sailka-
tze probetara (50 metrokoan),
baina ez du sailkatzea lortu eta
erretiroa hartu du.

Natalie Coughlin 
(Pekin, 2008): 

Hura da Missy Franklinen erre-
ferente hurbilenekoa. Elkarrekin
ariko dira Londresen, lau estilo-
etako 4x100ekoan. Olinpiar Jo-
koetan hamaika domina iraba-
zitakoa da: bost lortu zituen
Atenasen (2004), eta sei Peki-
nen (2008). Horietatik guztie-
tatik urrezkoak dira hiru, zila-
rrezkoak lau eta brontzezkoak
beste lau. Azken urteotako ige-
rilaririk osoenetakoa izan da.

A. Urbistondo 

Ryan Lochtek aise irabazi du
urrea 400 metro lau estiloetan,
baina txapeldunak adina oihar-
tzun eragin du Michael Phelps po-
diumetik kanpo geratu izana; 4.
Postuan helmugaratu da Phelps
handia

Eguneko hitzordu garrantzi-
tsuena zen. Bi handi parez pare.
Bi marrazo bere beso eta hankak
dantzan jartzen. Gorputzeko
gihar guztiak mugitzen, igerike-
tako diziplina zailenetakoan: 400
metro estiloak. Ryan Lochte eta
Michael Phelps estatubatuarren
arteko dema estua espero zen.
Erregea erregetza hori nahi duen
printzearentzat. Sailkapen pro-
bak ez dira aintzat hartzen nor-
malean, baina goizeko probak
zale eta adituren erreakzioa era-
gin zuen: Phelpsek ozta-ozta lortu
zuen finalean lehiatzeko txartela,
zortzigarren denbora onena lor-
tuta. Sasoi puntu txarra, edo
gehiegizko lasaitasuna?

Finala hasi eta berehala argitu
zen zalantza. Lochte zulotxoa ire-

kitzen hasi zen tximeleta estiloan.
33 ehuneneko Phelpsekiko. Tarte
hori baino deigarriagoa, Phelp-
sen pare edo aurretik zebiltzala
Kosuke Hagino japoniarra eta
Thiago Pereira brasildarra. Biz-
kar estiloan hautsi zuen proba
Lochtek. Ondoen moldatzen den
diziplina da, eta bi segundo atera
zizkion herrikide eta lagun mina
denari. Bular eta estilo librea ge-
ratzen ziren, baina finala bukatua
zegoen. Arrandegira berandu
iristen dena bezala, arrain guztia
salduta dagoela, ba antzera.

Tarteak handitu baino ez zi-
tuen egin Lochtek, eta finala bu-
katzerako ia lau segundoraino
handitu zen bi izarren arteko al-
dea. Alde handia. Hainbestekoa,
Pereira eta Hagino Phelps handia
baino lehenago helmugaratu zi-
rela, Baltimore hirikoa domina-
rik gabe uzteko. Nabarmentze-
koa da Hagino japoniarraren
brontzezko domina, 17 urte baka-
rrik dituelako. Phepls baino mar-
ka hobeak egiten ari da adin bera-
rekin, eta gertutik jarraitu behar-
ko da gazte horren jarduna.

Txinaren erakustaldia
Bi estatubatuarren arteko demak
erakarri zuen arreta handiena,
baina hitz politekin kontatu be-
har da Txinak lehen jardunaldian
lortutakoa. Urrezko bi domina,
eta etorkizuna eurena dela dioen
sentsazio argia. 400 metro estilo li-
brekoan Yang Sun faboritoak au-
rreikuspenak bete eta urrezko do-
mina zintzilikatu zuen lepoan.
Sunek estutasunen bat pasa zuen
Park korearraren lehen 200 me-
troekin, baina bular estiloa iritsi
zenean, txikitu egin zuen korea-
rra. 90 ehuneneko kendu zizkion
50 metroetan, eta segundo eta erdi
pasa 100 metroetan. Azken estilo-
an, librean, eroso eutsi zion lider-
goari. Txinak gizonezkoetan bere
olinpiar historian lortzen duen le-
hen urrezko domina da.

Sun bikain, eta Shiwen Ye hobe-
to. Olinpiar Jokoetako balentrie-
tako bat gauzatu zuen Txinako
emakume gazte horrek, mundu-
ko errekorra ondu baitzuen 400
metro lau estiloen proban. Eliza-
beth Beisel estatubatuarra zen fa-
borito argia, eta hala izan zen biz-
kar eta bular estiloan jardun zu-
ten bitartean. Estilo librean joka-
tu ziren azken 100 metroak, eta
Yek marka bikaina egin zuen:
58.68, Ryan Lochtek baino hiru
milaren gehiago. Beisel aise utzi
zuen atzean txinatarrak, eta mun-
duko marka berria jarri: 4.28.43.
Hori, 16 urterekin. Fenomeno bat
jaio dela esatea gutxi esatea da.

Eguneko azken finalean, Aus-
traliak lortu zuen urrea emaku-
mezkoen 100 metroko txandaka-
koan. Gaur lau final jokatuko
dira: tximeleta 100 metro eta 400
metro emakumezkoetan, eta 4 x
100 libreak eta 100 bular estiloan
gizonezkoetan.

Michael Phelps, keinu serioarekin, proba bukatu ostean. BARBARA WALTON / EFE

Ryan Lochte, 400 
metro lau estiloetako
proban, atzo.
PATRICK B. KRAEMER / EFE
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Lehiak bi 
behar ditu
Ryan Lochtek aise irabazi du urrea
400 metro lau estiloetan, baina
txapeldunak adina oihartzun eragin
du Michael Phelps podiumetik
kanpo geratu izanak; 4. postuan
helmugaratu da Phelps handia
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Datua:
p3 domina. Michael
Phelpsi geratzen
zaizkionak olinpiar
historiako kirolari
onenaren marka
gainditzeko. Larisa
Latininak 18 domina
lortu zituen hiru Olin-
piar Jokotan. 16 da-
ramatza Phelps es-
tatubatuarrak, eta
Londresekoak bere
azken Jokoak izanen
direla aitortu du.
Atzo 17. domina lor-
tzeko aukera ona
galdu zuen, eta gaur
du lehena lortzeko
beste aukera bat:
100 metro tximeleta.

Missy Franklin, kopetan botila bat duela entrenatzen. BARBARA WALTON / EFE

Enekoitz Telleria

M ichael Phelps da orain,
Ian Thorpe izan zen le-
henago, Alexander Po-

pov, Matt Biondi eta Mark Spitz au-
rretik. Zenbait bider izen berdinak,
titulu berberak, goratze eta loratze
errepikakorrak. Haien itzalean
egin behar izan du bidea emaku-
mezkoen igeriketak urte luzez.
Emakumezkoean izateak berak
dakarren harlauza pisutsu eta be-
tiereko horrez gain, erabat eta den-
bora luzez nabarmenduko den iza-
rrik topatu ezinda dabil aspaldian.
Michael Phelpsek Olinpiar Jokoak
amaitutakoan hartuko du erreti-
roa, eta Ryan Lochtek 26 urte dauz-
ka. AEBek jarri dute euren izargin-
tzarako makina abian, eta Missy
Franklin topatu dute. 

Missy misila deitu izan dio beti
aitak eta izen horrekin gelditu da.
17 urte besterik ez dauzka, zapi pro-
batan ariko da, eta zazpi domina
irabazteko hautagaien artean jarri
dute. Horren gaztea izateko oso hel-
dua dela diote hari buruz, talentua
duela, bizi-bizia dela, gorputz bikai-
na duela (1,86 metro), eta gehien ba-
lio duena: igerilari aparta dela. Biz-
kar estiloan da espezialista peto-pe-
toa, baina guztietan moldatzen da
bikain. Phelpsen antza hartu diote
horretan AEBetako teknikari eta
komunikabideek. Bizkar estiloko
100 eta 200 metrokoetan urrea ira-
baziko duelakoan daude, txanda-

kakoetan munduko beste igerilari
onenen laguntza izango du, eta es-
tilo libreko 100 eta 200 metrokoetan
izango ditu zailtasun gehien.

Pasadenakoa da Franklin jaio-
tzez (Kalifornia, AEB), baina Kana-
dakoak ditu gurasoak. Izan zuten
hasiera hartan zalantzaren bat —
Kanadako selekzioan sartzea erra-
zago izango zuelako—, baina AE-
Bekin aritu izan da beti. Pekingo
Olinpiar Jokoetarako sailkatzeko
probak jokatu zirenean 13 urte bes-
terik ez zituen eta ez zen bakar ba-
terako ere sailkatu. Garaizegi zen
lehertzeko, eta joan den urtean le-
hertu zen Shangaiko Munduko
Txapelketetan: urrezko hiru domi-
na irabazi zituen, zilarrezko bat eta
brontzezko beste bat. Eta Londres-
ko Jokoetara sailkatzekoetan zazpi
probatarako sailkatu zen hurrena.

AEBetako selekzioan gustura
daude oso haren freskotasunare-
kin eta etorriarekin, haren baikor-
tasun eta xalotasunarekin. «Dena
ez da lehia Olinpiar Jokoetan. Di-
bertitu ere egin behar dugu. Jende
asko ezagutuko dut hemen», zioen
duela egun gutxi. Eta jende asko du
atzetik aspaldian. Unibertsitatera
joan aurreko azken urtea du hau,
eta egin dizkiote jada hainbat es-
kaintza. Ikasketak albo batera utzi
eta igerilari profesional izateko go-
mendatu diote askok. Berak eta gu-
rasoek —energia berriztagarrien
kontsultore bat aita eta medikua
ama— ezetz esan dute. «Sekulakoa
da nire gurasoek eskaini dieten di-
rutzari uko egitea. Nire azken urte-
an gozatzea nahi dute eta hori egin-
go dut», esan du Missyk.

Gaur bertan ekingo dio lehiake-
tari Franklinek, baina ez da bere es-
pezialitatean ariko. Lehen aukera
du, beraz, jarri eta hartu duen
zama hori gehiegizkoa ote den edo
ez erakusteko. Izan dira lehen ere
horren bizi hasi eta bidean gelditu
direnak. Berari dagokio neurria
hartzea.

‘Missy misila’

Missy Franklin da AEBetako
harrobiko azken harribitxia.
Emakumezkoen igeriketari
falta zaion izarra bihurtu nahi
dute. Zama handiegia da
agian, eta garaizegi jarria: 
17 urte besterik ez dauzka.

Erreferente nagusiak
Ez dute gizonezkoek kirol bere-
an izan duten sonarik eta loria-
rik izan, baina izan dira emaku-
mezkoen igeriketan erreferente
bihurtu diren zenbait izar.

Shane Gould 
(Munich, 1972) 

Bakarkako jardunean urrezko
hiru domina irabazi zituen lehen
igerilaria izan zen australiarra.
Munichen, 15 urterekin, mundu-
ko errekorrak apurtu zituen bata
bestearen atzetik, baina Mark
Spitzen balentrien itzalean gel-
ditu zen. Urte horretan, estilo li-
breko 100 eta 800 metro arteko
distantzia guztietan bereak izan
ziren munduko markarik one-
nak. 17 urterekin hartu zuen
erretiroa.

Kornelia Ender 
(Montreal, 1976)

Inoizko igerilaririk onenen arte-
an dago haren izena. Orotara,
Munich eta Montrealgo Jokoak
kontuan hartuta, zortzi domina
irabazi zituen (urrezkoak lau eta
zilarrezko bat Montrealen, eta
hiru zilarrezko Munichen), eta
munduko 27 errekor apurtu zi-
tuen. Alemaniako Errepublika
Demokratikoaren izenean
lehiatu zen, eta 18 urte bete
gabe zituela hartu zuen erreti-
roa.

Kristin Otto 
(Seul, 1988)

Olinpiar Jokoen historian sartu
zen igerilari alemaniarra Seulen,
sei probatan parte hartu eta
urrezko sei domina irabazita. 22
urte zituen. Irabazi beharreko
guztia irabazita zeukan, baina
Los Angelesko Jokoetan ez
zuen parte hartzerik izan haren
herrialdeari egindako boikota
medio, eta Seulen atera zuen
arantza. Gerokoak dira garai
hartako kirolari alemaniarren
inguruan sortutako dopin zurru-
murruak.

Jenny Thompson
(1992, 1996, 2000, 2004)

Olinpiar Jokoetan igeriketan do-
mina gehien irabazi duen kirola-
ria da, Dana Torres herrikideare-
kin batera: hamabi. Kasu bere-
zia da harena, lau olinpiar
jokotan aritu baita eta bakarka
bi domina baino ez baitzituen
lortu: Bartzelonan (1992), estilo
librean, zilarrezkoa; Sidneyn
(2000), estilo berean, bron-
tzezkoa. Gainontzekoak, urrez-
ko zortzi eta zilarrezko bi, txan-
dakakoetan lortutakoak dira.

Dara Torres 
(1984, 1988, 1992, 2000 eta

2008)

Bost olinpiar jokotan parte har-
tu duen igerilari estatubatuar
bakarra da. Los Angelesen hasi
zen, eta Seulen, Bartzelonan,
Sidneyn eta Pekinen jarraitu.
Hamabi domina irabazitakoa
da: urrezkoak lau, zilarrezkoak
lau eta brontzezkoak beste lau.
Domina horietatik guztietatik
bost Sidneyko Jokoetan irabazi-
takoak dira, 33 urterekin, talde-
ko igerilari beteranoena zela.
Marka, dena dela, Pekinen eza-
rri zuen: 41 urterekin hartu zuen
parte, eta zilarrezko hiru domina
irabazi zituen. 45 ditu egun, aur-
keztu da Londresko Jokoetan
parte hartu ahal izateko sailka-
tze probetara (50 metrokoan),
baina ez du sailkatzea lortu eta
erretiroa hartu du.

Natalie Coughlin 
(Pekin, 2008): 

Hura da Missy Franklinen erre-
ferente hurbilenekoa. Elkarrekin
ariko dira Londresen, lau estilo-
etako 4x100ekoan. Olinpiar Jo-
koetan hamaika domina iraba-
zitakoa da: bost lortu zituen
Atenasen (2004), eta sei Peki-
nen (2008). Horietatik guztie-
tatik urrezkoak dira hiru, zila-
rrezkoak lau eta brontzezkoak
beste lau. Azken urteotako ige-
rilaririk osoenetakoa izan da.

A. Urbistondo 

Ryan Lochtek aise irabazi du
urrea 400 metro lau estiloetan,
baina txapeldunak adina oihar-
tzun eragin du Michael Phelps po-
diumetik kanpo geratu izana; 4.
Postuan helmugaratu da Phelps
handia

Eguneko hitzordu garrantzi-
tsuena zen. Bi handi parez pare.
Bi marrazo bere beso eta hankak
dantzan jartzen. Gorputzeko
gihar guztiak mugitzen, igerike-
tako diziplina zailenetakoan: 400
metro estiloak. Ryan Lochte eta
Michael Phelps estatubatuarren
arteko dema estua espero zen.
Erregea erregetza hori nahi duen
printzearentzat. Sailkapen pro-
bak ez dira aintzat hartzen nor-
malean, baina goizeko probak
zale eta adituren erreakzioa era-
gin zuen: Phelpsek ozta-ozta lortu
zuen finalean lehiatzeko txartela,
zortzigarren denbora onena lor-
tuta. Sasoi puntu txarra, edo
gehiegizko lasaitasuna?

Finala hasi eta berehala argitu
zen zalantza. Lochte zulotxoa ire-

kitzen hasi zen tximeleta estiloan.
33 ehuneneko Phelpsekiko. Tarte
hori baino deigarriagoa, Phelp-
sen pare edo aurretik zebiltzala
Kosuke Hagino japoniarra eta
Thiago Pereira brasildarra. Biz-
kar estiloan hautsi zuen proba
Lochtek. Ondoen moldatzen den
diziplina da, eta bi segundo atera
zizkion herrikide eta lagun mina
denari. Bular eta estilo librea ge-
ratzen ziren, baina finala bukatua
zegoen. Arrandegira berandu
iristen dena bezala, arrain guztia
salduta dagoela, ba antzera.

Tarteak handitu baino ez zi-
tuen egin Lochtek, eta finala bu-
katzerako ia lau segundoraino
handitu zen bi izarren arteko al-
dea. Alde handia. Hainbestekoa,
Pereira eta Hagino Phelps handia
baino lehenago helmugaratu zi-
rela, Baltimore hirikoa domina-
rik gabe uzteko. Nabarmentze-
koa da Hagino japoniarraren
brontzezko domina, 17 urte baka-
rrik dituelako. Phepls baino mar-
ka hobeak egiten ari da adin bera-
rekin, eta gertutik jarraitu behar-
ko da gazte horren jarduna.

Txinaren erakustaldia
Bi estatubatuarren arteko demak
erakarri zuen arreta handiena,
baina hitz politekin kontatu be-
har da Txinak lehen jardunaldian
lortutakoa. Urrezko bi domina,
eta etorkizuna eurena dela dioen
sentsazio argia. 400 metro estilo li-
brekoan Yang Sun faboritoak au-
rreikuspenak bete eta urrezko do-
mina zintzilikatu zuen lepoan.
Sunek estutasunen bat pasa zuen
Park korearraren lehen 200 me-
troekin, baina bular estiloa iritsi
zenean, txikitu egin zuen korea-
rra. 90 ehuneneko kendu zizkion
50 metroetan, eta segundo eta erdi
pasa 100 metroetan. Azken estilo-
an, librean, eroso eutsi zion lider-
goari. Txinak gizonezkoetan bere
olinpiar historian lortzen duen le-
hen urrezko domina da.

Sun bikain, eta Shiwen Ye hobe-
to. Olinpiar Jokoetako balentrie-
tako bat gauzatu zuen Txinako
emakume gazte horrek, mundu-
ko errekorra ondu baitzuen 400
metro lau estiloen proban. Eliza-
beth Beisel estatubatuarra zen fa-
borito argia, eta hala izan zen biz-
kar eta bular estiloan jardun zu-
ten bitartean. Estilo librean joka-
tu ziren azken 100 metroak, eta
Yek marka bikaina egin zuen:
58.68, Ryan Lochtek baino hiru
milaren gehiago. Beisel aise utzi
zuen atzean txinatarrak, eta mun-
duko marka berria jarri: 4.28.43.
Hori, 16 urterekin. Fenomeno bat
jaio dela esatea gutxi esatea da.

Eguneko azken finalean, Aus-
traliak lortu zuen urrea emaku-
mezkoen 100 metroko txandaka-
koan. Gaur lau final jokatuko
dira: tximeleta 100 metro eta 400
metro emakumezkoetan, eta 4 x
100 libreak eta 100 bular estiloan
gizonezkoetan.

Michael Phelps, keinu serioarekin, proba bukatu ostean. BARBARA WALTON / EFE

Ryan Lochte, 400 
metro lau estiloetako
proban, atzo.
PATRICK B. KRAEMER / EFE
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G ustuko dut Londresko metroa. Hi-
riaren zainetan barrena altzairuz-

ko odola barreiatzen du. Nire garraio
txartelari kea dario, eta ni gustura noa
zuloan barrena ziztu bizian. Txiki eta ito-
garria da, eta ez du aire giroturik. Metro
bide zaharrenekin alderatuta, Bilbokoak
kirofano bat dirudi, garbi eta aseptiko.
Halere, ezin dut uka iPhone, iPad, iPod
eta bakartzeko beste hainbat gailuk xar-
ma pixka bat kendu diotela, baina, tira,
arrimatuz gero, alboan eserita eta zutik
doana entzuten ari den musikarekin
goza dezakezu.

Jokoen harira, egur asko jasotzen ari
da metro gaixoa. Ni ere gelditu nintzen
bost minutuz geldirik bi geltokiren albo-
an, baina halako uneei probetxua atera-
tzen jakin behar da. Harrigarria nola zen
posible bagoi batean ehun pertsona in-
guru egotea, eta inork ez elkarri begieta-
ra begiratzea. Bat gora begira, beste bat
behera, beste bat pixka bat okertuta...
Geometria mirari bat. Metroaren onena
jendea delako, eta jendea nekatuta
edota pentsamendurik sakonenetan
murgilduta dagoenean zelatatu deza-
kezulako. Herenegun, Uma Thurman

zelatatu nuen, esate baterako. Ziur nago
bera zela; bai, behintzat, 1,50 metro luze
bada. Beste ezagun batzuk ere ikusi di-
tut, baina horiekin ez dut hain garbi eu-
rak ziren edo ez.

Halako kontutxoengatik dut gustuko,
eta niretzat ere atsedenleku bilakatu
delako. Bertan gustura mugituko nin-
tzateke egunero, zuloan sartuta mun-
dua zelatatu eta doako prentsa horia
irakurtzen. Nire gaitzak badu izen ofizia-
la, badakit. Gero eta garbiago dut Dioe-
genes ez zela pitxar batean bizi, Lon-
dresko sotoan baizik.

‘Betweenland’
Imanol Magro

Diogenesen
sindromea

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

Ezagunagoa da nazioarteko he-
dabideetan Britainia Handikoe-
tan baino. New York Times-en iri-
tzi artikuluak idatzitakoa da.
2007an babes sozialeko bere etxe-
tik bota zuten —Olinpiar Hiria
dagoen lur sailetik gertu—, eta ez

zioten aurretik hitzarturiko kal-
te-ordaina eman, «beste 450 auzo-
kideei bezala». Jokoen aurkako
pentsamendu kritikoaren boze-
ramaile ofiziala da. Besteak beste,
Gamesmonitor.com webgunetik.
Hasi dira jokoak.Nola sentitzen zara?
Atsekabetuta. Iragan igandean,
justu bost urte bete ziren nire
etxea behartuta utzi behar izan
nuenetik. Horregatik, triste nago,

hasi berri den ekitaldi honek nire
komunitatea eta nire sustraiak
uztera behartu ninduelako. Baina
hori ez da nire atsekabe bakarra;
jokoen aitzakian gauza txar
gehiago egin dira onak baino. 
Jokoek «arrasto ona» utziko dutela
nabarmendu dute agintariek.
Ez da ona izango, eta okerrena da
jarduera txarrak ez direla orain
amaituko. Asko hitz egiten dute
kirol arrasto onaz, baina hori ere
ez da egia. Azpiegitura horiek jen-
de jakin batek bakarrik erabili
ahal izan dituelako, eta ez txiroe-
nek. Halaber, badiote Ekialdeko
Londresi jokoek mesede egingo
diotela, baina hori ere gezurra da.
Alderdi horrek bilakaera propioa
zuen, eta, jokoekin, bertako jen-
dea paretik kentzea lortu dute.
5.000 lagunetik gora etxetik kan-
poratu dituzte, eta jende horrek
ez du aski izan konpentsazioekin
etxe berrietan jarraitzeko. Nego-
zio bat dira: eraikuntza samalda-
kakoa, telebista eskubideak, Jo-
koak saldu egin dituzte, mar-
kak… Jokoak ez dira giza ekitaldi
bat.
Aldaketa demografiko handia da.
Prozesuaren zati bat da. Etxeak
enpresek erosi dituzte, eta erren-
tan bizi zirenak kalera joan dira.
Jokoak Stratfordeko alderdia al-
datzeko izan ziren; baina, orain,
Carpenters Road-en beste 150 fa-
milia kaleratu behar dituzte. Zer
etorriko den asmatzea ez da zaila,
eta gure borrokak hor jarraitzen
du. Agian, hamar urte barru izan-
go da, baina aldaketa samaldaka-
ko horrek jarraitu egingo du.
Orain, jokoen alde polita ikusten
ari gara: kirolariak… baina gero
etorriko dira burukominak. Agin-
tariei bost axola die zer gertatuko
den bere etxetik botatako jendea-
rekin. Prozesuak eskuetatik ihes
egin die, eta, orain, agintariak

eraikuntza interesak dituzten en-
presen atzetik doaz.
Olinpiar gunera joan al zara?
Toki hori ez da inoiz nire etxea
izango. Ni handik bost kilometro-
ra bizi naiz orain. Oraingo horre-
kin nik ez dut harremanik. Hale-
re, aurreko batean elkarrizketa
baterako joan nintzen hara, eta

garai batean joaten nintzen den-
da txikietako batera joan nintzen,
eta dendariak esan zidan nego-
zioa ixteko zorian zegoela. Etxe
berrietako jendeak ez du auzoko
bizitza egiten, dena olinpiar gune-
an erosten dute. Jokoak mesede-
garriak balira, bertako jendeak ez
luke ihes egin beharko. 
«Ihes» egin diozu?
Bai. Oraingoz, krisiak ez die la-
guntzen espekulatzaileei, baina
apurka bertako jendea kanpo-
rantz bidaltzen ari dira. Presioa
handia da, agintariek olinpiar gu-
nea gero eta gehiago zabaldu nahi
dutelako. Eraikuntza sektorean
interes handiak daude. Londres,
New York, Paris eta Berlin hiri
handiekin lehian dago, eta jende
hori erakartzeko tokia behar du.
Jokoak enpresa handien nego-
zioa dira; begira, bestela, Mc Do-
naldsekin egin dutena, milioiak
inbertitzen obesitatearen aurka-
ko kanpainetan, eta, gero, kolpe-
tik, halako enpresa baten dirua
onartu dute.

Julian Cheyne
Olinpiar Jokoen aurkako ekintzailea

Duela bost urte etxetik bota zuten olinpiar gunea
eraikitzeko,eta orduan hasitako protesta bideak jokoen
aurkako mugimenduko bozeramaile bilakatu du.

«Agintariei bost 
axola die etxetik 
bota duten jendea»

IMANOL MAGRO
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pEtxean,mutu.
«Hedabide britainia-
rrek ez gaituzte aipa-
tzen.Harreman
gehiago dut nazioar-
teko kazetariekin.He-
mengo biztanleek ez
dute jokoekiko ahots
kiritikorik entzuten».

«Jokoak ez dira 
giza ekitaldi bat,
negozio handi 
bat baizik»

«Agintariak 
eraikuntza interesak
dituzten enpresen
atzetik doaz»
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M alkoak ere ez dauzkat urruti». Or-
durako malko pare bat galtzetan

galduta zeudela, horrela aitortu nion
lankideari. Ez nion entzuten telefonoz;
ez nekien oso ondo zer esaten ari nin-
tzen. Baina sentimenduek uste dut as-
matu zutela Londrestik Euskal Herrira
arteko bidea egiten. «Segi horrela goza-
tzen eta gozarazten. Musu handi bat!».
Arrebaren mezua, segidan. Barrua mu-
gituta, berriz ere. Eta olinpiar estadioa,
dantzan. Ez nuen uste pertsona bakar
baten barruan hainbeste sentimendu
egon zitezkeenik pilatuta. Bozgorailue-

tatik The Basque Country noiz entzungo
zain pasatu nuen iluntze guztia. Baina
ametsen txokoan baztertu nuen une
hori. Kosta zitzaidan errealitatea eta fik-
zioa bereizten. Pentsa, ondoan neuzkan
kazetari estatubatuarrekin ere lotsarik
gabe azaleratu nituen barruan nituen
sentimenduak. Hitz askorik egin gabe,
elkarri ulertu geniola uste dut. Ezer iza-
tekotan, horixe izango da Olinpiar izpiri-
tua.

Eta zer esan Olinpiar Jokoetako hasie-
ra ekitaldiaren aurretik Iban Sanz iruin-
darrarekin igaro nituen uneez... Eskerrik

asko, Iban, ate guztiak irekitzeagatik. Es-
tadioaren barrunbeetaraino eraman
ninduen, lanean hasi baino bizpahiru
ordu lehenago. Gonbita ere egin zidan
gero, parranda giroan haiekin joateko.
Oiana Blancoren atzo goizeko borroka
gogoan, asmatu nuen ezetz esaten. Eta
eskerrak.

Begiak irekita lo egin nuen ostiral ilun-
tzean, irribarrea ahotik kendu ezinik.
Txoko txiki batean, hortxe gordeta egon-
go da betiko Londresko Olinpiar Jokoen
hasiera ekitaldiko sentimenduen pilake-
ta hori.

‘Off the record’
Unai Zubeldia

Betiko
gordeta

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

B este kontzertu baten pa-
rekoa da hau niretzat».
Horrela hasi du kontake-

ta. «Harrigarria; txundituta nago.
Horrelakorik ez nuen bizi izan
inoiz. Ezin dut sinetsi». Olinpiar
Jokoen hasiera ekitaldia amaitu
berritan egindako adierazpenak
dira horiek. Bospasei ordu daude
bien artean. Iban Sanz iruinda-
rrarenak dira hitzak. «Sanduze-
laikoa naiz ni, ez ahaztu hori ze-
haztea». 1975ean jaioa da, eta due-

la zortzi urte iritsi zen Londrese-
ra, 2004an. Ingeniaritza ikasketak
amaituta zegoen ordurako. «Eta
lanean ere igaro nituen urte ba-
tzuk». Baina musikarekin gozatu
nahi zuen. «Iruñean eta Donos-
tian ezin nuen egin musika mo-
dernoko goi mailako ikasketarik,
eta horregatik etorri nintzen Lon-
dresera. Musikaren heziketarako
beste ikasketa batzuk ere egin ni-
tuen gero, irakasle izateko; eta,
orain, bateria jotzeaz gain, 
16-18 urte arteko gazte batzuen
musika irakaslea ere banaiz».

Jauzi handi samarra dago Iru-
ñeko Sanduzelai auzotik Londre-

sera musikari segika joatetik jo-
koetako hasiera ekitaldian parte
hartzera. Baina erraz lotu ditu is-
torioaren bi puntak. «Lewis Tur-
ner gitarra jotzaile handiarentzat
jo izan dut bateria; disko bat ere
kaleratu genuen duela bi urte, eta
haren baxu jotzailearen bidez iri-
tsi zitzaidan aukera beste hainbat
kontzertutan parte hartzeko».
Ikasketen amaierako ekitaldian
ezagutu omen zuten elkar. «Hark
ezagutzen zuen Lewis Turner;
biok elkartu beharra geneukala
esan zion, eta haren bidez iritsi zi-
tzaidan gero musika eskolara
mezu elektronikoa, hasiera eki-
taldian aritzeko gonbidapenare-
kin». Bi proba egin zizkioten au-
rretik. «Eta balekoa nintzela era-
baki zuten».

Azalpen lasai horien ondoren,
ordea, ezinegon handiarekin ze-
goen Sanz inaugurazio ekitaldia

amaitu berritan. «Baina ikusi
duzu Muhammad Ali? Gertu-ger-
tu eduki dut; zuhaitzaren ondoan
nengoen ni, eta ia-ia ukitzeko au-
kera ere izan dut. Eta musika? Eta
su ikuskizuna? Eta argia? Eta jen-
dea?». Inaugurazio ekitaldian
izan ziren gehienen moduan, bere
onetik aterata zegoen iruindarra.
Une bat azpimarratzeko eskatu-
ta... «Aliren ondoan egon naize-
nekoa, zalantzarik gabe. Harriga-
rria izan da». Ekitaldia barrutik
nola bizi izan duen galdetu, eta hi-
tzak falta zitzaizkion Sanzi. «Su-
rrealista da hau. Telebistan ikusi
izan ditut horrelako ekitaldiak,
eta, bat-batean, guztiaren erdi-er-
dian ni». Barrez lehertzen hasi
zen nafarra.

Euskal Herrira bisitan
«Egunez, irakaslea; eta gauez, he-
avya». Horrela definitu du Sanzek
bere burua. «Izan ere, musikatik
bizi daiteke, baina bateriatik, ez».
Londresko pubetan kontzertu as-
ko emandakoa da. «Baina orain
dezente zaila dago egoera, bai
Euskal Herrian, bai hemen, Lon-
dresen. Egunero dago jan beha-
rra, ordea». Etxea ez dauka ahaz-
tuta. «Gabonetan beti joaten naiz
hara, familiari bisita egitera». Ira-
kasle lanetan ari denez, eskuraga-
rriagoa da orain bidaia. «Lehen,
kontzertuz beteta edukitzen nuen
uda eta Gabon inguru guztia».

Olinpiar estadioan sartuta, gu-
txi batzuen esku dagoen pribile-
gioa izanda... Nahitaezkoa da on-
dorioa: kirola gustuko izango
duzu, noski! «Kirola asko gusta-
tzen zait, pilota bereziki, pala, bai-
na olinpiar kirolak ez zaizkit
hainbeste gustatzen». Estadioa-
rekin maiteminduta geratu zen,
ordea. «Ohiko beste kontzertu
bat» ematera joan, eta txora-txora
eginda joan zen etxera.

Hasiera ekitaldiak izan zuen euskal ukitu txiki bat,
Iban Sanz iruindarrak parte hartu zuelako, musikari
gisa. Muhammad Alirekin geratu zen txundituta.

«Surrealista da hau» 
Iban Sanz, danborrarekin, herenegun, Londresko Olinpiar Jokoetako inaugurazio ekitaldian. IBAN SANZ

Aipatzekoa.
p2004ko bidaia.
Euskal Herrian musi-
karen bidetik etorki-
zun handirik ez zeu-
kala hartu zuen Iban
Sanzek Londresera-
ko bidea. Musikako
irakasle lanetan da-
bil orain, eta gehien
ordaintzen dionaren
bateria gisa ere bai.
«Onartu beharra
daukat: mertzena-
rioa naiz ni».
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Igeriketa
p400 METRO ESTILOAK (G)

DFinala

1. Ryan Lochte (AEB) 4.05,18

2. Thiago Pereira (Brasil) 3,68ra

3. Kosuke Hagino (Japon.)3,76ra

p400 METRO ESTILOAK (E)

DFinala

1. Ye Shiwen (Txina) 4.28,43

2. Elisabeth Beisel (AEB) 2,84ra

3. Li Xuanxu 4,48ra

p400 METROAK (G)

DFinala

1. Sun Yang (Txina) 3.40,14

2. Taehwan Park (H.Korea)1,92ra

3. P. Vanderkaay (AEB) 4,55era

p4X100 LIBREAK (E)

DFinala

1. Australia 3.33,15

2. Herbehereak 0,64ra

3. AEB 1,09ra

Olinpiar tiroa
p10 METRO KARABINA (E)

DFinala

1. Yi Siling (Txina) 502,9 puntu

2. Silvia Bogacka (Pol.) 502,2

3. Yu Dan (Txina) 501,5

Judoa
p60 KILOZ AZPIKOA (G)

DPodiuma

1. Arsen Galstian (Errusia)

2. Hiroaki Hiraoka (Japonia)

3. Felipe Kitadai (Brasil)

3. Rixod Sobirov (Uzbekistan)

Arku tiroa
pTALDEKAKOA (G)

DPodiuma

1. Italia

2. AEB

3. Hego Korea

Esgrima
pFLORETEA,BANAKA (E)

DPodiuma

1. Elisa Di Francisca (Italia)

2. Arianna Errigo (Italia)

3. Valentina Vezzali (Italia)

Halterofilia
p48 KILOZ AZPIKOA (E)

DPodiuma

1. Mingjuan Wang (Txina) 205 k.

2. Hiromi Miyake (Japonia) 197 k.

3. C.-H. Ryang (I. Korea) 192 k.

Laburrak
pTenisa. Roger Fe-
der suitzarrak hiru
set behar izan zi-
tuen, lehen kanpora-
ketan Alejandro Fa-
lla kolonbiarrari ira-
bazteko: 6-3, 5-7 eta
6-3. Serena Williams
estatubatuarrak, be-
rriz, aise hartu zuen
mendean Jelena
Jankovic serbiarra:
6-3 eta 6-1.
pJauziak. Gaur hasi-
ko da jauzien lehia,
eta, berriz ere, Txina-
ko jauzilariak dira fa-
borito domina ia
guztiak irabazteko.
Pekinen, zazpi iraba-
zi zituzten; guztiak,
bat ez beste.
pGimnastika artis-
tikoa. Bihar eta etzi
jokatuko dira gim-
nastika artistikoko
taldekako finalak, gi-
zonezkoetan zein
emakumezkoetan
(17:30).

Finalak
12:45. Tiroa.10 metro airezko pis-
tolarekin (E).
13:00. Txirrindularitza.Errepide-
koa (E).
15:00. Tiroa.Skeet-a (E).
16:00. Jauziak.Hiru metrokoa. Bi-
nakakoa (E).
17:00. Judoa.-52 kilo (E).
19:00. Arku tiroa.Taldekakoa (E).
20:10. Esgrima.Sablea. Banaka-
koa (G).
20:30. Igeriketa.100 metro txime-
leta estiloan (E).
21:11. Igeriketa.100 metro bular
estiloan (G).

21:18. Igeriketa.400 metrokoa (E).
22:00. Igeriketa.4x100 metro
txandaka, estilo librean (G).
16:00 (bihar). Jauziak.Hamar
metrokoa. Binakakoa (G).
17:30 (bihar). Gimnastika artisti-
koa.Taldekakoa (G).
20:40 (bihar). Esgrima.Ezpata.
Banakakoa (E).
20:43 (bihar). Igeriketa.200 me-
trokoa (G).
20:51 (bihar). Igeriketa.100 metro
bizkar estiloan (E).
20:58 (bihar). Igeriketa.100 me-
tro bizkar estiloan (G).
21:15 (bihar). Igeriketa.100 metro
bular estiloan (E).

Euskal herritarrak
10:30-17:10. Judoa.Sugoi Uriarte
(-66 kilo).
14:30. Piraguismoa.Ander Elosegi
(C1 eslaloma). Sailkatzekoa.
17:15. Eskubaloia.Espainia-Serbia
(gizonezkoak).
20:45. Futbola.Espainia-Hondu-
ras (gizonezkoak).
10:00 (bihar). Tiroa.Juanjo Aran-
buru (Skeet-a). Lehen txanda.
10:30-17:10 (bihar). Judoa.Kiyoshi
Uematsu (-73 kilo).
13:00 (bihar). Bela. Iker Martinez
eta Xabi Fernandez (49er). Lehen
bi estropadak.

15:12 (bihar). Piraguismoa.Maia-
len Chourraut (K1 eslaloma).
17:15 (bihar). Eskubaloia.Fran-
tzia-Espainia (emakumezkoak).

Telebistak
La1. 10:00.15:00 arte zuzenean,
eta gero 16:15etik 21:30era.
Teledeporte. 09:30.00:15 arte
zuenean.
France2. 11:45. 13:00 arte zuzene-
an. Gero, 17:30etik 20:00etara, eta
20:35etik 01:00etara.
France3. 09:00.12:00 arte zuze-
nean. Gero, 12:55etik 17:35era, eta
19:55etik 20:35era.

JEmaitzak

1.Txina 4 0 2 6
2.Italia 2 2 1 5
3.AEB 1 2 2 5
4.Brasil 1 1 1 3
4.Hego Korea 1 1 1 3
6.Australia 1 0 0 1
6.Kazakhstan 1 0 0 1
6.Errusia 1 0 0 1
9.Japonia 0 2 0 2
10.Kolonbia 0 1 0 1

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G. Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.
10.Herbehereak 0 1 0 1
10.Polonia 0 1 0 1
10.Errumania 0 1 0 1
14.Belgika 0 0 1 1
14.Hungaria 0 0 1 1
14.Norvegia 0 0 1 1
14.Ipar Korea 0 0 1 1
14.Serbia 0 0 1 1
14.Uzbekistan 0 0 1 1

JDominak

G
Yi Siling tiro-jaurtitzaile txinatarrak izan du ohorea
Londresko Olinpiar Jokoetako lehen urrezko domina
kolkoratzeko. Yi 10 metroko airezko karabinan nagusitu

zen. Argazkian, Yi, negarrez, podiumean. DENNIS M. SABANGAN / EFE
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Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

H emeretzi urte zituen
mundua hegazkinez
gurutzatzeko aukeratu

zutenean; 100 metroko Espainia-
ko errekorra bi aldiz hobetu zuen
urtean. «Olinpiar Jokoak egon
daitekeen gauzarik handiena
dira. Kirolari orok joan beharko
luke bizitzan behin jokoetara»,
azaldu du Josemi Espinosak, mi-
resmenez (Bilbo, 1945). Han lortu-
riko markekin ez zen gustura gel-
ditu; harrigarria zenbakietarako
duen memoria, baina bizitzako
esperientzia hura eta ezaguturi-
ko jendea ez ditu ahaztu. «Niri ki-
rolak eman didan gauzarik balio-

tsuena lagunak dira. Eta Tokion,
olinpiar elkartean, kirolariak el-
kartzen ginen lekuan zegoen la-
gunarte giroa ahaztezina da». 

Lagun horien artean ageri da
Gary Ilner, Tokion bi urrezko do-
mina irabazi zituen igerilaria.
«Nire txandan igeri egin aurretik
ezagutu nuen; igerilari bikaina.
Laugarren izan zen azkenean.
Oraindik ere, Facebook bidez tra-
tua dut harekin». Halere, miretsi,
Don Shollander handia miretsi
zuen, lau urrezko domina irabazi
zituen estatubatuarra. Bere lana-
ren inguruan, berriz, ezin oroitza-
pen ona izan. «Ni ez nintzen gus-
tura gelditu nire lanarekin: 
57,4 egin nuen, eta nire markarik
onena 55,8 zen. Nire markarik
onena berdindu izan banu, fina-
lerdietan sartuko nintzen». Kro-
nometratze elektronikoa izan
zuen lehen txapelketa izan zen,
eta Espinosa 44. izan zen 100 me-
troko proban parte hartu zuten 66
igerilarien artean. Astebete gero-
ago, 4x100 estiloetako proban par-
te hartu zuen, eta lan txukunagoa
agin arren, Espainiako laukoteak
ez zuen lehen galbahea pasatu. 

Tokiora iristeko, egun osoa bai-
no gehiago behar izan zuten, eta
oraindik gai da sei eskala izan zi-
tuen bidaia buruz errezitatzeko:
«Madril, Teheran, Calcutta, Kara-
chi, Bangkok, Saigon eta Tokio.
Hegazkinean 52 kirolari eta 55 or-
dezkari gindoazen. Ordezkari
asko beharrezkoak ziren, egia da,
baina denak… Pentsa, militar
bat, nonbait inoiz loriaturiko mi-
litarrik gazteena omen zen, desfi-
lea antolatzeko eraman zuten».
Desfilean egon zen bilbotar gaz-
tea. «‘Soldaduska egin duzuenak
barnealdean jarri, kamerak hor
daude eta’, agindu zigun. Alfe-
rrik; gero ez zen inolako funda-
menturik egon [barrez]». 

Lehen egunean,errieta
Tokiora iritsi berritan, Espinosak
«parrandatxoa» egin zuen talde-
kide batekin, eta entrenatzailea
logelan zain zuten itzuli zirenean.
«Zera esan zidan, eta jota utzi nin-
duen: ‘Ez dut gustuko errieta egi-
terik, eta are gutxiago merezi
izandako zerbaitegatik errieta
egitea’. Oraindik ere gogoraraz-
ten dit. Baina tira, astebete falta
zitzaigun lehiatzen hasteko». Me-
troaz oroitzen da, eta maparen
zati batzuk ditu oraindik buruan:
«Hiri erraldoia da. Ginsa erdial-
dea zen; Sakusa, parranda lekua;
eta Shibuia, olinpiar gunea».

Tokiori buruz hitz egitean, bai-
na, kaleak baino gehiago, jendea
du gogoan. «Oso adeitsuak ziren.
Gogoratzen naiz igerilekurako sa-
rreran jendetza gure zain egoten
zela, argazki bat ateratzeko. Zer
jakingo zuten gu nor demontre gi-
nen! Ezta txandalean zer jartzen
zuen ere. Gero, bi edo hiru egune-
ra, argazkiarekin itzultzen ziren
guri eman eta euren etxera gonbi-
datzeko». Hiru aste egin zituen
Tokion, eta Japoniako kultura
pixka bat ezagutzeko baliatu
zuen. «Orain joango banintz, arre-
ta handiagoa jarriko nuke, baina
orduan 19 urte baino ez nituen». 

Igerilariak 1968an utzi zion
lehiatzeari, Mexikoko Olinpiar Jo-
koetatik «merezita» kanpo gelditu
ondoren. «Ez nintzen behar adina
entrenatu», aitortu du. Gero, wa-
terpolo epaile izan zen, eta egun,
Euskal Igeriketa Federazioko kide
da; «baina laster utziko dut», ira-
garri du. Erretiroa hartuta dago,
Michael Phelpsek txunditzen du,
urteak daramatza «buru-belarri»
euskara ikasten, eta solaskide oso
atsegina da. 

Tokioko argazkiak
Josemi Espinosak 1964ko Olinpiar Jokoetan igeri
egin zuen, eta markarekin gustura gelditu ez arren,
ez ditu ahaztu egun haiek, ezta eginiko lagunak ere.
«Pribilegiatu bat naizela uste dut. Kirolari orok joan
beharko luke bizitzan behin jokoetara».

Josemi Espinosa, Leipzigen eginiko Europako Txapelketan. JOSEMI ESPINOSA

Gogoratzekoak
pHegaldia. Egun
bat baino gehiago
behar izan zuen Ja-
poniara iristeko, eta
sei eskala egin: Ma-
dril, Teheran, Calcu-
tta, Karachi, Bang-
kok, Saigon eta To-
kio.
pMarka txarra. 44.
izan zen 100 metro-
ko proban, 57,4ko
markarekin. Bere
markarik onena egin
izan balu (55,8), hiru
finalerdietako bate-
an sartu izango zen.

Madril,Teheran,Calcutta,
Karachi,Bangkok,Saigon
eta Tokio.Horra gure
joanekoa hegazkinez»
JOSEMI ESPINOSA
Atleta ohia

‘‘
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Urrezko bederatzi domina
eta zilarrezko bertze bi 
irabazi zituen Paavo Nurmi 
atleta finlandiarrak. BERRIA

F inlandiar hegalaria. Goitizen horre-
kin ezaguna zen Paavo Nurmi (Tur-

ku, Finlandia, 1897- Helsinki, 1973). Zor-
tzi urtean, urrezko bederatzi domina lor-
tu zituen atleta horrek Olinpiar
Jokoetan, eta sari horiek eman zizkioten
Nurmiri hegalak. Zilarrezko bertze hiru
ere irabazi zituen. 1924. urteko Parisko
Olinpiar Jokoetan bakarrik, urrezko bost
domina eskuratu zituen, eta garaipen
horien eskutik, betirako mito bilakatu
zen kirolaria.

Sorterriko negu gorriek eman zioten
Nurmiri gero pistan erakutsi zuen inda-

rra. Haren familiak basoan zuen etxean
hazi zen. Parisen, 3.000, 1.500 eta
5.000 metroko lasterketetan nagusitu
zen, bertzeak bertze. Azken bien artean
ordubete baino ez zuen izan atseden
hartzeko.

1920ko hamarkadan,kirolariek ez zi-
tuzten egungo baliabideak,eta lasterke-
tan denbora beren alde erabili ahal iza-
teko,kronometroa eramaten zuen beti
ezkerreko eskuan,indarrak neurtu eta
beren erritmoa ezarri ahal izateko aurka-
rien aurrean.1952an,bere herriko jokoe-
tan,zuzia estadiora sartu zuen Nurmik.

Atzera begira 

D1924
Paavo Nurmi



Pulaku albaniarra kanporatu
dute,dopinagatik
HALTEROFILIA›Nazioarteko
Olinpiar Batzordeak (NOB) Lon-
dresko Jokoetatik kanpo utzi du
Hysen Pulaku pisu-altxatzaile
albaniarra, joan zen uztailaren
23an egin zioten dopin kontrol
batean estanozolekin positibo
eman baitzuen. Orain, Nazioar-
teko Halterofilia Federazioaren
zigorra jasoko du.

Txinak indartsu ekin dio lehiari, eta lehena da
sailkapenean, lau urre irabazita
DOMINAK›Orain dela lau urte Pekinen bezala,Londre-
sen ere dominen sailkapena irabazteko hautagairik sen-
doena dela erakutsi du Txinako selekzioak lehen lehia-
keta egunean.Txinatarrek sei domina irabazi dituzte ja-
da; horietatik lau,urrezkoak.Beste bi dominak brontzez-
koak dira.AEBetako selekzioak,haien aurkari nagusiak,
bost domina lortu ditu,baina bakarra urrezkoa.

Italiak hiru domina irabazi ditu 
floreteko emakumezkoen banakakoan
ESGRIMA›Italiako esgrima selekzioak emaitza histori-
koa lortu zuen atzo floreteko emakumezkoen banaka-
koan, herrialde horretako kirolariek eskuratu baitzituz-
ten urrezko, zilarrezko eta brontzezko dominak: Elisa di
Franciscak, Arianna Errigok eta Valentina Vezzalik. Vez-
zalik podiumeko hirugarren koskarekin konformatu
behar izan zuen, azken hiru Olinpiar Jokoetan koska
gorenera igo ondoren.

A
Eta nik zer egitea nahi duk? Horixe dirudi ari zaiola esaten
Beatriz Piron pisu-jasotzaile dominikarra harmailetan dagoen haren

entrenatzaileari. Pironek bederatzigarren postuarekin konformatu behar
izan zuen 48 kiloz azpiko mailan. KERIM OKTEN / EFE

DLaburrak

A
Jokoen aurkako
manifestazioa 
PROTESTAK›500
lagunek parte hartu
zuten atzo Londre-
sen egin zen mani-
festazioan. Olinpiar
Jokoen «merkanti-
lismoa eta hiproke-
sia» salatu zuten.

AzkenaDberria
2012ko uztailaren 29a

O linpiar Jokoek ekonomian eta
batez ere Londres ekialdea  gara-

tzeko planetan eta etxebizitzen prezio-
etan  zer efektu izango duten oraindik
ikusteko dago, baita egindako inber-
tsioa bertako jendearentzat lagungarria
izango ote den ere.

Olinpiar ingurunea dagoen auzoa,
Stratford, eta orokorrean E15 posta-
kode ingurua Londresko  auzo txiroene-
takoa bat da: council-estate edo 
udalaren laguntzarekin eraikitako etxe-
bizitza asko daude, bloke handiak,
immigrazio handia egon zenean eraiki-
takoak asko, Londres mendebaldeko

Victoriar garaiko etxe dotoreekin alde-
ratuz aski ezberdinak. Olinpiar Jokoen
helburuetako bat Londresko inguru hori
birmoldatu eta erakargarriagoa egitea
bazen ere, oraindik ere Stratford ingu-
ruan etxebizitzen salneurriak Londresko
batez bestekoa baino %30 baxuagoak
dira.

Olinpiar inguruko auzoetako etxeen
balioa igotzen hasi bada ere , oraingoz
igoera oso apala izan omen da. Higiezi-
nen agentzia askotan esan didate joko-
ak bukatu arte jendea etxeak saldu
gabe zain dagoela orduan prezioak igo
ahal izango dituztela pentsatuz; bitar-

tean, turisten poltsikoak husten ari dira,
alokairu garestiak kobratuz.

Adibidez, 3.000 etxe inguru eraiki
dituzte atletentzat. Olinpiar Jokoak
bukatu ondoren, etxeen erdiak prezio
zentzudun eta gehiengoak erosi ditza-
keen salneurrietan salduko dituztela
esan dute. Beste erdiak, aldiz, arabiar
estatu burujabeetako eraikuntza-
enpresa batera joan omen dira.

Ea mamu-herri batekin ez duten
bukatzen, aberatsen edo aberats izan
nahi dutenen kodizia eta herriaren inte-
resa ez doaz bat eta. Ez zen lehenengo
aldia izango.

‘London calling’
Garazi Goia

Gero, zer?
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Yannic Agnel frantziarra, atzo, garaipena ospatzen. HANNIBAL / EFE

Bitik bi 
Ez Lochte eta ez Phels,Agnel da,oraingoz,igeriketako izarra.

Bi final jokatu ditu,eta biak irabazi.Azkenekoa,atzo,

200 metro libreetan.Lochtek ez zuen dominarik lortu D05

U rte gutxi gelditzen direla iragarri
dute biomedikuek, biomekanika-

riek eta fisiologoek. Mugara iristear dau-
dela kirolariak. Apurtu beharreko mar-
kak eta egin beharreko berriak apurtuak
eta eginak egongo direla 7,44 eta 10,55
urte barru. 1896an, Aro Modernoko le-
hen Olinpiar Jokoetan, aztertu dituzten
diziplinetan, gizakiak eman zezakeena-
ren %75 zuen emanda. Egun, Londres-
ko Olinpiar Jokoak hasi aurretik, %99
zuen emanda. Mugan dago, eta iritsiko
da eguna gehiago eman ezinda gelditu-
ko dena. Goia jota. Sabaiaren kontra.

Kirolaren Biomedikuntza eta Epide-
miologiaren Frantziako Ikerketa Zentro-
ak egindako lanaren emaitza da, baina
arlo horretako ikerlari gehienak bat da-
toz diagnosi horretan. Dopinik gabe eta
aurrerapen teknologikorik gabe, muga
hurbil dago. Horregatik aipatzen dira
orain askotan genetikoki aukeratutako
atletak, denbora eta distantzia milise-
gundo eta milimetrotan neurtzen hasi
beharra, zoru berriak, NASAk diseinatu-
tako oinetakoak...

Ye Shiwen txinatarrak 16 urte ditu. 1,70
metro da luzean, eta ez du alboan di-

tuen kontrario horien gorpuzkera sen-
dorik eta muskulurik. Esku eta hanka
handiak zituelako aukeratu zuten Txina-
ko Gobernuko hautatzaileek igeriketa-
rako. Urrezko domina irabazi du lau esti-
loetako 400 metrokoan, eta gaindiezi-
na zirudien muga apurtu: azken luzea
Ryan Lochtek baino azkarrago osatu
zuen —modalitate berean urrezko do-
mina irabazi zuen gizonezkoa da hura—.
«Uste dut asko dudala hobetzeko eta
ikasteko oraindik», esan du Yek umil eta
xalo. Mugari diogun beldurra baita bat,
eta beldurraren muga, bestea.

‘Citius, altius, fortius’
Enekoitz Telleria

Mugaren
mugetan

berria
2012ko uztailaren 31
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Piraguismoa DDenborarik onena eginda

sailkatu da Chorraut finalerdietarako.

Tiroa DAranburuk oso zail du finalean 

eta diplomen lehian sartzea.

Gimnastika DTxinak irabazi du berriz 

ere urrea gizonezkoen taldekakoan.

www.berria.info/londres12
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Unai Zubeldia    Londres
,Berriemaile berezia

«Entrenamenduetan egiten duen
jaitsiera horietakoa egiten badu,
finalean egongo da». Jokoetara
abiatu aurretik argi hitz egin zion
BERRIAri Xabier Etxaniz Espai-
niako piraguismo selekzioko hau-
tatzaileak. «Eta erabat jaitsiera
ona egin ez badu ere, konfiantza
handia emango dio emaitzak».
Atzo iluntzekoa da hausnarketa
hori. Maialen Chourraut lasarte-
arrak denborarik onenarekin lor-
tu zuen K-1eko finalerdietarako
txartela. Rankineko bigarren
postuan egoteak ematen duen se-
gurtasunarekin, lehen jaitsiera
ona egin zuen lasartearrak, eta
berehala eskuratu zuen etziko fi-
nalerdietara pasatzea. «Akats ba-
tzuk egin ditu, baina garrantzi-
tsua zen jokoetako presioarekin
eta inguruko zaratarekin lehen
jaitsiera ona egitea, ondo hastea».
Esan eta egin.

21 piraguistak ekin zioten lehia-
ri, eta, bezperan gizonezkoen C-1

mailan gertatu bezala, bi jaitsiera
egin ahal izan zituen bakoitzak.
Hamabost denborarik onenak,
aurrera; sei kaskarrenak, etxera.
Akatsik ez egitea zen helburua,
eta laugarren atea ukitu bazuen
ere (bi segundoko zigorra), oso jai-
tsiera azkarra egin zuen lasartea-
rrak. 96,75 segundo. Urrezko domi-
na ez luke urruti izango etzi den-
bora horrekin. Bi segundoko zigo-
rra gehituta, 98,75. Ordura arteko
denborarik onena zen Chourrau-
tena, eta Jana Dukatova eslova-
kiarrak ere ez zuen ondu gipuzko-
arraren marka; rankineko lehen
zerrendaburua da eslovakiarra.

Ospatzeko,«ezer ez»
Lehen jaitsierako denborak kon-
tuan hartuta, bazegoen ezusteren
bat edo beste. Corinna Kuhnle
austriarrak, rankineko hiruga-
rrenak, denborarik onenen arte-
an 16.a zuen; eta Jessica Fox aus-
traliarrak, bosgarren zerrenda-
buruak, 18.a. Baina bigarren jai-
tsierak jarri zuen bakoitza bere le-
kuan, eta faborito guztiek egin
zuten aurrera. Chourrauten ka-
suan, bigarren jaitsiera hori ez
zen oso ona izan (107,91). «Ospa-
tzeko ezer ez dago oraindik; hasie-
ra besterik ez da hau». Hausnar-
keta zentzuduna egin zion Etxani-
zek BERRIAri. Baina maila bikaina
ematen ari da gipuzkoarra, eta
ilusio ikaragarria sortu du. «Fina-
lerdietan seguru jokatuko du, eta
finalean emango du dena».

Ilusioa sortu du
Maialen Chourrautek denborarik
onena eginda lortu du etziko
finalerdietarako txartela,
K-1 mailan. Domina lortzeko
erronka indartu du emaitzak.

Euskal kirolariakDPiraguismoa

Maialen Chourraut, ahalegin betean, atzo, K-1 mailako sailkapenean. ORESTIS PANAGIOTU / EFE

Ander Elosegi, herenegun, C-1-eko sailkapenean. O. PANAGITU /EFE

Sailkapena
1. M.Chourraut 

(Espainia)              98,75

2. Lizzie Neave 

(B. Handia)           0,17ra

3. M.C.Giai Pron 

(Italia) 0,91ra

4. Jessica Fox 

(Australia)            1,58ra

5. Stepanka Hilgertova

(Txekia)                  2,00ra

6. Jana Dukatova 

(Eslovakia)         2,62ra

7. Corinna Kuhnle 

(Austria)                3,02ra

8. Jasmin Schornberg 

(Alemania)        3,39ra

«Dominen
borrokatik gertu
egon naiteke»

U. Z. Londres
,Berriemaile berezia

«Badakit finalerdietan jaitsiera
garbia egiten badut, penalizazio-
rik jasotzen ez badut, finalean
egongo naizela». Konfiantzaz gai-
nezka iritsi zen Ander Elosegi
irundarra Londresera, eta are in-
dar handiagoa eman dio herene-
gun sailkapen fasean egindako
lan onak. «Lehen jaitsieran lortu
nahi nuen finalerdietarako txar-
tela, bigarrena lasaixeago egin ne-
zan». Eta hala egin zuen. 93,24 se-
gundo. Penalizaziorik gabe. Nahi-
koa eta sobera. «Gustura geratu
naiz lehen jaitsiera horrekin, eta,
nahita ere, tentsioa ez da berbera
behin helburua lortuta dagoene-
an». 96.60 bigarrenean. Bi jaitsie-
retan onena aukeratu behar ze-
nez (93,24), posturik onenetan sei-
garrenarekin sartu zen irundarra
finalerdietan, rankinean daukan
postu berberarekin, hain justu.

Christos Tsakmakis greziarra,
hamargarren zerrendaburua, fi-
nalerdietatik kanpo geratu zela
eta, haren lekuan, Kynan Maley
australiarra sailkatu zela, horixe
izan zen, agian, ezuste txiki baka-
rra. «Baina espero zirenak daude
finalerdietan; ez da ezusterik

izan». Hori bai, faboritoetako bi la-
rri samar ibili ziren lehen jaitsie-
ran. 17 piraguistetatik 12 sailka-
tzen ziren finalerdietarako, eta Mi-
chal Martikan eslovaquiarrak
denborarik onenetan 16.a lortu
zuen, ate bat igaro gabe utzita. 50
segundoko penalizazioa esan nahi
du horrek. David Florence etxeko
piraguista ere larri samar ibili zen
denborarik onenetan 13.arekin, fi-
nalerdietatik kanpo zegoelako le-
hen jaitsieraren ondoren. «Baina
erakutsi dute behar den momen-
tuan behar dena egiteko nolako
gaitasuna daukaten». Bigarren
txandari esker, denborarik onena
lortu zuen Martikanek (90,56), eta
bosgarrena Florencek (93,04).

Zortzi onenak,finalera
Elosegik atseden hartzeko balia-
tu zuen atzoko eguna, eta egurre-
an ariko da gaur. «Finalerdietan
oso kontzentratuta aritu beharra
daukat, eta, ondoren, finalerako,
finalerdietan egindako akats txi-
ki horiek zuzendu beharko geni-
tuzke. Hala eginez gero, dominen
borrokatik gertu egon naiteke».
Euskal Herrian 14:30 direnean ha-
siko dira finalerdiak, eta, sailka-
tuz gero, 16.06an finala. Hamabi
piraguista ariko dira finalerdie-
tan, eta zortzi onenak sailkatuko
dira finalerako.

Rankineko postuei begiratuta,
sei piraguista dira irundarra bai-
no apalagoak, eta lau utzi behar
ditu atzean. Gaur dago erantzun
beharra, ordea, eta, sailkatzeko-
an ez bezala, jaitsiera bakarra
izango da gaur, bai finalerdietan
eta bai finalean. Pekinen lauga-
rren amaitu ondoren, hazita iritsi
da Elosegi Londresera, eta ez du
urruti izango domina.

Sailkapenean
seigarren izan
ondoren, finalean
sartzen eta kolpea
ematen saiatuko da
gaur Ander Elosegi
C-1ean (13:30)
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Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

«Platerek batzuetan azpilak diru-
dite, eta beste batzuetan aspiri-
nak». Esaldi grafiko hori Juanjo
Aranbururena da, Londreserako
hegazkina hartu aurretik botari-
koa. Bada, atzo, banaka eta kaxa
berde batean baletoz bezala ikusi
zituen. Egunik okerrenean aspiri-
nak izan ziren, eta Irungo tiratzai-
leak 20. postuan bukatu zituen le-
hen hiru txandak. 69 plater apur-
tu zituen, eta finalean sartzeko
—lehen seiak sailkatzen dira—
zein diploma postuetatik bira gel-
ditu zen. Vincent Hanckok esta-
tubatuarrak, lehen sailkatuak, 74
apurtu zituen. Gaur, beste 50 pla-
teri egingo die tiro, berriro Royal
Artillery Barracksetan, baina ia
ezinezkoa dirudi Pekingo diplo-
ma berriro lortzea.

Aranburuk ez zuen bere eguna
izan. 36 parte hartzaileen artean
azkenetarikoa hasi zen, eta itxa-
ronaldiak ez zion mesederik egin.

Lehen 25 plateretatik 23 apurtu zi-
tuen, eta hasi eta berehala ikusi
zuen bere burua sailkapenaren
erdi aldean. 

Erdipurdi hasi arren, dena ez
zegoen galduta. Fin ibiliz gero, zu-
zen zitekeen. Baina ez, bigarren
txanda are okerragoa izan zen,
hiru kale egin baitzituen. Txan-
darik onena azkenerako utzi
zuen, eta bakarra huts egin zuen.
Orduan bakarrik erakutsi zuen
irundarrak bere benetako maila.
Miraririk ezean, bere postua ho-
betzea izango du gaur helburu ba-
karra, zaila izango baita aurretik
dituen aurkari askok kale egitea. 

Faboritoa,ondo
Erakustaldia eman zuena Han-
cock izan zen. Munduko txapel-
dun gaztearentzat platerak azpi-
lak izan ziren, eta bi diskoko tar-
tea ireki zuen Steffan Nilsson
suediarrarekiko, Anders Golding
danimarkarrarekiko eta Nasser
Al-Attiya qatartarrarekiko. Han-
cock tiralatzaile bikaina da; gune
militar batean bizi da, eta 50.000
plateretik gora apurtzen ditu ur-
tero. Ondo bidean, gaur urrezko
domina eskegiko du lepotik. Bi-
txia da laugarren sailkatuaren
kasua ere. Al-Attiya olinpiar txa-
pelduna izan zen orain lau urte
Pekinen, eta iaz Dakar Rallya ira-
bazi zuen autoen mailan. Mundu-
ko Rally Txapelketan parte har-
turikoa ere bada. 

Juanjo Aranburuk 20. postuan
bukatu du ‘skeet’-eko lehen eguna.
Gaur, azken bi txandak jokatuko
ditu, eta oso zail du finalean 
eta diplomen lehian sartzea.

Aspirinak izan ziren

Juanjo Aranburu, tiro egiten, atzo, skeet probako lehen txandan. IAN LANGSDON / EFE

Sailkapena
1. Vincent Hancock 

(AEB) 74 

2. Steffan Nilsson 

(Suedia) 72

3. Anders Goding 

(Danimarka) 72

4. Nasser Al-Attiya 

(Qatar) 72

5. Jan Sitxra 

(Txekia) 71

6. Abdullah Alraxidi 

(A. Emirerri B.) 71

7. Valeri Xomin 

(Errusia) 71

20.Juanjo Aranburu 

(Espainia) 69

DLaburrak

Martinez eta Fernandez
hamargarren postuan dira
BELA›Espero baino patalago
hasi dute Iker Martinezek eta
Xabi Fernandezek 49er mailako
lehiaketa. Lehen estropadan
oso atzean helmugaratu ziren,
hamabosgarren postuan. Biga-
rrengoan, berriz, hobeto aritu
ziren, baina ez ziren gai izan
aurrekoekin nor baino nor lehia-
tzeko. Seigarren amaitu zuten
azkenean estropada. Hala,
bi emaitzak kontuan hartuta,
hamargarren dira. Gaur jokatu-
ko dira 3. eta 4. estropadak.

Espainiari azken unean
ihes egin dio garaipenak
ESKUBALOIA›Jorge Dueñas
bilbotarrak entrenatzen duen
Espainiako selekzioak 18na
berdindu zuen atzo Frantziare-
kin, bigarren partidan. Espainia
beti joan zen aurretik, eta minu-
tu eta hamar segundoren faltan
bi gol zen aurretik (16-18). Fran-
tziak, baina, bi gol sartu zituen
azken txanpan, eta berdinketa
lortu. Nely Carlak hiru gol sartu
zituen, Eli Pinedok bi eta Barnok
bat. Elorzak ez zuen jokatu.

JORGE ZAPATA / EFE

JAVIER LIZON / EFE

Espainiak 
agur futbol  
dominari
Hondurasen aurka 
0-1 galdu ondoren,
final-laurdenetarako
sailkatzeko aukerarik
gabe gelditu da

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

Espainiako futbol selekzioak
agur esan die Olinpiar Jokoei. Le-
hen faseko aurreneko bi partidak
Japoniaren (0-1) eta Hondurasen
(0-1) aurka galdu ondoren, final-
laurdenetarako sailkatzeko auke-
rarik gabe gelditu da. Bihar, az-
ken partida jokatuko du, Maroko-
ren aurka (18:00), baina ez du ezer
jokoan. Lehia hori bukatuta itzu-
liko dira etxera Espainiako selek-
zioko bost euskal futbolariak: Ce-
sar Azpilikueta, Javi Martinez,
Iñigo Martinez, Ander Herrera
eta Iker Muniain. 

«Izorratuta gaude; 24 jaurtike-
ta egin genituen atera, eta ez ge-
nuen golik sartu. Halakorik ikusi
gabea nintzen». Javi Martinez se-
lekzioko kapitainarena da haus-
narketa. Ez zaio arrazoirik falta,
herenegun Espainia Honduras
baino gehiago izan zelako eta
epaileak ere eragina izan zuelako,
baina hori guztia ezin da aitzakia
izan. Iker Muniainek ere jokatu
zuen, eta baloi bat zutoinera bida-
li. Aurrelaria minduta zegoen
epailearekin. «Bizkarreko handia
izan da, baina bi penalti argi egon
dira gure alde, eta ez ditu adierazi
izan nahi».

Ander Herrera ere amorratuta
azaldu zen. «Oso izorratuta gau-
de. Honduraskoei Ama Birgina
azaldu zaie». Athleticeko jokala-
ria ez zen hasieratik aritu, pubise-
an arazoak baititu oraindik. Biga-
rren zatia jokatu zuen, «sasoi be-
tean egon gabe», aitortu zuenez.
Bilbora itzultzen denean aztertu-
ko dute Athleticeko medikuek.
Azkenik, Iñigo Martinezek, zigor-
tuta, eta Cesar Azpilikuetak, en-
trenatzailearen erabakiz, ez zu-
ten jokatu. Litekeena da biak Ma-
rokoren aurka aritzea.

Gure kirolariekin bat
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Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

K azetari guztiei kasu egin
ondoren iritsi zen besar-
kada. Anai-arrebena.

Sufrimendua ondoen ulertzen du-
ten horiena. Malkotan urtu ziren
hirurak. Lehen Olinpiar Jokoe-
tan bosgarren postua. «Baina ez
da bidezkoa izan, berea zen garai-
pena», aitortu zuen haserre arre-
bak, Maier Uriartek. Gar anaiak
ez zekien nola azaldu sentitzen
zuena: «Harrigarria izan da. Har-
mailetan argi entzuten zen blue,
blue, blue[urdina, jantzi urdinare-
kin ari zelako Uriarte]. Baina whi-
te erabaki dute, txuria».  Hiru
anai-arrebak malkotan igeri ari
zirenean, artean ondoko gelaren
batean galduta zebilen Laura Go-
mez, Sugoiren neska-laguna.
«Ezin dut ikusi, oso urduri nago».
Finalerdietako borroka hasi bai-
no hogei bat minutu lehenago BE-
RRIAri aitortutakoa da hori.

Arrakasta handia izan behar
zuena amorrazio handiarekin
amaitu zen azkenean, herenegun,
Londresko Excel pabiloian. Hasi,
izugarri ondo hasi zen. Harrigarri
aritu zen gasteiztarra borroka
guztietan, baina… «Ezin da hala-
korik egin, ezin da». Final-laurde-
netan Masashi Ebinuma japonia-
rraren eta Jun-Ho Cho korearra-
ren artean gertatutakoari buruz
ari da hizketan Gar. Berdinduta

amaitu zen lehia, eta epaileek ko-
rearrari eman zioten garaipena
hasieran; zaleen protesta artean,
ordea, atzera egin, eta japoniarra
sartu zuten finalerdietan, korea-
rraren harridurarako.

«Kolore bateko bandera altxatu
eta gero besteari eman garaipe-
na? Ezin da halakorik egin!». Bere
onetik aterata dago Gar. «Lapu-
rreta izan da». Uriartek korearra-
ren aurka jokatu zuen brontzezko
domina eskuratzeko lehia eraba-
kigarria, eta, berdinketaren ondo-
ren, epaileek Jun-Ho Chori eman
zioten garaipena. «Aurrekoak
eragina izan du, ez daukat zalan-
tzarik», bota zuen anaiak. «Politi-
ka kontua izan da dena, oparia»,
ondorioztatu zuen arrebak.

Hasiera,oso samurra
Zozketa aldekoa izan zuen, eta
arazo handirik gabe menderatu
zituen Francesco Faraldo italia-
rra eta Jayme Mata Arubakoa.
1.46 minutu lehenengoan; 1.11 bi-
garrenean. Ippon bana, eta final-
zortzirenetara. Eta gozatu egin
zuen borroka horretan ere. Daniel
Garcia Gonzalez Andorrakoa zeu-
kan parean, eta berehala lortu zi-
tuen Waza-Ari bat eta hiru Yuko.
Bi Yukorekin kanporatu zuen fi-
nal-laurdenetan Tarlan Karimov
Azerbaijangoa, eta eskura izan
zuen finalerako txartela. Baina
Yuko bat Miklos Ungvari hunga-
riarrarentzat, eta Jun-Ho Cho ko-
rearraren aurka azken lehia.

Epaileek hitz egin zuten borro-
ka horretan. Oldarkor aritu zen
gasteiztarra, tarteka gehiago zela
erakutsiz, baina ezin punturik pi-
latu. Hutsean amaitu ziren arauz-
ko bost minutuak, hutsean urrez-
ko borrokako hiru minutuak ere,
eta epaileek egin zuten hortik au-
rrerakoa. Uriarte anai-arreben
amorraziorako.

Amorrazioaren
malkoak

Sugoi Uriartek eskura izan zuen
herenegun brontzezko domina,
66 kiloz azpiko mailan, baina
epaileen erabaki eztabaidagarri
batek utzi zuen dominarik gabe.

Euskal kirolariakDJudoa

Sugoi Uriarte, negarrez, herenegun, brontzezko domina lortzeko borroka amaituta. MARCELO SAYAO / EFE
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Uematsu,
hasterako  
kalera
Segundo gutxi falta
zirela Yuko bat lortu
du bizkaitarrak, baina
epaileek baliorik gabe
utzi diote azkenean

U. Z. Londres
,Berriemaile berezia

Beldurra ez, baina errespetu han-
dia zion Kiyoshi Uematsuk lehen
borrokari. «Mansur Isaev errusia-
rrari irabaziko banio, askoz samu-
rragoa litzateke ondorengo bi-
dea». Hala adierazi zion BERRIAri
lehiatu bezperan. Baina lehen
koska igo ezinik geratu zen atzo
Portugaleteko judoka, 73 kiloz az-
piko mailan. Oso estua izan zen
lehia, eta urrezko borrokara iritsi
behar izan zuten lehia desoreka-
tzeko. Aurretik, ordea, Yukoa
egin, Uematsuk berak egin zuen,
amaitzeko segundo gutxi falta zi-
rela. Epaile nagusiak eman zion
Yukoa bere alde. Eskura zeukan
garaipena. Baina beste bi epaile-
ek baliorik gabe utzi zuten bizkai-
tarraren puntua. Berdinketa be-
rriz ere, eta hiru minutu gehiago.

Fisikoki oso indartsua da Isaev,
ondorengo borroketan ere eraku-
tsi zuen moduan, eta hasieran
kosta egin zitzaion Uematsuri
neurria hartzea. Hori bai, zigor
banarekin, oso orekatuak izan zi-
ren lehen bost minutuak. Elkar
ondo aztertuz, ezin izan zuten zu-
lorik aurkitu. Horrela amaitu zi-
ren arauzko bost minutuak, eta
urrezko borrokak ere berdin ja-
rraitu zuen.

Epaileekin haserre
Aurkariak bigarren zigorra jaso-
ta, Yukoa lor zezakeen judoka ba-
koitzak, eta Uematsuk izan zuen
zorte txar hori, erabakiak arraro-
tik izan zuelako pixka bat. «Zo-
rrotz samarrak iruditu zaizkit bi
erabakiak, niri kendu didaten Yu-
koa batez ere. Ez dugu zorterik
izan epaileekin. Oraindik ez dut
ikusi bideorik, baina puntua bale-
koa zela uste dut».

Egindako borrokarekin eta
taktikarekin «gustura» zegoen,
hala ere, Portugaletekoa. «Eta an-
tzera jokatuko nuke berriz ere».
Lehen borroka irabaztea finaler-
dietaraino iristearen parekoa zen
ia-ia, errusiarrak ondoren eraku-
tsi zuen moduan —urrezko domi-
na irabazi zuen—. Baina hastera-
ko geratu zen aukerarik gabe biz-
kaitarra. 2000n Sydneyn eta
2004an Atenasen lehiatu ondo-
ren, hirugarrenez aritu da Uema-
tsu Olinpiar Jokoetan. 34 urte be-
teta dauzka jada, eta zail izango
du lau urte barru Rio de Janeirora
iristea. «Hori bai, oraindik ez dau-
kat asmorik erretiroa hartzeko».

U. Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

«Japoniarrez harrigarria esan
nahi du sugoi hitzak». Epaileek
brontzerik gabe utzi berritan, ha-
la azaldu zuen Sugoi Uriartek ka-
zetarien aurrean. Horregatik izan
zen, agian, borrokaren amaiera
hain sugoia. Iaz hil zitzaion ama,
eta harekin gogoratu zen lehiake-
ta amaituta, erabat hunkituta.
Esanguratsua da oso zure aurpegia.
Goizeko borroka guztiak prime-
rakoak izan dira, eta pena da fina-
lerdietan galdu dudan bezala gal-
tzea, oso zalantzagarria izan dela-
ko hungariarrari eman dioten
puntua; Yukoa nirea zela uste
nuen, baina... Azken borrokan,
berriz, ziur nengoen epaileek niri
emango zidatela garaipena, bai-
na, itxuraz, eurek ez dute ikusi
nik ikusi dudan borroka berbera.
Ez nago ados erabakiarekin, bai-
na dena eman dudan sentipena-
rekin noa etxera.
Epaileen lana zalantzan jarri duzu,
eta zale asko ere ez zeuden ados era-
bakiarekin.
Epaileek ikusi dutena epaitu
dute, horretan ez daukat zalan-
tzarik. Zale askori irudituko zaie
nik merezi nuela irabaztea, baina
erabakia epaileen esku uztea da,
agian, kirol honen akatsa.
Hotzean pentsatuta: lehen olinpiar
jokoak, lan bikaina, eta bosgarren
postua,diploma.
Denborarekin, agian, asmatuko
dut emaitza honi balioa ematen,
baina nire kirol ibilbideko mo-
menturik tristeenetakoa da gaur-
koa. Pertsona hotza naiz, kalkula-
tzailea, eta ondo ari nintzela ikus-
ten nuen. Dena ez zegoen nire
esku, ordea.
Eskaintzak egiten dira garaipene-
tan, eta bosgarren postua ere lorpen
handia denez, egin beharko da es-
kaintzaren bat edo beste…
Eskaintzarik ezin dut egin, domi-
narik ez dudalako irabazi. Baina,
tira, mundu guztiari eskaintzen
diot bosgarren postu hau; familia-
ri, Miguel Romero lagunari, Va-
lentziako judo elkarteari… eta,
bereziki, nire ama zenari. Podiu-
meko loreak eramango nizkiola
hitz eman nion, baina ezinezkoa
izan da. Beste batean izan behar-
ko du.

Sugoi 
Uriarte
Judoka

«Podiumeko
loreak
eramango
nizkiola hitz
eman nion
ama zenari»

Aipatzekoak.
pDominak. Lasha
Shavdatuashvili ge-
orgiarrak irabazi
zuen 66 kiloz azpiko
lehiaketa; Miklos
Ungvari hungariarra-
ri irabazita. Brontzea
Masashi Ebinuma
japoniarrak eta Jun-
Ho Cho hegokorea-
rrak eskuratu zuten.
pDebutak,onak.
Txapelketa handie-
tako debutetan do-
mina irabazita zego-
en Sugoi Uriarte.
2009an bigarren
izan zen Munduko
Txapelketan, eta
2010ean hirugarren
Europakoan. Bosga-
rren izan da jokoe-
tan.
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Yannick Agnel igerilari frantziarra, 200 metroko proban abiatzen, atzo. PATRICK B. KRAEMER / EFE
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A. Urbistondo

Ezustekoari ezustekoa. Berri po-
toloak eman eta eman ari da igeri-
ketako diziplina, eta 200 metroko-
an ere orain arteko handieneta-
koa: Yannick Agnel frantziarrak
urrea lapurtu zien Ryan Lochte
estatubatuarrari eta Sun Yang
txinatarrari. Bi horien arteko
dema estua espero zen, baina ego-
tekotan, zilarra eta brontzea lor-
tzeko dema izan zen. Azken 50 me-
troetan, gainera, Lochte atzean
geratu zen, eta laugarren postuan
helmugaratu, dominarik gabe ge-
ratzeko. Taehwan Park eta Sun
Yang denbora berarekin helmu-
garatu ziren, bigarren postuan,
eta zilarrezko domina bana jaso
zuten.

Agnelek abisua eman zuen he-
renegun. 4 x 100 libreetan berak
egin zuen azken erreleboa, eta
Lochte bera gainditu zuen. 200
metrokoan, egurrean hasi zen,
100 metroko distantzian bera bai-
no igerilari azkarragorik ez dago-
ela jakitun. Neurria hartzea da
zaila horrelakoetan. Noraino
eman, noraino gorde, azken 100
metroak luzeegiak ez egin, eta ne-
keak jota, dominen borrokatik at
ez geratzeko. Agnelek helburu ar-
gia zeukan: Sun txinatarra nahi
baino azkarrago joan zedin be-
hartzea, bigarren ehun metroe-

tan bere beso eta hanka luzeek
aurrea har ez ziezaioten. Lortu
zuen, eta bikain, gainera. 0.17
ehunenen aldea zeukan 50 metro-
tan, 0.55 100 metroetan, eta 0.63 az-
ken itzulia hasi aurretik. Helmu-
gan diferentzia handia izan zen:
1.79 Park eta Sun-i. Urrezko bi do-
mina lortzen dituen Londresko
lehen igerilaria izateko lorpena
ere gauzatu du Agnel frantzia-
rrak.

Eguneko beste hiru finaletan,
Missy Franklinek aurreikuspe-
nak bete eta urrea lortu zuen 100
metroko bizkar estiloan. Fran-
klin lasai abiatu ohi da, eta biga-
rren luzean estutu, eta halaxe
egin zuen atzo, bere aurkariak
gainditzeko. Meritua dauka Fran-
klinen lorpenak, finala baino 10-
12 minutu lehenago 200 metro li-

breetako finalerdian parte hartu
baitzuen, finalerako txartelaren
bila. Zortzigarren sailkatu zen,
justu-justu, baina bistan da bu-
rua geroxeago hasi zen finalean
zeukala. Zhao Jing txinatarra
izan zen azkarrena lehen itzulian,
baina atzean geratu zen bigarre-
nean. Emily Seebohm australia-
rrak eta Aya Terakawa japonia-
rrak lagundu zioten podiumean
17 urteko igerilari estatubatua-
rrari. AEB selekzioaren lehen
urrea izan zen, baina bigarrena
ere lortu zuten, Matthew Grever-
sen bitartez 100 metroko bizkar
estiloan. Zilarra Nick Thoman
herrikidearentzat izan zen, eta
Ryosuke Irie japoniarrarentzat,
brontzea.

Nabarmentzeko modukoa, era
berean, Ruta Meilutyte lituania-

rraren lorpena, urrezko domina
lortu baitzuen 100 metro bular es-
tiloan. Meilutytek bi abisu eman
zizkien aurkariei herenegun, bi
sailkapen probatan onena izan
zelako, eta oso denbora txukunak
eginez. Finalerdietako kanpora-
ketan 1.05.21 denbora egin zuen,
Leisel Jones australiarraren olin-
piar errekorretik lau ehuneneko-
ra baino ez. Finalean ez zuen hain
denbora ona egin, baina nagusi
izan zen hasieratik bukaerara.
0.29 ehuneneko errenta zeukan
lan erditan Breja Larson estatu-
batuarrarekiko, eta itzulikoan
asko gerturatu zitzaion Rebecca
Soni herrikidea. Besakada pare
bat, 15 metro, eta urrea, zortzi
ehunenekogatik.

Phelpsen aukera
Lau final jokatuko dira gaur, eta
horietako bitan Michael Phelps
Baltimore-eko marrazoa ariko da.
200 metro tximeleta estiloan, au-
rrena, eta 4 x 200 metro txandaka-
koan, eguneko azken proba. Bi
horietan domina pare bat lortzen
baditu, historia osoko olinpiar ki-
rol onena izango da Phelps. Pro-
bak jokatu aurretik, domina ba-
karra falta zaio Larisa Latinina
errusiarraren 18 dominako mar-
ka berdintzeko, eta bi, hura gain-
ditzeko. Bat nahiko ziurtzat jo
daiteke, 200 metro txandakakoa,
baina tximeletan ere oso litekee-
na da lehen hiruren artean buka-
tzea.

Beste bi finaletan ere egongo da
zer ikusia. 200 metrokoan Camille
Muffatt frantziarra 400 metrokoe-
tan lortu zuen urrea errepikatzen
saiatuko da, eta 200 metro estilo-
ak proban, begi guztiak Ye Shi-
wen txinatarrari begira egongo
dira.

Lochte? Ez; Sun? Ez; Agnel

Frantziarrak erakustaldia eman du
200 metro libreetan, eta Lochte
dominarik gabe utzi; zilarra Sun
eta Parkentzat, denbora berarekin;
Meilutytek, urrea 15 urterekin

Datua:
pMissy Franklin.
Estatubatuarrak
urrezko domina lortu
zuen 100 metroko
bizkar estiloan. Bal-
dintza zailetan egin
ere, finala hasi baino
10-12 minutu lehe-
nago 200 metro li-
breetako finalerdian
parte hartu behar
izan zuelako, postu
baten bila. Franklin
zortzigarren postuan
sailkatu zen sailka-
pen proba horretan,
eta finalerako sailka-
tu, justu-justu. Ageri-
koa da, dena den,
burua finalean zeu-
kala. 200 metrokoe-
tan ia ezinezkoa
izango du dominen
borrokan sartzea,
izan dituen zailtasu-
nak gogoan, baina
urrezko domina bat
irabazi du, behintzat.

Ruta Meilutyte lituaniarra, urrea ospatzen, atzo. HANNIBAL / EFE
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Enekoitz Telleria 

Zaildu gabe zegoen artean. 
19 urte zituen. Ez zen faboritoen
zerrendan sartu ere egiten, baina
zilarrezko bi domina irabazi zi-
tuen, hala ere. Buruz burukoan
bat, eta taldekakoan bestea. Pe-
kingo Olinpiar Jokoetan, izena,
izana eta gorputza falta zitzaiz-
kion Kohey Uchimura japonia-
rrari, baina eman zituen zetorre-
naren lehen zantzuak: indarra,
teknika eta oreka modu dotorean
emana, okerrik gabeko zuzenta-
sunez erakutsia.

Eta geroztik etorri dena sekula-
koa izan da: 23 urte ditu, eta hiru-
tan izan da Munduko Txapeldun
gimnastika artistikoan. Svetlana
Khorkhina handiaren marka ber-
dindu eta hobetu du. Errusiarrak,
izan ere, hirutan lortu zuen Mun-
duko Txapelketa, baina ez Uchi-
murak bezala, hirutan jarraian.
Superman deitzen diote; gimnas-
tika horren modu errazean lan-
tzeagatik, eta une jakin eta ga-
rrantzitsu bakoitzean hutsik ez
egiteko duen abilezia berezi ho-
rrengatik. Garaiezinaren kondai-
ra moduko bat sortu da haren in-
guruan.

Horregatik izan zen horren ha-
rrigarria haren larunbateko jar-
duna. Sailkatzeko probetan, birri-
tan erori zen ahalguztiduna lu-
rrera. Sekula horrelakorik...
Barran erori zen lehenengo, bai-
na 15 puntukoa lortu zuen, hala
ere; egia baita lurrera joan
zela, baina egia baita, hala-
ber, hark osatzen duen arike-
ta ezin duela beste inork osatu
eta haren jauziak eta jarrerak
perfektuak direla gainontze-
an. Atera kontuak: lurrera jau-
si, eta 15 puntu, hala ere. Lehen
eroriko hori baino harrigarria-
goa izan zen, hala ere, bigarre-
na, zaldi uztaidunean. «Orain-
dik ulertu ezinda nabil nolatan
egin ditudan huts horiek», zioen
gimnastak berak. 

2009. urtetik, jokatu dituen
lehiaketa guztiak irabazi ditu
Uchimurak. Izarra da Japonian.
Buruz burukoan, urrea espero
dute denek harentzat, baina hark
behin eta berriz esan du buruz bu-

rukoari baino garrantzi handiago
ematen diola taldekakoari. Ate-
nasen urrea irabazi zuen Japo-
niak, Pekinen galdu zuen Txina-
ren mesedetan, eta lehen postua
berreskuratzea besterik ez zuten
buruan japoniarrek.

Txina nagusi taldeka
Baina beste batean izan beharko
du, Txinak irabazi baitzuen atzo
ere taldekako finala. Irabazi zuen
Sydneyn (2000), egin zuen kale
Atenasen (2004), irabazi zuen Pe-
kinen (2008), eta irabazi zuen atzo.
Orekari eta erregulartasunari es-
ker irabazi. Kalerik ez. Une eraba-
kigarrietan, hotz. Ikustekoa eta
gozatzekoa da haien jarduna.
ChenYibingena, Zou Kaiena 
—Pekinen irabazi zuen taldeko
partaide ere bazen—, Feng
Zherena, Zhang Chenglong-
ena eta Guo Weiyangena.
Uztaietan, 15,800 Che-
nek; paraleloetan,
15,950 Fengek.
Hasterako

eta inor ohartzerako jarri ziren
aurretik. Hutsik egin gabe ari zi-
ren haiek aurreraka, eta asmatu
ezinda eta kale eginez AEBak 
—sailkatzekoan lehenengoak—,
eta Japonia, atzeraka. Tartean,
indartsu, Britainia Handia eta
Ukraina, lehian. Etxeko taldea
ondo; oso ondo. Orain arte, iza-
rren bat edo beste izan du tarteka
buruz burukoan, baina maila
oneko taldea osatzeko gai izan da
oraingoan. Estokolmoko Jokoe-
tan lortu zuten azkenekoz domi-
na bat taldeka (1912), eta atzo lor-
tu zuten bigarrena.

Eta Uchimuraren lana? Sailka-
tzerakoan egindakoa baino askoz

hobea, inondik ere, baina ez, hala
ere, txundigarri horietakoa. Uz-
taietan erakutsi zuen beste aldar-
te batekin aritzeko modua, nahiz
eta Tanaka eta Yamamuro talde-
kideek nota hobea lortu. Hura da
taldeko izarra, baina Tanaka ari-
tu zen atzo taldeari tiraka. Batez
ere, Yamaurok jauzian min hartu
eta taldearen antolaketa aldatu
behar izan zutenean.

Guztiek amaitzerako zuen Txi-
nak urrezko domina lortuta. Az-
ken saioan, Uchimura japoniarra
uztaidun zaldian aritu zen; ona
egin zuen saioa, baina kaskarra
irteera. Epaileen notak domina-
rik gabe utzi zituen japoniarrak.
Britainia Handiarentzat zen zila-
rrezkoa, eta Ukrainarentzat bron-
tzezkoa. Helegitea etorri zen gero,
eta aldaketa hurrena.

Ez du Uchimurak nahi zuen
urrerik lortu atzo, eta guz-

tiek espero dutena
lortzeko au-

kera izan-
go du etzi.

Uchimura japoniarra da izarra
gimnastikan. Taldekakoan urrea
nahi zuen, eta zilarra lortu du,
larri-larri. Buruz burukoan,
2009tik ez du galdu lehiaketarik.

Gimnastika artistikoaD

Taldekakoa
pHelegitea.Az-
ken unean lortu
zuen atzo Japo-
niak zilarrezko do-
mina.Finala bu-
katu berritan,Txi-
narentzat zen
urrea,Britainia
Handiarentzat zi-
larra eta Ukraina-
rentzat brontzea.
Helegitea jarri
zuen Japoniak,or-
dea,Uchimuraren
azken saioan
epaileek eman-
dako notaren
kontra.Nota han-
diagoa merezi
zuela zioten,irte-
era kaskarra egin
zuen arren.Epai-
leek arrazoia
eman zieten.Txis-
tuka hartu zuten
erabakia hasieran
etxekoek,nahiz
eta gero Japonia-
ren zilarra txalotu.
Britainia Handia-
rentzat izan zen
brontzea,eta
Ukraina gelditu
zen batere domi-
narik gabe.
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39 urte ditu, eta dominen
lehian sartzeko adina sasoi.
Seigarren aldiz ariko da joko
batzuetan. Munduko txapel-
dun eta txapeldunorde izan-
dakoa da uztaietan. Garbi
esan du berak Londresera iritsi
berritan ez dela egunero en-
trenatzen, gorputz osoak min
ematen diolako bestela.

Iordan Iovtchev 
(Bulgaria)

AEBetako txapelduna eta
Olinpiar Jokoetara sailkatze-
koetan onena. Selekzioko bu-
rua da, eta talde horretan do-
mina irabazteko hautagai na-
gusia. Jatorri kubatarra du, eta
20 urte. Munduko txapeldun
izan zen iaz paraleloetan, eta
brontzea lortu zuen taldeka-
koan.

Danell Leyva 
(AEB)

Uchimuraren kontrario betie-
rekoa da. Japoniarra hirutan
izan da munduko txapeldun,
eta, urte horietan, alemaniarra
birritan txapeldunorde (2010
eta 2011). Europako txapeldun
izan zen iaz. Barran egiten
duen ariketa harrigarri horieta-
koa da, baina atzo taldekako-
an gaizki aritu zen.

Philipp Boy
(Alemania)

Erregulartasuna eta oreka
dira, beste behin, Txinako tal-
dearen dohainak. Ez da erraza,
horregatik, bat besteen gaine-
tik jartzea, baina inor jartzeko-
tzan, Zhang. 23 urte ditu, mun-
duko txapeldun izana da birri-
tan (2010 eta 2011), eta
aparailu guztietan moldatzen
da ongi. Oso ongi.

Zhang Chenglong
(Txina)

Kohey Uchimura japoniarra, jauzian. ANDREW GOMBERT / EFE

Beste
izen
propioakGaraiezinaren kondaira 

E. Telleria 

S einale ona dela esan dute.
AEBek duten indarraren
eta sasoiaren seinale. Bai-

na Jordyn Wieberrentzat kontso-
lamendu eskasa da hori. Selekzio
bakoitzetik ezin dira buruz buru-
ko finalera bi ordezkari baino
gehiago sailkatu, eta Wieber kan-
pora gelditu da bi taldekidek hark
baino lan hobea egin dutelako.
Munduko txapelduna buruz bu-
ruko dominarik irabazteko bate-
re aukerarik gabe gelditu da,
urrezkoa irabazteko hautagai na-
gusia zen arren.

«Taldekako finalerako berres-
kuratu behar dugu», esan du
Martha Karoly AEBetako hauta-
tzaileak. Wieber, izan ere, jota gel-
ditu zen igandean. Izotzaren pare-
koa dela esan dute haren jarduna
deskribatu dutenek. Hotza dela
diote, akrobaziarako dohaina be-
rez emana duela, eta indarra, se-
kulakoa. Eta ez zela igandean ba-
tere gaizki aritu. Egin zuela huts
txikiren bat barran, eta arrasto-
tik irten zela une batez zoruan.
Hortik aurrera, ongi. 60,032 pun-
tu batu zituen orotara.

Baina AEBetako taldean des-
kuido txikia behar da. Olinpiar
Jokoetara sailkatzeko euren he-
rrialdean jokatzen diren trial-ak
edozein Munduko Txapelketa
edo Olinpiar Joko baino gogorra-
goak izaten dira askotan. Nastia
Liukin azken olinpiar txapeldu-
na, esaterako, ez zen sailkatu.

Gabby Douglasek eta Aly Rais-
manek utzi dute Wieber aukera-
rik gabe. 16 urte ditu batak, eta
hazi eta hazi ari da. 18 urteko bete-
ranoa da bestea, eta hark eman
du ezustekoa, Wieber baino hobe-
to arituta. Taldekideengatik poz-
ten dela eta haietaz harro dagoela
esanez atera zuen haren izenean
oharra AEBetako selekzioak
igandean, eta izan ditu bi egun
atsekabea goxatzeko. Gaurkoaz
gain beste final batean aritzea es-
peroko zuen Wieberrek, baina
gaurkoa du Londrestik domina
batekin joateko azken aukera, eta
aukera bakarra.

Eta ezusteko handia litzateke
AEBetako selekzioa urrezko do-
minarik gabe gelditzea taldeka-
koan. Sailkatzeko proban haiena
izan zen notarik onena (181,863),
eta Errusia izan zuen hurbilen
(180,429). Txina da azken olinpiar
txapelduna; ez zuen sailkatzeko-
an espero zen mailarik eman, bai-
na oso gimnasta arriskutsuak
dira guztiak finaletan. Horiekin
lehian aritzeko moduko taldea
duen bestea Errumania da, Euro-
pako egungo txapelduna. Auke-
ratuen taldea izendatuta dago,
sailkapenaren ordena zehaztea
baino ez da falta.

Taldekideek kaleratua
Wieber munduko txapelduna
buruz burukora sailkatu gabe
gelditu da, bi herrikidek gainditu
dutelako. Gaur, horiekin batera
ariko da taldekako finalean.

Jordyn Wieber estatubatuarra, igandean, sailkatzeko saioan. EFE

Berritasuna
p5-4-3. Londresko
Olinpiar Jokoetako
berritasuna da gim-
nastika, eta atzo iku-
si zen lehen aldiz, gi-
zonezkoen lehiake-
tan. Selekzio
bakoitzean bost
gimnastak parte
hartzen dute, aparai-
lu bakoitzean lau es-
pezialistarik onenak
irteten dira, eta epai-
leek emandako hiru
notarik onenak har-
tzen dira aintzat sail-
kapenari begira.
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Enekoitz Telleria 

Zaildu gabe zegoen artean. 
19 urte zituen. Ez zen faboritoen
zerrendan sartu ere egiten, baina
zilarrezko bi domina irabazi zi-
tuen, hala ere. Buruz burukoan
bat, eta taldekakoan bestea. Pe-
kingo Olinpiar Jokoetan, izena,
izana eta gorputza falta zitzaiz-
kion Kohey Uchimura japonia-
rrari, baina eman zituen zetorre-
naren lehen zantzuak: indarra,
teknika eta oreka modu dotorean
emana, okerrik gabeko zuzenta-
sunez erakutsia.

Eta geroztik etorri dena sekula-
koa izan da: 23 urte ditu, eta hiru-
tan izan da Munduko Txapeldun
gimnastika artistikoan. Svetlana
Khorkhina handiaren marka ber-
dindu eta hobetu du. Errusiarrak,
izan ere, hirutan lortu zuen Mun-
duko Txapelketa, baina ez Uchi-
murak bezala, hirutan jarraian.
Superman deitzen diote; gimnas-
tika horren modu errazean lan-
tzeagatik, eta une jakin eta ga-
rrantzitsu bakoitzean hutsik ez
egiteko duen abilezia berezi ho-
rrengatik. Garaiezinaren kondai-
ra moduko bat sortu da haren in-
guruan.

Horregatik izan zen horren ha-
rrigarria haren larunbateko jar-
duna. Sailkatzeko probetan, birri-
tan erori zen ahalguztiduna lu-
rrera. Sekula horrelakorik...
Barran erori zen lehenengo, bai-
na 15 puntukoa lortu zuen, hala
ere; egia baita lurrera joan
zela, baina egia baita, hala-
ber, hark osatzen duen arike-
ta ezin duela beste inork osatu
eta haren jauziak eta jarrerak
perfektuak direla gainontze-
an. Atera kontuak: lurrera jau-
si, eta 15 puntu, hala ere. Lehen
eroriko hori baino harrigarria-
goa izan zen, hala ere, bigarre-
na, zaldi uztaidunean. «Orain-
dik ulertu ezinda nabil nolatan
egin ditudan huts horiek», zioen
gimnastak berak. 

2009. urtetik, jokatu dituen
lehiaketa guztiak irabazi ditu
Uchimurak. Izarra da Japonian.
Buruz burukoan, urrea espero
dute denek harentzat, baina hark
behin eta berriz esan du buruz bu-

rukoari baino garrantzi handiago
ematen diola taldekakoari. Ate-
nasen urrea irabazi zuen Japo-
niak, Pekinen galdu zuen Txina-
ren mesedetan, eta lehen postua
berreskuratzea besterik ez zuten
buruan japoniarrek.

Txina nagusi taldeka
Baina beste batean izan beharko
du, Txinak irabazi baitzuen atzo
ere taldekako finala. Irabazi zuen
Sydneyn (2000), egin zuen kale
Atenasen (2004), irabazi zuen Pe-
kinen (2008), eta irabazi zuen atzo.
Orekari eta erregulartasunari es-
ker irabazi. Kalerik ez. Une eraba-
kigarrietan, hotz. Ikustekoa eta
gozatzekoa da haien jarduna.
ChenYibingena, Zou Kaiena 
—Pekinen irabazi zuen taldeko
partaide ere bazen—, Feng
Zherena, Zhang Chenglong-
ena eta Guo Weiyangena.
Uztaietan, 15,800 Che-
nek; paraleloetan,
15,950 Fengek.
Hasterako

eta inor ohartzerako jarri ziren
aurretik. Hutsik egin gabe ari zi-
ren haiek aurreraka, eta asmatu
ezinda eta kale eginez AEBak 
—sailkatzekoan lehenengoak—,
eta Japonia, atzeraka. Tartean,
indartsu, Britainia Handia eta
Ukraina, lehian. Etxeko taldea
ondo; oso ondo. Orain arte, iza-
rren bat edo beste izan du tarteka
buruz burukoan, baina maila
oneko taldea osatzeko gai izan da
oraingoan. Estokolmoko Jokoe-
tan lortu zuten azkenekoz domi-
na bat taldeka (1912), eta atzo lor-
tu zuten bigarrena.

Eta Uchimuraren lana? Sailka-
tzerakoan egindakoa baino askoz

hobea, inondik ere, baina ez, hala
ere, txundigarri horietakoa. Uz-
taietan erakutsi zuen beste aldar-
te batekin aritzeko modua, nahiz
eta Tanaka eta Yamamuro talde-
kideek nota hobea lortu. Hura da
taldeko izarra, baina Tanaka ari-
tu zen atzo taldeari tiraka. Batez
ere, Yamaurok jauzian min hartu
eta taldearen antolaketa aldatu
behar izan zutenean.

Guztiek amaitzerako zuen Txi-
nak urrezko domina lortuta. Az-
ken saioan, Uchimura japoniarra
uztaidun zaldian aritu zen; ona
egin zuen saioa, baina kaskarra
irteera. Epaileen notak domina-
rik gabe utzi zituen japoniarrak.
Britainia Handiarentzat zen zila-
rrezkoa, eta Ukrainarentzat bron-
tzezkoa. Helegitea etorri zen gero,
eta aldaketa hurrena.

Ez du Uchimurak nahi zuen
urrerik lortu atzo, eta guz-

tiek espero dutena
lortzeko au-

kera izan-
go du etzi.

Uchimura japoniarra da izarra
gimnastikan. Taldekakoan urrea
nahi zuen, eta zilarra lortu du,
larri-larri. Buruz burukoan,
2009tik ez du galdu lehiaketarik.

Gimnastika artistikoaD

Taldekakoa
pHelegitea.Az-
ken unean lortu
zuen atzo Japo-
niak zilarrezko do-
mina.Finala bu-
katu berritan,Txi-
narentzat zen
urrea,Britainia
Handiarentzat zi-
larra eta Ukraina-
rentzat brontzea.
Helegitea jarri
zuen Japoniak,or-
dea,Uchimuraren
azken saioan
epaileek eman-
dako notaren
kontra.Nota han-
diagoa merezi
zuela zioten,irte-
era kaskarra egin
zuen arren.Epai-
leek arrazoia
eman zieten.Txis-
tuka hartu zuten
erabakia hasieran
etxekoek,nahiz
eta gero Japonia-
ren zilarra txalotu.
Britainia Handia-
rentzat izan zen
brontzea,eta
Ukraina gelditu
zen batere domi-
narik gabe.
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39 urte ditu, eta dominen
lehian sartzeko adina sasoi.
Seigarren aldiz ariko da joko
batzuetan. Munduko txapel-
dun eta txapeldunorde izan-
dakoa da uztaietan. Garbi
esan du berak Londresera iritsi
berritan ez dela egunero en-
trenatzen, gorputz osoak min
ematen diolako bestela.

Iordan Iovtchev 
(Bulgaria)

AEBetako txapelduna eta
Olinpiar Jokoetara sailkatze-
koetan onena. Selekzioko bu-
rua da, eta talde horretan do-
mina irabazteko hautagai na-
gusia. Jatorri kubatarra du, eta
20 urte. Munduko txapeldun
izan zen iaz paraleloetan, eta
brontzea lortu zuen taldeka-
koan.

Danell Leyva 
(AEB)

Uchimuraren kontrario betie-
rekoa da. Japoniarra hirutan
izan da munduko txapeldun,
eta, urte horietan, alemaniarra
birritan txapeldunorde (2010
eta 2011). Europako txapeldun
izan zen iaz. Barran egiten
duen ariketa harrigarri horieta-
koa da, baina atzo taldekako-
an gaizki aritu zen.

Philipp Boy
(Alemania)

Erregulartasuna eta oreka
dira, beste behin, Txinako tal-
dearen dohainak. Ez da erraza,
horregatik, bat besteen gaine-
tik jartzea, baina inor jartzeko-
tzan, Zhang. 23 urte ditu, mun-
duko txapeldun izana da birri-
tan (2010 eta 2011), eta
aparailu guztietan moldatzen
da ongi. Oso ongi.

Zhang Chenglong
(Txina)

Kohey Uchimura japoniarra, jauzian. ANDREW GOMBERT / EFE

Beste
izen
propioakGaraiezinaren kondaira 

E. Telleria 

S einale ona dela esan dute.
AEBek duten indarraren
eta sasoiaren seinale. Bai-

na Jordyn Wieberrentzat kontso-
lamendu eskasa da hori. Selekzio
bakoitzetik ezin dira buruz buru-
ko finalera bi ordezkari baino
gehiago sailkatu, eta Wieber kan-
pora gelditu da bi taldekidek hark
baino lan hobea egin dutelako.
Munduko txapelduna buruz bu-
ruko dominarik irabazteko bate-
re aukerarik gabe gelditu da,
urrezkoa irabazteko hautagai na-
gusia zen arren.

«Taldekako finalerako berres-
kuratu behar dugu», esan du
Martha Karoly AEBetako hauta-
tzaileak. Wieber, izan ere, jota gel-
ditu zen igandean. Izotzaren pare-
koa dela esan dute haren jarduna
deskribatu dutenek. Hotza dela
diote, akrobaziarako dohaina be-
rez emana duela, eta indarra, se-
kulakoa. Eta ez zela igandean ba-
tere gaizki aritu. Egin zuela huts
txikiren bat barran, eta arrasto-
tik irten zela une batez zoruan.
Hortik aurrera, ongi. 60,032 pun-
tu batu zituen orotara.

Baina AEBetako taldean des-
kuido txikia behar da. Olinpiar
Jokoetara sailkatzeko euren he-
rrialdean jokatzen diren trial-ak
edozein Munduko Txapelketa
edo Olinpiar Joko baino gogorra-
goak izaten dira askotan. Nastia
Liukin azken olinpiar txapeldu-
na, esaterako, ez zen sailkatu.

Gabby Douglasek eta Aly Rais-
manek utzi dute Wieber aukera-
rik gabe. 16 urte ditu batak, eta
hazi eta hazi ari da. 18 urteko bete-
ranoa da bestea, eta hark eman
du ezustekoa, Wieber baino hobe-
to arituta. Taldekideengatik poz-
ten dela eta haietaz harro dagoela
esanez atera zuen haren izenean
oharra AEBetako selekzioak
igandean, eta izan ditu bi egun
atsekabea goxatzeko. Gaurkoaz
gain beste final batean aritzea es-
peroko zuen Wieberrek, baina
gaurkoa du Londrestik domina
batekin joateko azken aukera, eta
aukera bakarra.

Eta ezusteko handia litzateke
AEBetako selekzioa urrezko do-
minarik gabe gelditzea taldeka-
koan. Sailkatzeko proban haiena
izan zen notarik onena (181,863),
eta Errusia izan zuen hurbilen
(180,429). Txina da azken olinpiar
txapelduna; ez zuen sailkatzeko-
an espero zen mailarik eman, bai-
na oso gimnasta arriskutsuak
dira guztiak finaletan. Horiekin
lehian aritzeko moduko taldea
duen bestea Errumania da, Euro-
pako egungo txapelduna. Auke-
ratuen taldea izendatuta dago,
sailkapenaren ordena zehaztea
baino ez da falta.

Taldekideek kaleratua
Wieber munduko txapelduna
buruz burukora sailkatu gabe
gelditu da, bi herrikidek gainditu
dutelako. Gaur, horiekin batera
ariko da taldekako finalean.

Jordyn Wieber estatubatuarra, igandean, sailkatzeko saioan. EFE

Berritasuna
p5-4-3. Londresko
Olinpiar Jokoetako
berritasuna da gim-
nastika, eta atzo iku-
si zen lehen aldiz, gi-
zonezkoen lehiake-
tan. Selekzio
bakoitzean bost
gimnastak parte
hartzen dute, aparai-
lu bakoitzean lau es-
pezialistarik onenak
irteten dira, eta epai-
leek emandako hiru
notarik onenak har-
tzen dira aintzat sail-
kapenari begira.
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B egiratu hemen eskuinera agertzen
den morroi hori, justu alboan, elas-

tiko urdin eta ile harroduna. Imaginatu
ezazue judo pabiloiko kanpoaldean, eu-
ritako urdin batekin eta motxila batekin.
Susmagarria al dirudi? Baiezkoan ego-
nez gero, ez jarraitu irakurtzen, pasadi-
zoak ez baitu graziarik.

Ezezkoan daudenentzat.Aurrekoan,
polizia batek miatu egin ninduen,eta ko-
adernoak eta motxila arakatu zizkidan,
sarrera birsaltzaile horietako  bat nintze-
lakoan.Egia da orduak neramatzala
han,errepotaje on baten ehizan.Nik

ezetz,kazetaria nintzela eta birsaltzaile
asko egon,bazeudela,baina ni ez nin-
tzela.Esan nion goizean hiruk sarrerak
eskaini zizkidatela,eta poliziak deskri-
batzeko eskatu.Joanak zirela esan nion;
gezurra.Falta zena: ni haren lana egiten
ibiltzea; eta esan nion uniformez jantzita
ez zituela harrapatuko.Magnum telesai-
laren bi atal ikusi dituen edozeinek hark
baino polizia sen zorrotzagoa izango zu-
keen.

Izan ere, goizean ezagutu nituen bir-
saltzaileak ez ziren ezkutatzen, eta nire-
kin eta albaniar batzuekin —batek ban-

dera zeraman lepoan lotuta— tratuan
ari zirenean lau Bobby barrezka ari ziren
handik bost metro eskasera. Albania-
rrek teniseko sarrerak erosi zituzten, eta
Wimbledonera joan ziren arratsaldean.
Poliziak txartelak soinean neramatzan
begiratu zuen, baina ez zekien birsaltzai-
leek ez daramatzatela soinean. Tratua
egin,gelditu,eta tratuko beste kide batek
ekartzen ditu.Harrapatzen badituzte,
40.000 libera arteko isuna jaso dezake-
te (51.000 euro inguru),baina Bobbyja-
kin batzuekin lasai ibil daitezke,kazeta-
riekin entretenitzen baitira.

‘Betweenland’
Imanol Magro

Susmagarria
naiz

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

«Judoari emaniko segundo bakoi-
tzak merezi izan du». Pasioz min-
tzo da bere kirolaz Yadinys Ama-
ris Rocha (Aguachicas de Sal, Ko-
lonbia, 1984), eta ilusioz lepo joan
da Londresera. Oiana Blanco eza-
gutzen du: «Borrokalari oso gogo-

rra da». Jator mintzatu da kazeta-
riaren aterkipetik, euria eten bi-
tartean.
Noiztik zabiltza judoan?
Duela hamalau urte hasi nintzen,
eta hauek nire lehen jokoak dira.
Pekinen sailkatzeko zorian egon
nintzen, eta, Jaungoikoari esker,
nire ibilbideko garai honetan lor-
tu dut; Jaungoikoak eman didan
aukera ahalik eta hobekien balia-

tu nahi dut. Horregatik, tata-
mian, lehiatzeko garaian denean,
nire onena eman nahi dut eta,
ahal bada, emaitza ona lortu. 
Nola bizi duzu olinpiar esperientzia?
Gozatzen ari naiz, eta bai, hegaz-
kinetik jaisten zaren unetik dena
da desberdina. Hau ikaragarria
da, nire kirol ibilbidean izan du-
dan esperientziarik izugarriena.
Lehiaketaren bezperan, oso hun-
kituta nago; Jaungoikoari egune-
ro eskatzen diot tatamira urduri
ez igotzea eta nire onena eman
ahal izatea. Gauza bakoitza oso
polita da niretzat: kreditazioa har-
tu, zure izena zozketan ikusi…
Nabari da fededuna zarela.
Bai, noski. Ni katolikoa naiz.
Jaungoikoa da gauzarik handie-
na nire bizitzan, eta hari esker lor-
tu ditut nire emaitzak. Nire bizi-
tza osoa eman dit, eta ez bakarrik
kirol ibilbidean, baita arlo pertso-
nalean ere: asko zor diot. Beraz,
une oro erakutsi nahi diot handia
dela, eta hark emandako aukera
horiek baliatzen ditudala hura go-
ratzeko. Gauza handia da orain-
dik beti laguntzen gaituen nor-
bait hor egotea. 
Zergatik  aukeratu zenuen judoa?
Nire jaioterrian judoa da kirol na-
gusia. Aguachicas de Salekoa
naiz. Oso herri txikia da, eta han-
dik judoka asko irten dira. Lurral-
deko kirolaririk onenak judokak
dira ia urtero, domina asko irabaz-
ten dituztelako. Gerora, Santan-
derrera (Kolonbia) joan nintzen
bizitzera, unibertsitatea han da-
goelako, eta han jarraitu dut nire
ibilbidea.
Kolonbian afizio handia al dago?
Asko ere ez, baina nire herrian,
bai. Olinpiar Jokoetan bi gaude,
biak emakumezkoak, eta Paralin-
piar Jokoetan ere beste bat ariko
da. 
Zein helburu jarri diozu zure buruari?

Nire helburua, kirolari guztiena
bezala, urrezko domina irabaztea
da. Ni asmo handikoa naiz. Uste
dut domina lor dezakedala , baina
horretarako dena oso ondo egin
beharko dut. Azken egunetan us-
tekabeko asko egon dira, eta uste
dut nik ere eman dezakedala. Ju-
doan ezer ez dago idatzia, eta zer-
gatik ez dut nik irabaziko? 

Nor egokitu zaizu?
Telma Monteiro portugaldarra
edo Marti Malloy estatubatuarra. 
Zaila dirudi.
Portugaldarra bigarrena da nire
pisuan munduko sailkapenean;
AEBetakoa, hamargarrena; eta
ni, hamazazpigarrena. Ez dut
esan nahi zorte txarra izan duda-
nik; gainera, biak aurkari oso in-
dartsuak dira, eta ziur estu hartu-
ko dutela elkar, eta apur bat neka-
tuago iritsiko dira. Baina tira,
aurkaria edozein izanda ere, nire
prestaketa irabazteko egin dut,
eta biak ondo ezagutzen ditut,
prestaketa saioetan haiekin en-
trenatu nintzelako.
Egun hauetan hiria ezagutzeko auke-
rarik izan al duzu?
Oraindik ez, lehiaketaren zain na-
goelako, baina bukatzean hobeto
ezagutu nahi nuke. Kolonbiako
enbaxadan harrera ofiziala egin
ziguten, eta pixka bat ikusteko
aukera izan nuen. Ederra da, eta
batez ere, oso handia. 

Yadinys Amaris Rocha
Judoka kolonbiarra (57 kiloz azpikoa) 

Lehen Olinpiar Jokoak ilusioz bizi ditu kolonbiarrak,
eta bere entrenamenduan adina fede du erlijioak
ematen dion indar eta konfiantzan.

«Aukera baliatuko
dudala erakutsi nahi
diot Jaungoikoari»

IMANOL MAGRO
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Aipatzekoa.
pBielorrusiako oroi-
tzapenak.Munduko
Kopako proba bat
irabazitakoa da,iaz,
Minsken.Bi aldiz izan
da hirugarren Hego
Amerikako Jokoetan.
Haren pisuko 17.a da
munduko sailkape-
nean.

«Olinpiar Jokoetan
dena da desberdina,
hegazkinetik jaisten
zaren unetik»

«Ezusteko asko 
izaten ari dira judoan,
eta uste dut nik ere
eman dezakedala»
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U rrutitik hasi da keinuka. Eta txistua
jotzen hastea izan da nire erreak-

zioa, gora begira. Bikaina disimuluan
ibiltzeko nire gaitasuna. Ez nintzen akto-
re izateko jaio. Bigarren keinua ere egin
dit segidan. Txistuari lekurik estuenetik
pasatzen utzi, eta aurrera. Laser handi
bat gerturatu du gero. Tik txiki hori gabe
ezin baita aurrera egin. Soinu horretan
dago kazetarion nortasuna. Ez gara ezer.
Kolorea azaldu da pantailan. Horia eta
gorria. «Japonia eta Hondurasen aurka
galdu egin zenuten, e!». «Zenuten».
Hori da mina, hori. Futbolaz ari da, noski;

Espainiak jokatutako bi partidez. Ede-
rrarekin hasi da zirikan!

20-22 urte izango ditu gehienez, eta
azalpen eske hasi da militarra. Ezin du
ulertu Espainia ahalguztidunak Japonia
eta Honduras arerio ustez samurren
aurka amore ematea. Merezi al du ha-
margarren aldiz «between ez dakit zer»
esanez hastea? «Eurokopako talde ber-
berarekin ezinean?». Zerbait gehiago
beharko du ni berotzeko. Olinpiar Jokoe-
tan, selekzio bakoitzean, 23 urtez gora-
goko hiru jokalari soilik egon daitezkeela
argitu, eta erasoa berriz ere. «Mata edo

Villa, zein da hobea?». Segi egurrean,
gaztea!

Tik horren koloreak salatu nau, eta
kontrolean zain zeuden kazetarien kexa
oihuek salbatu. Barre txiki bat, arnasa
hartu, eta aurrera... norbait kexaka en-
tzun dudan arte. Oinetakoak kenduta
daukate iskinan, eta motxila miatzen ari
dira goitik behera. Koloreak salatu du
hura ere. Juanma Castaño Espainiako
Cuatro telebista kateko eta Espainiako
Cope irrati kateko kirol esataria da.
Horri egin balizkiote niri egindako galde-
rak...

‘Off the record’
Unai Zubeldia

Kolorearen
arrastoa

Unai Zubeldia  Londres
,Berriemaile berezia

B arkatu, errepikatuko di-
dazu galdera, mesedez?»;
«Zer? Ez dizut ulertu?»;

«Oso pozik eta harro dagoela dio».
«Bai, besteek ere erantzun dezate-
la, mesedez, guztientzat zen gal-
dera». «Galdetu du ea zer garran-
tzi daukan domina honek Geor-
giarentzat»... Dominak erotu egi-
ten dira kirolarien kolkoan zintzi-
lik jarri eta kazetarien aurrera
azaldutakoan. Mutu geratzen di-
ra. Brontzezko dominarekin ha-

rro, poza ezin ezkutatuta, irriba-
rre ederrarekin eseri da Prisilla
Gneto frantziarra kazetarien au-
rrean, baina galdera ulertu ezinik
dabil. Ulertu gabe, ezin ezer eran-
tzun. «Itzultzailea behar duzu zuk
ere?». Aurkezlearen galdera hori
ere ezin du ulertu judoan, emaku-
mezkoen 52 kiloz azpiko mailan,
podiumera igo den frantziarrak.
Keinuekin zerbait esan nahian ari
da, baina ezin du hitzik aurkitu.
Ez da momentu gozoa bizitzen ari
ostiralean 21 urte beteko dituen
judoka.

«Prest nago ni itzultzaile lanak
egiteko». Frantziako kazetari ba-

ten proposamena. Hark galdera
egin lehenengo frantsesez, hark
itzuli ingelesera, erantzun Gne-
tok frantsesez, eta kazetariak
itzuli ingelesera. Eromena. Eta
tartean hitz eta sentimendu asko
ihesean. Prentsaurreko erdia pa-
satzerako, jarri diote itzultzailea
frantziarrari, baina, hizkuntza-
ren mugarekin, motelduta dago
ordurako dominak emandako in-
darra.

Hizkuntzen saltsa handia pila-
tzen da podiumaren osteko pren-
tsaurreko bakoitzean. Laxa Shav-
datuaxvili Georgiakoa, Miklos
Ungvari Hungariakoa, Masashi
Ebinuma Japoniakoa eta Jun-Ho
Cho Hego Koreakoa. Itzultzaile
bana dauka bakoitzak ondoan;
aurkezlearekin, bederatzi dira
mahai txiki samar batean. Geor-
giarrari egin diote lehen galdera,
ingelesez. Isilik eta zain geratu da

20 urteko judoka gaztea, urrezko
domina kolkoan duela. «Niretzat
da galdera?», itzultzaileari begira.
«Azken borroka nola bizi izan du-
zun galdetu dute, ea presiorik na-
baritu duzun», itzultzaileak. Luze
jo du galdera-erantzunen jokoak,
eta judokak eurak ere nekatu aur-
pegiarekin daude. 

Kum Ae An iparkorearraren
kasua da deigarriena. Urrea ira-
bazi arren, hotz dago judoka, eta
ez du ahalegin berezirik egin hiz-
kuntzen saltsan erantzun gara-
tuak emateko. Bere herrialdeko
kazetariei bai, eurei erantzun die
korearrez luze samar, baina itzul-
tzaileak motzean itzuli ditu eran-
tzunak, gainerako kazetarien ha-
serrerako. Ia minutu erdiko eran-
tzuna esaldi batean laburbildu du
iparkorearraren itzultzaileak.
«Urrezko domina irabazita, uste
dut Kim Jong-un gure liderraren
alde ekintza polita egin dudala».

Bozgorailuen sua
Hainbesteko saltsan, barreari eu-
tsi ezinik dabiltza Yanet Bermoy
kubatarra (bigarren sailkatua)
eta Gneto eta Rosalba Forciniti
italiarra (hirugarren sailkatuak).
Eta are zalaparta handiagoa sor-
tzeko, lau judoken itzultzaileeta-
ko bat ingelesez hizketan hasten
denean, gainerakoen itzultzaile-
ak hura zer esaten ari den itzul-
tzen hasten dira judokei, mikrofo-
noak piztuta daudela, noski. Boz-
gorailuak sutan daude, iparkore-
arraren itzultzailearen ingelesez-
ko esan nagusiari kubatarra,
italiera eta frantsesa ere gehitu
zaizkiolako. Artista handi sama-
rra izan beharra dago esaten ari
direna ulertzeko.

Aberastasun handia pilatzen
da jokoetako podium bakoitzean,
baina traba ere bihurtzen da
gehienetan.

Dominak irabazi osteko prentsaurrekoetara ere
iristen da jokoen handitasuna. Itzultzaile guztiak
ondoan jarrita, eromen handi samarra sortzen da.

Bai? Zer? 
Barkatu? Nola?

Judoan, emakumezkoen 52 kiloz azpikoan domina irabazi zuten lau judokak, itzultzaileekin; ezkerrean, aurkezlea. U. ZUBELDIA

Aipatzekoa.
pZortzi herrialde.
Gizonezkoen 66 ki-
loz azpiko maila eta
emakumezkoen 52
kiloz azpikoa kon-
tuan hartuta, zortzi
herrialde eta zazpi
hizkuntza elkartu zi-
ren prentsaurreko-
an. Itzultzaileekin
denak, aurkezleari
ulertzeko larri zebil-
tzalako. Zortzi domi-
naren atzean heme-
zortzi lagun denera.

E
gu

n
 b

a
ka

r b
at

 ir
au

n
 d

io
 o

so
rik

 b
ro

n
tz

ez
ko

 d
o

m
in

a
k 

Fe
lip

e 
K

it
ad

a
i j

u
d

o
ka

 b
ra

si
ld

a
rr

a
ri.

K
it

ad
a

i d
o

m
in

a
re

ki
n

 s
a

rt
u

 z
en

 d
u

tx
a

ra
 a

tz
o

 ta
ld

ek
id

ee
ki

n
 tx

a
n

tx
a

 b
at

 e
gi

te
n

,e
ta

 h
au

ts
i e

gi
n

zi
tz

a
io

n
.N

O
B

 e
z 

d
ag

o
 d

er
rig

o
rt

u
ta

 b
es

te
 b

at
 e

m
at

er
a

,b
a

in
a

 z
iu

rr
en

ik
 b

es
te

 b
at

 e
m

a
n

go
 d

io
.

.
1



10
xi

oa
k

@
So

yE
lc

ha
pu

  (
An

dr
es

 N
oc

io
ni

 A
rg

en
tin

ak
o 

sa
sk

ib
al

oi
 se

le
kz

io
ko

 jo
ka

la
ria

)
A

rg
en

ti
n

a
ko

 e
gu

n
ka

ri 
b

at
en

 a
za

la
 ir

a
ku

rt
ze

n
...

«
Z

a
h

a
rr

a
k»

 d
ei

tz
en

 g
a

it
u

zt
e.

B
el

au
-

n
a

ld
i h

o
n

et
a

ko
 k

id
eo

k 
n

a
h

ia
go

 d
ug

u
 «

ad
in

ts
u

a
k»

 d
ei

 g
a

it
za

te
la

.M
ile

sk
er

,k
a

r-
ka

r!

berria
2012ko uztailaren 31Egitaraua eta emaitzakD

Igeriketa
p200 METROKOA (G)

DDominak
1. Yannick Agnel (Frantzia) 1.43,14

2. Taehwan Park (H. Korea) 1,79ra

2. Yang  Sun (Txina) 1,79ra

p100 M BIZKAR ESTILOAN (E)

DDominak
1. Missy Franklin (AEB) 58,33

2. Emily Seebohm (Aus.) 0,35era

3. Aya Terakawa (Japo.) 0,50era

p100 M BIZKAR ESTILOAN (G)

DDominak
1. Matthew Greevers (AEB) 52,16

2. Nick Thoman (AEB) 0,76ra

3. Ryosuke Irie (Japonia) 0,81era

p100 M BULAR ESTILOAN (E)

DDominak
1. Ruta Meilutyte (Litua.) 1.05,47

2. Rebecca Soni (AEB) 0,08ra

3. Satomi Suzuki (Japon.) 0,99ra

Gimnastika artis.
pTALDEKAKOA (G)

DDominak
1. Txina 275,997

2. Japonia 271,952

3. Britainia Handia 271,711

Jauziak
p10 M BINAKAKOA (G)

DDominak
1. Cao-Zhang (Txina) 486,78

2. Garcia-Sanchez (Mex) 468,9

3. Boudia-McCrory (AEB) 463,47

Esgrima
pEZPATA.BANAKOA (E)

DDominak
1. Jana Xemiakina (Ukraina)

2. Britta Heidemann (Alemania)

3. Sun Yujie (Txina)

Halterofilia
p62 KILOZ AZPIKOA(G)

DDominak

1. Un Guk Kim (Ipar Korea) 327 k.

2. Oscar A. Figueroa (Kol.) 317 k.

3. Irawan Eko Yuli (Indon.) 317 k.

p58 KILOZ AZPIKOA(E)

DDominak

1. Li Xueying (Txina) 246 k.

2. Pimsiri Sirikaew (Thaila.)236 k.

3. Julia Kalina (Ukraina) 235 k.

Judoa
p73 KILOZ AZPIKOA(G)

DDominak

1. Mansur Isaev (Errusia)

2. Riki Nakaya (Japonia)

3. Nyan-O. Sainjargal (Mongolia)

3. Ugo Legrand (Frantzia)

p57 KILOZ AZPIKOA(E)

DDominak

1. Kaori Matsumoto (Japonia)

2. Corina Caprioriu (Errumania)

3. Marti Malloy (AEB)

3. Automme Pavia (Frantzia)

Olinpiar tiroa
p10 METRO ERRIFLEA(G)

DDominak

1. Alin Moldoveanu (Errum.) 702,1

2. Niccolo Campriani (Italia)701,5

3. Gagan Narang (India) 701,1

Finalak
11:30. Zaldiketa.Jauziak. Taldeka-
koa.
15:30. Zaldiketa.Jauziak. Banaka-
koa.
16:00. Jauziak.10 metroko plata-
forma. Binakakoa (E).

16:30. Halterofilia.63 kilokoa (E).
17:00. Judoa.63 kiloz azpikoa (E).
17:10. Judoa.81 kiloz azpikoa (G).
17:30. Gimnastika artistikoa.Tal-
dekakoa (E).
20:30. Halterofilia. 69 kilokoa
(G).
20:40. Esgrima.Floretea. Banaka-
koa (G).
20:41. Igeriketa.200 metrokoa
(E).
20:49. Igeriketa.200 metro txi-
meleta estiloa (G).
21:43. Igeriketa.200 metro estilo-
ak (E).
21:51. Igeriketa.4x200 metro
txandakakoa (G).

Euskal herritarrak
10:30-15:00. Tiroa.Juanjo Aran-
buru. Bigarren txanda eta finala
(Skeet-a).

13:00. Bela. Iker
Martinez eta
Xabi Fernandez.
49er mailako hi-
rugarren eta lau-
garren estropa-
dak.
14:30-16:06. Pi-
raguismoa.An-
der Elosegi. C-1
eslalomeko fina-
lerdiak eta finala.

20:30. Eskubaloia (gizonezko-
ak).Danimarka-Espainia.

Telebistak
La1. 09:30.15:00 arte zuzenean,
eta gero 16:30etik 22:00etara.
23:45ean eguneko laburpena.
Teledeporte. 09:30.01:30 arte
zuenean. Ondoren, eguneko labur-
pena.
France2. 11:45.13:00 arte zuzene-
an. Gero, 14:45etik 20:00etara, eta
20:40etik 01:00etara.
France3. 09:00.12:00 arte zuze-
nean. Gero, 12:55etik 14:45era, eta
19:55etik 20:35era.

JEmaitzak

1.Txina 8 4 3 15
2.AEB 3 3 3 13
3.Italia 2 4 2 10
4.Frantzia 2 1 3 6
5.Hego Korea 2 1 2 5
6.Errusia 2 0 3 5
7.Ipar Korea 2 0 1 3
8.Kazakhstan 2 0 0 2
9.Japonia 1 3 3 7
10.Errumania 1 2 0 3
11.Australia 1 1 1 3
11.Brasil 1 1 1 3
11.Hungaria 1 1 1 3
14.Herbehereak 1 1 0 2
15.Ukraina 1 0 2 3
16.Georgia 1 0 0 1
16.Hegoafrika 1 0 0 1
18.Britainia Handia 0 1 1 2

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.
19.Alemania 0 1 0 1
19.Kolonbia 0 1 0 1
19.Kuba 0 1 0 1
19.Mexiko 0 1 0 1
19.Polonia 0 1 0 1
19.Thailandia 0 1 0 1
19.Taipei 0 1 0 1
26.Azerbaijan 0 0 1 1
26.Belgika 0 0 1 1
26.Kanada 0 0 1 1
26.India 0 0 1 1
26.Moldavia 0 0 1 1
26.Mongolia 0 0 1 1
26.Norvegia 0 0 1 1
26.Serbia 0 0 1 1
26.Eslovakia 0 0 1 1
26.Uzbekistan 0 0 1 1

Herrialdea Urr. Zil. Bro. G.

JDominak

G
Lam Shin hego korearra eta Britta Heidemann alemaniarra, aurrez aurre, atzo,
esgrimako ezpata probako finalerdietan. Heidemannek zilarrezko domina irabazi zuen
finalean Jana Xemiakina ukrainarraren aurka galdu ondoren. SERGEI ILNITSKI /EFE
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Urrezko lau domina irabazi 
zituen Jesse Owensek 
Berlingo Olinpiar Jokoetan,
1936. urtean. BERRIA

K irolaz haragoko ikur bilakatu zen
James Cleveland Owens Jesse

1936ko Berlingo Olinpiar Jokoei esker
(Oakville, AEB, 1913-Tucson, AEB,
1980). Esklabo baten biloba zenak
urrezko lau domina irabazi zituen Hitler
diktadorearen Alemanian.

Owensek beti erran zuen atletismora-
ko bere grina eta kirol horretan izan zuen
arrakasta institutu garaiko entrenatzai-
leari zor ziola, Charles Rileyri alegia. Uni-
bertsitatean gogor lan egiten jarraitu
zuen. Hamaika eskaintza jaso, baina
Ohiokora joatea erabaki zuen, harentza-

ko eta aitarentzako lanpostu banaren
truke. 1935ean, munduko lau marka
ondu zituen. Hurrengo urtean, Berlingo
Olinpiar Jokoetako izar bilakatu zen.

Etxera itzuli zenean, Waldorf-Astoria
hoteleko lanpostua zuen zain. Hango
mandatari aritzen zen. «Sorterrira itzuli
nintzenean, autobusaren aurreko alde-
an bidaiatzeko eskubiderik gabe jarrai-
tzen nuen; ezin nuen nahi nuen tokian
bizi; Hitlerrek ez zidan bostekoa eman
nahi izan, baina Etxe Zuritik ere ez nin-
duten deitu presidenteari bostekoa
ematera joateko», idatzi zuen.

Atzera begira 

D1936
Jesse Owens

Imanol Magro  Londres
,Berriemaile berezia

E rrauts pistetan lehiatzen
hasi eta tartanean hartu
zuen erretiroa. Luis Feli-

pe Areta Pipe-ren (Donostia, 1942)
kirol ibilbidea atletismoaren tek-
nifikazioaren lehen pausoen le-
kukotasuna da. Hiru olinpiar jo-
kotan parte hartu zuen, Erro-
man, Tokion eta Mexikon, eta
lesio bategatik ez balitz, Muni-
chen (Alemania) ere egongo zen.
Euskal atletismoko jauzilari lo-
riatuena da. Ordenagailu bat du
bere memorian. Halere, jokoei bu-
ruz hitz egitean kideez oroitzen
da bereziki. «Lagun giro bikaina
genuen, bai Madrilgo Blume zen-
troan, bai lehiakideen artean. Ur-
teekin, markei baino gehiago,
adiskide multzoari ematen diozu
garrantzia».

1960ko Erromako Olinpiar Jo-
koek erabat txunditu zuten Are-
ta. 18 urte zituen, eta finaletik
kanpo gelditu zen arren, oroitza-
pen atsegina du. «Hiri bikaina da,
orduan ezagutu nuen. Gero, kirol
mailan, gogoratzen naiz iritsi eta
lehen entrenamendu egunetan
AEBetako eta Sobietar Batasune-
ko kirolariekin aritu ginela. Han
Ralph Boston zegoen, 8,21 metro-
ko marka egin berri zuena, Jesse
Owensen munduko errekorra ho-
betuz. Oso gizon atsegina da, ge-
rora Tokion eta Mexikon ere el-
kartu ginen, eta ez da asko gorain-

tziak bidali zizkidala. Lagunarte
bikaina genuen». 

Lau urte geroago, 28 orduko he-
galdi baten ondoren iritsi zen To-
kiora. Kirol asmoak handiagoak
ziren, eta «presio» puntu bat su-
matzen zuen. Jauzi hirukoitzean,
bere proban, finaletik kanpo gel-
ditu zen, eta arantza luzerako jau-
zian atera zuen. «Oso eguraldi
txarra egiten zuen: euria, hai-
zea… eta pentsa, errauts gainean,
a zer-nolako putzuak!». Finalean
bigarren aukeran sartu zen, eta
gero seigarren gelditu zen. «Ni le-
hena nintzen jauzi egiten, eta az-
ken txandan beste guztiak nola
jauzi egiten zuten ikusi behar
izan nuen urduri. Azkenean, sei-
garren nintzela ikusita, lasaitu
handia hartu nuen. Eta zigarreta
bat atera eta erre egin nuen! Ova-
nesia sobietarrak adarra jotzen
zidan, hori bai, gero tabakoa eska-
tu zidan. Amerikarra erretzen
nuen, badakizu…».

Mexikon, 1968an, zorigaitzak jo
zuen Areta. Beroketan orkatilan
min hartu zuen, eta ez zen lehia-
kor aritu. «Marka bikainak egin
ziren Mexikon. Tartan pista zen,
eta, altueran airearen dentsitatea
txikiagoa zenez, errazagoa zen
hegan egitea. Han zeuden denak,
metro erdi gehiago jauzi eginez
eta ni, begira. Etsigarria izan
zen…». Han ikusi zuen ere Bob
Beamon 8,90 metroko marka egi-
ten. «Harrigarria izan zen. Jauzi
perfektua egin zuen. Neurtzaile-
en metroa ere txiki geratu zen». 

Munichen parte hartzeko au-
kera izan zuen, baina Kroazian
eginiko egonaldi batean istripu
bat eduki eta tibiako zurda moztu
zuen. Markak ez ziren berdinak
izan, eta 1973an hartu zuen erreti-
roa. Gerora apaiz bidea hartu
zuen. Opus Dei eta Bilboko eskola
batean irakasle izan ondoren,
egun meza ematen jarraitzen du.
«Kirol zaletasunak gazteengana
gerturatzen lagundu izan dit,
hori ere eskertzen diot». Aldaka-
ko ebakuntza egin berri diote, eta
indartzen denean, astean behin
Pagasarrira igotzeko duen ohitu-
ra berreskuratu nahi du. 

Luis Felipe Areta seigarren izan zen
luzerako jauzian Tokioko 1964ko
Jokoetako egun euritsu batean. Hiru
jokoetan parte hartu zuen, eta, behin
erretiroa hartuta, apaiz bidea hartu.

Luis Felipe Areta Anoetan jauzi egiten, Donostiako Atletikon aritzen zen garaietan. BERRIA

Laburrean
pBeamon gogoan.
Aretak Bob Beamo-
nen 8,90ko jauzia
ikusi zuen 1968an.
«Neurtzaileen me-
troa ez zen haraino
iristen. Harrigarria».
pLesioa. Munichen
egon zen, 1972an,
baina ez zuen parte
hartu. Tibiako zurda
bat ebaki zuen, eta
lesio hark eragotzi
zion laugarren jokoe-
tan aritzea.

Harrigarria izan zen
Beamonen jauzia.
Neurtzaileen metroa 
ere txiki geratu zen»
LUIS FELIPE ARETA
Atleta ohia

‘‘

Errautsen 
gainean 
hegan



Bruneiko emakumezko
bakarra, «harro»
ATLETISMOA›Maziah Mahusin
Bruneirekin Olinpiar Joko batzue-
tan aritzen den lehen emaku-
mezkoa «harro» azaldu da bere
parte hartzearekin. «Ohore bat
da. Bruneiko emakumezko askok
esaten didate eredu naizela
haientzat, ni bezalakoak izan
nahi dutela», aitortu zuen atzo
400 metroko atletak.

Cameron: «Ergela da esatea inaugurazioa
ezkertiarra eta multikulturala izan zela»
INAUGURAZIO EKITALDIA›David Cameron Erresuma
Batuko lehen ministroak gogor erantzun dio Aidan Bur-
ley Alderdi Kontserbadoreko parlamentariari, hark Olin-
piar Jokoen inaugurazio ekitaldia «ezkertiarra eta multi-
kulturala» izan zela esan ondoren. «Ergela da hori
esatea. Inaugurazio ekitaldia bikaina izan zen, eta han
ikusi zenak ez du zerikusirik politikarekin. Gure iragana,
etorkizuna eta gure herrialdearen distira batzeko ahale-
gin berezia egin zuten antolatzaileek, eta, horregatik,
zoriondu beharra dauzkat».

Suitzako futbolari bat kanporatu dute
jokoetatik, iruzkin arrazista bat egiteagatik
ZIGORRA›Michael Morganella Suitzako futbol selek-
zioko jokalaria kanporatu dute Londresko Olinpiar Joko-
etatik, Twitterren iruzkin arrazista bat idazteagatik. Joan
zen astean ere Voula Papachristou jauzi hirukoitzeko
atleta greziarra kanporatu zuten jokoetatik, arrazoi
beragatik.

A
Geldi, arren, geldi! Horixe ari zaio esaten ziurrenik Mary King
zaldun britainiarra Imperier Cavalier bere zaldiari. Zelaiko probako

zailtasun nagusia zen aldapa hori, eta zaldi gehienek ederki sufritu zuten
hura lasai antzean gainditzeko. FRANK ROBICHON / EFE

DLaburrak

A
Williamstarren
nagusitasuna 
TENISA›Serena eta
Venus Williams dira
urrea irabazteko
faboritoak, bai
banakoan, bai bina-
kakoan. Atzo bi mai-
latan irabazi zuten 
bi estatubatuarrek.

AzkenaDberria
2012ko uztailaren 31

I ngelesak zinikoak ginela eta Olinpiar
Jokoak ezkortasunez hartu genituela

esaten zuten askok.Gaur goizeko ordu
txikietan,errepideko lasterketa ikusteko
lekua hartzen ari zen jendea,kale zarata-
tsuetan etxeetako leihoak irekita zeu-
den,pozik zegoen jendea,etengabe ani-
matuz.Hau da Londresen erantzuna»,
lagun batzuek esan zidaten.Txirrindula-
riak iristeko zain geundela,nire alboan
hamar bat pertsona zeuden Bradley
Wigginsen belarrondoko ilearen antze-
koak aurpegian marraztuak zituztela;
tabernan beste bi ikusi ditut.Tourra ira-

bazi duenetik denen idolo bihurtu da
Wiggins.Londres hiri erdi-erdian hezita-
ko batek txirrindularitzako lorpenik han-
dienera irits daitekeela frogatu du,eta
behingoan txirrindularitza beste maila
batera eramateko ordua iritsi dela esa-
ten hasi dira hemen.Inoiz baino bizikleta
gehiago ikusi ditut parkean,ezkutuan
entrenatzen ari ziren guztiak bat-batean
kanpora atera izan balira bezala.Ederra
dago Londres.Eta egia da nire lagunek
diotena,ilusioa arnasten da giroan,posi-
tibotasuna.Efektu hedoniko bat.

Duela urte batzuk ,5-a-day ekimena

bultzatzen hasi zen Osasun zerbitzua;
osasuntsu egoteko egunero bost fruta
pieza jan behar zirela aldarrikatzen zuten,
chef ezagun bat enbaxadore zutela.Jo-
koekin nazioaren osasuna oraindik
gehiago hobetuko dela esan dute  anto-
latzaile batzuek.Wigginsen modukoen
ahotik badator mezua,oraindik eraginko-
rragoa izango da ziurrenik.Baina,aldi be-
rean,Coca Cola,McDonalds eta Cadbury
txokolate etxea dira babesle nagusiak.
Olinpiar estadioaren inguruan ezin da
McDonaldsenak ez diren beste hanbur-
gerrik saldu.Mmm,antitesia.

‘London calling’
Garazi Goia

Wiggins
efektua
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12:00. Aurkezpena.
DPrentsaren
errepasoa.
DLondrestik
zuzenean.

Unai Zubeldia 
eta Imanol Magro.
D ‘Thamez’ atala.
Danel Agirre Berlindik.
DTertulia.
Julen Etxeberria eta
Enekoitz Telleria.
DEguneko kantua.

berriaTB


	abuztuak 5
	abuztuak 7
	abuztuak 8
	abuztuak 9
	abuztuak 10
	abuztuak 11
	abuztuak 12
	abuztuak 14
	uztailak 26
	uztailak 27
	uztailak 28
	uztailak 29
	uztailak 31

