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A Real Madrid egyrészt tör?dik volt játékosaival, gondoljunk csak arra, hogy
például Puskás Ferenc azt követ?en is kapott járadékot, hogy már nem volt tagja a királyi
gárdának.
Másrészt nagyon óvatosan ügyelnek m?helytitkaik meg?rzésére. A zágrábi születés? Igor
Jovi?evi? 1991 és 1995 között játszott a spanyol királyi gárda színeiben. Nemrég még
Ukrajnában edz?sködött, majd úgy döntött, hogy a Realnál képzi tovább magát. Most a második
csapat, a Real Madrid Castilla edzésein lesi el a fortélyokat.
A Ve?ernji List készített vele interjút. Arra a kérdésre, hogy miért nem az els? csapat meccsein
pallérozódik, így válaszolt:
"Elvileg arra is lenne lehet?ség a volt Real játékosoknak, ám olyan bonyolult és hosszadalmas
átvilágításon kellene átesni, hogy még a Pentagonba is egyszer?bben be lehetne jutni, mint a
Real els? csapatához.
A második csapatnak egyébként egykori játékostársam, Luis Miguel Ramis a vezet?edz?je és
ugyanabban a rendszerben játszanak, mint az els? csapat és azonos a munkamódszer, ott is
fejl?dhetek."
Jovi?evi? elmondta, hogy nem könny? egy olyan világklasszisokkal telet?zdelt csapatot edzeni,
mint a Real, Rafa Benitez is nemrég belebukott. A korábbi edz?t, Ancelottit azért szerették a
játékosok, mert jóval engedékenyebben, liberálisabban állt hozzá a játékosokhoz. Zidane is
hasonló. Annak ellenére, hogy világklasszis játékos volt, egy halk szavú, szerény ember, aki
mindig higgadt az öltöz?ben.
"Zidane egyszer? szókészlettel magyarázza el az elképzeléseit, nem filozofálja túl a dolgokat,
ezért is szeretik a játékosai".
"A meccseken, az oldalvonal mögött Zidane azonban nagyon is heves, akkor hogy is van ez?" –
kérdezte az újságíró.
"Pellegrini mondta, hogy egy edz? a mérk?zésen már csak 5 százalékot tehet hozzá a csapat
eredményéhez, a 95 százalék az edzéseken d?l el. Egy meccsen pedig egy edz? érthet?, ha
szenvedélyes, hiszen azon a 11-14 játékoson múlik a játék akiket felkészített, ám a meccsen
már nekik van kiszolgáltatva."
Jovi?evi? elmondta, hogy a spanyol topcsapatoknál, így a Realnál is már olyan szint? az online
támogatottsága az edz?knek, hogy két videoelemz? meccs közben is kisz?ri a lényeges
részleteket és a megvágott anyaggal még csak a félid?t sem várják meg, hanem azonnal
elküldik a segédedz? mobiljára az anyagot. Zidane edz?i „ikerje” Davide Bettoni, aki már a Real
B-csapatánál is a segédedz?je volt. A Barcelonanál és az Athletinél is ez a gyakorlat. S?t, a
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Barcanál már Guardiola is alkalmazta ezt a módszert, aki a Bayernnél is használja.
Hiszen egy edz? a meccsen csak kb. 25 százalékát látja a történéseknek ezért is nagy segítség
az azonnali videóelemzés a megvágott érdekességek elküldésével.
A horvát lap újságírója persze rákérdezett, hogy az edz?nek mi a véleménye honfitársáról, az
irányító középpályás Luka Modri? mostani realos játékáról.
Luka Modri?

"Olyan, mint Andre Iniesta fénykorában. Azonnal beállhatna a Barcába is. Fantasztikusan
helyezkedik, tökéletesen diktálja a játék iramát és Zidane ügyesen feljebb tolta vagy 20
méterrel, így szabadabban, nyugodtabban játszik, a támadásoknál is."
Az újságírók rákérdeztek, hogy ez Modri?nak korábban miért nem ment, ellentétben a Barca
horvát középpályásával, Ivan Rakiti?tyal, aki veszélyesebb a támadójátékban.
"Rakiti? számíthat a mögötte játszó Busquetsre, Luka Modri?nak azonban nem volt eddig ilyen
játékostársa, ellenben most már ott van mögötte Casemir, aki begy?jti a »selejtes« labdákat
mögüle."

Ugyan Rakiti? nem játszott ellenünk a barátságos mérk?zésen, „csak” Modri?, de mindennek a
tükrében még inkább értékesnek t?nik, hogy a magyar válogatott kiharcolt egy döntetlent a
klasszisokkal megspékelt horvátok ellen.(croatiapepita)
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