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• Az Ausztrál és a 
Kanadai Olimpiai Bi-
zottság is úgy döntött, 
hogy nem vesz részt a 
2020-as tokiói olimpi-
án a koronavírus-jár-
vány miatt, és arra biz-
tatja atlétáit, hogy úgy 
készüljenek, mintha 
a játékokat egy évvel 
elhalasztották volna. 
Japán miniszterelnöke, 
Abe Sinzó is megszó-
lalt, először beszélt 
az olimpia esetleges 
elhalasztásáról.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A z Ausztrál Olimpiai Bizott-
ság hétfőre virradóra döntött 
úgy, hogy az ország küldött-

sége nem vesz részt a tokiói nyári 
olimpián a koronavírus-járvány 
miatt. Matt Carroll főtitkár szerint a 
végrehajtó bizottság anélkül döntött 
így, hogy megvárta volna a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság (NOB) taná-
csát az ügyben. A kanadaiak határo-
zata vasárnap este látott napvilágot, 
azaz ha a tokiói játékokat meg is 
tartják a tervezett időpontban, biz-
tonsági okokból sem olimpikonjait, 

sem paralimpikonjait nem engedi el 
a japán fővárosba.

A hétvégén amúgy több nemzeti 
szövetség vezetősége is az olimpia 
halasztása mellett érvelt. „A nyá-
ri játékok nem tarthatók meg júli-
usban az olimpia szellemiségével 
össz hangban” – fogalmazott Bog-
dan Gabrovec, a Szlovén Olimpiai 
Bizottság elnöke, aki kiemelte, azért 
tartja indokoltnak a későbbi rende-
zést, mert a sportolók számára nem 
egyenlők a felkészülési lehetőségek 
a világjárvány hatására.

A norvég bizottság elnöke, Berit 
Kjöll is az olimpia átütemezését kér-
te: „Tekintettel a Norvégiában és a vi-
lág nagy részén uralkodó homályos 
helyzetre, nem lenne felelős döntés 

a sportolókat Tokióba küldeni a vi-
lágjárvány megszűnése előtt”. Nic 
Coward, a Brit Atlétikai Szövetség 
első embere szerint a halasztással 
lekerülne a stressz a versenyzőkről, 
hogy a koronavírus-járvány köze-
pette is elvégezzék azt a mennyi-
ségű edzésmunkát, amennyire négy 
hónappal az ötkarikás játékok előtt 
szükség van.

Hétfőn megszólalt Abe Sinzó, Ja-
pán miniszterelnöke is, aki először 
beszélt az olimpia esetleges elhalasz-
tásáról. „A mostani körülmények kö-
zött nehéz kitartani a játékok mellett, 
döntenünk kell majd a halasztásról, 
mert a sportolók egészsége a legfon-
tosabb. A játékok törlése azonban 
nem jöhet szóba” – mondta Abe Sin-

zó. A végleges döntést a NOB-nak kell 
majd meghoznia.

Négy héten belül 
döntés születik

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
igazgatótanácsa vasárnap rendkívüli 
ülést hívott össze, majd az erről szó-
ló hivatalos közleményben jelezte, 
hogy több lehetséges forgatókönyvet 
is kidolgoznak, melyek érinthetik a 
játékok kezdési időpontját is. A nem-
zetközi szövetség felhívta a fi gyelmet, 
hogy rengeteg szempontot fi gyelembe 
kell venni a forgatókönyv-tervezés so-
rán, beleértve egyebek közt a már le-
foglalt szállások menedzselését vagy 
éppen 33 olimpiai sportág verseny-

naptárának átalakítását. A vasárnap 
elindított megbeszélés-sorozatot négy 
héten belül tervezik lezárni. Thomas 
Bach NOB-elnök a koronavírus-jár-
vány terjedése ellenére egyelőre kitart 
a játékok július 24-ei rajtja mellett, 
ugyanakkor a háttérben vizsgálja egy 
esetleges halasztás következményeit 
és a lehetséges új időpontokat.

Csak a háborúk alatt törölték

Ami az esetleges új időpontot illeti, a 
jövő nyár nagy része foglalt, egyebek 
közt akkor rendezik a világjárvány 
miatt egy évvel későbbre tolt lab-
darúgó Európa-bajnokságot június 
11. és július 11. között, akkor lesz az 
úszó-vb Fukuokában július 16. és 
augusztus 1. között, az atlétikai vi-
lágbajnokság Eugene-ban augusztus 
6-ától 15-éig, ezért csak 2021 késő 
nyarán vagy őszén lehetne az olim-
pia, esetleg 2022 nyarán.

A dpa német hírügynökség sze-
rint soha nem látott, monumentális 
döntés lenne, ha a tokiói olimpiát 
nem a kiírt időpontban tartanák 
meg, hiszen olimpiát még egyszer 
sem kellett halasztani, míg törlések-
re csak világháborúk alatt volt példa.

A koronavírus-járvány miatt szá-
mos olimpiai selejtezőt lefújtak, je-
lenleg Magyarországot 84, Romániát 
pedig 59 sportoló képviseli Tokióban.

A Sport című katalán lap értesü-
lése szerint a spanyol futball-

bajnok FC Barcelona kész túladni 
francia csatárán, Antoine Griezman-
non. Az országa válogatottjával vi-
lágbajnok támadó tavaly júliusban 
érkezett az Atlético Madridtól a kata-
lán klubhoz, amely 120 millió eurót 
fi zetett érte. Új csapatában azonban 
nehezen találta meg a helyét, s bár 
voltak kiválóan sikerült meccsei is, 
összességében kevesebbet nyújtott 
annál, mint amennyit vártak tőle. 
Összes fellépését fi gyelembe véve az 
idény során 37 mérkőzésen játszott, 
és 14 gólt szerzett.

A Barcelona állítólag immár akár 
jelentős veszteség árán is kész meg-

válni Griezmanntól, akiért a Sport in-
formációja szerint leendő klubjának 
100 millió eurót kell leszurkolnia. A 
29 éves francia futballista iránt akad 
jócskán érdeklődő, az újság szerint 
vinné őt a Manchester United, de ki-
köthet Angliában a Chelsea-nél vagy 
az Arsenalnál is éppúgy, mint hazá-
jában a PSG-nél.

Suárez gyorsan gyógyul

A vártnál hamarabb visszatérhet 
az FC Barcelona kötelékébe a csa-
pat uruguayi csatára, Luis Suárez. 
A Marca spanyol sportnapilap hí-
re szerint a sikeres térdműtéten 
átesett, 33 éves támadó felépülé-

se nagyszerűen halad, és a jelzett 
május eleje helyett jóval korábban 
megkezdheti az edzéseket. A kata-
lán klub január 12-én tudatta, hogy 
Suárezt megoperálták, miután me-
niszkuszsérülést szenvedett a jobb 
térdében. Az orvosok úgy kalkulál-
tak, hogy a regeneráció négy hóna-
pot vesz igénybe és a csatár legko-
rábban májusban léphet pályára. 
„A gyógyulás gyorsabb, mint amire 
számítottunk, így a vártnál sokkal 
előbb térhetek vissza” – nyilatkozta 
a Barca alapemberének számító já-
tékos, aki sérüléséig a bajnoki cím-
védő és listavezető együttesben 23 
mérkőzést játszott, 14-szer volt ered-
ményes, és 11 gólpasszt adott.

Piacra dobhatja Griezmannt a BarcelonaIbrahimovic lezárhatja futballkarrierjét
Zlatan Ibrahimovic, az AC Milan klasszis svéd játékosa a mostani idény 
végén fejezheti be futballkarrierjét – írta a La Gazzetta dello Sport. A 38 
éves futballista a patinás olasz klubbal télen írta alá szerződését, amely 
június 30-án jár le. Eddig tíz mérkőzésen szerepelt, négy gólt szerzett, és 
egy gólpasszt adott. Olaszország előtt az amerikai bajnokságban, a Los 
Angeles Galaxy csapatában játszott, ahol szerződése decemberben ért 
véget. A milánóiaknál már korábban, 2010 és 2012 között is futballozott, 
2011-ben pedig olasz bajnoki címet és szuperkupa-győzelmet ünnepelhe-
tett. Karrierje során Ibrahimovic az Ajaxszal holland, az Internazionaléval 
olasz, az FC Barcelonával spanyol, a PSG-vel francia bajnok lett, angliai 
légiósként pedig a Manchester Uniteddal Európa Ligát nyert. A svéd 
válogatottban 116 mérkőzést játszott, 62-szer volt eredményes, minek kö-
szönhetően ő a svéd futball történetének legeredményesebb gólszerzője. 
Hazájában tizenegy alkalommal választották az év labdarúgójának.

Júniusra halasztották a prágai cselgáncs Eb-t
A koronavírus-járvány miatt júniusra halasztották a május 1–3. közötti 
hétvégére kiírt prágai olimpiai kvalifikációs cselgáncs Európa-bajnok-
ságot. Az európai szövetség (EJU) bejelentette, hogy a kontinensen 
tapasztalt egészségügyi problémákra való tekintettel a háromnapos 
viadalt június 19–21. között rendezik meg az O2 Arenában. „Ebben a ki-

számíthatatlan időszakban a legfontosabb az, hogy mindenki számára 
elfogadható kompromisszumokat találjunk” – idézte a judoinfo szaklap 
Szergej Szolovejcsik EJU-elnököt. „Az európai dzsúdócsalád nevé-
ben köszönetet mondok az erőfeszítésekért a cseh szövetségnek és 
mindenkinek, aki az Eb megszervezésével foglalkozik.” A sportág 69. 
Európa-bajnokságára az új menetrend szerint egy héttel a budapesti 
Grand Slam-verseny után kerül sor.

• RÖVIDEN 

A z angol Labdarúgó-szövet-
ség (FA), a Premier League, 

az Angol Futball-liga (EFL), a Profi  
Labdarúgók Szövetsége (PFA) és a 
Ligamenedzserek (LMA) közösen 
úgy határozott, hogy az angol élvo-

nal küzdelmeit április 30-áig felfüg-
gesztik. A felek elkötelezettek amel-
lett, hogy befejezik a 2019–2020-as 
idényt, amint erre biztonságosan 
sort lehet keríteni. Eredetileg az 
idényt június 1-jéig be kellett volna 

fejezni a szabályok szerint, de az 
Európa-bajnokság 2021-re halasztá-
sával megnyílt az esély a bajnokság 
befejezésének kitolására. Ezt pedig a 
felek meg is tették, határozatlan idő-
re meghosszabbították a ligaévet.

Májusig felfüggesztették a Premier League-et

Olimpia: pró és kontra
Ausztrália és Kanada sem vesz részt, ha idén rendezik meg az ötkarikás játékokat

Egyre nagyobb nyomás nehezedik 
Thomas Bachra és az általa irányított 
Nemzetközi Olimpiai Bizottságra
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