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A klubok gazdaságára és a 
sportteljesítményre is hatással 
lehet a koronavírus-járvány 
miatt felfüggesztett sportélet. 
Az érintettek próbálják formá-
ban tartani magukat, de már 
vészforgatókönyvek is elké-
szültek az esetleges hosszú 
távú problémák orvoslására.

 » V. NY. R.

L ebénította a sportéletet a ko-
ronavírus-járvány, és felborí-
totta azt a versenynaptárat, 

amely szerint a klubok felépítették 
a szezonjukat. Egyelőre a legtöbb 
versenysportban ideiglenes ha-
lasztásokat rendeltek el, de mint 
ahogyan a jégkorong-Erste Ligá-
ban idő előtt lezárták a bajnoksá-
got, úgy más csapatsportok ese-
tében is számításba vették, hogy 
nem fogják tudni az eredeti kiírás 
szerint végigvinni az idényt. Emi-
att elsősorban a Liga 1-es labdarú-
gó-bajnokságban aggódnak, mivel 
költségvetésük jelentős részét a 
mérkőzések televíziós közvetítése 
jelenti, amelyhez viszont „szállíta-
ni” kellene a szerződésben foglalt 
összecsapásokat. A Gazeta Sportu-
rilor sportnapilap alapján az idei 
szezonra már előre kifi zették a klu-
bokat, de a következő idényre 7,5 
millió eurós veszteséget jósolnak. 
A Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) 
főtitkára, Justin Ștefan szerint a 
közvetítések jogbirtokosa nem he-
lyezte őket nyomás alá, jelen pilla-
natban pedig „az emberek egészsé-
gére és Románia gazdasági sorsára 
kell elsősorban gondolni”.

Egyelőre a kényszerszünetet tartó 
hazai kosárlabdaélet képviselői is 
próbálnak optimisták maradni. A 
Sepsi SIC női élvonalbeli csapatát 
menedzselő Rusz István a Króni-
kának elárulta, hogy szponzora-
iktól egyelőre nem kaptak negatív 
visszajelzéseket vagy nemleges 
választ. Megjegyezte viszont, va-
lószínűnek tartja, hogy a kisebb 
cégeket meg fogja viselni a ko-
ronavírus-járvány okozta válság. 

MEGVISELHETIK A KLUBOKAT A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT ELRENDELT HALASZTÁSOK

Sportkilátások a karanténból

Ellapátolt aggodalom. Elkülönülve készülnek a sportolók a versenyek újraindítására

 » „Kizökken-
teni mindenkit 
kizökkent. Ha 
újrakezdik a 
mérkőzéseket, 
akkor minden-
képp jó esélye 
lesz annak, aki 
készenlétben 
tudja tartani a 
csapatát” – je-
gyezte meg Rusz 
István, a Sepsi 
SIC menedzsere.

„De nekik is át kell vészelniük, mint 
mindenki másnak” – tette hozzá a 
szakosztályvezető. A több légióst és 
hazai sportolót foglalkoztató csapat 
költségvetését érintően a fi zetésekről 
is kérdeztük Ruszt – már csak annak 
okán is, hogy az FCSB futballklub tu-
lajdonosa, George Becali épp tegnap 
jelezte: a bajnokság felfüggesztése 
idején csökkenteni akarja a labda-
rúgói bérét. „Ebbe nem mennék bele 
egyelőre. Az életben is, mint min-
den sportszerződésben, van egy vis 
maior (előre nem látott kényszerítő 
körülmény, elháríthatatlan akadály) 
helyzet. De egyelőre nincs felfüg-
gesztve a szezon, és amíg erről nincs 
hivatalos döntés, csak tervezik, de 
nem beszélünk róla” – mondta.

Tájékoztatása alapján a bajnoki 
címvédő és Román Kupa-győztes 
női csapat tevékenységét egyelőre 
nem befolyásolja a kényszerszünet, 
de szerinte napokon belül eldől, 
hogy folytatják-e az idényt, vagy 
sem. „Egyelőre zajlik az élet. Ma 
ugyan nem edzettünk, de mosta-
náig normális körülmények között 
készültünk” – ecsetelte Rusz. A 
versenyek szüneteltetése megtör-

heti viszont a sportolók ritmusát, 
amely folytatás esetén hatással 
lehet az eredményekre is. „Kizök-
kenteni mindenkit kizökkent. Ha 
újrakezdik a mérkőzéseket, akkor 
mindenképp jó esélye lesz annak, 
aki készenlétben tudja tartani a 
csapatát” – jegyezte meg Rusz.

A sportolók közül a világ egyik 
legjobb kézilabdázója, Cristina Ne-
agu ugyanakkor pozitívan fogadta 
a kényszerszünetet, a válogatott 
átlövő szerint a zsúfolt verseny-
naptárban nem bánja a pihenést. A 
futballisták közül viszont vannak, 
akik egyéni edzővel próbálják for-
mában tartani magukat, miközben 
Románia válogatott evezősei vál-
tozatlanul készülnek az egyelőre 
eredeti tervek szerint szervezendő 
nyári tokiói olimpiára. „A korona-
vírus nem áll az utunkban. A válo-
gatottakat jól elkülönítettük, senki 
sem megy be, és senki sem hagyja 
el a sportbázist. A sportolók na-
gyon megértőek voltak, készülnek 
és álmodnak. A felkészülés zökke-
nőmentes” – nyilatkozta a román 
sportági szövetséget elnöklő Elisa-
beta Lipă.
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 » KRÓNIKA

O tthonából kapcsolódik ma be 
Răzvan Burleanu, a Román 

Labdarúgó-szövetség elnöke az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
videókonferenciájába, mivel a pár 
napja Amszterdamban rendezendő 
kongresszuson részt vevők közül 
szerb és svájci személyeknek pozitív 
lett a tesztjük a Covid-19-re. A ha-
zai szervezet közleménye alapján a 
Nemzetek Ligája-sorsolás alkalmá-
val, március 2–3-án tartott hollandi-
ai gyűlésen Burleanu mellett Radu 
Vișan főtitkár, Gabriel Bodescu főtit-
kárhelyettes, Mirel Rădoi szövetségi 
kapitány, Mihai Stoichiță szakmai 
igazgató és a sajtóreferens Gabriel 

Berceanu alkották a hazai küldött-
séget, de bár nem kerültek közvet-
len kapcsolatba a fertőzött szemé-
lyekkel, elővigyázatosságból házi 
elkülönítőbe vonultak. „Egyazon te-
remben voltak, és épp most telik le a 
14 napos inkubációs időszak. A hat 
képviselő semmilyen tünetet nem 
mutatott, de amióta kiderült, hogy a 
résztvevők között volt fertőzött, ön-
ként elkülönültek. Az FRF vezetősé-
ge ugyanakkor már március 11-e óta 
csökkentette a közvetlen érintke-
zést a szövetség alkalmazottjaival, 
akik többsége otthonról dolgozik” 
– olvasható a közleményben, amely 
hangsúlyozza, hogy a delegáció tag-
jai a hétvégéig házi elkülönítőben 
maradnak.

Burleanu, mint ismeretes, a kon-
tinens futballszövetségeinek többi 
illetékeseivel együtt ma tanácskozik 
az UEFA vezetőségével a felfüggesz-
tett hazai bajnokságok és nemzet-
közi klubtornák, valamint a nyári 
Európa-bajnokság és az azt megelő-
ző pótselejtezők sorsáról. A tervek 
szerint a kontinentális szervezet 
irányelveiről utána a hazai Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF) főtitkárával, 
Justin Ştefannal egyeztet a Liga 1-es 
pontvadászatról.

Európában a legtöbb futballbaj-
nokságot felfüggesztették a korona-
vírus-járvány miatt. Hétvégén már 
csak öt országban játszottak zárt ka-
puk mögött, de tegnap már Szerbia 
is elrendelte a halasztást. Magyar-

országon zárt kapuk mögött ugyan, 
de hétvégén még pályára léptek a 
csapatok. Vasárnap este ugyanakkor 
a futballisták szervezete levélben 
kérte a sportági szövetség illetékese-
it, hogy függessze fel a bajnokságot, 
és a Nemzeti Sport Online értesülései 
szerint tegnap már az élvonalbeli 
klubok is egységes állásfoglalásban 
sürgettek halasztást. Ennek hatásá-
ra kora délután a Magyar Labdarú-
gó-szövetség is közleményt adott ki, 
amelyben bejelentette, hogy azonna-
li hatállyal – meghatározatlan időre 
– felfüggesztették valamennyi fut-
ballmérkőzés, így az NB I-es össze-
csapások lejátszását, és arra kérték 
a klubokat, hogy szüneteltessék az 
edzéseket is.

Házi elkülönítőből dönt a futballról Burleanu, szünetel az NB I is

 » A Magyar 
Labdarúgó-szö-
vetség is köz-
leményt adott 
ki, amelyben 
bejelentette, 
hogy azonnali 
hatállyal – meg-
határozatlan 
időre – felfüg-
gesztették a fut-
ballmérkőzések 
lejátszását.
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Egyénileg készülnek
a székely akadémia tagjai
Szülői értekezletet tartott a Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia, 
melynek során az a döntés szüle-
tett, hogy hazaengedik a bentla-
kásos fi atal futballistákat, akik 
a következő napokban egyéni 
edzésprogram alapján készülnek. 
A Székelyföld Labdarúgó Akadé-
mia közleménye szerint „tudomá-
sul vették a szülők egy részének 
aggodalmait” – a koronaví-
rus-járvány miatt –, ezért egyéni 
edzésprogramot dolgoztak ki a 
fi ataloknak, hogy otthon tudják 
folytatni a felkészülést. „Ezúton 
is kérjük ezen edzésprogramok 
szigorú betartását! Az FK Csíksze-
reda edzői a beérkező informá-
ciók alapján minden péntek este 
értesítést küldenek a következő 
hét alakulásáról” – olvasható a 
közleményben. Szondi Zoltán, a 
Futball Klub Csíkszereda elnöke 
hozzátette: „a csíkszeredai egész-
ségügyi helyzet, munkatársaink 
felkészültsége, létesítményünk 
felszereltsége alapján vállaltuk 
az FK Csíkszereda, a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia kollégiu-
mának további működtetését. 
Ám teljesen megértjük a szülők 
aggodalmait, a gyerekek egészsé-
ge mindennél fontosabb!”
 
„Szögre akasztják”
a bokszkesztyűket?
Miközben a legtöbb sporteseményt 
már törölték a koronavírus-járvány 
miatt, Londonban egyelőre ringbe 
léptek az olimpiai selejtezőtornán. 
Szombaton és vasárnap még néző-
ket is beengedtek a mérkőzésekre, 
tegnap viszont már nézők nélkül 
folytatódott az esemény a brit fővá-
rosban, és délután a viadalok fel-
függesztését is számításba vették. 
Ezzel kapcsolatban hivatalos beje-
lentés lapzártánkig nem érkezett, 
de a Magyar Nemzet napilap úgy 
tudta, hogy a Magyar Ökölvívó-szö-
vetség evakuálásra készül, szükség 
esetén autóbuszokkal utaztatja 
haza őket a versenyről. Románia 
sportszövetsége ezzel kapcsolatos 
döntést nem hozott, amúgy az ese-
mény felfüggesztéséről lapzártán-
kig a BBC sem jelentett, amelynek 
helyszíni tudósítója csak a sportág 
európai illetékeseinek aggodalmait 
közölte a járvány miatt bevezetett 
utazási korlátok miatt.




