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EL 9

MÉS FUTBOL

Di.t^iid-es 11 dC tyner del 2002

reconeixel
o L'extecnic de l'Espanyol, considerat
el millor seleccionador actual

O L'organització reconeix el treball
del responsable de la sub-20 argentina

EL 9
Barcelona

L'argentí Marcelo Bielsa és el
millor seleccionador del món,
segons la Federació Internacional d'Història i Estadística
del Futbol (IFFHS), que va fer
pública ahir la llista dels onze
millors. La solidesa i l'efectivitat de la selecció argentina, a
qui ja es pot considerar favorita
pel ihundiàl, han decantat l'elecció a favor. L'elecció de Bielsa i la presència del seleccionador sub-20 José Pekerman com
a cinquè millor tècnic del món,
situen el futbol argentí en una
posició de domini en l'àmbit
del futbol mundial. Pekerman,
coordinador de les seleccions
inferiors de l'AFA, s'ha guanyat
el reconeixement pel títol de
campió del món sub-20 que va
guanyar el seu país a finals
d'estiu.
Bielsa ha traslladat la seva
obsessió per la tàctica a u n
equip del qual no es pot extreure la capacitat individual. I li ha
sortit bé. Durant la fase de classificació per al mundial, els argentins han estat un equip sòlid amb tres defenses, dos carrilers, un centre del camp pensat per barallar-se i tres davanters ocupant tot l'ample del
camp en formació clàssica. Argentina juga en base a l'estudi
i al respecte pel futbol ben jugat.

ALEMANYS A LA COSTA Els equips alemanys han triat la costa del Sol per entrenar-se mentre dui-a l'aturada de la
lliga al seu país. El Bayern de Munic, a
la imatge del mig, per exemple, està
concentrat a Marbella, s'hi entrenarà
fins al dia 13 i jugarà un partit amistós
contra l'equip de la ciutat, actualment
allunyat del futbol professional.
L'Hertha de Berlín —a la imatge de
dalt—també es prepara .en un centre
d'alt rendiment de fiítbol igual com el
Colònia, fotografiat a la imatge inferior, que ha triat el mateix lloc. La Miga
d'Alemanya s'atura cada any per evitar
el rigor de l'hivern. / EFÈ
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El mètode. Bielsa és un entren a d o r m e t ò d i c i silenciós.
Nascut a Rosario fa 46 anys, no
va transcendir com a jugador Marcelo Bielsa, en una imatge d'arxiu, surt d'un aeroport i saluda una aficionada. / EFE
i es va cultivar una trajectòria
com a entrenador al Newel's
PER DARRERE DE BIELSA
Old Boys. Partint dels equips
inferiors, va arribar a la plantilla professional, va guanyar-hi dues lligues i va perdre
una final de la copa Libertadores. Desprès d'entrenar l'Atlas
i l'América, a Mèxic, va tornar
a l'Argentina per dirigir el Vé-.
lez Sarsfield, a~qui va fer campió de l'Apertura del 1997.
L'any següent va acceptar una »S. G. Eríksson
»Roger Lemerre
tSreckoKatanec Hosé Pekermian
(Argentina)
(Eslovènia)
(França)
oferta de l'Espanyol i el va di- (Suècia)
És el primer
Amb ell, França va
Admirador de
És el primer
rigir fins que la federació del
estranger que dirigeix
guanyar l'europeu
• Boskov, ha convertit
seleccionador
seu país el va reclamar, tot i les
Anglaterra i l'hà
amb un futbol sòlid i
una selecció petita,
sub-20 entre els
protestes del club espanyolisclassificat peral
pensat.
en un perill. •
millors entrenadors
ta.
mundial.
del món.
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