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• A koronavírus-járvány terjedésének meg-
akadályozása érdekében március 31-éig fel-
függesztették a romániai labdarúgó-, illetve
teremlabdarúgó-bajnokságok és kupasorozatok
mérkőzéseit – közölte csütörtökön a Román Lab-
darúgó-szövetség (FRF).

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A sportági szövetség vezető-
ségének sürgősségi ülése 
végén kijelentették, tiszte-

letben tartják a kormány döntését, 
és mivel a labdarúgást képviselők 
védelme a legfontosabb, úgy hatá-
roztak, hogy minden márciusi lab-
darúgó- és teremlabdarúgó-mérkő-
zést elhalasztanak. Hozzátették, a 
helyzet alakulásának függvényé-
ben további intézkedéseket hozhat-
nak.

Székelyföldön a döntés az 1. Li-
gában szereplő Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK, a 2. ligás FK Csíkszereda, 
illetve a harmadosztályban szereplő 
Székelyudvarhelyi FC, Kézdivásár-

helyi SE és Szászrégeni Lendület 
csapatát érinti, de nem lesznek mecs-
csek márciusban a megyei és körzeti 
bajnokságokban sem. A női bajnok-
ságokban hasonló a helyzet, márci-
usban nem lesz egyetlen mérkőzésük 
sem a lánycsapatoknak.

Elmarad továbbá a teremlabdarú-
gó Román Kupa hétvégére, a csíksze-
redai Erőss Zsolt Arénába tervezett 
döntő tornája, valamint elnapolták a 
március második felére tervezett fut-
salbajnokikat.

C sütörtök délelőtt a görögországi
Olümpiában meggyújtották a 

tokiói olimpia lángját. A koronaví-
rus-járvány miatt ezúttal a görög szer-
vezők döntése értelmében mindössze 
száz meghívott és akkreditált vendég 
vett részt a ceremónián, amelyen így 
a korábbiakkal ellentétben nem lehet-
tek nézők. A hagyományoknak meg-
felelően egy „papnő” – akit ezúttal 
Kszanti Georgiu színésznő alakított 
– korhű jelmezben, a nap sugaraival,
fém parabolatükör segítségével lob-
bantotta fel a lángot, ehhez két má-

sodpercre volt szüksége. A színésznő 
az olimpiai lánggal visszatért a temp-
lom elől az olümpiai stadionba, ahol 
átadta azt a staféta első tagjának, 
Anna Korakaki olimpiai bajnok görög 
sportlövőnek. A láng történetében 
először vehette át sportolónő elsőként 
a fáklyát. A váltó második embere 
már a rendező japánokat képviselte, 
Nogucsi Mizuki futó a 2004-es athéni 
olimpián megnyerte a női maratont.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság (NOB) elnöke mellett 
köszöntőbeszédet mondott Giorgosz 

Georgopulosz, Olümpia polgármeste-
re, Szpirosz Kapralosz, a Görög Olim-
piai Bizottság elnöke, valamint a japán 
szervezőbizottság nevében Szuga Josi-
hide, az ázsiai ország kabinetfőnöke. 
Bach kiemelte, 19 hét van hátra a tokiói 
megnyitóig, és a szerdán világjárvány-
nak minősített koronavírus-fertőzés 
ellenére egyelőre elkötelezettek, hogy 
a tervek szerint rendeznek. Hozzátette, 
bízik benne, hogy az illetékes hatósá-
gok segítségével sikerül megakadá-
lyozni a vírus terjedését. „Az olimpia 
mindig erős és masszív demonstrációja 
volt az emberiség globális egységének” 
–mon dta. A hétnapos görögországi
váltófutás után a házigazda japánok jö-
vő csütörtökön az athéni Panathinaiko 
Stadionban veszik át a fáklyát, amely
ezt követően pénteken érkezik majd a
rendező országba. A tokiói megnyitó
dátuma július 24-e. (D. L.)

Ó riási bravúrt hajtott végre az
Atlético Madrid a labdarúgó 

Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjé-
ben: Diego Simeone együttese hosz-
szabbítás után, kétgólos hátrányból 
fordítva 3–2-es győzelemmel – ösz-
szesítésben 4–2-vel – búcsúztatta az 
Anfi elden a címvédő Liverpoolt. A 
Paris Saint-Germain 2016 után elő-
ször jutott be a BL negyeddöntőjébe 

azzal, hogy a nyolcaddöntő hazai 
visszavágóján 2–0-ra legyőzte a 
Dortmundot. BL-nyolcaddöntő, visz-
szavágók: FC Liverpool (angol)–At-
lético Madrid (spanyol) 2–3, hosszab-
bítás után (1–0, 1–0, 2–2), gólszerzők 
Wijnaldum (43. perc), Firmino (94.), 
illetve Llorente (97., 105+1.), Mora-
ta (121.), továbbjutott az Atlético, 
kettős győzelemmel, 4–2-es össze-

sítéssel; Paris Saint-Germain (fran-
cia)–Borussia Dortmund (német) 2–0 
(2–0), gólszerzők Neymar (28.), Ber-
nat (45+1.), továbbjutott a PSG, 3–2-es 
összesítéssel.

Egy nappal korábban a német 
Leipzig és az olasz Atalanta jutott be 
a legjobb nyolc közé. A további négy 
nyolcaddöntő visszavágóit jövő hétre 
tervezték.

Fellobbant az olimpiai láng Olümpiában

Kiesett a BL-ből a címvédő Liverpool

MTK–Honvéd elődöntő a Magyar Kupában
Kialakult a labdarúgó Magyar Kupa elődöntője, ahol az egyik ágon 
budapesti, a másikon pedig vidéki párharcot rendeznek. Magyar Kupa, 
negyeddöntő, visszavágók: Budapest Honvéd–Paksi FC 2–0 (1–0), to-
vábbjutott a Honvéd, 2–0-s összesítéssel; Mezőkövesd Zsóry FC–Puskás 
Akadémia FC 1–1 (0–0), továbbjutott a Mezőkövesd, 2–1-es összesítés-
sel; MTK Budapest (II. osztályú)–Dorogi FC (II.) 3–0 (2–0), továbbjutott 
az MTK, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel; MOL Fehérvár FC–ZTE 
FC 5–0 (3–0), továbbjutott a Fehérvár, 5–2-es összesítéssel. Az elődön-
tőben: MTK–Honvéd és Mezőkövesd–Fehérvár FC. Az első mérkőzéseket 
április 14-én és 15-én, a visszavágókat pedig egy héttel később játsszák.

Törölték az alpesisí-versenyeket
A koronavírus-járvány miatt a Nemzetközi Síszövetség (FIS) törölte a 
női alpesi világkupa-sorozat versenyeit, ezzel véget ért a szezon. Ez azt 
jelenti, hogy az olasz Federica Brignone pályafutása legnagyobb sikerét 
aratva megnyerte az összetett elsőnek járó nagy kristálygömböt, és 
az óriás-műlesiklás összetett győztesének járó kis kristálygömböt is 
hazaviheti. A műlesiklás és a párhuzamos műlesiklás pontversenyében 
a szlovák Petra Vlhova végzett az élen. A férfiaknál a norvég Aleksander 
Aamodt Kilde szintén pályafutása legnagyobb sikerét aratva megnyerte 
az összetett elsőnek járó nagy kristálygömböt. A technikai számokban 
honfitársa, Henrik Kristoffersen végzett az élen, míg a mostani hétvé-
gére nagy reményekkel készülő francia Alexis Pinturault-nak meg kell 
elégednie a kombináció kristálygömbjével.

Két Európa Liga-meccset nem játszottak le
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapján bejelentet-
te, hogy a csütörtök estére kiírt Sevilla–Roma és Internazionale–Getafe 
Európa Liga-mérkőzést is elhalasztották a koronavírus-járvány terjedé-
sének megfékezése érdekében. A Roma csapatát szállító repülőgépet 
nem engedték volna leszállni Spanyolországban, így az olasz klub el 
sem utazott a Sevilla elleni találkozóra, míg a Getafe elővigyázatosság-
ból nem is akart elrepülni Milánóba, az Inter elleni párharc első mérkőzé-
sének helyszínére. A tegnap esti meccsek közül a LASK Linz–Manchester 
United, a Wolfsburg–Sahtar Doneck és az Olympiakosz Pireusz–Wol-
verhampton találkozót zárt kapuk mögött rendezték meg. Az Eintracht 
Frankfurt–Basel, az Istanbul Basaksehir–FC Köbenhavn és a Rangers–
Bayer Leverkusen mérkőzést lapzártáig nem fenyegette sem a halasztás, 
sem a zárt kapus intézkedés veszélye.

• RÖVIDEN

Minden labdarúgó-bajnokság szünetel
Márciusban az összes romániai focimeccs elmarad

Legkevesebb két hétig nem 
nézhetünk élőben focimeccset 

▸ F OTÓ: PINTI  ATTILA

Kszanti Georgiu színésznő gyújtotta meg a lángot

◂ F ORRÁS: COMITETUL SPORTIV OLIMPIC ROMÂN




