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Nem lép pályára március 26-án 
Magyarország labdarúgó-vá-
logatottja Bulgáriában, és az 
Európa-bajnokság pótselejte-
zője mellett további sport-
eseményeket is elhalasztottak 
a koronavírus-járvány miatt. 
Románia Izland elleni találko-
zóját a hétvégi hírek alapján 
zárt kapuk mögött rendezik, 
de a kontinentális szervezet 
keddi tanácskozásán ezt is 
elhalaszthatják. Romániai 
sportoló egyelőre nem fertőző-
dött meg a vírussal, többségük 
pedig kényszerpihenőn van a 
sportesemények felfüggesztése 
miatt.
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E lmarad a március 26-ra ter-
vezett bolgár–magyar lab-
darúgó-Európa-bajnoki pót-

selejtező – jelentette be pénteken 
a Magyar Labdarúgó-szövetség 
azt követően, hogy az összecsa-
pásnak otthont adó országban 
szükségállapotot hirdettek a ko-
ronavírus-járvány miatt, és így az 
összes sporteseményt betiltották. 
A találkozó győztese, mint isme-
retes, az izlandi–román mérkőzés 
továbbjutójával játszana a nyári 
kontinensviadalon való részvé-
telért. Hivatalosan ezt még nem 
halasztották el, a hazai sportszö-
vetség pénteki közlése alapján az 
eredeti időpontban, de zárt kapuk 
mögött rendezik. Az Európai Lab-
darúgó-szövetség viszont ked-
den tanácskozik a járvány okozta 
problémák megoldása érdekében, 
és miután pénteken már közölte, 
hogy az erre a hétre tervezett Baj-
nokok Ligája és Európa Liga-mér-
kőzéseket elhalasztják, várhatóan 
további módosítások is lesznek a 
nemzetközi versenynaptárban. 
Sajtóinformációk szerint akár a 
nyári Európa-bajnokságot is elha-
laszthatják, hiszen az június 12-én 
kezdődne, de jelenleg a kontinens 
48 pontvadászata szünetel a jár-
vány miatt. Az UEFA hangsúlyoz-
ta, hogy a keddi megbeszélés előtt 
nem szolgál ezzel kapcsolatos 
információkkal, de a brit The Te-
legraph napilap úgy értesült, hogy 
decemberre halaszthatják a tor-
nát, továbbá az illetékesek attól 
sem zárkóznak el, hogy csak jövő 
nyáron rendezzék meg. Az idei Eb, 
mint ismeretes, jubileumi sereg-
szemle lenne, amelyet 12 ország 
közösen rendez. Köztük Románia 
és Magyarország is, Bukarest és 
Budapest is házigazdája lenne há-
rom csoportmérkőzésnek és egy 
nyolcaddöntős összecsapásnak.

Mindeközben a Mirror napilap 
úgy tudja, hogy az UEFA a halasz-
tások miatt átszervezné a nem-
zetközi klubtornák idei kieséses 
szakaszának hátralévő összecsa-
pásait. A nyolcaddöntők vissza-
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Lebénította a sportéletet a járvány
 » A hónap 

végéig szünetet 
tartanak a hazai 
kézilabda-baj-
nokságokban is, 
hétvégére pedig 
már az Európai 
Kézilabda-szö-
vetség is kiadott 
egy közleményt, 
amelynek 
értelmében a 
felnőttek nemzet-
közi klubtornáit 
április 12. utánra 
halasztják, és az 
olimpiai pót-
selejtezőket is 
elhalasztották 
márciusról júni-
usra.

 » Az olimpiai 
lángot március 
19-én Athénban 
adják át a japá-
noknak.

vágói után a negyeddöntők és az 
elődöntők már egy semleges pályán 
rendezett találkozón dőlnének el 
májusban úgy, hogy a döntők idő-
pontját ne kelljen módosítani.

Az UEFA az országos bajnokságok 
sorsáról is segédkezhet, ugyanak-
kor a felfüggesztett Liga 1-ben érde-
kelt Craiova klubelnöke, Sorin Cârțu 
szerint ha nincs lehetőség a ráját-
szás folytatására, akkor az alapsza-
kasz végeredménye alapján kellene 
bajnokot hirdetni. „A sportág veze-
tőségének kell döntetnie, de nyilván 
lesznek elégedetlenségek is” – tette 
hozzá. Amennyiben javaslatát gya-
korlatba ültetnék, úgy a Kolozsvári 
CFR lenne idén is a bajnok.

További halasztások
Hogy miért is veszik számításba a 
Liga 1 idő előtti lezárását? Azért, 
mert bár előzetesen csak a hónap 
végéig függesztették fel a pontva-
dászatot, a járvány alakulása miatt 
egyre többen valószínűsítik, hogy 
meghosszabbítják a „kényszerszü-
netet”. Korai lezárásra jó példa a 
jégkorong-Erste Liga, ahol – mint 
ismeretes – az elődöntők első két 

összecsapása után felfüggesztették 
a versenyt, és közös megegyezés-
sel a Ferencváros és a Csíkszere-
dai Sportklub megosztva kapta a 
bajnoki címet, miközben az Újpest 
és a Gyergyói HK szintén megoszt-
va lettek ezüstérmesek. Azóta már 
felfüggesztették a hazai élvonalbeli 
jégkorongbajnokságot is, így több 
városban felolvasztották a csar-
nokok jegét. A Nemzetközi Jégko-
rongszövetség egyébként a hölgyek 
viadalai után a férfi ak áprilisra 
tervezett divíziós világbajnoksága-
it is elhalasztotta, mint ahogyan 
a korosztályos seregszemléket is 

törölték. A juniorok nemzetközi 
mérkőzéseit korábban már a labda-
rúgó-szövetség is felfüggesztette, 
mint ahogyan a hazai porondon 
sem játszanak.

A hónap végéig szünetet tartanak 
a hazai kézilabda-bajnokságokban 
is, hétvégére pedig már az Európai 
Kézilabda-szövetség is kiadott egy 
közleményt, amelynek értelmében a 
felnőttek nemzetközi klubtornáit áp-
rilis 12. utánra halasztják, és az olim-
piai pótselejtezőket is elhalasztották 
márciusról júniusra. A hölgyek, mint 
ismeretes, március 20–22-én léptek 
volna pályára. Románia Monteneg-
róban, Magyarország pedig hazai pá-
lyán kísérelt volna meg jegyet váltani 
az ötkarikás seregszemlére.

Ég a láng
A kézilabda-szövetség döntése nem 
jelent meglepetést, hiszen előtte 
már a vízilabdázók és egyéb sport-
szervezetek is meghozták ezt a dön-
tést. Ez nyilván befolyásolja a spor-
tolók felkészülését a tokiói ötkarikás 
játékokra, ám annak halasztását 
szeretnék elkerülni. Az Amerikai 
Egyesült Államok elnöke, Donald 

Trump javaslata szerint ugyan nem 
kellene az eredeti időpontban, júli-
us 9. és augusztus 9. között megren-
dezni a nyári olimpiát, de Japán mi-
niszterelnöke, Abe Sindzó optimista 
a koronavírus-járvány megfékezését 
illetően. „Megállítjuk a járvány ter-
jedését, és probléma nélkül meg-
rendezzük az olimpiát” – fogalma-
zott szombaton. Ennek szellemében 
az olimpia lángja is a tervek szerint 
halad, bár a csütörtökön útjára in-
dult stafétát meg kellett szakítani, 
amikor a görögországi útján túl sok 
személy vonult az utcára megnézni, 
amint az amerikai színész, Gerard 

Butler szaladt a fáklyával. A járvány 
miatt a csütörtöki lánggyújtó cere-
móniát is nézők nélkül szervezték, 
és a hellének betiltották a stafétát 
az ország területén. Az olimpiai lán-
got március 19-én Athénban adják 
át a japánoknak.

Sportolók karanténban
A járvány eközben nem kivételez, él-
vonalbeli sportolók is megfertőződ-
tek már a koronavírussal. A német 
és az olasz futballbajnokságok után 
a spanyol La Liga 33 éves hátvédjé-
nek, Ezequiel Marcelo Garaynak a 
tesztje lett pozitív a Covid-19-re. En-
nek következtében a teljes csapat és 
azok családja is karanténba kény-
szerült. Romániai sportoló ugyan-
akkor még nem fertőződött meg – 
jelentette be hétvégén Ionuț Stroe 
sportminiszter, fontosnak tartva, 
hogy a sajtóban elterjedt álhíreket 
tisztázza. „Mi minden óvintézkedést 
időben meghoztunk, azt hiszem, az 
első között voltunk, akik a bírálatok 
ellenére a sporttevékenységek fel-
függesztését javasoltuk. Folyama-
tosan kapcsolatban állunk a sport-
ági szövetségekkel, akikkel nagyon 
jó az együttműködés, így közösen 
döntöttünk az ország területén 
rendezett összes sportesemény fel-
függesztéséről az elkövetkezendő 
időszakra vonatkozóan” – idézte a 
tárcavezetőt az Agerpres. Eközben a 
szövetségek operatív tevékenységét 
is módosították a járvány miatt, így 
például a tornászok szervezetének 
március 19-re tervezett közgyűlését 
elhalasztják egy későbbi időpontra, 
amikor is Carmencita Constantin és 
Ioan Suciu szállnak versenybe az 
elnöki tisztségéért kiírt választáson.

Késő tavaszi folytatás
A május 9–31-ei Giro d’Italiát sem 
rendezik meg az eredeti időpont-
ban, mint ahogyan júniusig az 
evezősök számára sem rendeznek 
olimpiai kvalifi kációs tornákat. 
Májusban viszont már remélik, 
hogy nekivághatnak a Forma–1-es 
autós gyorsasági világbajnokság 
2020-as idényének, amelyet az első 
futam rajtja előtt lefújtak. Lapunk 
is beszámolt róla, hogy a hétvégi 
Ausztrál Nagydíjon a McLaren nem 
is rajtolt volna el, mert megérke-
zésük után kiderült, hogy egyik 
alkalmazottjuk megfertőződött a 
koronavírussal. Az illetékesek csak 
hosszas egyeztetés után, romániai 
idő szerint csütörtök este jelentet-
ték be, hogy másnap nem hajtanak 
ki a pályára az autók, hanem törlik 
a futamot. Egyelőre még remélik, 
hogy a későbbiekben pótolni tudják 
az elmaradt melbourne-i viadalt, 
ugyanakkor tény: épp az idei lenne 
az F1 történetének legtöbb verse-
nyét felvonultató szezon, de az is 
hivatalos már, hogy a március 22-re 
tervezett Bahreni Nagydíjat és az 
április 5-i Vietnámi Nagydíjat sem 
rendezik meg az eredeti tervek sze-
rint. A kínai versenyt már korábban 
elhalasztották. A versenynaptárban 
május harmadikán a holland, majd 
május 10-én a spanyol futam követ-
kezne.
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Járványveszély. Túl sok érdeklődött vonzott Gerard Butler Görögországban




