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• A Nemzetközi Jégko-
rong Szövetség (IIHF) 
a koronavírus-járvány 
miatt törölte a május 
8–24. közötti időszak-
ra kiírt svájci elit-világ-
bajnokságot.

SZÉKELYHON

A szervezet közölte, május 
21–23. között nem rendezik 
meg Zürichben az IIHF éves 

kongresszusát sem. Hozzátették, a 
kongresszus későbbi pótlásán egyez-
tetnek majd arról, hogy mikor lehetne 
Svájcban vb-t rendezni, ugyanis 2025-
ig már döntöttek a helyszínekről. A 
mostani törlést megelőzően utoljára 
1946-ban maradt el vb, akkor a máso-
dik világháború miatt a válogatottak 
még nem álltak készen a tornára.

Vb-ket 1920 óta rendeznek, so-
káig a téli olimpia éveiben az öt-
karikás játékok tornája számított 
világbajnokságnak. A második vi-
lágháború miatt 1940 és 1946 között 

nem rendeztek vb-t. Később, 1980-
ban, 1984-ben és 1988-ban az olim-
pia évében nem tartottak vb-t, és az 

olimpiai aranyérmes nem tarthatta 
magát világbajnoknak. Így aztán az 
utolsó alkalom, amikor vb-rende-

zést törölni kellett, az 1946-os esz-
tendő volt, azaz ilyen lépésre 74 éve 
kényszerült az IIHF.

Az elmúlt hetekben a nemzeti 
bajnokságok sorra leálltak, edzeni 
sem lehetett, Európában sok helyen 
a jégpályákat is leolvasztották, az 
erős ligák közül csak az orosz bá-
zisú KHL rájátszása folyik – ott hi-
vatalosan április 10-éig áll a játék –, 
de például az NHL küzdelmei szüne-
telnek.

Az IIHF már törölte a divízió II-es 
és III-as világbajnokságokat minden 
korosztály számára, korábban pedig 
a női elit vb-t is, amelyen a magyar 
csapat fennállása során először sze-
repelt volna. A szövetség pedig ked-
den jelentette be, hogy nem rende-
zik meg a divízió I-es tornákat, így 
a magyar férfi  válogatott nem lép 
pályára az április 27. és május 3. kö-
zötti ljubljanai I/A tornán, amelyen 
a dél-koreai, az osztrák, a francia, a 
házigazda szlovén, valamint a job-
bára székely hokisokból álló román 
csapattal találkozott volna.

A  koronavírus-járvány miatt az 
Európai Úszószövetség (LEN) 

vezetősége arra a döntésre jutott, 
hogy a 2020-as Európa-bajnoksá-
got, a LEN Kongresszust és a Mas-
ters Európa-bajnokságot is elha-
lasztja. Az említett eseményeket 
várhatóan augusztusban rendez-
nék meg, a dátumot azonban csak 
május végén vagy június elején 
véglegesítené a LEN – jelent meg a 

hír a Magyar Úszószövetség Face-
book-oldalán.

Paolo Barelli, a LEN elnöke egyet-
értett a budapesti szervezőbizottság 
azon döntésével, mely szerint a koro-
navírus-járvány miatt az Európa-baj-
nokságot az eredeti időpontnál (má-
jus 11–24.) később rendezzék meg.

A LEN elnöke közölte: „A legfon-
tosabb partnerekkel történő egyez-
tetés után egy alternatív dátumot 

jelöltünk ki, ennek alapján az Eb ter-
vezett új időpontja augusztus 17–30. 
Jelen helyzetben igen nehéz előre ter-
vezni, ezért a magyar szervezőbizott-
sággal abban állapodtunk meg, hogy 
az esemény időpontját május végén 
vagy június elején véglegesítjük.”

Barelli hozzátette, ha a helyzet nem 
javul Európában az elkövetkezendő 
hónapokban, úgy a LEN fontolóra ve-
szi az Eb 2021-re történő halasztását.

A koronavírus-járvány terjedésé-
nek lassítása érdekében elren-

delt franciaországi kijárási korláto-
zások sem tántorították el a 32 éves 
Elisha Nochomovitzot attól, hogy 
lefussa a maratoni távot, méghozzá 
nem futógépen, hanem 7x1 méteres 
erkélyén.

Az amatőr sportolónak a tele-
fonos applikáció tanúsága szerint 
6 órára és 48 percre volt szüksé-
ge a 42,2 kilométer teljesítéséhez, 
melynek során mintegy háromezer 
„kört” futott le, közben pedig fele-
sége látta el élelemmel. Az egyelőre 
rejtély, hogy az 1250 méteres szint-

különbség hogyan jött össze az er-
kélyen. 

Emmanuel Macron elnök múlt 
hétfőn rendelt el kijárási korlátozá-
sokat Franciaországban, egyelőre két 
hétre. A karanténszabályok szerint a 
franciák csak indokolt esetben hagy-
hatják el otthonukat.

Dybala és Maldini is elkapta a koronavírust
Paulo Dybala, a Juventus labdarúgója közösségi oldalain tudatta köve-
tőivel, hogy ő és barátnője is elkapta a koronavírust, a hír szerint mind-
ketten jól érzik magukat. A 26 éves futballistáról korábban is lehetett 
már hallani olyan sajtóhíreket, hogy megfertőződött a koronavírussal, 
de ez mindeddig nem nyert hivatalos megerősítést. Az argentin támadó 
Daniele Rugani és Blaise Matuidi után a harmadik Juventus-játékos, 
akit Olaszországban elért a tomboló világjárvány.  Az AC Milan hivata-

los honlapján közölte, hogy a klubikon, jelenleg a milánóiak sportigaz-
gatójaként dolgozó Paolo Maldini és fia, Daniel koronavírustesztje is 
pozitív lett. 

Elhunyt a Real Madrid volt elnöke
Hetvenhat éves korában a koronavírus-fertőzés szövődményeiben 
elhunyt Lorenzo Sanz, a Real Madrid volt elnöke – számolt be róla 
a spanyol média. Sanzot néhány nappal ezelőtt magas lázzal vitték 
kórházba, majd kimutatták szervezetében a koronavírust. Állapota 
már akkor is súlyos volt. Sanz 1995 és 2000 között volt a Real Madrid 
elnöke, regnálása alatt a királyi gárda két Bajnokok Ligáját nyert. Az 
ő nevéhez fűződött többek között Roberto Carlos, Clarence Seedorf, 
Davor Suker és Predrag Mijatovic szerződtetése.

Ausztráliában nem állnak le
Az ausztrál miniszterelnök, Scott Morrison arra kérte az ország állampol-
gárait, hogy tekintsenek el minden nem létfontosságú, hosszú távú és 
államközi utazástól a koronavírus-járvány miatt, ugyanakkor azt is mond-
ta, hogy az ausztrál ligarögbi-bajnokság, a labdarúgó-bajnokság és az 
ausztrál futball-liga küzdelmei folytatódhatnak. Miközben az öt nemzet 
csapataival – köztük négy ausztrállal – zajló Szuper Rögbi (Super Rugby) 
küzdelmeit már korábban felfüggesztették, a ligarögbi-bajnokság (NRL), 
a labdarúgó A League és az ausztrál futball-liga (AFL) csatározásai folyta-
tódnak az országban – igaz, zárt kapuk mögött. Ugyanakkor a miniszter-
elnök vasárnapi beszéde után az is eldőlt, hogy ha betiltják az államközi 
utazásokat, az ezeknek a bajnokságoknak a felfüggesztését is jelenti. 
„Ezzel nincs vége a sportéletnek Ausztráliában, de ezeknek a sportágak-
nak a szakszövetségeivel, az érintett államokkal és azok egészségügyi 
vezetőivel kell szorosan együttműködnünk. Az első az egészség védelme 
és az emberek biztonsága” – fogalmazott Morrison.

• RÖVIDEN 

Törölték a svájci jégkorong-vb-t
Utoljára 1946-ban maradt el a hoki-világbajnokság

Elhalasztják a budapesti úszó Eb-t is

Hétméteres erkélyén futotta le a maratont

A z eddig pontot sem szerzett kí-
nai Ting Li-zsen a legjobbkor 

tért vissza a versenybe: a fő esélyes 
Fabiano Caruana ellen nyert a sak-
kozók jekatyerinburgi világbajnok-
jelölti tornájának 3. fordulójában. A 
4. fordulóban mind a négy mérkőzés 
döntetlennel zárult.

Sakk, világbajnokjelöltek tornája, 
Jekatyerinburg. 3. forduló. Ting Li-

zsen (kínai)–Fabiano Caruana (ameri-
kai) 1:0, Anish Giri (holland)–Ma xime 
Vachier-Lagrave (francia) 0.5:0.5, 
Alekszandr Griscsuk (orosz)–Vang 
Hao (kínai) 0.5:0.5, Kirill Alekszejen-
ko (orosz)–Jan Nepomnjacsij (orosz) 
0.5:0.5. 4. forduló: Caruana–Nepom-
njacsij 0.5:0.5, Vang Hao–Alekszejen-
ko 0.5:0.5, Vachier-Lagrave–Griscsuk 
0.5:0.5, Ting Li-zsen–Giri 0.5:0.5. Az 

állás: 1. Nepomnjacsij 2.5 pont, 2. Va-
chier-Lagrave 2.5, 3. Vang Hao 2.5, 4. 
Caruana 2, 5. Griscsuk 2, 6. Ting Li-
zsen 1.5, 7. Alekszejenko 1.5, 8. Giri 1.5.

Az 500 ezer euró összdíjazású, 
14 fordulós verseny győztese jogot 
szerez arra, hogy a decemberben 
Dubajban rendezendő világbajnoki 
döntőben megmérkőzzön a címvédő 
norvég Magnus Carlsennel.

Hármas holtverseny a jelöltek tornáján

Később egyeztetnek arról, hogy melyik 
időpontban lehetne Svájcban vb-t rendezni

◂   F O R R Á S :  F A C E B O O K / I N T E R N A T I O N A L  
      I C E  H O C K E Y  F E D E R A T I O N  ( I I H F )




