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• Megvédheti-e címét a 
Csíkszeredai Imperial Wet? 
– adott a kérdés a korona-
vírus-járvány miatt félbe-
szakadt teremlabdarúgó 
1. Ligában. Az aranyérmes 
klubnál várják a szakszö-
vetség döntését. A székely-
udvarhelyi együttesnél 
viszont azon az álláspon-
ton vannak, hogy akár le is 
zárhatnák az idei kiírást.

D O B O S  L Á S Z L Ó ,  
JÓZSA CSONGOR

F elfüggesztették az edzéseket 
a Csíkszeredai Imperial Wet 
teremlabdarúgó-csapatánál, 

a játékosok egy része hazautazott, a 
klub vezetősége pedig a szakszövet-
ség döntéseire vár.

Csíkszeredában, a felújított Erőss 
Zsolt Arénában rendezték volna már-
cius 14-én és 15-én a teremlabdarúgó 
Román Kupa négyes döntőjét, ame-
lyen a házigazda mellett a Dunărea 
Călărași, az FK Székelyudvarhely és 
a Dévai Autobergamo érdekelt, de a 
koronavírus-járvány miatt elhalasz-
tották a kupasorozat döntőjét, és szü-
netel a bajnokság is, ahol az Imperial 
Wet a címvédő.

Megkerestük Görbe Waltert, az 
Imperial Wet tulajdonosát, aki el-
mondta, hogy betartják az utasításo-
kat, nem tartanak közös edzéseket. 
„Sportolóink egyéni edzésekkel pró-
bálják fenntartani erőnléti állapotu-
kat. A két szerbiai játékosunk, Marko 
Pršić és Stefan Rakić hazautazott, de 
hazatértek szülővárosukba azon játé-
kosaink is, akik nem csíkiak. A brazil 
idegenlégiósok, André Luis Sasse és 
Andre Luiz Nogueira „Deco”, illetve a 

szintén brazil, de román állampolgár 
Sávio Valadares, valamint a spanyol 
Victor Lopez Gonzales kapus Csík-
szeredában maradtak. Értesültünk 
az Európai Labdarúgó-szövetség, az 
UEFA kedd délutáni döntéséről. A 
Román Labdarúgó-szövetség konzul-
tált a klubvezetőkkel, és valószínűleg 
április 10. körül lesz végleges döntés 
a folytatásról. Mi azt szeretnénk, ha 
egyszerűsített formában akár, de a 
bajnoki cím és a kupa sorsa is a pá-
lyán dőlne el” – nyilatkozta Görbe.

Az Imperial Wetnél nincsenek el-
maradva a fi zetésekkel, de mivel a 
legutóbbi bajnoki mérkőzésen a csíki 
gárda vereséget szenvedett Galacon, 
a klub vezetősége büntetésen gon-
dolkozott. Görbe végül úgy döntött, 
hogy minden játékosnak maradék-
talanul átutalják a februári fi zetését.

Cosmin Gherman, az Imperial Wet 
vezetőedzője már a vírus megjelenése 
előtt óta Marosvásárhelyen van, ahol 
súlyos beteg édesanyját gondozza.

Az előzetes tervek szerint a ráját-
szás felsőházából hátramaradt hat 
forduló és az elődöntők után a baj-
noki döntőt május második felében 
rendezték volna meg.

Udvarhelyen lezártnak tekintik 
az idényt

A Futsal Klub Székelyudvarhely a 
szakszövetség bejelentését követően 
felfüggesztette minden sporttevé-
kenységét. „Ebben az időszakban 
az egészség és a biztonság a legfon-
tosabb, a sport háttérbe szorul. Ami 
a klubunkat illeti, mindenkit elen-
gedtünk, kiadtuk a fi zetéseket, nincs 

semmi foglalkozás, nem osztottunk 
ki egyéni edzéstervet. Várjuk, hogy 
mi lesz a szövetség vezetőségének 
későbbi döntése” – mondta megkere-
sésünkre Jakab Zoltán, az FK elnöke.

Hozzátette, szinte biztos benne, 
hogy a csapatnak véget ért a bajnoki 
évad. „Mi az alsóházban szereplünk, 
még sok találkozó lenne hátra, de 
igazából semmiről sem döntenek, 
nem lesz kieső. Ennek tudatában 
nincs miért arról beszélni, hogy mi-
lyen lesz a folytatás. Persze ha az a 
döntés, hogy valahogy a bajnokság 
újrakezdődik, akkor összekürtöljük 
a játékosokat.”

Jakab Zoltán tagja a szakszö-
vetség teremlabdarúgó szakbizott-
ságának, az elnök pedig kikérte a 
véleményét, hogy miként látja a 
2019–2020-as idény lezárását. „Kifej-

tettem, hogy egyetlen kérdésre kell 
választ adni, az pedig a bajnok kilé-
te. Amennyiben lesz idő arra, hogy a 
szezont lezárjuk, akkor a Csíkszere-
dai Imperial Wet és a Galaci United 
játsszon az egyik fél két győzelméig 
tartó párharcot. Ez pár nap alatt 
eldőlhet, akár zárt kapus meccseken. 
Ez azért lehet fontos, hogy az arany-
érmes indulhasson az UEFA Kupa ki-
írásban. A további mérkőzések szinte 
értelmetlenek” – nyilatkozta Jakab.

Ami a Román Kupa négyes döntő-
jét illeti – amely épp azon a hétvégén 
lett volna, amikor felfüggesztették a 
bajnokságot –, az FK elnöke úgy véli, 
akár lehetne ezzel a tornával kezdeni 
az új idényt. Az FK Udvarhely U19-es 
csapata veretlenül áll csoportja élén, 
valószínű, hogy az ifj úsági kiírásban 
nem lesz folytatás.

N em halasztották el a jekatyerin-
burgi sakkvilágbajnok-jelöltek 

versenyét, de a koronavírus-járvány 
ezt a rendezvényt is érintette. A két 
kínai versenyző programja az elmúlt 
időszakban alaposan megváltozott, 
mindketten törölték naptárukból az 
edzőtáborokat, Ting Li-zsen ki sem 
mozdult vencsui otthonából, majd 
karanténba vonult Moszkvában, míg 
a külföldön tartózkodó Vang Hao 
nem tért haza Kínába a tornáig. Mi-
vel azonban ő nem kért a karantén-
ból, a világkupagyőztes azeri Tejmur 
Radzsabov nem vállalta a szereplést, 
sőt kérte a Nemzetközi Sakkszövetsé-
get (FIDE), hogy törölje a versenyt, de 
a világszervezet ezt visszautasította, 
és helyére a kvalifi kációs listán őt 
követő francia Vachier-Lagrave ke-
rült, aki örült a lehetőségnek.

Az első fordulóban két remi mel-
lett kétszer eldőlt az egy pont sorsa, 
miután az egyik végső esélyesnek is 
tartott Ting Li-zsen 45 lépés után fel-
adta a játszmát honfi társával, Vang 
Haóval szemben, a végsőkig harcoló 
holland Anish Giri pedig hosszú küz-
delem után szintén erre kényszerült 
Nyepomnyascsij ellen. Érdekesség, 
hogy mind a két győztes a sötét bá-
bukat vezette, világossal az első for-
dulóban senki sem tudott nyerni.

Sakk, világbajnokjelöltek tornája, 
Jekatyerinburg, 1. forduló: Maxime 
Vachier-Lagrave (francia)–Fabiano 
Caruana (amerikai) 0.5:0.5, Ting 
Li-zsen (kínai)–Vang Hao (kínai) 
0:1, Anish Giri (holland)–Jan Nye-
pomnyascsij (orosz) 0:1, Alekszandr 
Griscsuk (orosz)–Kirill Alekszejenko 
(orosz) 0.5:0.5.

A 14 fordulós, ötszázezer euró 
összdíjazású sakkvilágbajnok-jelölti 
döntő március 17-étől április 4-éig 
tart, a pihenőnapok: március 20., 
24., 28. és április 1. A győztes jogot 
szerez arra, hogy a decemberben Du-
bajban megrendezendő világbajnoki 
döntőben megmérkőzzön a címvédő 
norvég Magnus Carlsennel.

Arkagyij Dvorkovics, a FIDE el-
nöke: „Az egészségügyi biztonság-
gal kapcsolatban annyit, hogy a 
szervezőbizottság teljes mértékben 
az Egészségügyi Világszervezet, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az 
orosz fogyasztóvédelmi felügyelet 
előírásait követi, és maximális támo-
gatást kérünk a sakk-közösségtől és 
a médiától is. Szeretnénk, ha a torna 
csak örömöt nyújtana minden rajon-
gó számára.”

Várnak, kivárnak a kispályások
Különböző állásponton a két székelyföldi futsalcsapat

Jekatyerinburgban elkezdődtek a sakkpartik

A csíki futsalcsapat a pályán szeretné megvédeni bajnoki címét   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Visszavonult a svédek világbajnok jégkorongosa
Bejelentette visszavonulását Staffan Kronwall, a svédek világbajnok 
jégkorongozója. A 37 esztendős hátvéd azután hozta meg döntését, 
hogy klubja, az orosz Lokomotiv Jaroszlavl – amelynek egyébként 
csapatkapitánya volt az utóbbi öt szezonban – kiesett a KHL nyolcad-
döntőjében. Kronwall a 2011-es világbajnokságon ezüst-, a 2013-ason 
pedig aranyérmes lett. Egészen 2005-ig hazájában játszott, utána 
következett öt tengerentúli év. Egy szezon hazai kitérő után 2011-ben 
az orosz bázisú KHL-be került, és mostanáig ott szerepelt. A svéd válo-
gatottban 109-szer lépett pályára.

Októberre halasztották a Tour de Hongrie-t
A koronavírus-járvány miatt májusról októberre halasztották a Tour 
de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt. „Arra a következtetésre 
jutottunk, hogy május közepén nem lehetséges megszervezni a magyar 
körversenyt. Ebben megerősítettek partnereink is” – írta sajtóközlemé-
nyében Eisenkrammer Károly főszervező. Hozzátette, az esemény meg-
szervezéséhez a lehető legtávolabbi, legbiztosabbnak tűnő, októberi dá-
tumokat célozták meg, és a következő napokban egyeztetni fognak erről 
a hazai és nemzetközi partnereikkel. Május 13–17. között összesen 861 
kilométer leküzdése várt volna a minden eddiginél erősebb mezőnyre.
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