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 » KRÓNIKA

A koronavírus-járvány miatt őszre 
halasztották a szervezők a Roland 

Garrost; a francia nyílt teniszbajnok-
ságot május 24-e helyett szeptember 
20-án fogják csak elkezdeni. A sze-
zon legfontosabb salakpályás tornája 
emiatt a második Grand Slam-torna 
helyett a negyedik lesz a sorban, de 
mindössze egy hét választja majd el 
a US Open fi náléjától. Emellett a fran-
ciák által választott időpontban több 
ATP- és WTA-versenyeket is terveznek, 
de szeptember 25–27-én lenne a Roger 
Federer által népszerűsített, bemuta-
tó csapatverseny, a Laver Kupa is. Az 
amerikai teniszszövetség tegnap je-
lezte, egyelőre nem áll szándékában 
az augusztus 25. és szeptember 13. 
között tervezett US Open időpontján 
módosítani, ugyanakkor egyoldalú-
an nem is fogja megtenni, hanem az 
összes érintett féllel egyeztetve hoz 
majd döntést.

A wimbledoni GS-torna esetén 
ugyancsak az eredetileg tervezett jú-
nius 29-ei időponttal számolnak a 
kezdéshez. A tornán, mint ismeretes, 
a román Simona Halep címvédőként 
léphet pályára. Ő jelenleg itthon tar-
tózkodik, közösségi oldalán pedig 
mindenkit szolidaritásra és az egész-
ségügyi óvintézkedések betartására 
biztat. Jómaga az orvosi ellátáshoz 
szükséges felszerelések megvásárlásá-
hoz pénzt is adományozott a bukaresti 

és konstancai egészségügyi szervek-
nek. A női világranglista második he-
lyezettje, mint ismeretes, sérülés miatt 
több versenyét is lemondta korábban, 
ugyanakkor azokat utólag törölték. A 
női teniszezők világszervezete (WTA) 
minden mérkőzést felfüggesztett má-
jus másodikáig, a járvány miatt pedig a 
női Fed-kupa áprilisi, budapesti döntő 
tornáját és a válogatottak osztályozóit 

is elhalasztották. Ezzel együtt Halep 
edzője, Darren Cahill bírálta a Roland 
Garros szervezőit, amiért az érintettek 
megkérdezése nélkül, egyoldalúan 
módosították annak időpontját, és így 
felborították a versenynaptárt. „Senki 
sem akarja, hogy elmaradjon, de kö-
zösen kellene megoldást találni” – írta 
személyes Twitter-oldalán az ausztrál 
szakember.

Őszre halasztották a Roland Garrost

 » Mindössze 
egy hét választja 
majd el a Roland 
Garros rajtját a 
US Open fi nálé-
jától.

Optimista elképzelések szerint 
május derekán kezdődhet újra 
Romániában a hazai élvonal-
beli labdarúgó-bajnokság, de 
a sportág illetékesei tegnapi 
tanácskozásuk alkalmával jú-
nius közepéig történő halasz-
tásra is felkészültek.

 » KRÓNIKA

Amennyiben a koronaví-
rus-járvány miatt elrendelt 
szükségállapotot nem hosz-

szabbítják meg Romániában, úgy 
a hazai élvonalbeli futballcsapatok 

A HAZAI LABDARÚGÁS ILLETÉKESEINEK ELKÉPZELÉSEI SZERINT NYÁRON AVATHATNAK BAJNOKOT

Májusban folytatnák a Liga 1-et

Kényszerszünet. Adogatás helyett adakozik Simona Halep

 » Módosul 
ugyanakkor a 
Román Kupa is, 
ahol az elődön-
tőket oda-vissza 
vágó alapú pár-
harcok helyett 
egyetlen mér-
kőzésen döntik 
majd el.

április 16-ától újra edzhetnek, és má-
jus 16-ától folytatódhat a Liga 1-es 
bajnokság. Erről a Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) és a pontvadásza-
tot szervező Hivatásos Labdarúgóliga 
(LPF) illetékesei egyeztettek tegnap, 
egy nappal azután, hogy az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedden 
a labdarúgó-Európa-bajnokság jö-
vőre halasztása mellett döntött, időt 
adva a felfüggesztett pontvadászatok 
befejezésére.

A sportág hazai szervezetének 
elnöke, Răzvan Burleanu már ko-
rábban leszögezte, hogy a szükség-
állapot feloldásáig egészen biztosan 
nem lépnek pályára a csapatok, így 
az eredetileg március végéig szó-
ló „kényszerszünet” automatiku-
san meghosszabbodik. A folytatást 
tervezve az illetékesek jelen állás 
szerint május derekát tartják reális 
időpontnak az újrakezdéshez, ami-
kortól a Liga 1 felsőházi rájátszásából 
hátramaradt nyolc, az alsóházban 
pedig tizenkét fordulót pótolnának – 
utóbbi esetén problémát jelent, hogy 
júliusra is maradnának mérkőzések, 
miközben több futballista szerző-
dése június végén lejár. Számításba 
vettek viszont egy „pesszimista” 
lehetőséget is, így amennyiben má-
jusban sem térhetnek vissza a fut-
ballstadionokba, úgy június 13-ai 
kezdéssel csak a playoffb  an érdekelt 
együttesek számára rendeznek mér-
kőzéseket a végső sorrend felállítá-
sához. Ez esetben a másodosztály és 
a har mad  osztály mezőnyét is alsó- 

és felsőházra osztanák, hogy egy 
körmérkőzéses tornán döntsenek a 
kiesésről, illetve a feljutásról.

Az illetékesek a május 19-ei és 26-
ai időpontokat is megvizsgálták az 
újrakezdéshez, de ezt egyelőre elve-
tették, mert június 1–9. között szüne-
tet kellene tartaniuk az élvonalban a 
jövő évre halasztott Eb pótselejtezői-
nek pótlása miatt. A Liga 1 felsőházá-
nak összetettjében, mint ismeretes, a 
Kolozsvári CFR áll az élen, az FCSB, a 
Craiova és az Astra előtt, míg az alsó-
házban a Târgoviște és a Voluntari ta-
nyázik a kieső helyeken. A Liga 2-ben 
az UTA és a Mioveni állnak feljutó 
helyeken, miközben a tabella kieső 
helyeiről a Chiajna, a Csíkszereda és 
a Târgu Jiu-i Pandurii várják a folyta-
tást. A harmadosztály öt csoportjá-
ban a Bákói Aerostar, a Slobozia, a 
Progresul Spartac, a Craiovai U 1948 
és a Lénárdfalva (Recea) vezetnek.

A Liga 1 felsőházi rájátszásának 
lezárására a határidőt június 28-ra 
változtatták. Módosul ugyanakkor 
a Román Kupa is, ahol az elődöntő-
ket oda-vissza vágó alapú párharcok 
helyett egyetlen mérkőzésen döntik 
majd el.

A járvány miatt jövőre halasztott 
Európa-bajnokság kapcsán egyéb-
ként az UEFA bejelentette, hogy 
azok, akik már jegyet váltottak a se-
regszemlére, visszakérhetik a teljes 
összeget. Az illetékesek személyes 
e-mailben keresik majd fel a belépők 
tulajdonosait, ahol részletes tájékoz-
tatást adnak a lehetőségekről.
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 » RÖVIDEN

A Japán Olimpiai Bizottság
alelnöke is fertőzött
Megfertőzte a koronavírus Tasima 
Kozót, a Japán Olimpiai Bizottság 
(JOC) alelnökét, aki a szigetorszá-
gi futballszövetség (JFA) vezetője 
is. A Japan Times beszámolója 
szerint a 62 éves sportvezető 
„enyhén lázas, és tüdőgyulladás 
tüneteit” mutatja, de összessé-
gében „rendben van”. Az MTI 
rámutatott arra is, hogy Tasima 
Kozo nemrégiben Észak-Írország-
ban, Hollandiában és az Egyesült 
Államokban járt, ahol különböző 
futballszakmai találkozókon vett 
részt. Mindeközben egyre többek 
kritizálják a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottságot (NOB), amely hivata-
losan még nem vette fontolóra a 
július 24. és augusztus 9. között 
rendezendő tokiói nyári játékok 
elhalasztását. A kanadai NOB-
tag, Hayley Wickenheiser úgy fo-
galmazott, a jelenlegi állapotokat 
tekintve érzéketlen és felelőtlen 
döntés a NOB részéről, hogy vál-
tozatlan meggyőződéssel kitart a 
játékok megrendezése mellett. A 
jégkorongozóként öt téli, soft -
balljátékosként pedig egy nyári 
olimpián részt vett Wickenheiser 
rávilágított, hogy a sportolók 
többsége nem edzhet, a szövet-
ségek pedig nem tudnak utazási 
tervet készíteni a bizonytalan 
helyzet miatt. A görögök olimpiai 
bajnok rúdugrója, Katerina Szte-
fanidi kijelentette: a NOB döntése 
veszélyezteti a sportolók egészsé-
gét, hiszen arra kényszeríti őket, 
hogy próbálják a megszokott 
edzésmunkát elvégezni, pedig 
erre aligha van lehetőségük. Ha-
lasztást kértek a brit atlétaváloga-
tott tagjai is, a 4 × 400-as váltóval 
olimpiai bronz érmes Martyn 
Rooney szerint jelenleg vannak 
sokkal fontosabb dolgok is az 
olimpiánál, és ezt a sportolók is 
meg fogják érteni.
 
Nem lesz tavasszal
torna-Európa-bajnokság
A tornászok Európa-bajnoksá-
ga eltörölte a tornászok tavaszi 
Európa-bajnokságait. A nők 
április 30. és május harmadika 
között Párizsban, a férfi ak pedig 
május 27. és 31. között Bakuban 
versenyeztek volna. Nem ren-
dezik meg tavasszal a ritmikus 
gimnasztika Eb-jét sem Kijev-
ben, mint ahogyan a göteborgi 
gumiasztal-kontinensviadal is 
elmarad. Az Európai Tornaszö-
vetség tájékoztatása szerint a 
tavaszi versenyek mindenhol 
befolyásolták volna az olimpiai 
kvóták sorsát, emiatt döntöttek a 
viadalok elhalasztása mellett. Az 
ötkarikás játékokkal és a kvóták 
elosztásával kapcsolatban az 
UEG tárgyalásokba kezdett a 
Nemzetközi Tornaszövetséggel 
(FIG). Az európai szervezet tájé-
koztatása alapján, ha lehetséges, 
az esztendő második felében pó-
tolják az eseményeket. Románia 
tornaszövetsége, mint ismeretes, 
épp ma tartott volna közgyűlést, 
amelyen új elnököt választott 
volna. Ezt már korábban elha-
lasztották, miközben tegnap 
bejelentették, hogy április köze-
péig szüneteltetik a válogatottak 
edzésprogramját is.

Súlyos állapotban a Real egykori elnöke

Magas lázzal, súlyos állapotban szállították kórházba 
Lorenzo Sanzet, a Real Madrid élvonalbeli futballklub-
jának egykori elnökét, miután megfertőződött a koro-
navírussal. A sportvezető, aki 1995 és 2000 között állt 
a „királyi klub” élén, jelenleg 76 éves, ezért a betegség 
számára fokozottan veszélyes. Megfertőződött ugyan-
akkor az Espanyol élvonalbeli labdarúgócsapatának hat 
játékosa is, de sajtóbeszámolók szerint a bolgár Ludo-
gorec tulajdonosa, Kiril Domuschiev tesztje is pozitív lett 
a Covid-19-re. A bolgár együttes, mint ismeretes, három 
romániai futballistát is foglalkoztat, akik csapattársaik-
kal együtt elkülönítőben vannak. Mindeközben Angliá-
ban a Chelsea futballklubja az egészségügyi hatóságok 
rendelkezésére bocsátotta a stadionjában lévő szállo-
dáját, hogy járvánnyal küzdő alkalmazottaikat elszállá-
solják, Zlatan Ibrahimovic pedig gyűjtést kezdeménye-
zett az olaszországi kórházak számára.




