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Még több sport online

a on
Hírek, tudósítások, elemzések
és interjúk a szekelyhon.ro/sport oldalon.

JÉGKORONG

Erste Liga, rájátszás, elődöntő: 3. mérkőzés csütörtökön 18.30-tól Gyer-
gyói Hoki Klub–Csíkszeredai Sportklub, 4. mérkőzés pénteken 18.30-
tól Gyergyói Hoki Klub–Csíkszeredai Sportklub, 5. mérkőzés (ha kell) 
hétfőn 19.30-tól Csíkszeredai Sportklub–Gyergyói Hoki Klub.

LABDARÚGÁS

1. Liga, rájátszás, alsóház, 3. forduló: vasárnap 17.30-tól Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK–Nagyszebeni Hermannstadt. 
Felsőház, 3. forduló: vasárnap 20.30-tól Kolozsvári CFR–FCSB.
2. Liga, 25. forduló: pénteken 18 órától FK Csíkszereda–Konstancai Farul.
3. Liga, 5-ös csoport, 17. forduló:  pénteken 15 órától Váradszentmártoni 
SK–Székelyudvarhelyi FC.

NŐI LABDARÚGÁS

1. Liga, 12. forduló:  vasárnap 11 órától Székelyudvarhelyi Vasas Femina–
Konstancai Selena.

TEREMLABDARÚGÁS

1. Liga, rájátszás, felsőház, 2. forduló:  ma 17.30-tól Galaci United– 
Csíkszeredai Imperial Wet. 
Alsóház, 2. forduló: ma 18 órától FK Székelyudvarhely–Dévai Autobergamo. 
Román Kupa, Final 4: szombaton elődöntők, 13 órától Dunărea Călărași–
Futsal Klub Székelyudvarhely, 16 órától Csíkszeredai Imperial Wet–Dévai 
Autobergamo. A két győztes vasárnap 15 óra 30 perctől játssza a döntőt.

KÉZILABDA

Férfi A osztály, alapszakasz, C csoport, 16. forduló:  vasárnap Segesvári 
CNE–Székelyudvarhelyi Szejke SK.
Női A osztály, alapszakasz, C csoport, 17. forduló: szerdán CSU Târgo-
viște–Székelyudvarhelyi NKK. 
D csoport, 17. forduló: szerdán 13 órától Marosvásárhelyi VSK–Resicabá-
nyai CSU.

KOSÁRLABDA

Férfi Nemzeti Liga, középszakasz, kék csoport, 4. forduló:  szombaton 
(Sepsiszentgyörgyön) VSK Csíkszereda–CS Municipal Târgu Jiu.

• A HÉT PROGRAMJA

Elmarad a tenisztorna

11 évesen az olimpián
A 11 éves szíriai asztaliteniszező, 

Hend Zaza nemrég Jordániá-
ban megnyerte az olimpiai kvalifi -
kációs versenyt, a libanoni torna 
fi náléjában egy tőle 31 évvel idősebb 
ellenfelet győzött le. A 2009-ben szü-
letett fi atal tehetség ezzel a sikerrel 
bebiztosította helyét a nyári tokiói 
ötkarikás játékokon. Jelenleg a világ-
ranglista 155. helyén álló Hend Zaza 

lesz a legelső szíriai versenyző, aki 
asztaliteniszben képviseli országát, 
és nagy valószínűséggel a 2020-as 
olimpia legfi atalabb indulójának 
számít majd. 

A The Guardian tájékoztatása 
szerint, Zaza az ötödik legfi atalabb 
olimpiai résztvevő lehet 1896 óta, és 
a legfi atalabb az 1968-as téli olimpi-
án szerepelt műkorcsolyázó, Beatrice 

Hustiu óta. A nyári olimpiák törté-
netében a hivatalos adatok szerint 
csupán ketten előzik meg, az 1928-as 
olimpián indult olasz tornászcsapat 
egyik tagja, Luigina Giavotti, és az 
1896-os olimpián bronzérmet nyert 
görög tornász, Dimitriosz Lundrasz.

E lmarad az év első ATP 1000-es 
tornája – közölték a teniszszer-

vezet hivatalos honlapján. Az Indian 
Wells-i tornára több óvintézkedést 
is hoztak, így például a labdaszedők 
csak kesztyűben dolgozhattak volna. 
Végül a verseny törlése mellett hatá-
roztak a koronavírus további terjedé-
sétől tartva.

Az atptour.com-on megjelentek 
szerint a beváltott jegyek árát vagy 
visszatérítik, vagy a 2021-es tornára 

szóló bonokra cserélik. A wtatennis.
com megerősítette, ami egyébként is 
logikusnak tűnt, a férfi ak tornájával 
egyidőben a nőit is törölték a „magas 
egészségügyi kockázatra való tekin-
tettel”.

„Jelenleg túl nagy kockázatot jelent 
egy ekkora méretű esemény Riverside 
megye lakosságára" – mondta Da-
vid Agus, a Dél-kaliforniai Egyetem 
egyik orvosa, akivel a szervezők kon-
zultáltak. Tommy Haas tornaigazgató 

kifejtette, nagyon csalódottak, de a 
szurkolók, játékosok, segítők és alkal-
mazottak egészsége a legfontosabb.

A Los Angelestől 200 kilométerre 
található Indian Wellsben a 9.7 mil-
lió dolláros férfi  és a 8.7 millió dollár 
összdíjazású női tornára 475 ezer né-
zőt vártak a szűk két hét során. A via-
dalon hagyományosan a legerősebb 
mezőny gyűlik össze, a legjobbak 
közül idén is mindenki nevezett, aki 
egészséges.

SOMOGYI BOTOND

Közelebb 
a normalitáshoz?
„Végre volt a bíróban annyi lélekjelenlét, hogy nem tole-
rálta az idegengyűlöletet, és ezzel a többiek számára is 
példát statuált. Hasznos lépés volt, nagyon örülünk neki, 
mert a rasszizmusnak nincs helye a pályán” – nyilatkozta 
múlt héten Diószegi László, a Sepsi OSK tulajdonosa. A 
háromszéki futballcsapat Ploiești-en játszott kupamérkő-
zésén a negyeddöntő 88. percében Iulian Călin játék-
vezető ugyanis idegengyűlölő megnyilvánulások miatt 
leállította a játékot. A két csapat játékosait beterelték az 
öltözőbe, és csak tíz percnyi szünet után folytathatták a 
mérkőzést. A hangosbemondón pedig többször is elhang-
zott, hogy a xenofób megnyilvánulásoknak nincs helyük 
a lelátókon, ezért mindenkit felszólítanak a sportszerű 
viselkedésre. A fennmaradó két percben és az azt követő 
néhány perces hosszabbításban aztán nem is volt gond, 

a meccset lefújták, a Sepsi nyert, és továbbjutott. A játék 
megállítása azonban mégis nagy szó.

Miért? – kérdezhetnénk. Hiszen végül is a 21. század-
ban élünk, az Európai Unió tagjai vagyunk, és természe-
tesen ehhez a civilizált szurkolás is hozzátartozik. Csak-
hogy figyelembe kell venni, hogy bár valóban 2020-at 
írunk, a két nemzet együttélésére a civilizált jelző sajnos 
egyáltalán nem illik rá. Lépten-nyomon láthatjuk, hogy 
minden, ami magyar, szúrja a többségiek szemét: a zász-
lók, az egyházi épületek, a magyarországi támogatást 
élvező szervezetek vagy éppen sportklubok stb. Sokak-
ban már a puszta létünk is ellenérzést, sőt gyűlöletet vált 
ki. Menjünk Magyarországra, ha már magyarok vagyunk – 
hangzik a jól ismert, unos-untalanig hangoztatott szlogen 
az utcán, a buszon vagy éppen a lelátón.

Nos, ilyen körülmények között valóban óriási jelentő-
ségű, hogy a bíró megállította a játékot. Nem az első eset 
volt ugyan, mert korábban például Kovács István is hason-
lóan járt el. De hát ez mégiscsak Iulian Călin volt – Argeș-
ből. Ráadásul egy Ploiești-en megrendezett mérkőzésen.

Persze tudom, hogy az idegengyűlölő megnyilvánulá-
sokat mindig és mindenhol vissza kell utasítani. Min-
denki részéről. És persze azt is, hogy más vélemények is 
léteznek – talán nem is ok nélkül. A bekiabálások ugyanis 
nem a 88. percben kezdődtek, hanem sokkal hamarabb. 

És ha a bíró a második félidő elején állítja meg a játé-
kot, nem is egyszer, hanem kétszer, akkor harmadjára 
véglegesen le kellett volna fújnia a meccset (amelyet 
valószínűleg a vendégcsapat nyert volna meg 3–0-ra a 
zöld asztal mellett, legalábbis egy normális országban). 
Erre pedig valószínűleg nem volt hajlandó, ezért várt a 
88. percig. Lehet, ez is benne volt a pakliban.

Mégis úgy érzem, történelmi tettet hajtott végre az 
argeș-i játékvezető. Persze ez még nem elég. Hiszen 
csupán akkor lehetne végleg kiűzni a pályákról a Ki a 
magyarokkal az országból! jellegű rigmusokat, ha egy 
csapat egyszer már tényleg elveszítené a mérkőzését az 
idegengyűlölő bekiabálások miatt. Ehhez pedig olyan 
bíróra van szükség, aki a szabályzatban leírtakat az ele-
jétől a végéig betartja. Vagyis az első xenofób megnyil-
vánulások után azonnal megállítja a játékot, először is, 
másodszor is, harmadszor pedig végleg lefújja azt.

No meg arra is szükség lenne, hogy a szurkolók megbot-
ránkoztató viselkedése miatt a román szövetség ne csupán 
5–10 ezer lejes, nevetséges büntetéseket szabjon ki a 
klubokra, hanem sokkal nagyobbakat. Valószínű, hogy egy 
50 ezer eurós bírságnál már a vezetőség sem fordítaná el a 
fejét, és leülne beszélgetni szurkolóival. De hát ettől azért, 
úgy látszik, mi még távol vagyunk. Viszont Iulian Călin hoz-
záállásával talán kicsit közelebb kerültünk a normalitáshoz.

• J E G Y Z E T  

Hend Zaza az idei olimpia 
legfiatalabb indulója lehet
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