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Két bokszoló 
szerzett kvótát
Az 57 kilogrammos súly-
csoportban szereplő Gálos 
Roland megnyerte nyol-
caddöntőjét, így olimpiai 
kvótát szerzett hétfőn este 
a londoni európai kvalifiká-
ciós ökölvívótornán. A bajai 
bokszoló a nyolcaddöntőben 
a finn színekben versenyző 
Arslan Khataevvel csapott 
össze az ötkarikás indulási 
jogért, egyhangú pontozással 
diadalmaskodott, és karrierje 
során először olimpiai kvótát 
szerzett. A román küldött-
ség is szerzett egy olimpiai 
kvótát, Cosmin Petre Gîrleanu 
(52 kg) a nyolcaddöntőben 
legyőzte az azeri Rufat Husze-
inovot. A londoni versenyen 
a hétfő esti programot köve-
tően – a koronavírus-járvány 
miatt – nem folytatódik a 
viadal. A nemzetközi szövet-
ség kizárása miatt a tokiói 
boksztornát a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság szervezte 
meg. A londoni volt az első 
kvótaszerző verseny az euró-
pai sportolók számára.

Az elmúlt évek 
sikerei az M4-en
Élő sportesemények és közve-
títések hiányában az M4 Sport 
a következő hetekben felidézi 
az elmúlt évek legnagyobb, 
legemlékezetesebb magyar és 
nemzetközi sporteseményeit. 
Az MTVA sajtóosztályának 
közleménye emlékeztet, hogy 
a koronavírus-járvány miatt a 
sportszeretőknek hosszabb 
ideig várniuk kell arra, hogy 
újra élő közvetítéseket lát-
hassanak a jelentős hazai és 
nemzetközi sorozatokból. Az 
M4 Sporton először felidézik 
a 2016-os labdarúgó Euró-
pa-bajnokságot: ma, szerdán 
20 órától a norvég–magyar 
pótselejtezőt ismétlik, majd 
péntektől három héten át az 
összes franciaországi mérkő-
zést újra megmutatják. Ismét 
láthatók lesznek a labdarúgó 
NB I és a Magyar Kupa emlé-
kezetes mérkőzései, továbbá 
kézilabda-rangadók és más 
sportágak legjobb meccsei is.

Májusig törölték 
a teniszversenyeket
A WTA (Women’s Tennis 
Association, a női tenisze-
zők egyesülete) május 2-áig 
minden női tenisztornát törölt, 
vagyis Indian Wells és Miami 
után Prágában, Stuttgartban 
és Isztambulban sem lesz 
verseny, mindezt a korona-
vírus terjedésének lassítása 
érdekében. A WTA honlapján 
megjelentek szerint a szövet-
ség továbbra is folyamatosan 
monitorozza a vírus okozta 
helyzetet, és szükség esetén 
hosszabb kényszerszünetet 
rendel el.

• RÖVIDEN 

• A koronavírus-járvány terjedése nehéz hely-
zetbe hozta a székelyföldi labdarúgóklubokat, 
amelyek várakozó állásponton vannak. Az élvo-
nalbeli Sepsi OSK, a 2. ligás FK Csíkszereda és 
a harmadosztályos Székelyudvarhelyi FC háza 
táján érdeklődtünk, miként határoztak a bajnoki 
kényszerszünetben.

D O B O S  L Á S Z L Ó ,  
H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A székelyföldi labdarúgóklubok 
képviselői egyöntetűen azt 
nyilatkozták, hogy minden az 

Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
tegnap délutáni, illetve a hazai szak-
szövetség (FRF) napokban várható 
döntéseitől és ajánlásaitól függ.

A 2. Ligában szereplő FK Csíksze-
reda elnöke, Szondy Zoltán elmond-
ta, a nagyobb csoportok gyülekezé-
sét tiltó rendelkezések, a koronavírus 
elterjedését megelőző intézkedések 
nyomán az FK Csíkszereda minden 
csapatánál, a gyerekektől a felnőtte-
kig szünetelnek a közös edzések, és 
a játékosok egyéni edzésprogramot 
kaptak. „A felnőtt csapat esetében 
nehéz döntést hozni, mert még a 
bajnokságot szervező Román Lab-
darúgó-szövetség sem döntött, ők is 
várták az UEFA kedd délutáni gyű-
lését, és ennek függvényében hatá-
roznak majd a romániai bajnokságok 
folytatásáról vagy berekesztéséről. 
Az FRF-nek vannak már munkavál-
tozatai, de nem lesz azonnali döntés, 
mert az FRF csúcsvezetősége karan-
ténban van” – nyilatkozta Szondy.

A klubelnöktől megtudtuk, hogy 
a felnőtt csapat játékosaival kötött 
szerződéseket – amíg a bajnokság 
szünetel – egyik fél sem tudja be-
tartani. Valószínű, hogy a szakszö-
vetség javasol majd egy bizonyos 
havi fi zetést, vélhetően az országos 
átlagnak megfelelőt, de ez csak fel-
tételezés. Tény, hogy a televíziós 
közvetítésektől függő klubok, így az 
FK Csíkszereda is, nehéz helyzetbe 
kerültek. Szondy Zoltán ugyanakkor 
elmondta, hogy az FK Csíkszereda 
naprakészen áll a fi zetésekkel, nincs 
tartozása egyetlen játékosa felé sem. 
A játékosok lakását és étkeztetését a 
klub biztosítja. A klub konyhája be-
zár, ezért a futballisták élelmiszer-
csomagokat fognak kapni.

Hadnagy Attila, az élvonalban 
érdekelt Sepsi OSK ügyvezető igaz-
gatója közölte, a játékosok kényszer-
szabadságon vannak, és úgy véli, ez 
a helyzet még elhúzódik, de ami bi-
zonyos, hogy ebben a hónapban biz-
tosan nem lesznek edzések. Minden 
idegenlégióssal tudatták, hogy egye-
lőre ne utazzanak haza, várják meg 
az UEFA és a Román Labdarúgó-szö-
vetség döntését, és ha esetleg még 
hosszabb időre megszakad a bajnok-
ság, hazaengedik őket. Mint mondta, 
egyelőre nem tették kötelezővé az 

egyéni edzéseket, de a tegnapi UE-
FA-döntés függvényében, ha még 
két-három hétig szabadok lesznek a 
játékosok, külön edzésprogramot ál-
lítanak össze számukra. Hozzátette, 
egy profi  játékos ebben a helyzetben 
sem hagyja el magát, hiszen formá-
ban kell maradnia, mert ha egyéni-
leg nem edzenek, akkor biztos, hogy 
nem bírják majd a megterhelést, és 
erőnlétileg visszaesnek.

Hadnagy Attila szerint az ideális 
az lenne, ha minél hamarabb foly-
tatódna a bajnokság, hogy június 
elején tudják befejezni az idényt. 
„Mindenre fel vagyunk készülve, de 
reméljük, hogy valamilyen formában 
lejátsszuk a szezon hátralévő részé-
ben a mérkőzéseket. Valós veszély 
az, hogy berekesztik a bajnokságot, 
abból a szempontból, hogy a legtöbb 
klub a televíziós közvetítésekből 
származó pénzből gazdálkodik, és 
ha nem folytatódik a szezon, biztos, 
hogy ezt a pénzt sem kapják meg 
teljes egészében, ez pedig anyagi-
lag megviseli a csapatokat. Az UEFA 
döntése után tárgyalunk arról, hogy 
mi lesz a játékosok fi zetésével, egye-
lőre viszont hétfőn kiutaltuk a fi ze-
téseket, és a játékosok napirenden 
vannak a prémiumokkal is. Azon ke-
vés csapatok közé tartozunk Romá-
niában, amelyek néhány nappal még 
hamarabb is kifi zették a játékosokat” 
– hangsúlyozta.

Mészáros Alpár, a harmadosztá-
lyos Székelyudvarhelyi FC vezető-
edzője elmondta, a játékosokat saját 
biztonságuk érdekében hazaenged-
ték, továbbá a város döntése alapján 
a labdarúgópályán nem tarthatnak 
edzéseket. Azoknak a játékosoknak 
azonban, akiknek lehetőségük van 

rá, ajánlott a saját edzés külterületen, 
de csakis olyan helyen, ahol egyedül 
vannak és senkivel nincsenek kon-
taktusban, azt pedig, hogy például 
naponta mennyit futottak, egy tele-
fonos applikáción keresztül elküldik 
a szakmai stábnak. „Mindezt azért 
teszik, hogy ne veszítsük el a teljes 
téli felkészülést, mert ha a közeljö-
vőben folytatjuk a közös edzéseket, 
mindent elölről kellene kezdenünk. 
Mivel azonban április közepéig a 
kormány szükségállapotot hirdetett 
az országban, addig biztosan nem 
engedik meg, hogy újrakezdjük az 
edzéseket” – mondta Mészáros.

Meglátása szerint a legkorrektebb 
az volna, ha berekesztenék a teljes 
szezont, azaz lenulláznák a bajnok-
ságot, mert jelenleg nem lehet meg-
mondani, hogy ki nyeri meg a baj-
nokságot és mely csapatok lesznek 
a kiesők. „A harmadosztályban csak 
a bajnokság felénél tartunk, ugyan-
olyan esélyünk van a bennmaradás-
ra, mint további öt-hat csapatnak. 
Nagyon sokat változik majd a sport, 
negatív értelemben, hiszen azok a 
klubok, amelyek a polgármesteri 
hivataloktól függnek, a nyáron vél-
hetőleg nem folytatják a tevékenysé-
güket. De ebben a helyzetben nem az 
számít, hogy ki lesz a feljutó és ki esik 
ki, hanem az, hogy egészségesen 
átvészeljük ezt a nehéz periódust” 
– közölte a szakvezető. Hozzátette, 
egyelőre nem tudják, hogy mi lesz a 
játékosok fi zetésével. Természetesen 
nekik semmi hibájuk nincs abban, 
hogy a bajnokság félbeszakadt, más-
részt viszont azokat is meg kell érte-
ni, akik fenntartják a klubokat, mert 
nem lehet tudni, hogy mennyi ideig 
tart még ez a kényszerszünet.

Várakozó állásponton a klubok
Kényszerszüneten a játékosok, de naprakészen állnak a fi zetésekkel

Szünetelnek a közös edzések, de az FK Csíkszeredánál a játékosok egyéni edzésprogramot kaptak a szakmai stábtól   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A




