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Uncalb
enrotllat
OCollina,el
millor àrbitre del
món, s'ha
guanyat el
respecte
i el crèdit
dels
jugadors
gràcies a
la seva
actitud poc
autoritària

El Fiorentinano
accepta la
dimissió de
Roberto Manciñi
Florència (Itàlia). El

V,

L'Inter inicia avui
deu dies de
concentració a
Mallorca

^'^--.

Palma de Mallorca L'Inter de

Mila, segon classificat de la
lliga Italiana, començarà
avui una concentració de
deu dies a les instal lacions
del Real Mallorca L'equip
Italia farà dues sessions
dianes d'entrenaments a
porta tancada per preparar
la segona volta El dia 12 de
gener l'equip intensta
viatjarà a Perusa per
disputar el partit de lliga I
tornara a Palma per
completareis
entrenaments L'Inter
viatjarà amb la plantilla el
complet pero Ronaldo serà
dubte fins a darrera
hora /EFE

MARTÍ AYATS
Barcelona

Pierluigi Collina sempre té un
somriure a punt encara que la
situació sigui tensa i el partit,
transcendental. Compensa là
seva aparença impactant de
dolent de pel·lícula de terror de
sèrie B a m b un perfil h u m à
semblant al del professor enrotílat, que sap que és millor
buscar la col·laboració del grup
que ha de dirigir que no veure'l
com l'enemic. Però també sap
quan ha de deixar d'estirar la
mà i fer-se valer perquè dins
d'un camp de la lliga italiana
tothom s'ha de fer respectar si
vol sobreviure. Trobar aquest
equilibri ha estat im dels mèrits
d'aquest bolonyès, que als 17
anys va deixar de jugar a futbol
per dedicar-se a l'arbitratge i
que als 41 ha estat escollit per
la federació d'història i estadística del futbol com a millor del
món per quarta vegada consecutiva.
Els à r b i t r e s , t r a d i c i o n a l ment, han defugit sempre el
contacte amb els jugadors —el
físic i el verbal— com si un senyal de complicitat els fes més
febles. Collina, però, sap que
conèixer els jugadors i establir
una relació amb ells —sempre
dintre d'uns límits— enforteix
el seu crèdit. Com el gest
d'aixecar i animar uns jugadors
del Bayem de Munic destros-

Florentina, penúltim de la'
' sèrie A italiana, va rebutjar
ahir la dimissió del tècnic
Roberto Mancini, segons
va anunciar Luciano Luna,
director general Mancini
va prendre la decisió
després que Luna es va
negar a autoritzar els
fitxatges del iugoslau Sisma
Mihajlovic, l'italià Robiatti i
el brasiler Adnano Luna,
desprès de reunir-se amb el
j president i propietan del
club, Checci Gon, va
canviar d'opinió En la >
reunió es va decidir no
acceptar la renuncia de
iVIancini /EFE

sats sobre la gespa
del Camp Nou desprós
de perdre la final de la lliga
de campions en el darrer minut
contra el Manchester United.
Per ell un dels aspectes més importants de la preparació és
veure partits i més partits per
saber com són els gestos tècnics d ' u n jugador, les reaccions. Així la interpretació que
en fa posteriorment al camp és
més correcta i la seva decisió,
més ajustada..
La pressió mediática, generada bàsicament per les errades,
és brutal per als àrbitres però
Collina té una teoria per relativitzar-la: la dualitat entie futbol
real i futbol televisat. «No és pot
competir contra divuit cameres», sentencià. Tampoc té problemes morals per ser d'uns colors determinats, perquè l'equip que li té el cor robat juga
a bàsquet: la Fortitudo.
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Lloc de naixement: Bolònya (ita)
Data: 13/12/1960
Partits dirigits:
151 a la sèrie A italiana'
58 internacionals
Finals:
Jocs Olímpics 1996:
Nigèria-Argentina (3-2)
Lliga de Campions 1999:
Manchester Ud.- Bayern (2-1;

Collina té un
repertori
gestual molt
amplií
expressiu,
conscient que
és important
que les seves
decisions
arribin de
manera clara.

Elber i Pizarro
(Bayern),
sancionats per
haver arribat tard
Munic (Alemanya). El brasiler

Giovanni Elber i el peruà
Claudio Pizarro, jugadors
del Bayern de Munic, seran
sancionats per haver-se
incorporat tard de les
vacances Elber no es va
presentar fins diumenge
per estar al costat del seu
pare, al qual havien
d'operar del cor Per la seva
banda, Pizarro no va arribar
fins divendres al legantque
la seva filla no havia
obtingut un visat a temps
El Bayern comença avui
una estada a Marbella /EFE

