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 » RÖVIDEN

Májusig szünetel az angol foci
Az Angol Labdarúgó-szövetség 
csütörtöki ülésén eldőlt, hogy a 
koronavírus-járvány folyamatos 
terjedése miatt az elit futballt 
április 30-ig felfüggesztik az 
Egyesült Királyságban. A BBC 
tájékoztatása szerint az angol 
Premier League, az EFL, a női 
Szuper Liga és női bajnokság 
mellett Skóciában, Walesben és 
Észak-Írországban sem rendez-
nek mérkőzéseket májusig.
 
Újabb futamokat halaszt a Forma–1
A Nemzetközi Automobil-szövet-
ség (FIA) a hivatalos honlapján tu-
datta csütörtökön, hogy elhalaszt-
ja a Holland Nagydíjat, a Spanyol 
Nagydíjat és a Monacói Nagydíjat 
is. A koronavírus-járvány miatt 
korábban lefújták a szezonnyitó 
Ausztrál Nagydíjat, és elhalasz-
tották a bahreini, a vietnami és 
a kínai versenyeket is. Az újabb 
halasztás értelmében júniusban 
az Azeri Nagydíjjal rajtolhat el a 
2020-as idény, amely eredetileg 
rekordot jelentő 22 futamot vonul-
tatott volna fel.

A Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság kitart a tokiói nyári 
játékok terv szerinti lebonyolí-
tása mellett, a hazai ötkarikás 
testület pedig a sportolók 
felkészülésére próbál megol-
dást találni. A japánok szerint 
negyvenévente „elátkozott” 
a csúcsesemény, de a láng 
továbbra is halad az eredeti 
útvonalán.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ 

E látkozott olimpiáról beszélt 
Japán pénzügyminisztere a 
Reuters csütörtöki beszámo-

lója szerint, Taro Aso rámutatott, 
hogy negyvenévente rendre vala-
mi probléma történik az ötkarikás 
játékok szervezésével. „Ott volt 
először az 1940-es olimpia törlése, 
aztán az 1980-as moszkvai olim-
pia bojkottálása. Ez negyvenéves 
ciklus. Most 2020-van. Az olimpia 
elátkozott. Ez van” – vélekedett. 
Érdekesség, hogy akárcsak idén, 
1940-ben is Tokió lett volna a nyári 
játékok házigazdája – bár a rende-
zési jogot még a törlés előtt elvették 
a japánoktól, és Helsinkinek adták 
át. Akkor a második világháború 
borította fel a terveket, most a ko-
ronavírus-járvány fenyegeti a já-
tékok rendezését, és egyre többen 
vélik úgy, hogy a kialakult helyzet 
miatt el kellene halasztani. A Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság egyelőre 
kitart amellett, hogy az eredeti ter-
vek szerint, július 24. és augusztus 
9. között rendezzék Tokióban az 
ötkarikás játékokat, a sportolókat 
pedig arra biztatja, hogy továbbra 
is készüljenek. Ezzel egyetértésben 

A NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG KITART A TOKIÓI ÖTKARIKÁS JÁTÉKOK TERV SZERINTI MEGRENDEZÉSE MELLETT

Készülnek az „elátkozott” nyári olimpiára

Megviselt staféta. Üres lelátók előtt vették át tegnap az olimpiai lángot a japánok Athénban

 » A Nemzetközi 
Olimpiai Bizott-
ság egyelőre 
kitart amellett, 
hogy az eredeti 
tervek szerint, 
július 24. és 
augusztus 9. 
között, rendez-
zék Tokióban 
az ötkarikás 
játékokat, a 
sportolókat pe-
dig arra biztatja, 
hogy továbbra is 
készüljenek.

a Román Olimpiai és Sportbizottság 
(COSR) képviselői is biztonságos 
edzést javasoltak a sportolóknak, a 
szerdai videókonferenciájuk után ki-
adott közlemény alapján a verseny-
zők világszerte kommunikálnak egy-
mással, és találtak megoldást arra, 
hogy felkészültségüket optimális 
szinten tartsák. Taro Aso pénzügymi-
niszter nyilatkozatával kapcsolatban 
azért azt is meg kell említeni, hogy 
nemcsak az 1980-as oroszországi se-
regszemlét bojkottálták. Már az 1956-
os melbourne-i ötkarikás játékokon 
is voltak hiányzók, mint ahogyan 
később is voltak „csonka mezőny-
nyel” rendezett olimpiák. Az 1940-es 
seregszemle mellett az 1916-os és az 
1944-es nyári olimpiák is elmaradtak 
háború miatt, mint ahogyan ’40-ben 
és ’44-ben a téli olimpiákat sem tud-
ták megrendezni.

Halad a láng
Az idei tokiói olimpia lángját épp 
csütörtökön délben adták át a gö-
rögországi Athénban a szervező 
japánoknak, akik egy repülővel 
szállították azt „haza”, hogy a sta-
féta ott folytassa útját a megnyitó-
ig. Arról már beszámoltunk, hogy 
a lánggyújtó ceremóniát civil nézők 
nélkül rendezték, mint ahogyan a 
görögországi stafétát is megszakí-
tották a túl nagy érdeklődés miatt. 
Csütörtökön szintén rövidített át-
adási műsort szerveztek; a korona-
vírus-járvány miatt a tokiói szerve-
zőbizottság elnöke nem vett részt az 
eseményen, és az olimpia szervezé-
séért felelős japán miniszter is távol 
maradt az eseménytől. A sportolók 
közül két előzetesen meghívott ko-
rábbi olimpiai bajnok hiányzott. 
Japánban egyelőre nem változtattak 

a láng útvonalán, nézők is lehetnek 
az utcákon, de az ünnepségeket le-
mondták.

Bizonytalan körülmények
A nyári játékokra eddig csak a kvóták 
57 százaléka talált gazdára, a fenn-
maradó 43 százalék „elosztására” 
most keresnek megoldást, hiszen a 
járvány miatt világszerte törölték a 
kvalifi kációs tornákat. A NOB elkép-
zelései szerint két héten belül kidol-
gozhatnak egy új selejtezőrendszert, 
és négy hónappal a rajt előtt nincs 
szükség drasztikus döntésekre. Mihai 
Covaliu, a COSR elnöke az Agerpres-
nek azt mondta, arra kérték a hazai 
sportminisztériumot, hogy segítsen 
megoldani a válogatott sportolók biz-
tonságos felkészülését a fennhatósá-
ga alá tartozó sportközpontokban. A 
hírügynökség ugyanakkor úgy tudja, 
hogy a kormány épp azok teljes be-
zárását tervezi, így például a jelenleg 
elkülönítve Snagovon edző evezősök 
terveit is felülírják. A nem megfelelő 
edzéskörülmények viszont problémát 
jelenthetnek, ezért is például Magyar-
országon a vízilabda-szövetség arra 
kérte az illetékeseket, hogy a Magyar 
Olimpiai Bizottság orvosi bizottságá-
val, a sportkórházzal, valamint a Sem-
melweis Egyetemmel együttműködve 
kidolgozott szigorú orvosi protokoll 
mentén haladva, de használhassák a 
fővárosi Császár–Komjádi sportuszo-
dát a két felnőttválogatott edzéseihez. 
Az M4 Sportnak Keszthelyi Rita, a női 
együttes csapatkapitánya elmondta, 
hogy a vizes edzések hiánya hatal-
mas lemaradást jelentene, négy-hat 
hetes kihagyás teljesen visszavetné 
őket. Ezzel együtt ő arra számít, hogy 
az olimpiát végül el fogják halaszta-
ni, mert szerinte senki sem vállalná a 
felelősséget több ezer sportoló és sok 
millió néző egészségéért.
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 » KRÓNIKA

A koronavírus-járvány miatt beve-
zetett szükségállapot lezárásig 

meghosszabbodik a hazai sportélet-
ben bevezetett kényszerszünet is, így 
a Román Kézilabda-szövetség (FRH) 

csütörtökön hivatalosan is elhalasztot-
ta a férfi ak és a nők Román Kupájának 
áprilisi négyes döntőit, mint ahogyan 
a juniorok döntő tornáját sem rendezik 
meg április 8–12-én. „Az FRH folyama-
tosan elemzi a 2019–2020-as bajnoki 
szezon befejezésének lehetőségeit, 
de a majdani kiírástól függetlenül a 
pontvadászat folytatódni fog hét nap-
pal azután, hogy a szükségállapotot 
feloldják az országban” – olvasható a 
szervezet közleményében.

Románia röplabdaszövetsége 
ugyanakkor már nem fogja folytatni 
a 2019–2020-as idényt: a szerda esté-
re meghozott döntés alapján lezárják 
a bajnokságokat, és az alapszakasz 
végi rangsor alapján hirdetnek bajno-
kokat. Ez azt jelenti, hogy a női pont-
vadászatot a Balázsfalva nyerte, míg a 
férfi mezőny élén a Galaci Arcada vég-
zett. „A rájátszásból csak két fordulót 
játszottak le, még nyolcat kellett volna 
megrendezni. Az elemzésünk alapján 
a döntésünk nem okoz jelentős válto-
zást, mert az első két helyezetteknek 
akkora előnyük van, hogy a harmadik 
és negyedik helyezettek már a ráját-
szás folytatása esetén sem érték volna 

be őket” – magyarázta a sportági szö-
vetséget elnöklő Gheorghe Vișan. Hoz-
zátette, hogy az idő előtti lezárást azt 
is indokolttá tette, hogy a nemzetközi 
szervezet május 15-ig adott határidőt 
az országos bajnokságok befejezésére, 
hogy a légiósok hazautazhassanak. „A 
lehető legjobb megoldást választot-
tunk. Ha vártunk volna, az csak min-
denkit megzavart volna, és még azt is 
kockáztattuk volna, hogy valaki meg-
betegszik. Minden klubot értesítettünk 
arról, hogy függesszék fel az edzése-
ket” – mondta a sportvezető. Hozzá-
tette, a következő idényt az eredeti 
terveknek megfelelően szeptember 
végén akarják majd elkezdeni, az eu-
rópai klubtornákon pedig a hölgyektől 
és férfi aktól is a rangsor alapján kerül 
ki a képviselő. A hölgyek mezőnyében 
a Balázsfalva és a Dinamo készülhet-
nek a Bajnokok Ligájára, a Târgoviște 
és a Bákó az Európa-kupában lesz ér-
dekelt, míg a Lugos a Challenge Kupá-
ban versenyez majd. A férfi ak között 
a Galac képviseli Romániát a BL-ben, 
míg a Craiova és a Dinamo az Euró-
pa-kupában, a Zilah pedig a Challenge 
Kupában fog versenyezni.

Kitart a kényszerszünet, zárórát fújtak a röplabdázók

 »  A Román 
Röplabdaszövet-
ség az alapsza-
kasz végi rangsor 
alapján hirdetett 
bajnokokat.

Kisegíti a kormány a sportolókat

Románia kormánya fi zeti majd a koronavírus-járvány okozta 
válságban érintett sportolók bérének egy részét – jelentette 
be csütörtökön Ionuț Stroe sportminiszter. A rendelet értel-
mében a szerződésben foglalt bérek 75 százalékát kapják 
majd, amely összeg nem lehet több az országos bruttó 
átlagbér 75 százalékánál. Emilian Hulubei, a hazai labdarú-
gók érdekvédelmi szervezetének vezetője szerint a Liga 1-es 
klubok várhatóan nem esnek majd a kedvezményezettek 
kategóriájába, ugyanakkor az alacsonyabb osztályban sze-
replő kisebb együttesek számára nagy segítséget jelenthet 
majd. „A lényeg, hogy ne szűnjenek meg csapatok, mert 
már sokan mondták, hogy nincs, amiből a béreket kifi zes-
sék, mert a helyi önkormányzatok többsége az egészségügy 
felé irányította a pénzeket” – mondta. A kormány különben 
a szövetségeket és a sportklubokat mentesítette a közüze-
mi szolgáltatások kifi zetése alól is, mint ahogyan albérletet 
sem kell fi zetniük a szükségállapot idején.




