ZER 180n.

KIROLAK

N.B.A.:

BELAUNALDI BARRIAREN ORDUA

Igaro dan Azillaren 5an asi jakun munduko saskibaloi txapelketarik onenaren denboraldi barri bat:
N.B.A.koa, ain zuzen.
Urtero lez, barrikuntza ugari aurkeztuten dauskuz,
batez be jokalariei dagokienez, baiña guztien gaiñetik
bat oso nabarmena agertzen da: Michael "Air" Jordanen agurra.
Ondo jakingo dozuenez, aurtengo udan ezezagun
batzuk erail eben bere aita eta lendik bere erabakia
artua ba eukan be, gertaera orrek eragin aundia izan
eban Jordan-engan, aldez-aurretik agur esateko.
Orain, Jordan-ek saski-baloia bertan-bera itzi ondoren, N.B.A.'k here jokalaririk onenak galdu dauzala esan
daiteke. Igazko denboraldian, "Magic" Johnson'ek eta
Larry Bird-ek be jokatzeari itzi eutsoen-eta.
Dana dalakoa, saski-baloiak aurrera darrai eta
N.B.A.'k be bai, jakiña.
Gorago esan dogun lez, jokalari barriak ikusiko
doguz, aurten, ia danak Laterri Batuetako Ikastetxe
Nagusietako taldeetatik urtenak. Orrela, Shaquille
O,Neal, Larry Johnson, Olajuwon, Karl Malone, Robinson eta beste jokalari aundi batzukaz batera, Anfernee Hardaway, Shawn Bradley eta Chris Webber-en
izenak, besteak beste, izango doguz denboraldi barri
onetan. Baita europar batzuk be: Toni Kukoc eta Dino
Radja kroaziarrak, esaterako.
Zalantza barik, "Magic " , Bird eta Jordan-ek itzitako
utsunea oso gatxa izango da betetea. Orain, baiña,
N.B.A.-ra eltzen ari diran jokalari gazteei dagokie
areik egindako bideari jarraitutea. Orain dabe aukera
parebakoa euren benetako mailla erakutsi eta txapelketa zoragarri oneri eusteko here oizko goi-maillan.
Nortzuk izango ete doguz txapeldun, aurten?
Onetzaz eritxiren bat emotea, zail samarra gertaten
da, batez be, txapelketa asi barria dogulako eta, gaiñera, oraingo au lengoak baiño zabalagoa, irekiagoa
agertuten dala esan bear, Michael Jordan-ek ez dauala
jokatuko gogoan artzen baldin ba'dogu.
Adituen ustez, urrengo lau taldeak izango litzakez
txapeldun-erestuna lortzeko albiderik geienak izango
leukeezanak:
—PHOENIX SUNS.— Lengo txapelketan azken partiduetara eltzea lortu eben, baiña Chicago Bulls geratu
zan txapeldun. Talde gogorra osotuten dabe. Jokalari

berberak jarraitzen dabe eta A.C. Green ekarri dabe
Los Angeles Lakers'etik. Bere jokalaririk onena Charles Barkley dogu. "Loditxua"k txapeldun izatea gura
dau, zelan edo alan, eta ez euki ezpairik, al dauan guztia egingo dau bere elburua lortzeko.
–CHICAGO BULLS.– Apur bat motelago agertzen dira Jordan barik baiña ez dogu aztu bear gaur
egungo txapeldunak doguzala eta orrek bildurgarriagoak biurtzen dauz. Orrez gain, Scottie Pippen eta Horace Grant doguz euren izarrik nagusienak eta taldea
sendotzeko jokalari aundi bat ekarri dabe Europatik:
Toni Kukoc kroaziarra. Beraz, ba dauke zer esanik
asko, bai.
–SEATTLE SUPERSONICS.– Sarkaldeko taldekoa, Phoenix Suns bezala. Georges Karl'ek zuzenduten
dauan talde onek arri to zur itzi ebazan, igaz, maxiatzaille eta ikusle guztiak here joku on eta indartsuagaitik. Aurten, jokalari berberak daukazalarik, Kendall
Gill eta Schrempf-egaz batera urtebako ederrak emon
leikeez.
–NEW YORK KNICKS.– Betiko txapeldun-gaiak.
Igaz ondo ibilli ziran baiña Chicago Bulls-ek kanporatu zituan Sorkaldeko azken partiduetan. Orain, barriro,
prest dagoz txapelketa eskuratzeko. Bere jokalaririk
onena Pat Ewing dogu eta au, Barkley lez, txapelketaren atzetik dabil. Ikusi egin bearko, beraz, noraiño eltzeko gauza ete diran.
Eta talde onein ostean, beste talde batzuk be aitatu
giñeiz: Houston Rockets, Hakeem Olajuwon-egaz; S.
Antonio Spurs, David Robinson'egaz; Portland Trail
Blazers, Clyde Drexler'egaz edo-ta Cleveland Cavaliers, Nance eta Daugherty'gaz; Charlotte Hornets,
Larry Johnson eta Alonzo Mourning'egaz eta Orlando
Magic, Shaquille O,Neal aundiagaz.
Alan be, liga au oso luzea dan ezkero, 82 partidu lenengo zatian eta gero "play-off' izenekoen neurketa
gogor eta unkigarriak, ezusteko eta aldaketa ugari egoteko astia eta aukerarik ba-dago.
Beraz, denboraldi barri oneri hegira, gauza on eta
ikusgarriak itxaron geinkez, belaunaldi barri baten
asieragaz, N.B.A.-ri ospea emoten jarraituko dauana,
baiña, on bai, "MAGIC", BIRD eta JORDAN-en izenak betiko gogoratzen doguzala.
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