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A Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség (WADA) laboratóriu-

mi eredmények manipulálása miatt 
négy évre eltiltotta Oroszországot az 
olimpiai és világbajnoki részvételtől. 
Mindez azt jelenti, hogy Oroszország 
nem vehet részt a 2020-as tokiói öt-
karikás játékokon és a 2022-es katari 
labdarúgó-világbajnokságon sem.

Az orosz doppingbotrány és az az-
zal kapcsolatos büntetések, intézke-
dések november végén vettek újabb 
fordulatot, amikor nyilvánosságra 
került, hogy a WADA-szabályzatnak 
való megfelelést ellenőrző bizottság 
azt javasolta az ügynökség végre-
hajtó testületének, hogy Oroszorszá-
got négy évre tiltsa el a nemzetközi 
sportrendezvényektől. Az indítvány 
oka, hogy a szakellenőrök szerint 
manipulálták az Orosz Doppingelle-
nes Ügynökség (RUSADA) moszkvai 
laboratóriumának adatbázisát, ame-
lyet januárban szolgáltattak ki a WA-
DA-nak.

A WADA végrehajtó bizottsága 
hétfői, lausanne-i ülésén egyhan-
gúlag úgy döntött, hogy négy évre 
kizárja Oroszországot a nemzetkö-
zi sporteseményekről. Ugyanakkor 
fontos kiemelni: azok a sportolók, 
akik tudják bizonyítani, hogy nem 
vettek részt a laboratóriumi eredmé-
nyek manipulálásában, független-
ként indulhatnak világversenyeken. 
Orosz zászlót és orosz himnuszt 
viszont nem láthatunk sem a tokiói 
olimpián, sem a katari labdarúgó-vi-
lágbajnokságon.

A WADA alelnöke, Linda Helle-
land szerint nem elég súlyos a bün-
tetés. „Olyan szankciókat akartam, 
amelyeket nem lehet csak úgy lesö-
pörni az asztalról. Tartozunk any-
nyival a tisztességes sportolóknak, 
hogy a lehető legszigorúbb ítéleteket 
hozzuk meg.”

A 2018-as pjongcsangi téli olim-
pián 168 orosz sportoló vett részt 
semleges színekben, miután Orosz-

országot kizárták. Atlétikában már 
2015 óta nem szerepelhet világverse-
nyeken Oroszország, sportolói csak 
független színekben indulhatnak.

A WADA közleménye szerint az 
Orosz Doppingellenes Ügynökség-
nek (RUSADA) 21 napja van felleb-
bezni, ha így tesz, a nemzetközi 
Sportdöntőbíróság (CAS) elé kerül 
az ügy. A WADA hozzátette, a tiltás 
nem vonatkozik a jövő évi labdarú-
gó Európa-bajnokság szentpétervári 
mérkőzéseire és a 2021-es Bajnokok 
Ligája-döntőre, amelynek szintén 
Szentpétervár a házigazdája. James 
Fitzgerald, WADA-szóvivő mindezt 
azzal indokolta, hogy a futball-Eb és 
a BL-fi nálé sem multisportesemény 
vagy világbajnokság, hanem regio-
nális, egy sportágat érintő torna.

JÉGKORONG

Romániai bajnokság, alapszakasz:  
szerdán 18.30-tól Gyergyói Hoki Klub–Bukaresti Steaua.
Olimpiai előselejtező torna (Brassó): csütörtökön 19 órától Románia–
Izrael, pénteken 19 órától Románia–Kirgizisztán, vasárnap 19 órától 
Románia–Izland.

LABDARÚGÁS

Európa Liga, E csoport, 6. forduló:  
csütörtökön 19.55-től Kolozsvári CFR–Celtic Glasgow.
1. Liga, 21. forduló:  pénteken 20.30-tól Dinamo–Sepsi OSK, 
hétfőn 20 órától CFR–Astra Giurgiu.

TEREMLABDARÚGÁS

1. Liga, 12. forduló:  ma 17 órától FK Székelyudvarhely–Galaci United, 
csütörtökön 18 órától Dévai Autobergamo– Csíkszeredai Imperial Wet.

KOSÁRLABDA

Női Nemzeti Liga, keleti csoport, 11. forduló:  szombaton 18 órától 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC–Municipal Târgoviște. 
Nyugati csoport, 9. forduló:  
szombaton 17.30-tól Marosvásárhelyi Sirius–Kolozsvári U.
Férfi Nemzeti Liga, B csoport, 10. forduló:  
szombaton 19 órától Galaci CSM–VSK Csíkszereda.

ASZTALITENISZ

Férfi Európa Kupa, 4. kör, visszavágó: pénteken 19 órától 
SK Vydrany (Nemeshódos, Szlovákia)–Székelyudvarhelyi ISK-SZAK.

• A HÉT PROGRAMJA

A doppingeredmények 
manipulálása miatt kizárták az 
oroszokat a következő olimpiáról
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Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) elkészítette a 2020–2021-

es Nemzetek Ligája divízióbeosztá-
sát: a magyar és a román labdarú-
gó-válogatott szintet váltott, B ligás 
lett. Mivel mindketten a negyedik 
kalapban kaptak helyet a sorsolás-
kor, papíron csak erősebb ellenfele-
ket kaphatnak majd a négycsapatos 
csoportjukba. A Nemzetek Ligája 
csoportjainak sorsolását 2020. már-
cius 3-án, Amszterdamban tartják 
majd.

Az UEFA végrehajtó bizottsága 
ugyanitt határozott a vb-selejtezők 
lebonyolításának módosításáról is. 
Az új rendszerben a csoportmáso-

dikok a Nemzetek Ligája két legjobb 
– egyenes ágon nem kvalifi káló – vá-
logatottjával kiegészülve küzdenek 
meg a pótselejtezőben, a versengés 
így kap ismét nagyobb súlyt.

Labdarúgó Nemzetek Ligája, 
kiemelések, A Liga (1–16. helye-
zett): első kalap – Portugália, Hol-
landia, Anglia, Svájc; második kalap 
– Belgium, Franciaország, Spanyol-
ország, Olaszország; harmadik ka-
lap – Bosznia-Hercegovina, Ukrajna, 
Dánia, Svédország; negyedik kalap 
– Horvátország, Lengyelország, Né-
metország, Izland. B Liga (17–32.): 
első kalap – Oroszország, Ausztria, 
Wales, Csehország; második kalap 

– Skócia, Norvégia, Szerbia, Finnor-
szág; harmadik kalap – Szlovákia, 
Törökország, Írország, Észak-Íror-
szág; negyedik kalap – Bulgária, 
Izrael, Magyarország, Románia. C 
Liga (33–48.): első kalap – Görögor-
szág, Albánia, Montenegró, Grúzia; 
második kalap – Észak-Macedónia, 
Koszovó, Fehéroroszország, Ciprus; 
harmadik kalap – Észtország, Szlo-
vénia, Litvánia, Luxemburg; ne-
gyedik kalap – Örményország, Az-
erbajdzsán, Kazahsztán, Moldova. 
D Liga (49–55.):  első kalap – Gib-
raltár, Feröer-szigetek, Lettország, 
Liechtenstein; második kalap – An-
dorra, Málta, San Marino. 

C sászár Gábor nem szerepel a janu-
ári Európa-bajnokságra készülő 

magyar férfi  kézilabda-válogatott 28 
fős, bő keretében, melyet honlapján 
tett közzé az európai szövetség (EHF).

A magyar válogatott bő kerete

Kapusok:  Mikler Roland (Mol-Pick 
Szeged), Borbély Ádám (Tatabánya), 
Székely Márton (Telekom Veszprém), 
Andó Arián (Balatonfüred).  Balszél-
sők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), 
Bohács Sándor (Ferencváros).  Bal-
átlövők: Bodó Richárd (Mol-Pick 
Szeged), Ligetvári Patrik (La Rioja, 
spanyol), Szita Zoltán (Wisla Plock, 
lengyel), Nagy Bence (Ferencváros), 
Jerkovic Srecko (Komló), Faluvégi 
Rudolf (Stuttgart, német).  Irányítók:  
Lékai Máté (Telekom Veszprém), Győri 
Mátyás (Tatabánya), Ubornyák Dávid 
(Gyöngyös), Schmid Péter (Eger). Jobb-

átlövők: Ancsin Gábor (Tatabánya), 
Balogh Zsolt (Tatabánya), Bartók Do-
nát (Lemgo, német), Máthé Dominik 
(Balatonfüred), Fekete Bálint (Cuenca, 
spanyol). Jobbszélsők: Hornyák Péter 
(Tatabánya), Tóth Ádám (Budakalász), 
Vasic Marko (Csurgó). Beállók: Bánhi-
di Bence (Mol-Pick Szeged), Sipos Ad-
rián (Tatabánya), Rosta Miklós (Mol-
Pick Szeged), Szűcs Bence (Telekom 
Veszprém). Gulyás István szövetségi 
kapitánynak közvetlenül a 24 csapatos 
Eb előtt kell kijelölnie a legfeljebb 16 
játékos alkotta végleges keretet, amely 
a mostani listáról kerül ki.

A svéd, norvég, osztrák közös ren-
dezésű Eb mérkőzéseit január 10–26. 
között Göteborgban, Malmőben, 
Stockholmban, Grazban, Bécsben és 
Trondheimben bonyolítják le.

Magyarország a malmői E cso-
portban szerepel, ellenfelei Dánia, 
Izland és Oroszország lesznek.

Egy ligában a magyar és a román válogatott

Magyar keret a férfi Eb-re

A hét botránya
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