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URHEILU

URHEILU

Maailman paras jalkapalloilija:

Haluan olla hyvä
esimerkki lapsille
Barcelona
(IS) Diego Maradona,
23-vuotias argentiinalainen, maailman
kallein jalkapalloilija,
siirtosumma yli 30
miljoonaa markkaa.
Takana loistavia otteluita ja rahakkaita
mainossopimuksia.
Tällä hetkellä tulevaisuus näyttää hieman
epävarmalta.
Mitä mies miettii?
Maradonan lähelle pääseminen ei ole yksinkertainen asia.
Miehen ympärillä oleva esikunta hoitaa käytännön asiat.
Hänellä on esimerkiksi lehdistöpäällikkö, jonka puheille pääsy kulkee kahden sihteerin
kautta.
Hankaluudet ovat kuitenkin
ymmärrettäviä.
Barcelonassa
pelaavan argentiinalaisen kasvot
ovat kaikille tutut mainoksista,
matkamuistomyymälöistä ja lehdistä. Olalle taputtelijoita on yllin kyllin.
Häiritseekö kaikki tämä hässäkkä ja julkisuus?
— Ei se häiritse. Tärkeintä
julkisuudessa on vaikutus lapsiin. Heillä pitää olla hyviä esikuvia. Minusta on mukavaa, että tuo esikuva on Maradona.
— Tietenkin haluan elää
myös tavallista elämää. Pelailen
tennistä ja olen ystävieni kanssa
kuin kuka tahansa 23-vuotias
kaveri.
— Kun lopetan pelaamisen
joskus 30-vuotiaana, haluaisin
elää normaalia perhe-elämää.
Aktiiviuran jälkeen perustan
ehkä jalkapallokoulun lapsille.

Myyntiin?
Huipulla tuulee ja Diego Maradonakin on saanut kokea
huippu-urheilun kovuuden.
Mies loukkasi jalkansa lokakuussa ja oli koko syksyn sivussa. Loukkaantumisen jälkeiset
ottelut eivät taas ole sujuneet
odotusten mukaisesti. (EÖ Maradona ei ole otteluja ratkaissut).
Täällä ounastelijankin, että
joukkueen johto ei ole huippuhintaiseen peluriinsa, aivan tyytyväinen.
— Joukkueen johtaja voi tietenkin myydä minut jos haluaa.
Se harmittaisi, mutta tiedän, että voin mennä mihin tahansa
joukkueeseen. Se ei ole ongelma.
— Pidän kiinni sopimuksestani loppuun saakka ja päätän sitten, tulenko takaisin Barcelonaan vai menenkö Argentiinaan, Englantiin, Yhdysvaltoihin tai Saudi-Arabiaan. Haluan
vain pelata hyvää jalkapalloa.
Tulevaisuus ei kuitenkaan ole
ongelmaton, sillä lokakuun onnettomuus aiheutti hermovian,
joka edelleenkin häiritsee pelaa-
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Diego Maradona työpaikallaan Barcelonan Nou Camp stadionilla. Tyhjät katsomot symboloivat sitä, että syksyn loukkaantumisen jälkeen ei Diego ole juuri suosionosoitusten huumaa saanut kokea (yläkuva). Haluan viettää julkisuudesta huolimatta tavallisen nuoren
miehen tavallista elämää, sanoo Diego mutta väittää silti, ettei kuuluisuus häiritse häntä
(alakuva).

mistä. Esimerkiksi molemmat
Eurooppa-cupin ottelut Manchesteria vastaan ovat menneet
heikosti.
Loukkaantuminen sai Maradonan muutenkin mietteliääksi.
Vammautuminen oli kouriintuntuva todistus siitä, kuinka pienestä menestysminen lopultakin
on kiinni.
— Aluksi murehdin leikkausta, koska sellaista ei minulle oltu koskaan ennen tehty.
— Myöhemmin kuitenkin halusin unohtaa sen ja keskittyä
kokonaan paluuseen kentille.
— Ennen loukkaantumista en
koskaan ollut elänyt pelaamatta
jalkapalloa. Outoa tilannetta
pahensi vielä se, että toipuminen oli tuskallista.
Maradona vastailee kysymyksiin rutiinilla, eikä miettimiseen
mene aikaa. Ovatko vastaukset
rehellisiä vai käyttääkö hän lehdistöä imagon luomiseen, sitä ei
kukaan tiedä.
Tällaisiin kysymyksiin asti en
päässyt, sillä lehdistöpäällikkö
ilmoitti, että Diegolla on nyt
kiire. Kiitos vaan mielenkiinnosta.
Ja Diego käveli lehdistöpäällikön perässä pois.
TUOMO MORA

Viren

Pisarenkon
rautainen
paluu

lupaa
Juosta
lujaa
Vantaalla

O Superraskaat nostajat ovat käyneet superkilvan
Minskissa:
l VI l
Kolme miestä ja kullakin yli 450 kilon yhteistulos.
_ Ja voittaja ja samalla Neuvostoliiton mestari Anatoli Pisaranko, mies joka tuntui jo menettäneen
maailman vahvimman valtikkansa.

B

Niin arveltiin viime vuonna.
Kolminkertainen
tan (1981—S3) menetti näet
kaikki maailmanennätyksensä
niin että keikahti:
Sergei Didik työnsi 261 kiloa,
Alexander Gunjashev tempaisi
207,5 kilpa ja hinasi superraskaan sarjan yhteistuloksen 462
kiloon.
Nyt Anatoli Pisarenko kokosi
Minskissa 460 kiloa ja jätti
taakseen kaksi kovinta kilpaveikkoaan Alexander Kurlovitsin ja Alexander Gunjashevin,
jotka tekivät 457,5 ja 452,5 kiloa. Taistelussa Neuvostoliiton
olympiaedustuksesta Pisarenkolla on nyt vahva etulyöntiasema.

Anatoli Pisarenkoa 30 kiloa painavampi, mutta jälkimmäinen
on jo yltänyt 15 kiloa parempaan yhteistulokseen.
Onko Anatoli Pisarenkon linja oikea? Kulkeeko siis jossain
ihanneraja, jonka yli ryöstäytyvä oma paino ei enää hyödytäkään nostajaa?
Kenties. Muutamien sarjojen
tuloskehitys viittoo juuri siihen
suuntaan. Sadan kilon sarjassa
Juri Zaharevits teki viime vuonna huikeat 440 kiloa. Ja bulgarian 59,5-kiloinen Stefan Topurov työnsi 180 kiloa eli enimmäisenä miehenä maailmana,
kolme kertaa oman painonsa.
Ehkä ensi vuosikymmenellä
superraskaan sarjan miehet eienää olekaan maailman vahKetterä, kimmoisa. . . vät
vimpia. Ehkä vahvin tulee 100
Anatoli Pisarenko painaa vain tai 110 kilon sarjasta.
Vai onko silloin jo löydetty
hieman runsaat 120 kiloa, mikä
on vähän, kun tiedetään, että yli kaksimetrinen ja tiiviit 150
superraskasta sarjaa hallitsivat kiloa painava supersarjalainen,
vuosikaudet isot, ontelovatsaiset jota eivät ede 300 kilon työntömiehet. Hän onkin sopusuhtai- raudat kauhistuta?
sin maailman vahvin mies sitten
1960-luvun alkupuolen ja Juri Voima on nopeutta
Vlassovin, joka aina kilpaili painavampiaan vastaan.
Ilman epävarmoja tulevaisuu— Jos painoni joskus ylittää den luotailuja on ainakin eräs
130 kiloa, lopetan painonnos- asia ilmiselvä:
ton! on Pisarenko useasti julisSuperraskaan sarjan ihanneryyppi on luonut nahkansa.
tanut.
Kolminkertainen mqajlman- Maailman vahvin mies on nyt
mestari pitää tietoisesti Iriinni ulkoisesti sopusuhtainen, raaketteryydestään, kimmoisuudes- joiltaan pitkähkö, lihaksistoltaan ja liikkuvuudestaan. Hän taan nopea.
Anatoli Pisarenko ei ole edes
ei hallitse vain rautaa vaan
myös itseään, ei koskaan ahneh- enää yksin. Niin Sergei Didik
di ruokapöydästä enempää kuin kuin molemmat Alexanderit,
kerralla ottaa, syö vähän lihaa Kurlovits ja Gunjashey, ovat
kilpailupaineitaan
mutta sitä enemmän hedelmiä hekin
125—127 -kiloisia nostajia.
ja vihanneksia.
Anatoli Pisarenko onkin soVoima on nopeutta jota taito
pusuhtainen atleetti, jonka ras- hallitsee.
Anatoli Pisarenko näytti tien
vaprosentti nousee juuri ja juuri
jota kulkea. Hän oli uuden kepäälle kymmenen.
hityksen suuntaviitta ja alkupiste. Ja kaiken lisäksi hän on nyt
Oikea linja
Minskissa
näyttänyt,
missä
Koko 1970-luvun maailman kaappi seisoo — kaikesta huoliAnatoli Pisarenko ...ja pian ovat maailmanennätykset jälvahvimman titteliä pitänyt Vasi- matta.
ANTERO RAEVUORI leen hänen?
li Aleksejev (yli 60 ME:tä) oli

Vesterlund Holmes
luisteli kohtaa

hirmuajan Coetzeen

A l m a At a
Suomalainen pikaluistelija Jouko Vesterlund voitti viikonvaihteessa Alma Atassa Medeon jäällä
pidetyissä kansainvälisissä kilpailuissa 500 metrin matkan omalla
ennätyksellään 37,47.
Toiseksi tullut, Japanin Ichio
Marayama sai ajan 38,07. Vesterlund voitti myös miessprintterien
kokonaiskilpailun
yhteispistein
151,925.
Virve Mäkelä luisteli samoissa
kisoissa 500 metriä, 42,20 ja 1000
metriä 1.26,22. Molemmat ajat
ovat uusia TULrn naisten ennatyk.siä.

Juppia
jurppii

H a n n o v e r (Reuter) Helppoa ei ole elämä, ei ainakaan jos
on Länsi-Saksan jalkapallomaajoukkueen valmentaja Jupp DerLos A n g e l e s (AP) Nyrk- wall.
keilyn raskaansarjan viime vuosien
Hänen ryhmänsä näet pelaa
voittamaton valtias Larry Holmes huomenna ystävyysottelun Neukohtaa Etelä-Afrikan Jerry Coet- vostoliittoa vastaan ja kunnon
zeen kesäkuun 8. Las Vegasissa.
Jupp sai taas muutaman harmaan
Holmes menetti viime joulu- hiuksen lisää, kun ilmeni, että pokuussa WBC:n maailmanmestarin rukasta puuttuvat ainakin Karlarvon mutta sai sen sijaan uuden Heinz Rummenigge jolla on flunsUiton International Boxin Federa- sa, Bernd Schuster jonka varvas
on mennyt poikki ja Uli Stielike,
tionin tittelin.
Ottelu käydään Caesar's Palace jota hänen seuransa Real Madrid
hotellin ulkopuolelle pystytettäväl- ei päästä pelaamaan.
Eikä siinä kaikki. Kun venäläilä väliaikaisella areenalla, jonne
set tulivat paikalle, niin ilmeni, etmahtuu noin 30 000 katsojaa.
tä he olivatkin puijanneet isäntiä
Kolmas nyrkkeily liitto, WBA, ei ja saapuivat paikalle vastoin aikaiole toistaiseksi ottanut kantaa hy- sempaa ilmoitustaan olympiajoukväksyykö se Holmesin matsin ns. kueellaan oikean maajoukkueen
titteliotteluksi sen mestaruudesta.., 4 asemesta. , ,
,%

Lasse Viren on mukana neljännessä
Etelä-Vantaa-juoksussa
Myyrmäessä. Lasse on ilmoittanut
lähtevänsä matkaan tosimielellä,
joten lujaa saavat hölkkääjät mennä, mikäli mielivät nelinkertaisen
kultamitalimiehen peesissä pysytellä.
Lasselle Etelä-Vantaan raitit
ovat ennestään tuttuja. Onhan
mies ollut monesti mukana kansainvälisissä Vantaan kisoissa.
Lassen ja kumppanit saattaa
matkaan \ foptagp kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Virtanen pankinjohtaja Vesa Wennäkosken lähtöpamauksclla aprillisunnuntaina 1. huhtikuuta tasan
klo 12.00.
Juoksun lähtö ja maali ovat
Myyrmäen urheilupuistossa jäähallin kupeessa. Huoltopaikat ovat
jäähallilla.
Matka on tasan 10 kilometriä.
Reitti kiertelee etelävantaalaisia
katuja ja kujia suuria lehtitaloja
sivuten. Myyrmäestä
juostaan
Martinlaakson kautta Sanomalan
ohi Vantaanpuistoon ja sieltä Kaivokselan kautta Uuden Suomen
ohi takaisin Myyrmäkeen.
Sarjat ovat miehille ja ikämiehille (M 40) sekä naisille. Yritykset
ja yhteisöt kilpailevat nelihenkisin
joukkuein. Joukkueissa voivat
juosta niin miehet kuin naiset,
mummot ja vaarit tai lapset. Voitto ratkeaa yhteenlasketun ajan
mukaan.

Kolme
Puolan
poikaa
loikkasi
C a e n , Ranska (UPI) Cacnissa
Haaskassa pelaavan Puolan junlortjäakiekkomaajoukkueen
kolme
pelaajaa on loikannut.
Pojat ovat pyytäneet viranomaisilta poliittista turvapaikkaoikeutta, eikä heidän nimiään ole siksi
annettu julkisuuteen.
Ranskan viranomaiset eivät toistaiseksi ole tehneet päätöksiä poikien kohtalosta.

Hormonit poliisin
talteen Tampereella
Tampere
Tampereen rikospoliisi on takavarikoinut 500 ampullia hormonivalmisteita ja noin 1000
tablettia tutkiessaan epäiltyä salakuljetusta.
Hormonien käytöstä saatiin
näyttöä viime viikolla, kun Tampereen kaupungin liikuntaviraston voimaOusalista löytyi hormonivalmisteiden pakkauksia ja
ruiskuja.

Poliisi on kuulustellut monia
salin käyttäjiä ja ilmeisesti juuri
heiltä ovat peräisin myös takavarikoidut erät. Kuulustellut
henkilöt ovat myöntäneet, että
piikejä on otettu myös liikuntaviraston valvojien huoneessa.
Selvitysten mukaan tämäntyyppisiltä saleilta löytyy henkilö, joka voi pistää bonnonipUkin sitä
haluavalle.
Tampereen rikospoliisi ei vielä
ole antanut tarkempia tietoja
tutkimustensa tuloksista. (STT)

