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RECENT PUBLICATIONS
ACTUALITĂŢI EDITORIALE

New Romanian publications in the field of sports
Publicaţii româneşti recente în domeniul sportului
Reversul medaliei
Andreea Răducan

Editura Wiseman, Bucureşti, 2012
189 pagini

Reversul Medaliei este o carte extrem de emoţionantă
despre sportul de mare performanţă, despre o sportivă care
a găsit resursele necesare pentru a merge mai departe după
nedreptatea de la Sydney. O carte care ne obligă să reflectăm
la propriul nostru destin, la nedreptăţile şi durerile pe care
le-am avut noi înşine de înfruntat.
România a plătit scump într-o situaţie nici până
azi lămurită, iar Andreea Răducan a fost în mijlocul
evenimentelor, suferind cel mai mult din cauza unei
conjuncturi nefericite, din cauza unei neglijenţe care i-a
marcat viaţa şi cariera prin amploarea consecinţelor.
Cartea de faţă îşi doreşte, spre surprinderea unora, să
reconstituie cât mai exact cele întâmplate atunci. De ce
surprindere? Pentru că în mod normal, fiecare dintre noi
doreşte să uite momentele dificile pe care a trebuit să le
depăşească la un moment dat în viaţă.
O reconstituire este o încercare ce presupune multă
răbdare, perseverenţă şi curaj. Rămâne întrebarea de
ce acum? Poate din orgoliu, poate din dorinţa de a mai
demonstra încă odată că nu a fost vinovată şi că a plătit
un preţ prea mare pentru o greşeală care nu i-a aparţinut?
Andreea Răducan face acest efort de a povesti faptele ...

Revoluţia ultraşilor
Dinu Guţu

Editura Cartier, Bucureşti, 2012
132 pagini

Revoluţia ultraşilor este a doua carte despre fenomenul
Ultras din ţara noastră, după ce în urmă cu doi ani a mai
apărut şi Stăpânii stadioanelor. Cartea are la bază un studiu
al autorului în colaborare cu Romanian Ultras.
Lucrarea de faţă nu îşi propune să analizeze
comportamentul membrilor aleatorii care formează
„mulţimea convenţională” a spectatorilor unui meci de

fotbal, ci grupurile organizate, situate, de obicei, la peluzele
stadioanelor, care formează galeria unei echipe de fotbal.
Încadrarea teoretică a grupurilor organizate de suporteri
pune anumite probleme, întrucât modul situaţional diferit
de acţionare le plasează în cel puţin două categorii cu grade
diferite de intensitate:
- mulţimi active, care „se manifestă emoţional foarte
puternic, având un scop preponderent instrumental; urmăresc adesea sancţionarea violentă a ceea ce indivizii împreună consideră că trebuie pedepsit”.
- mulţimi protestatare, care „au un caracter distructiv…
semnalează că ceva nu merge bine în societate”.
Acelaşi context este valabil şi pentru galeriile de fotbal
care poartă „războaie” simbolice sau chiar fizice în cadrul
meciurilor, comportându-se colectiv asemenea unor trupe
de gherilă, iar la nivel individual membrii acestor grupări
rivale având relaţii colocviale sau chiar legând amiciţii.

Tenisul - metodologia instruirii
Richard Schonborn
Editura Casa, Oradea, 2011
280 pagini

Editată sub egida Federaţiei Române de Tenis, după
cum mărturiseşte însuşi autorul, această carte se adresează
în primul rând antrenorilor, experţilor şi specialiştilor din
lumea tenisului, dar şi tuturor iubitorilor acestui sport, ea
cuprinzând o serie de teorii specifice de antrenament, pe
care autorul încearcă, cu generozitate, să le transmită celor
interesaţi.
Bazată pe vasta experienţă a autorului ca jucător de
tenis de elită şi antrenor cu rezultate remarcabile, cartea
explică, amănunţit şi bogat documentat, ce este tehnica
şi care este importanţa acesteia în tenis, în ce constă
analiza funcţională a mişcării, cum se aplică principiile
biomecanice în jocul de tenis.
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