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A koronavírus-járvány mi-
att felfüggesztették a hazai 
futball- és kosárlabda-baj-
nokságokat, továbbá újabb 
halasztásokat jelentettek be 
az elkövetkezendő időszakra 
tervezett sportesemények 
kapcsán.

 » V. NY. R.

A hónap végéig nem rendez-
nek labdarúgó- és kosár-
labda-mérkőzéseket Ro má-

niában, miután a hazai sportági 
szövetségek csütörtökön felfüg-
gesztették a sporteseményeiket. A 
futballszervezet közleménye alap-
ján a Liga 1, a Liga 2, a Liga 3 és a 
megyei pontvadászatokban esedé-
kes összecsapásokat, valamint az 
összes női és teremlabdarúgó-mér-
kőzést március 31-e utánra halaszt-
ják. „Még ha ezeket a találkozókat 
zárt kapuk mögött rendeznék is, 
az FRF úgy ítélte meg, hogy a csa-
patok és a szakszemélyzet utazá-
sa kockázati tényezőt jelentene” 
– indokolta döntését a szövetség. 
A szervezet egyúttal lemondta az 
U16-os válogatott boszniai felké-
szülési tornáját, és az U18-as vá-
logatott Finnország ellen tervezett 
buft eai barátságos mérkőzéseit is. 
Elhalasztják a teremlabdarúgó-Ro-
mán Kupa csíkszeredai négyes 
döntőjét is, a korosztályos-bajnok-
ságokat pedig, mint ismeretes, már 
korábban befagyasztották.

Hasonlóképp döntött tegnap a 
Román Kosárlabda-szövetség is, 
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amelyik a férfi ak és a női pontvadá-
szatok elhalasztása mellett a 3 × 3-as 
kosárlabda Román Kupájának döntő 
tornáját sem rendezi meg március-
ban. A történtek után a helyi illetéke-
sek sportlétesítményeket is bezárnak 
péntektől, így például Nagyváradon 
„lelakatolják” a városi sportklub által 
felügyelt két uszodát, a sportcsarnok 
melletti teniszpályákat, valamint a 
városi futballstadiont.

Lezárták az Erste Ligát
A jégkorong-Erste Liga sem folytató-
dott már csütörtök este, a Magyaror-
szági Jégkorong-szövetség ugyanis a 
még versenyben maradt négy csapat 
véleményét kikérve úgy döntött, hogy 
zárt kapus mérkőzések helyett az elő-
döntők idején lezárja a viadalt. „Noha 
zárt kapuk mögött folytatódhattak 
volna a mérkőzések – könnyen lehet, 
hogy csak ideig-óráig –, az MJSZ a 
versenyben maradt csapatok vélemé-

nyét kikérve, a játékosok, a stábtagok 
és a további érintettek egészségét el-
sőrendű fontosságúnak tekintve, a 
szurkolók érdekeit is fi gyelembe véve 
úgy döntött, hogy a sorozatot lezárja” 
– fogalmaztak a szerda késő este ki-
adott közleményben. A sorozat, mint 
ismeretes, Újpest–Ferencváros és 
Gyergyói HK–Csíkszeredai Sportklub 
mérkőzésekkel folytatódott volna ma 
és holnap. A párharcokban 2-0-ra 
vezetett az összesítettben a Fradi és 
a Sportklub, akiket holtversenyben 
a szezon bajnokaivá kiáltottak ki. 
„A párharcok állását és a szezon ered-
ményeit szem előtt tartva a konzultá-
ciók nyomán teljes egyetértésben az 
a döntés született, hogy az Erste Liga 
bajnokának megosztva az FTC-Tele-
komot és a Csíkszeredai Sportklubot 
tekintik, bronzérmeseinek pedig a 
Gyergyói HK-t és az UTE-t” – jelentet-
ték be. A közlemény rámutatott arra 
is, hogy az Erste Liga immár a hatodik 

élvonalbeli hokibajnokság Európá-
ban – az EBEL, az Extraliga, a DEL, 
a lengyel és a norvég pontvadászat 
után –, amely a járvány miatt kény-
szerűségből félbeszakad.

Újabb halasztások
Arról már korábban beszámoltunk, 
hogy a hazai atlétikai szövetség, va-
lamint a vívók sportszervezete elha-
lasztotta a márciusi versenyeit, csü-
törtökön viszont a rögbiszövetségen 
volt a sor, hogy az eredetileg zárt ka-
puk mögött tervezett Belgium elleni 
találkozójukat lefújják. Ezt szomba-
ton Botoșani-ban rendezték volna, 
és az idei Európa-bajnokság utolsó 
fordulójába számított volna. A pót-
lás időpontjáról később döntenek, 
de mint azt a honi szövetségi közle-
ményében hangsúlyozta: „jelenleg 
a játékosaink biztonsága a legfőbb, 
hiszen mindegyikőjüknek van csa-
ládja, vannak gyermekeik. Nagyon 
fontos, hogy ne tegyük ki őket a fer-
tőzés kockázatának.”

A nemzetközi teniszszövetség be-
jelentése már az áprilisi eseménye-
ket is érinti, így elhalasztják a női 
Fed-kupa budapesti döntő tornáját, 
mint ahogyan az osztályozókat sem 
rendezik meg. Románia, mint isme-
retes, épp az olaszokat fogadta volna 
Kolozsváron. A vizes sportokat tö-
mörítő világszövetség, a FINA is tö-
rölte csütörtökön az összes versenyét 
április végéig, ez pedig azt jelenti, 
hogy elmarad március 22–29-én a 
férfi válogatottak rotterdami olimpiai 
selejtezője is, ahol Románia is érde-
kelt. A tervek szerint május 31. és jú-
nius 7. között pótolják, a helyszínről 
április 31-én határoznak.

Gyűlésre hívja tagjait az Európai Labdarúgó-szövetség

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) csütörtökön jelentette be, hogy gyűlésre invitálja tagjait, 
hogy a klubok kontinentális szervezetével és a játékosok nemzetközi érdekvédelmi szerve-
zetével közösen vitassák meg a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet, és megoldást 
találjanak a problémákra. A keddre tervezett videókonferencia alkalmával a nyári Európa-baj-
nokságról is szó esik majd, további információval viszont csak az egyeztetést követően szolgál a 
szövetség. A Gazeta Sporturilor szerint amúgy elhalaszthatják Románia Izland elleni, idegenbeli 
Európa-bajnoki pótselejtezőjét március 26-án, ugyanakkor a Bajnokok Ligájában és az Európa 
Ligában már most több összecsapást zárt kapuk mögött rendeztek, vagy el kellett halasztaniuk. 
Elhalasztották egyebek mellett a csütörtök estére tervezett Sevilla–AS Roma és az Internazio-
nale–Getafe-mérkőzéseket az EL nyolcaddöntőiben. Egy nappal korábban viszont a BL-nyolcad-
döntők két visszavágóját még lejátszották, amikor is a tavalyi döntős példáját követve a címvédő 
Liverpool is kiesett. Az Atlético Madrid búcsúztatta, miközben a Paris Saint-Germain a Borussia 
Dortmund nemzetközi szerepelésének vetett véget. A BL-nyolcaddöntők visszavágói közül négyet 
jövő héten rendeznének, köztük a Juventus–Lyon összecsapást is, de a torinóiak egyik válogatott 
játékosáról, Daniele Ruganiról kiderült, hogy megfertőződött a koronavírussal.

Csonka mezőnnyel
rajtol a Forma–1?

A McLaren csapata érkezése után 
visszalépett a Forma–1-es autós 

gyorsasági-világbajnokság hétvégi 
szezonnyitó Ausztrál Nagydíjától, 
mivel kiderült, hogy egyik csapattag-
juk megfertőződött a koronavírus-
sal. A történtek miatt válságstábot 
hívtak össze, de lapzártánkig nem 
született egyértelmű döntés arról, 
hogy elhalasztják-e a futamot, vagy 
csonka mezőnnyel rajtol a 2020-as 
idény. „Én már azon is meglepődtem, 
hogy egyáltalán itt vagyunk (…) Azt 
látjuk, hogy Donald Trump lezárja az 
Egyesült Államok határait, az NBA-t 
felfüggesztették, az F1 mégis folytató-
dik” – nyilatkozta a Mercedes címvédő 
brit pilótája, Lewis Hamilton. A Ferrari 
pilótája, a versenyzők egyesületében 
alelnök Sebastian Vettel jelezte: ha 
szükségesnek vélik, saját maguk 
„húzzák be a kéziféket”. A szervezők 
kilenc személyt teszteltek, a McLaren 
munkatársát kivéve hét tesztje negatív 
lett a Covid-19-re, de egy eredmény 
még függőben volt. Az idei Forma–1-es 
szezonra amúgy rekordot jelentő 22 
futamot terveztek, de miközben a már-
cius 22-ei Bahreini Nagydíjat nézők 
nélkül rendezik, és a kínai versenyt 
már korábban elhalasztották, jelenleg 
az április 3-i, első Vietnami Nagydíj 
sorsa is kérdéses. 

Nézők nélkül indult útnak a tokiói olimpia lángja Görögországból

Miközben a koronavírus-járvány miatt sorra halasztják el a sporteseményeket, csütörtök délelőtt a görögországi Olümpiában fellobbant a tokiói 
olimpia lángja. A ceremóniát a korábbi bejelentéshez hűen nézők nélkül, mindössze száz meghívott és akkreditált vendég jelenlétében rendez-
ték. Az MTI beszámolója alapján a korhű jelmezbe öltözött papnőt alakító Kszanti Georgiu színésznő Héra istennő 2600 éves temploma előtt lob-
bantotta fel a lángot, amellyel visszatért a stadionba, hogy átadja azt a staféta első tagjának, Anna Korakaki olimpiai bajnok görög sportlövőnek. 
A láng történetében először vehette át női sportoló elsőként a lángot, majd átadta azt a rendező japánokat képviselő Nogucsi Mizuki futónak, az 
athéni olimpia női maratonfutása aranyérmesének. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságot elnöklő Thomas Bach az ünnepségen kiemelte: a szerdán 
világjárványnak minősített koronavírus-fertőzés ellenére egyelőre elkötelezettek, hogy az eredeti tervek szerint rendezzék meg az ötkarikás 
játékokat, és bízik a vírus terjedésének megakadályozásában. A hétnapos görögországi váltófutás után a házigazda japánok jövő csütörtökön az 
athéni Panathinaiko Stadionban veszik át a fáklyát, amely pénteken érkezik a rendező országba. A tokiói megnyitó dátuma július 24.
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