SPORT
MICHAEL PHELPS

Phelps, 20 de ani de trudã
pentru 22 medalii
Cu 4 medalii de aur ºi douã de argint, americanul Michael Phelps n-a
mai repetat la Londra perfecþiunea de la Beijing, unde a câºtigat 8 probe
din 8! Dar nici nu ºi-a mai propus un asemenea buchet impresionant,
þinta lui fiind sã rãmânã în istorie drept sportivul cel mai medaliat la JO
din toate timpurile. Recordul era deþinut de fosta gimnastã ex-sovieticã
Larisa Latînina, cu 18 medalii, dintre care 9 de aur. Acum, Phelps a
împins limita la un total de 22 de medalii: 18 de aur, douã de argint, douã
de bronz. “Glonþul din Baltimore”, cu o înãlþime de 1,93 m ºi o greutate
de 88kg, a anunþat însã cã se retrage ºi cã nu va mai participa nici mãcar
la concursuri demonstrative. La 27 de ani, el lasã în urmã milioane de
admiratori neconsolaþi (numai pe Facebook are aproape 6 milioane de
fani!) ºi o mulþime de poveºti despre secretul reuºitelor sale incredibile.
Dupã Beijing, de pildã, “New York Post” scria cã Phelps consuma alimente însumând nu mai puþin de 12.000 de calorii pe zi! Astãzi se
mulþumeºte “doar” cu 6.000- 6.500. La micul dejun mãnâncã trei sendviºuri cu ouã prãjite, o omletã din cinci ouã, un castron de cereale, pâine
prãjitã ºi clãtite cu fulgi de ciocolatã. Enorm, dacã Phelps nu s-ar fi antrenat trei zile pe sãptãmânã, câte cinci ore pe zi, iar în restul zilelor câte trei
ore. O orã de antrenament îi “arde” în medie 1.200-1.400 de calorii. În
plus, înotãtorul a dezvãluit cã îºi vizualiza evoluþiile în nopþile dinaintea
fiecãrei competiþii la care participa, ca sã simtã, sã intuiascã fiecare
miºcare pânã la atingerea marginii bazinului. Acest exerciþiu l-a ajutat la
Beijing sã câºtige proba de 200 m fluture, atunci când ochelarii de protecþie i s-au umplut cu apã. De pe urma celor 20 de ani de sport, Phelps
s-a ales cu o avere de 40 de milioane de dolari.

Kobe Bryant, superstarul
din Dream Team

Din Dream Team-ul aliniat de SUA la JO londoneze, Kobe Bryant a fost
cel mai urmãrit. Nãscut pe 23 august 1978 în Philadelphia, ca fiu al unui
fost baschetbalist, el ºi-a legat numele definitiv de echipa Los Angeles
Lakers, unde joacã din 1996 ºi unde a ajuns direct de pe bãncile liceului,
devenind cel mai tânãr jucãtor din istoria NBA. El a câºtigat imediat
inimile fanilor prin concursul de Slam Dunk din 1997, când a devenit ºi
cel mai tânãr câºtigãtor al tradiþionalei întreceri de All-Star Weekend. La
Lakers, Bryant l-a avut coechipier pe Shaquille O’Neal în perioada când
au câºtigat trei campionate din National Basketball Association la rând
(2000 - 2002), dupã care a mai cucerit douã titluri NBA în anii 2009 ºi
2010, impunându-se drept unul dintre cei mai valoroºi ºi respectaþi jucãtori. De altfel, a fost în finala JO ºi printre cei mai buni marcatori din
echipa americanã, cu 17 puncte reuºite. ªi cu aportul lui semnificativ,
SUA au câºtigat, pentru a doua oarã consecutiv, titlul olimpic în faþa
Spaniei. Datoritã stilului sãu de joc ºi faptului cã a “lovit” decisiv în
repetate rânduri, Bryant a fost supranumit Black Mamba, o poreclã care
a devenit un adevãrat brand. Este considerat unul dintre cei mai compleþi
jucãtori din NBA, fiind selecþionat de treisprezece ori în echipa sezonului ºi de 11 ori în echipa defensivã a sezonului. În 2006, într-un meci cu
Toronto Raptors, a înscris 81 de puncte, iar în prezent se aflã pe locul
cinci în clasamentul marcatorilor din istoria NBA. Este de asemenea cel
mai bun marcator din istoria celor de la Lakers, iar din al doilea sezon a
fost prezent la fiecare NBA All-Star Game, câºtigând de patru ori titlul
de cel mai bun jucãtor de la All-Star în cele 14 apariþii.

Evgenia, fata cu trup
ºi inimã de aur
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Într-un sport pe cât de graþios ºi spectaculos, pe atât de vitregit de televiziuni, gimnastica ritmicã, rusoaica Evgenia Kanaeva este un fel de
Usain Bolt al covorului. Din 2007, de când a irumpt în clasamentele internaþionale, gimnasta nãscutã pe 2 aprilie 1990 în Omsk, Siberia, din mamã
campioanã la ritmicã ºi tatã antrenor de lupte greco-romane, este neînvinsã. A adunat pânã acum 17 titluri mondiale ºi 12 medalii de aur la
Europene, apãrându-ºi la Londra cu succes titlul olimpic la individual
compus cucerit în 2008 la Beijing. O performanþã unicã în aceastã disciplinã sportivã! Cum unice sunt ºi alte reuºite înregistrate de Kanaeva: la
CE din 2009, din Azerbaijan, a câºtigat 5 medalii de aur din tot atâtea
posibile, iar în acelaºi an, la Mondialele din Japonia, a “ras” toate cele 6
medalii de aur puse în joc. Ispravã pe care a repetat-o în 2011, la CM de
la Montpellier. Tot anul trecut, la Grand Prix-ul din Brno-Cehia, Kanaeva
a dat peste cap arbitrajul, obþinând în premierã absolutã un scor de 30.00

