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A KORONAVÍRUS MIATT KIHIRDETETT RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT ÁLTALÁNOSAN FELÜLÍRJA A SPORTIDÉNYT ÉRINTŐ TERVEKET

Elkülönülten várják a járvány végét a sportolók
Alkalmazkodtak a hazai sportolók 
a koronavírus-járvány miatt elren-
delt korlátozásokhoz, és bár várják 
a versenyek folytatását, másokat is 
otthonmaradásra biztatnak. Ionuț
Lupescu szerint egyelőre nem ér-
demes a sportszezon folytatásának 
lehetőségeit vitatni.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

H ázi elkülönítőbe kerültek a románi-
ai válogatott vívók és edzőik, mivel 
részt vettek azok a budapesti világ-

kupán, amelyen néhány ázsiai versenyző 
tesztje pozitív lett a Covid-19-re. A hazai 
szövetség közleménye alapján Ana-Maria 
Popescu, Greta Vereş, Amalia Tătăran, Bi-
anca Benea, Alexandra Predescu, Claudia 
Naboiu, Adela Danciu, Raluca Sbârcia, 
Mario Perşu, Adrian Dabija, Adrian Ciprian 
Szilagyi, Alin Sbârcia, Lucian Ciovică, Liviu 
Dragomir, Alin Mitrică, Mihail Oprea, Vic-
tor Vîlceanu és Daniel Gavriluţ érintettek, 
akiktől azt kérték, hogy azonnali hatállyal 
vonuljanak házi karanténba, és végeztes-
sék el a koronavírustesztet. Amúgy a Ma-
gyarországon versenyző dél-koreai és kínai 
vívókat is hazatérésük után tesztelték, és 
bár többségük tünetmentes, neveiket nem 
hozták nyilvánosságra. A hazai szövetség 
emlékeztet rá, hogy a romániai versenye-
ket március 9-e óta felfüggesztették, már-
cius 12-e óta pedig a válogatottak közös 
edzéseit is szüneteltetik. „Minden egyes 
sportolónk edzéstervét módosítottuk úgy, 
hogy egyénileg, otthonukban is elvégez-
hessék. A csapatorvosok telefonon keresz-
tül ellenőrzik az egészségügyi állapotukat” 
– olvasható a közleményben. A 2016-os 
olimpián csapattal aranyérmes Ana-Maria 
Popescu közösségi oldalán közölte, hogy ő 
is és társai is jól vannak, és szigorúan be-
tartják az egészségügyi javaslatokat. „Ami-
óta visszatértem az országba, kis kivétellel, 
de a lakásban maradtam. Semmi jelét nem 
éreztem vagy érzem a betegségnek, de saját 

és mások biztonsága érdekében jobbnak 
láttam, hogy továbbra se érintkezzem más 
emberekkel. Már kilenc napja vagyok bent 
a lakásban, és el kell ismernem, hogy van-
nak pillanatok, amikor szívesen kimennék 
sétálni. Ugyanakkor egyszerűen szégyel-
lem, hogy emiatt siránkozok, miközben 
annyi embernek kötelessége kimenni a 
házából, és kitennie magát a vírusfertőzés 
kockázatának pusztán azért, hogy nekünk 
jó legyen” – hangsúlyozta. A vívóbajnok 
különben otthonában edz az elkülönítés 
ideje alatt is, de mint mondta, naponta főz, 
elővette a „bedohosodott” festőpalettáit, és 
az éjjeliszekrényén feltornyosult könyvek 
is fogynak. Csapattársa, Amalia Tătăran 
szintén otthonmaradásra biztatta az em-
bereket, mert mint fogalmazott: „Akárcsak 
a sportban, mindnyájunknak egy csapattá 
kell válnunk. Mindenki egyért, egy min-
denkiért. Maradj otthon!”

Sportolói példamutatás
Közszereplőként a sportolók világszerte 
igyekeztek és továbbra is igyekeznek tu-

datosítani a közvéleményben azt, hogy 
tartsák be a hatóságok intézkedéseit. A 
futballisták már a határok lezárása előtt 
is arra kérték a külföldön élő honfi társa-
kat, hogy ne utazzanak haza, miközben 
az itthoniakat otthonmaradásra buzdí-
tották. Pedig vannak sportolók is, akik 
a járvány miatt külföldön rekedtek, így 
például a Fehérvár román válogatott fut-
ballistája, Adrian Rus is. „Azt mondták, 
hogy szigorúan tartsuk be a rendeleteket. 
Ez természetes, hiszen »közszereplőnek« 
számítunk, és példát kellene mutatnunk. 
A magyarországi játékosoknak ez köny-
nyebb, nekünk, légiósoknak azt mond-
ták, hogy ne hagyjuk el az ország terüle-
tét, de érthető, hiszen utána karanténba 
kellene vonulnunk” – mondta a 24 éves 
futballista a Fanatiknak. A világ egyik 
legjobb kézilabdázója, Cristina Neagu kö-
zösségi oldalán adott hangot azon aggo-
dalmának, amely szerint sokan még nem 
értették meg a helyzet súlyosságát, és za-
vartalanul sétálnak az utcákon. „Üljetek 
otthon emberek, így tudjuk megvédeni 

magunkat és szeretteinket. Vigyázzatok 
magatokra!” – üzente.

Gyász és aggodalom
Mindeközben szombat éjjel Spanyolország-
ban elhunyt Lorenzo Sanz, a Real Madrid 
futballklubjának egykori elnöke. A 76 éves 
korábbi sportvezetőt, mint ismeretes, múlt 
héten szállították súlyos állapotban kór-
házba, miután megfertőződött a korona-
vírussal. Pozitív lett a tesztje AC Milan ko-
rábbi olasz válogatott legendájának, Paolo 
Maldininek és a fi ának is, ők karanténban 
vannak. Az aktív játékosok között is tovább 
nőtt a fertőzöttek száma, a Juventus argen-
tin válogatott csatára, Paulo Dybala szom-
baton jelentette be, hogy megfertőződött a 
Covid-19-cel.

Felesleges tervezés?
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
eközben pénteken bejelentette, hogy a 
koronavírus-járvány miatt elhalasztott 
Európa-bajnoki pótselejtezők elődöntőit 
– köztük az izlandi–román és bolgár–
magyar meccseket – június negyedikén 
rendezhetik, a győztesek pedig júni-
us 9-én játszhatnak a jövőre „napolt” 
kontinensviadalon való részvételért. Az 
UEFA-hoz visszatért Ionuț Lupescu 

ugyanakkor fi gyelmeztet arra is, hogy 
mindez puszta becslés, ameddig a jár-
vány nem szűnik meg, bármikor szük-
séges lehet újabb módosítás. „Nem fut-
ballozhatsz, amikor az emberek élete 
veszélyben van. Ezért bármilyen előjel-
zés, jóslat a szezon folytatását és befeje-
zését illetően felesleges” – vélekedett az 
egykori válogatott labdarúgó.

Elzártan. Edzőteremmé változtatta nappalĳ át a vívó Ana Maria Popescu
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Változatlanul megosztja a sporttársadal-
mat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

(NOB) elköteleződése amellett, hogy a tokiói 
nyári olimpiát az eredeti tervek szerint ren-
dezzék. Egyre többen szólalnak fel, halasz-
tást sürgetve, miközben a bizonytalanság 
közepette a sportolóknak a felkészülés is 
gondot okoz.

Ismeretes, hogy a NOB a múlt héten meg-
erősítette azon szándékát, hogy az ötkarikás 
játékok műsorán nem változtatnak, ugyan-
akkor az MTI beszámolója alapján a Szlovén 
Olimpiai Bizottság elnöke, Bogdan Gabrovec 
szerint a nyári játékok nem tarthatók meg 
júliusban, az olimpia szellemiségével össz-
hangban. Egyebek mellett már csak azért 
is indokoltnak tartaná a későbbi rendezést, 
mert a sportolók számára nem egyelőek a 
felkészülési lehetőségek a járvány idején. 
„Nem lenne semmi baj azzal, ha a játékokra 
a jövő évben kerülne sor, akkor nyugodtabb 
körülmények között lehetne megrendezni. 
Ha ez nem történik meg, akkor az olimpia 
veszít a fontosságából, hiszen most a túlélé-
sért vívott harc dominál” – mondta. Hozzá 

hasonlóan a norvég sportot felügyelő, olim-
piai és paralimpiai bizottság szintén arra 
szólította fel a NOB-ot, hogy vegye fontolóra 
a játékok átütemezését, de hasonló állás-
pontot képvisel Nic Coward, a Brit Atlétikai 
Szövetség első embere is, aki szerint a ha-
lasztással lekerülne a stressz a versenyzők-
ről, hogy a koronavírus-járvány közepette is 
elvégezzék azt a mennyiségű edzésmunkát, 
amelyre szükségük lenne.

Az európai sportvezetőkhöz hasonlóan az 
Egyesült Államok sportéletének illetései sem 
tartják alkalmasnak az időpontot a tokiói 
nyári játékok rendezéséhez. Tim Hinchey, az 
úszók sportvezetője szerint az idei rendezés 
megkérdőjelezné az egyenlő versenyfeltéte-
ket, miközben az amerikai atlétikai szövet-
séget irányító Max Siegel levélben kérte a 
július 24-től augusztus 9-ig tartó játékok ha-
lasztását. Hangsúlyozta: tisztában vannak 
kérésük következményével, hogy logiszti-
kai és más sportágakat érintő nehézségeket 
okozna a halasztás, de a vírus okozta hely-
zetben a sportolók érdeke is ezt kívánja.

A Reuters értesülései szerint a tokiói olim-
pia szervezői a hivatalos kommunikációval 
ellentétben, a háttérben már elkezdték ki-

dolgozni az ötkarikás játékok elhalasztá-
sának forgatókönyveit. „Felkértek minket, 
hogy készítsünk hatástanulmányt halasztás 
esetére Alternatív, B, C, D terveket gyártunk 
különböző mértékű halasztásokra, költség-
becslésekkel” – nyilatkozta egy, a szervező-
bizottsághoz közel álló illető. Az opciókról 
– amelyek között szerepel a játékok lerövi-
dítése és a helyszíni nézők nélküli rendezés 
is – március végén tárgyal a szervezőbizott-
ság. A Reuters másik bennfentes forrása is 
megerősítette, hogy tárgyalnak az egy- vagy 
akár kétéves halasztásról is, a szervezőbi-
zottság néhány tagja ugyanakkor abban bí-
zik, hogy egy hónapos vagy 45 napos eltolás 
is elegendő lehet. A hosszabb távú halasztás 
több problémát is felvet, a forrás ezek közül 
az idősebb sportolókat érintő hátrányokat, 
a szponzorok kitartását és az olimpiai falu 
hasznosítását emelte ki, amelyet az olimpia 
után lakásokként terveznek értékesíteni. 
Ráadásul a 2021-es nyári versenynaptár már 
most zsúfolt, 2022-ben pedig labdarúgó-vi-
lágbajnokságot és téli olimpiát rendeznek.

A Nikkei című japán lap tegnap arról 
írt, a NOB vezetői a jövő héten összeül-
nek megtárgyalni a kialakult helyzetet. 

Thomas Bach, a NOB elnöke hétvégén a 
német SWR rádiócsatornának úgy nyilat-
kozott, hogy a játékok eltörlése több ezer 
sportoló és több tucat ország olimpiai ál-
mát tenné tönkre. Tekintettel arra, hogy az 
olimpiát hivatalosan még nem halasztották 
el, az érintett sportolók a felkészülésük mi-
att aggódnak. Épp pénteken kapták meg 
az értesítést a hazai sportminisztériumtól a 
romániai kajak-kenusok is arról, hogy kiürí-
tik a snagovi edzőközpontot. „Most mihez 
kezdjünk? Álljunk le az edzéssel, és turista-
ként utazzunk Japánba? Valami megoldást 
kell találni, hogy különleges körülmények 
között legalább az olimpiai kvótát szerzett 
sportolók edzhessenek. Én edzőként nem 
engedhetem meg magamnak, hogy felhív-
jam a minisztert, de valamit tenni kellene” 
– nyilatkozta az Agerpresnek az korábbi 
olimpiai bajnok kenus, a válogatottat edző 
Florin Popescu. Elmondása szerint a sporto-
lók háborognak, hiszen négy éve dolgoznak 
azért, hogy csúcsformába kerüljenek a tokiói 
olimpiára. Hangsúlyozta azt is, hogy csapa-
tában mindössze nyolc sportoló van, és mi-
vel a snagovi központ teljesen elzárt, nincs 
fertőzésveszély.

Levennék az „olimpiai terhet” a versenyzők válláról
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 » A 2016-os olimpián csapattal 
aranyérmes Ana-Maria Popescu 
közösségi oldalán közölte, hogy 
ő is és társai is jól vannak, és 
szigorúan betartják az egészség-
ügyi javaslatokat.




