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 » RÖVIDEN

Hosszú Katinka pereli a FINA-t
Hosszú Katinka két amerikai úszó-
társával közösen beperelte a vizes 
sportokat tömörítő nemzetközi 
szövetséget, a FINA-t. Az MTI be-
számolója alapján a háromszoros 
olimpiai bajnok magyar klasszis, 
valamint Andrew Michael és Tom 
Shields azért fordul jogorvoslathoz, 
mert a FINA nyomására az Olasz 
Úszószövetség végül lemondta a 
december 21-re tervezett torinói 
versenyét, amelyet a sportágat 
irányító szervezet nem ismert el, és 
többek között eltiltással fenyegette 
meg azokat a versenyzőket, akik az 
eseményen rajthoz állnak. A spor-
tolók két kaliforniai ügyvédi irodán 
keresztül adták be keresetüket, 
amiért szerintük a FINA megsértet-
te az amerikai trösztellenes szabá-
lyokat. „Mindig az volt a vágyam, 
hogy az úszást abba az irányba 
tereljem, ahol a versenyzők a 
partnerei az irányító szervezetnek, 
nem a bábjai” – idézte Hosszút a 
hivatalos beadvány. Hosszú keddtől 
a „FINA-szervezésű” rövid pályás 
világbajnokságon versenyez a kínai 
Hangcsou városában. Az M4 Sport 
délelőttönként élőben közvetíti a 
világbajnokság döntőit.
 
Közgyűlésen értékelt a MOB
Különlegesen szép eredménynek 
minősítette Kulcsár Krisztián, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság (MOB) el-
nöke, hogy a nyári ifj úsági olimpiá-
ra kijutott versenyzőik által szerzett 
12 arany-, hét ezüst- és öt bronzé-
remmel a nem hivatalos éremtáblá-
zaton a negyedik helyen végeztek. 
A hétvégi közgyűlésük alkalmával 
tartott értékelőjében kiemelte, hogy 
az egyik legnépesebb delegációval 
vettek részt az argentínai esemé-
nyen, a kvalifi káció pedig rendkívül 
nehéz volt. A 2020-as tokiói nyári 
ötkarikás játékokat illetően arra is 
felhívta a fi gyelmet, hogy Magyar-
ország a felnőtt-világbajnokságok 
olimpiai versenyszámaiban idén 
négy aranyérmet nyert, hármat 
kajak-kenuban, egyet pedig vitor-
lázásban. Jövőre négy sportágban 
lesz olimpiai kvalifi kációs világbaj-
nokság Magyarországon.
 
Egy leváló alkatrész 
okozta a tragédiát
Egy leváló alkatrész miatt zuhant le 
október végén az angol élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokságban szereplő 
Leicester City tulajdonosának, 
Vichai Srivaddhanaprabhának a 
helikoptere. A tulajdonos, valamint 
a két pilóta és a gépen tartózkodó 
két munkatársa halálát okozó tragi-
kus baleset körülményeit vizsgáló 
hatóság megállapította, hogy a 
levált alkatrész miatt a farokrész 
irányíthatatlanná vált és emiatt 
csapódott a helikopter a stadion 
melletti parkolóba. A történtek 
miatt az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség elrendelte az AW169-es 
és hasonló modellek farok rotorai-
nak biztonsági ellenőrzését.

Nem pénzkiadásként, hanem 
befektetésként kell tekinteni 
a sportra és annak infrastruk-
túrájára szánt összegekre – je-
lentette ki a Krónikának adott 
interjújában Mihai Covaliu. 
A Román Olimpiai és Sportbi-
zottság (COSR) elnöke úgy véli, 
a politikum sokkal nagyobb 
hangsúlyt fektethetne a sport 
támogatására és fejlesztésére, 
hisz a testmozgás egészséget 
jelent. Az egykori olimpiai 
bajnok vívó a szurkolói hu-
liganizmust is elítélte, illetve 
arra ösztönözte a drukkereket, 
hogy vegyenek példát a vala-
mikor rettegett, mára csapatu-
kat civilizáltan buzdító angliai 
nézőktől.

 » SZUCHER ERVIN

– A legutóbbi, Rio de Janieró-i olim-
piai játékokon Románia önmagát 
múlta alul. Mire számít 2020-ban?
– Mielőtt a kérdésére válaszolnék, 
tennék egy kis kitérőt: jó volna, 
ha a sportot Romániában is, úgy 
ahogy a világ számos országában, 
nemzeti prioritásként kezelnék. A 
sport, egyáltalán a testedzés kéz a 
kézben jár az egészséggel és a ne-
veléssel. Amikor egy állam vagy 
egy nemzet nem tulajdonít külö-
nösebb fontosságot a sportnak, 
egyáltalán a testmozgásnak, és 
félresöpri az elsőbbségi lista végé-
re, ott nagy bajok vannak. Gondol-
junk csak bele: a sport által, azon 
túl, hogy egészségesebb emberek-
ké válhatunk, már gyerekkortól a 
munka, a csapattárs és az ellenfél 
iránti tiszteletre nevelhetjük gyer-
mekeinket. Valahogy tudatosítani 
kellene a politikummal, a társa-

INTERJÚ MIHAI COVALIUVAL, A ROMÁN OLIMPIAI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL

A sport nem költség, hanem befektetés

 »  „Valahogy 
tudatosítani 
kellene a po-
litikummal, a 
társadalommal, 
hogy a sportra 
szánt pénzekre 
ne költségként, 
hanem a gyer-
mekeinkbe, a 
jövő nemzedékbe 
való befektetés-
ként tekintsen” 
– mondta Mihai 
Covaliu, a hazai 
olimpiai bizott-
ság elnöke.

dalommal, hogy a sportra szánt 
pénzekre ne költségként, hanem a 
gyermekeinkbe, a jövő nemzedékbe 
való befektetésként tekintsen. Nos 
amikor Románia is így fog gondol-
kodni, az eredmények sem fognak 
késlekedni. Lesznek ismét euró-
pai, világ- és olimpiai bajnokaink. 
Amúgy a jelenlegi körülmények kö-
zött is számítok néhány éremre, bár-
mi is történne, egy ilyen célról soha 
nem szabad lemondani. Hogy hány 
és milyen éremre, nehéz lenne meg-
mondani; ez nagyrészt az államnak 
a sporthoz való hozzáállásától függ.
 
– Mivel magyarázza, hogy 1990-től er-
refelé egyetlen kormány számára sem 
jelentett prioritást a sport?
– Nem akarok rossz lenni, de po-
litikusaink valóban sokkal többet 
tehettek volna a sportért, a testmoz-
gásért, az egészségért, egyáltalán 
azokért, akik őket megválasztották, 
és akiknek tényleg fontos ez is. Az az 
érzésem, hogy valami-valami csak el-
mozdult, csak hát mint minden, ez is 
lassan, rendkívül apró lépésekkel ha-
lad. Nagyon fontos volna, ha a spor-
tért felelős beosztásokba hozzáértő 
emberek kerülnének, olyanok, akik 
élnek-halnak a sportért.
 
– Valóban rengeteg múlik az állami 
szervek hozzáállásán, de az az érzé-
sem, hogy ha a fogyatékkal élőknek 
szervezett olimpiáról, a paralimpiáról 
kezdünk beszélni, akkor a hazai moz-
galom a saját háza táján kezdheti a 
tisztogatást.
– Ugyan külön bizottság foglalkozik 
a testi fogyatékkal élő sportolókkal és 
a paralimpián való részvételükkel, de 
mi is megpróbálunk megtenni min-
dent, ami tőlünk telik. Felkaroljuk, 
segítjük, bátorítjuk őket, elvégre ők is 
az országot és az olimpiai szellemet 
képviselik.
 
– Ha már az olimpiai szellemet em-
legette, megkérdezném, mit tesz a 
Román Olimpiai és Sportbizottság 

annak érdekében, hogy visszaszorítsa 
a hazai lelátókon burjánzó szurkolói 
etnikai gyűlöletet?
– Kezdjük azzal, hogy a COSR egy 
apolitikus szervezet, amely a nem-
zetközi bizottság programját és 
szemléletét kívánja életbe ültetni. 
A nemzetközi szervezet eltökélt 
szándéka a népek, országok és föld-
részek között hidakat építeni. A jel-
szó a sportszerűség, béke, barátság 
és tisztelet. Egy igazi sportoló szá-
mára, amikor versenybe száll, nem 
számít az ellenfél származása, nem-
zeti hovatartozása, nyelve vagy val-
lása. Csak egy cél vezérelheti: meg-
mutatni, hogy az adott sportágban 
vagy versenyszámban jobb nála.
 
– Mindez egy nagyon szép és nemes 
elmélet, de a kérdés a pálya széléről a 
más nemzetiségűek ellen büntetlenül 
uszítókról szólt.
– Sajnálatos, ami sokszor a lelátón 
történik. Azonkívül, hogy támad, 
sért, uszít, beárnyékolja a sportese-
ményt. Hisz annak egy show-nak, egy 
ünnepnek kellene lennie. Vegyük az 
angliai példát, ahol köztudott, hogy 
sokáig a futballhuligánok uralták a 
lelátókat. A nézők ma már nem az el-
lenfél játékosaival foglalkoznak, ha-
nem sajátjaikat bátorítják, győzelem 
esetén pedig civilizáltan ünnepel-
nek. És ha netalán nem kedvenceik 
nyernek, a meccs végén képesek fejet 
hajtani, és megtapsolni a vendégcsa-
patot. Ez így van rendjén, ezt kellene 
nekünk is megtanulnunk a tőlünk 
nyugatabbra élő szurkolóktól. 
 
– Miben látja a lelátók kiürülését? 
A szurkolói kultúra vagy a látvány hi-
ányában?
– Ebben a kérdésben nem a nézőket 
okolnám. Egy látványos, minőségi, 
eredményes játékra manapság is 
megtöltik a tribünöket. Örvendetes 
dolog, hogy akárcsak külföldön, ná-
lunk is kezd egyre több férfi  beülni a 
sportrendezvényekre feleségével és 
gyermekeivel.

Példamutatás. Mihai Covaliu civilizált szurkolásra buzdít
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