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Londonból igyekszenek hazaszállí-
tani a válogatott ökölvívókat, miu-

tán épp a koronavírus-járvány miatt 
bevezetett utazási korlátozások okán 
felfüggesztették az ott zajló olimpiai 
kvalifi kációs tornát. Arról lapunk is 
beszámolt, hogy miközben világszerte 
lemondták és elhalasztották a sporte-
seményeket, az angliai torna az erede-
ti terveknek megfelelően elkezdődött 
hétvégén, ráadásul szombat és vasár-
nap nézőket is beengedtek a mérkőzé-
sekre. Hétfőn már zárt kapuk mögött 
rendezték a viadalt, késő délután pe-
dig elrendelték az idő előtti lezárását 
is. Ez utóbbi döntés nem okozott már 

meglepetést, az érintettek ugyanis 
eleve azt furcsállták, hogy a Covid-19 
megfékezése érdekében hozott kor-
látozások közepette nem módosítot-
tak az esemény kiírásán. Ezt a tornát 
amúgy az amatőr boksz világszervezet 
tagságának felfüggesztése miatt a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 
egy illetékes testülete szervezte és fel-
ügyelte, a sportág európai irányítói 
pedig hangot adtak a koronavírus-jár-
vány miatti aggodalmaiknak. Végül 
épp a fertőzés terjedésének megféke-
zésének érdekében elrendelt utazási 
korlátok miatt döntöttek hétfőn a fel-
függesztés mellett, csakhogy azokat 
már korábban elrendelték, ezért több 
küldöttség nehézségbe ütközik a ha-

zautazás terén. A romániai sportszer-
vezetet elnöklő Vasile Cîtea az Agerp-
resnek elmondta, hogy a mivel több 
járatot töröltek arra nem is számíthat-
tak, hogy tegnap megoldják. „A sport-
miniszterrel próbálunk megoldást 
találni. Gondban vagyunk, mert nin-
csenek járatok” – ecsetelte. Tájékoz-
tatása alapján megoldást jelentene, 
ha egy charterjárattal utaznának, 
különben pár napot még bizonyosan 
az angol fővárosban töltenek. A sport-
vezető jelenleg annyit tud biztosan, 
hogy miután Romániába érkeznek, 
karanténba vonulnak. „Egyelőre még 
nem tudjuk hol, de az biztos, hogy 
senki sem megy haza a saját ottho-
nába” – tette hozzá. Románia kilenc 

sportolóval vett részt az olimpiai selej-
tezőn, amely az eredeti tervek szerint 
jövő hét kedden fejeződött volna be. A 
torna lezárásáig a küldöttségből Cos-
min Gîrleanu szerzett kvótát a nyári 
ötkarikás játékokra, amikor épp hétfő 
este legyőzte az azeri Rufat Huseino-
vot a nyolcaddöntőben. 

Magyarország versenyzői közül Gá-
los Roland váltott jegyet Tokióba, de 
a magyar sportolók számára szintén a 
hazautazást kellett először megoldani, 
a piros-fehér-zöld együttest koordiná-
ló szövetség ugyanis már a torna fel-
függesztése előtt elkezdte az „evakuá-
lásuk” szervezését. A londoni tornára 
több mint hatvan országból érkeztek 
versenyzők.

Felfüggesztették az ökölvívók olimpiai selejtezőtornáját is
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Jövőre halasztották az idén 
nyárra tervezett labdarúgó-Eu-
rópa-bajnokságot. A korona-
vírus-járvány miatt az Európai 
Labdarúgó-szövetség az összes 
futballmérkőzést felfüggesz-
tette, így a kontinensviadal 
márciusi pótselejtezőit sem 
rendezik meg jövő héten.
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J övőre halasztják az idénre ter-
vezett labdarúgó-Európa-baj-
nokságot – jelentette be tegnap 

elsőként a norvég szakszövetség, 
miután a kontinentális szervezet, 
az UEFA videókonferencián egyez-
tetett a tagokkal. A hivatalos beje-
lentés késő délután történt meg az 
UEFA részéről, amelynek elnöke, 
Aleksander Ceferin hangsúlyoz-
ta: „a szurkolók, a sportban dol-
gozó szakemberek és a játékosok 
egészsége a legfőbb prioritás kell 
hogy legyen.” Elismerte, hogy az 
Eb elhalasztása a „legnagyobb ál-
dozat”, rendkívüli kiadásokat és 
veszteséget jelent az UEFA számá-
ra, de mindent elkövetnek majd 
annak érdekében, hogy a sportág 
fejlődését ne károsítsa a korona-
vírus-járvány miatt meghozott 
döntés. „A profi tot háttérbe szo-
rítva hoztuk meg ezt a döntést, 
az európai labdarúgás egészének 
érdekében. A futball a társadalom 
felemelő ereje, az a gondolat, hogy 
egy páneurópai labdarúgó-feszti-
vált üres stadionokban, szurkolói 
zónák nélkül szervezzünk, miköz-
ben az emberek elkülönülve ülnek 
otthonaikban, nem örömteli, és 
nem fogadhattuk el, hogy a viadal 
hatvanadik évfordulóját így ünne-
peljük” – idézte Ceferint az UEFA 
közleménye. A sportvezető külön 
kiemelte a tagszövetségek össze-
fogását és hozzáállását, azt hogy 
megértették: mindenkinek áldoza-
tokat kell hoznia annak érdekében, 
hogy a legjobb eredményt elérjék.

Az már az UEFA tegnapi tanács-
kozása előtt ismert volt, hogy az 
érintett országok képviselői közül 
többen is kérték az Eb idei rende-

JÖVŐRE HALASZTOTTÁK AZ IDÉN NYÁRRA TERVEZETT LABDARÚGÓ-EURÓPA-BAJNOKSÁGOT A JÁRVÁNYHELYZET MIATT

UEFA: meghozták a legnagyobb áldozatot

„Piros lapot” kapott az Eb. A járvány páratlan évre módosította a jubileumi seregszemle megrendezését
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radnak, az UEFA 
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meghatározatlan 
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felfüggesztette.

zésének eltörlését. Köztük Răzvan 
Burleanu, a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) elnöke is, aki szerint 
így a jelenleg „kényszerszünetet” 
tartó országos bajnokságok lezárá-
sára is lenne idő. A honi sportveze-
tő ugyanakkor az Eb márciusi pót-
selejtezőjét is indokoltnak tartotta 
elhalasztani, mint ahogyan az U21-
es válogatottak kvalifi kációs össze-
csapásainak is a halasztását kérte. 
Javaslatai közé beiktatta a Liga 
1-es klubok azon kérelmét is, hogy 
az európai klubtornákra a licenc-
kérelmek elbírálását rugalmasan 
kezeljék a következő idényre vonat-
kozóan, mint ahogyan az országos 
bajnokság lezárására is adjanak 
több időt a jelenlegi június elsejei 
határidő helyett.

Az Európa-bajnokságot, mint 
ismeretes, június 12. és július 12. 
között rendezték volna. Jubileumi 
kiírás révén most először több or-
szág közösen adott volna otthont a 
mérkőzéseknek. Köztük Románia és 
Magyarország is házigazda, Buka-
restben és Budapesten is három cso-
portmérkőzést és egy nyolcaddöntőt 
rendeznének. Mellettük Hollandia, 
Azerbajdzsán, Spanyolország, Íror-
szág, Skócia, Dánia, Anglia, Német-

ország, Olaszország és Oroszország 
érintett szervezőként. A norvégok 
tájékoztatása szerint jövőre június 
11. és július 11. között lépnek majd 
pályára a kontinensviadalra kvalifi -
kált válogatottak. Romániának és 
Magyarországnak pótselejtezőt kell 
játszania, előbbi Izland, utóbbi Bul-
gária vendégeként kezd, sikerük ese-
tén pedig épp egymás ellen lépnek 
majd pályára az Eb-szereplésért.

Mindent meccset „lefújtak”
A pótselejtezők egyelőre szintén el-
maradnak, az UEFA ugyanis tegnap 
meghatározatlan időre az összes 
futballmérkőzést felfüggesztette. A 
tervek szerint júniusban pótolják, de 
a koronavírus-járvány alakulásának 
függvényében az időpont változhat. 
Nyáron folytathatják a Bajnokok Li-
gája- és az Európa Liga-összecsapá-
sokat is, miközben a kontinentális 
testület segít az országos szövetsé-
geknek kidolgozni egy tervet a bel-
földi pontvadászatok lezárásához.

Magyarország labdarúgó-váloga-
tottjának szövetségi kapitánya, 
Marco Rossi szerint bár az elmúlt 
időszakban csakis a márciusi selejte-
zőkre koncentráltak, a torna halasz-
tását megérti. „Ezekben a napokban 

valami a futballnál is sokkal fonto-
sabb: harcolni a családtagjaink, a 
barátaink és a saját egészségünkért. 
Olaszként különösen jól tudom, 
hogy ez a helyzet mennyire embert 
próbáló és komoly feladat. Érthető 
tehát, ha most nem lehet egészen 
biztos döntést hozni a folytatásról, 
de mi a mostani döntésnek megfele-
lően készülünk. Jelenleg az a legfon-
tosabb, hogy mindannyian otthon 
maradjunk, így elérve azt, hogy a 
vírus terjedésének mértékét és se-
bességét csökkenteni tudjuk. Ha ezt 
közösen elértük, és túl leszünk ezen 
a nehéz időszakon, akkor majd újra 
koncentrálhatunk arra, hogy a lab-
darúgásban kitűzött céljainkat elér-
jük. Akármikor is kell legközelebb 
pályára lépnünk, készen fogunk rá 
állni!” – idézte az olasz szakembert 
a Magyar Labdarúgó-szövetség hiva-
talos honlapja.

Mi lesz az olimpiával?
Románia futballszövetségének 
házi elkülönítőben lévő elnöke, 
Răzvan Burleanu videóüzenetben 
jelentette be, hogy a változás miatt 
lemondják a nyári, Anglia elleni 
barátságos mérkőzésüket is, hogy 
szabaddá tegyék az időpontot az el-
maradt összecsapások pótlásához. 
Májusig ugyanakkor a válogatottak 
tevékenységét felfüggesztették, a li-
cenceljárásokat rugalmasan kezelik 
majd, a bajnokságokat pedig a szük-
ségállapot feloldásáig biztosan nem 
folytatják. „A szurkolók csak akkor 
térhetnek majd vissza a stadionok-
ban, amikor már a fertőzésveszély 
megszűnik” – szögezte le Burleanu.

Tegnap egyébként bejelentet-
ték, hogy a Copa Americát is elha-
lasztják jövőre, a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség pedig a tokiói 
nyári olimpia futballtornájának sor-
solását napolta el április 18-ról áp-
rilis 23-ra, és Tokió helyett a svájci 
Zürich ben, az érintett országos kép-
viselőinek jelenléte nélkül készítik 
el a párosításokat. Románia, mint 
ismeretes, érintett ezen a sereg-
szemlén, U21-es válogatottja ugyan-
is tavaly elődöntős volt a korosztá-
lyos Európa-bajnokságon, amellyel 
ötvenhat év után újra olimpiai rész-
vételt ünnepelhetett.
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