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• A Nemzetközi Olim-
piai Bizottság (NOB) 
ma egyeztet a nemzet-
közi sportszövetségek 
vezetőivel a koronaví-
rus-járvány miatt kiala-
kult helyzetről.

SZÉKELYHON

A megbeszélésre annál is in-
kább szükség van, mert alig 
több mint négy hónappal a 

tokiói olimpia tervezett rajtja előtt 
egyre többször vetődik fel a kérdés, 
hogy meg lehet-e rendezni a játéko-
kat az eredeti időpontban.

A vírus terjedése miatt számos 
országban jelentős korlátozáso-
kat vezettek be, és az intézkedések 
között szerepel a sportesemények 
törlése, halasztása. A nemzetközi 
versenynaptár teljesen felborult, és 
sok olimpiai kvalifi kációs viadal el-
napolásáról határoztak a szövetségi 
vezetők. Ezek nyomán is egyre nő az 
aggodalom az olimpia megrendezé-
sét illetően.

Abe Sindzó japán miniszterelnök 
és az olimpia szervezői egyelőre ki-
tartanak az eredeti időpont mellett, 
és rendszeresen úgy nyilatkoznak, 
hogy július 24-ei megnyitóval szá-

molnak, az előkészületek pedig a 
tervek szerint zajlanak.

A NOB folyamatosan egyeztet a 
japán partnerekkel a naponta válto-
zó helyzetről, illetve a nemzetközi 
szövetségekkel a kvalifi kációs verse-

nyek átütemezéséről. Kit McConnell 
sportigazgató már múlt héten is több 
szövetséggel folytatott megbeszé-
lést a lehetséges lépésekről, közben 
pedig levélben arról tájékoztatta a 
partnereket, hogy a NOB létrehozott 

egy munkacsoportot, amely szükség 
esetén hatékonyabban intézkedhet, 
gyorsabban engedélyezheti a kvalifi -
kációs rendszerben szükségessé váló 
változtatásokat, mint a végrehajtó 
bizottság. A lehetséges módosítások 

között szerepel a kvalifi kációs idő-
szak megnyújtása – de nem tovább, 
mint június 30. –, a kvótakiosztás 
rendszerének áttekintése, valamint 
egyes nevezési feltételek kivétele a 
rendszerből.

S zülői értekezletet tartott a Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia, 

melynek során az a döntés született, 
hogy hazaengedik a bentlakásos 
fi atal futballistákat, akik a követke-
ző napokban egyéni edzésprogram 
alapján készülnek.

A Székelyföld Labdarúgó Akadé-
mia közleménye szerint „tudomást 
véve a szülők egy részének aggodal-
mairól a tavaszi szezon hátralévő ré-
szére vonatkozó döntések a követke-
zők: az FK Csíkszereda március 15-től 
hazaengedte bentlakó utánpótlásko-

rú futballistáit. A labdarúgóink egyé-
ni edzésprogramot kapnak, mivel 
a felkészülés számunkra-számukra 
nagyon fontos. Ezúton is kérjük ezen 
edzésprogramok szigorú betartását! 
Az FK Csíkszereda edzői a beérkező 
információk alapján minden péntek 
este értesítést küldenek a következő 
hét alakulásáról.”

Szondi Zoltán, a Futball Klub 
Csíkszereda elnöke a közleményben 
összegezte: „A csíkszeredai egész-
ségügyi helyzet, munkatársaink 
felkészültsége, létesítményünk fel-

szereltsége alapján vállaltuk az FK 
Csíkszereda, a Székelyföld Labdarú-
gó Akadémia kollégiumának további 
működtetését. Ám teljesen megértjük 
a szülők aggodalmait, a gyerekek 
egészsége mindennél fontosabb. 
Reméljük, a járvány véget ér, a za-
varos, ellentmondó információkkal, 
rémhírekkel teli helyzet minél ha-
marabb feloldódik, és növendékeink 
visszatérnek a pályára, az iskolába. 
Addig is mindenkinek jó egészséget 
kívánunk!”

Dobos László

Halasztják az öttusázók világkupa-sorozatát
A Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) a koronavírus-járvány miatt 
elhalasztotta a soron következő világkupaversenyeket. Az UIPM közle-
ménye szerint a március végi és április eleji két szófiai viadalt, valamint 
az április–május fordulójára tervezett budapesti világkupát, továb-
bá a sorozat záróeseményét, a május közepére kiírt szöuli vk-döntő 
időpontját is csúsztatja, azaz márciusban és áprilisban nem rendeznek 
versenyeket. Egyúttal kérte a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), 
hogy az ötkarikás mezőny végleges kialakításának dátuma május 
31-éről június 30-ára tolódjon. Jelen állás szerint ugyanakkor a kínai 
Hsziamenből a mexikói Cancúnba áthelyezett világbajnokság időpontja 
változatlan, a vb-t május 25–31. között bonyolítanák le. Az olimpiai 
kvalifikációs rendszer nem változik, azaz a világbajnokságon lehet 
még három férfi és női kvótát szerezni, illetve a világranglista alapján 
töltik majd fel a mezőnyöket. A világkupaidény magyar szempontból 
jól kezdődött, a február végi, kairói nyitányon Marosi Ádám nyerte a 
férfiak versenyét.

A kvalifikációs határidő előrehozását kérik 
a kerékpározók
A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) az ötkarikás játékok kvalifi-
kációs határidejének előrehozását kérte a Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ságtól (NOB). Az UCI honlapja leszögezte: a koronavírus-járvány idején 
az egészség a legfontosabb szempont, így a versenyzők, szervezők és 
szurkolók védelme érdekében április 3-áig az összes viadalt törölte. 
Az eredeti tervek szerint a BMX szabadstílusú parkversenyszámá-
ban május 11-én, hegyikerékpárban május 27-én, a BMX tömegrajtos 
versenyében június 1-jén, míg parakerékpárban június 7-én zárult volna 
a tokiói kvalifikációs időszak. Az esélyegyenlőség jegyében azonban 
az UCI azt kérte a NOB-tól és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságtól, 
hogy a március 3-ai rangsorokat vegye alapul a kvótaosztásnál, addig 
ugyanis egyik nemzet kerékpárosait sem gátolta a járvány abban, hogy 
elutazzanak a versenyekre.

• RÖVIDEN 

Egyénileg készülnek az akadémia játékosai
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Egyelőre nem számolnak csúszással
Július 24-én kezdődnének a tokiói olimpiai játékok

A hogyan az várható volt, a Magyar 
Labdarúgó-szövetség elnöksége 

tegnap délután azonnali hatállyal fel-
függesztette a szövetség valamennyi 
szervezett versenyprogramját és kép-
zési eseményét, átmeneti időre.

„A Magyar Labdarúgó-szövetség 
elnöksége a mai napon azonnali ha-
tállyal felfüggesztette valamennyi 
mérkőzés lejátszását, beleértve az NB 
I-es mérkőzéseket is. Azt kértük a klu-
boktól, hogy ebben az időszakban te-
kintsenek el az edzések megtartásától 
és látogatásától, teremtsék meg a fel-

tételeit annak, hogy a játékosok, stáb-
tagok otthon maradhassanak” – kez-
di Sipos Jenő, a szövetség szóvivője.

„Akik fi gyelték az elmúlt napok tör-
ténéseit, láthatták, hogy a labdarúgás-
ban is történtek intézkedések: elha-
lasztottunk egy nagy létszámú edzői 
konferenciát, az utánpótlás-csapata-
ink nem utaztak el külföldre, illetve mi 
sem rendeztünk utánpótlástornákat. 
A kormány döntésével összhangban 
zárt kapus mérkőzéseket rendeltünk 
el, ahol csak a legszűkebb stáb lehetett 
jelen a játékosok mellett” – folytatta 

Sipos. „Felfüggesztettük az utánpót-
lás-bajnokságokat is, első és legfonto-
sabb cél érdekében, mindenkinek az 
egészség megóvása a legfontosabb. 
Ezért születtek ezek a döntések, és re-
méljük, hogy hozzájárulunk ahhoz, 
hogy a járvány ne terjedjen tovább” – 
zárta az MLSZ szóvivője.

Az OTP Bank Liga 33 fordulójából 
eddig 25-öt játszottak le, a Merkantil 
Bank Liga NB II-ből pedig még tíz 
kör van hátra. Előbbiben eredetileg 
május 16-án, utóbbiban egy nappal 
később lett volna az utolsó játéknap.

Bezárt a magyar foci is




