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Bírálatok közepette is bízik a NOB-ban Románia és Magyarország
 » KRÓNIKA

Kanada és Ausztrália nem fog sportolókat 
küldeni a tokiói nyári olimpiára, ameny-

nyiben azt az eredeti tervek szerint idén júli-
us 24. és augusztus 9. között rendezik meg. A 
„juharlevelesek” és az ausztrálok ezt tegnap 
jelentették be, olimpiai bizottságaik pedig 
hangsúlyosan az ötkarikás játékok elha-
lasztását kérték a nemzetközi szervezettől. 
A kanadaiak közleménye alapján a 2021-es 
esztendőt tartanák megfelelő alkalomnak 
az esemény megrendezésére. „Még ha tisz-
tában is vagyunk a halasztás elkerülhetet-

len összetettségével, semmi sem fontosabb, 
mint sportolóink és világközösségünk egész-
sége és biztonsága” – magyarázták.

A kanadaiak és az ausztrálok ugyan az el-
sők, akik hivatalosan is bejelentették távol-
maradásukat az ötkarikás játékoktól, de töb-
ben is vannak, akik a játékok elhalasztása 
mellett kardoskodnak. Mint arról lapunkban 
már beszámoltunk, többek között a norvég, 
a szlovén, az amerikai, a spanyol és az angol 
sportvezetők is felszólították a Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottságot (NOB) az ötkarikás 
csúcsesemény átütemezésére. A testület és a 
szervezők mostanáig hivatalos kommuniká-
ciójukban elzárkóztak ennek lehetőségéről, 
de tegnapi ülésük után immár felvállalták 
a „halasztás gondolatát”. Megerősítették a 
Reuters korábbi értesüléseit is, amely szerint 
hatástanulmányokat rendeltek különböző 
forgatókönyvekre, és most először immár 
Japán miniszterelnöke, Abe Sindzó is úgy 
fogalmazott, hogy előfordulhat, hogy a ha-
lasztás „elkerülhetetlenné válik”.

A brit olimpiai bizottság szeretné, ha mi-
nél hamarabb véget vetnének a rendezés 
körüli bizonytalanságnak, és bejelentenék 
a végleges döntést. Thomas Bach, a NOB el-
nöke a sportolóknak címzett nyilvános leve-
lében hangsúlyozta, hogy az emberek élete 
mindenekfelett áll, a NOB pedig megoldást 
akar kínálni, de jelenleg korai lenne bármit 
határozni. „Fontosnak tartjuk az érintettek 
egészségének védelmét és a vírus megféke-
zését. (…) Remélem, hogy amikor átérünk 

ezen a sötét alagúton, a kijáratnál az olimpia 
lángja ragyog majd fel” – fogalmazott.

Mindeközben tegnap a Román Olimpiai 
és Sportbizottság (COSR) az érintett hazai 
sportolók véleményét szeretné megtudni, 
a tegnap kiküldött elektronikus levelekben 
arra kérték őket, hogy szerdáig jelezzék ál-
láspontjukat az tokiói olimpián történő rész-
vétellel kapcsolatban. „Szeretnének-e részt 
venni, félnek-e, vagy úgy ítélik meg, hogy 

felkészülésüket meghiúsította a járvány, 
és nem tudnának maximális teljesítményt 
nyújtani az olimpián. Nem szeretnék én a 
COSR elnökeként választ adni erre, mert ez 
őket érinti” – nyilatkozta Mihai Covaliu, a 
COSR vezetője. Az Agerpresnek jelezte azt 
is, hogy tegnap már semmilyen olimpiai 
válogatott nem tartott közös edzéseket Ro-
mániában, ugyanakkor később Elisabeta 
Lipă, az evezősök szakszövetségének elnö-
ke bejelentette, hogy ma találkozójuk lesz 
az egészségügyi minisztérium illetékeseivel, 
mivel Adrian Streinu-Cercel, a Matei Balș 

Intézet igazgatója és a fokozottan fertőző 
betegségekre szakosodott testület tagja jó-
váhagyta a közös felkészülésük folytatását. 
A sportvezető újfent hangsúlyozta, hogy 
sportbázisukon rendkívüli szigorúság ural-
kodik, elzártan készülnek, és kisebb a fertő-
zés kockázata, mintha a saját otthonukban 
lennének. „A világ megijedt, mert senki sem 
tudja megmondani, hogy meddig fog tarta-
ni ez a vírus. Senki. (…) Most vannak, akik 
azt mondják, hogy nem vesznek részt az 
olimpián, de ki tudja, lehet két hónap múl-
va meggondolják magukat. De nem teheted 
ezt meg egy sportolóval, aki ha nem készül, 
feleslegesen utazik el, és az fog nyerni, aki-
nek volt bátorsága és elszántsága kitartani. 
Én úgy gondolom, hogy amíg a NOB azt 
mondja, folytassátok a felkészülést, addig 
bíznunk kell abban, hogy az olimpiát meg-
rendezik” – mondta Lipă.

Eközben a Magyar Olimpiai Bizottság teg-
nap közleményben hangsúlyozta, hogy a 
NOB az elmúlt 125 év alatt számtalan nehéz 
helyzettel állt szemben, a modern kori játé-
kok népszerűsége pedig arra sarkall, hogy 
bízzanak a döntéseiben. „A koronavírus-jár-
vány okozta rendkívüli helyzetben sem látja 
a Magyar Olimpiai Bizottság célravezetőnek, 
hogy a szakértői véleményekre támaszkodó 
NOB-vezetőség határozatát kétségbe vonja. 
Biztosak vagyunk abban, hogy a XXXII. nyá-
ri olimpiai játékok megrendezésével kapcso-
latban megfelelő döntést fognak hozni, ami-
kor ez időszerű” – summázta a közlemény.

A SEPSI OSK KLUBVEZETŐJE REMÉLI, HOGY FEL TUDNAK KÉSZÜLNI A ROMÁN FUTBALLÉLVONAL KÖVETKEZŐ IDÉNYÉRE

Hadnagy Attila: a bajnokság már le van tudva
Megviseli a bizonytalanság a sporto-
lókat és a sportegyesületeket. Bár a 
koronavírus-járvány miatti kényszer-
szünet alatt is igyekeznek felkészült-
nek maradni, a bezártság korlátozott 
lehetőségeket kínál az edzésre. 
A Sepsi OSK futballklubját irányító 
Hadnagy Attila a Liga 1-es bajnok-
ság befejezésére kevés esélyt lát, azt 
ugyanakkor reméli, hogy a következő 
idényre fel tudnak majd készülni.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA 

H osszú szünetre „száműzte” a ver-
senysportot a koronavírus-járvány, a 
Covid-19 terjedésének megfékezése 

érdekében bevezetett korlátozások követ-
keztében a romániai futballcsapatok is „va-
káción” vannak. Így a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK élvonalbeli együttese is. A klu-
bot irányító Hadnagy Attilától ugyanakkor 
azt is megtudtuk, hogy külföldi játékosai-
kat nem engedték haza, hanem Romániá-
ban várják ki a szükségállapot végét. „Ha 
hazamennek, nem biztos, hogy vissza 
tudnak majd jönni, vagy ha visszajönnek, 
tizennégy napos karanténba kerülnek. 
Úgyhogy most mindenki otthon készül. Az 
erőnléti edző leadott programokat a szá-
mukra. Készenlétben várják a visszahívást” 
– magyarázta a Krónikának a sportvezető, 
aki nemrég még aktív játékosként erősítet-
te az együttest. Emiatt is érdeklődtünk tőle 
az egyéni edzési lehetőségekről, hiszen az 
elmúlt időszakban egyre több klub jelez-
te, hogy versenyzőik ily módon próbálják 
formában tartani magukat. De hogy mit 

is jelent egy egyéni edzésterv a gyakor-
latban? Hadnagy elmondása alapján ez 
elsősorban erőnléti felkészülést jelent, az 
erőnléti edző online küld a játékosoknak 
programot nyújtógyakorlatokkal, súlyzó-
sással, futással. „Hogy tartsák magukat 
fi tten, ha visszahívjuk őket, ne kezdjük a 
nulláról, hanem valamennyire legyenek 
felkészülve” – ecsetelte. De hogyan lehet 
ezt kivitelezni egy tömbházlakásban? – 
merült fel bennünk a kérdés. „Jó kérdés. 
Tömbházlakásban csak gyakorlatokat tud-
nak végezni, és akinek van futópadja, az a 
szaladást is meg tudja oldani, de ha nincs, 
és nem tud kimenni otthonról, akkor ez el-
marad” – mondta. Egykori futballistaként 
Hadnagy Attila jelezte, hogy a jelenlegi 
helyzet, a bezártság egy sportolónak rend-

kívül rossz állapot. „Egy labdarúgó mindig 
a focipályán szeretné tölteni a napjait, de 
most be vannak zárva. Ez nagyon nehéz ál-
lapot. De, ha nem tartjuk be a szabályokat, 
úgy járunk, mint az olaszok. Remélem, ha 
betartjuk a szabályokat, rövid időn belül 
újra pályán lehetünk” – fi gyelmeztetett a 
sportvezető. Érdeklődésünkre hozzátette, 
arra ugyan van lehetőségük, hogy korábbi 
mérkőzéseket kielemezzenek, és a taktikai 
elemeket elméletben megvitassák, de sze-
rinte a pályán történő begyakorlás nélkül 
nem tökéletes.

A pályára való visszatérésre viszont még 
várni kell. Az már biztos, hogy a szükség-
állapot lezárásáig még kényszerszünetet 
fognak tartani, így még legalább három 
hétig nem edzhetnek közösen. A Román 

Labdarúgó-szövetség (FRF) optimista ter-
vei szerint május derekán folytatódhat a 
Liga 1-es bajnokság, ugyanakkor a júniusi 
folytatást is számításba vették. Ez nagy 
kihagyást jelent a futballisták számára, 
Hadnagy szerint a lemaradás maradékta-
lan pótlására nem is lesz lehetőség. „Azt 
mondják, hogy amennyit állsz, annyit kel-
lene készülj. Ha most veszünk egy két-há-
rom hónapos karantént, nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy három hónapot 
készüljünk utána. Szerintem legalább há-
rom hét kell egy játékosnak, főleg ilyenkor. 
Amikor nyári vagy téli felkészítő van, akkor 
öt-hat hétbe telik, amíg 80-90 százalékra 
fel tud készülni. Úgyhogy az biztos, nem 
leszünk felkészülve a folytatáskor, de ezzel 
nem leszünk egyedül, mert egyik csapat 
sem. Szerintem ez a bajnokság már le van 
tudva. Az az érzésem, hogy nem fogjuk le-
játszani. Szerintem ezentúl jönnek még a 
bajok, de a következő szezonra reméljük, 
hogy fel tudunk majd készülni” – mondta 
Hadnagy Attila.

Mindez a menedzsment szempontjából 
is kihívások elé állítja a klubokat, mert 
mint azt a klubvezető is kijelentette: „ha 
nem lesz foci, nem lesz tévépénz sem”. Tá-
jékoztatása alapján ez nagy veszteségeket 
von maga után, ugyanakkor ez érvényes az 
egész világra. „Nem tudjuk, hogyan fogjuk 
majd leküzdeni ezt a nagy káoszt” – mond-
ta. Kivárnak és reménykednek, a jelenlegi 
bizonytalanság közepette tervezni sem tud-
nak. „Még gondolkodni sem merünk, mert 
nem lehet tudni mi, lesz” – fűzte hozzá. Ez 
az állapot viseli meg szerinte legjobban a 
klubvezetőket, játékosokat és az embere-
ket. „Még itt nálunk nincs az a nagy káosz, 
és reméljük, nem is lesz. De mindenre szá-
mítunk” – fogalmazott.

Tovább csúszik a szezonrajt

Miközben az olimpia rendezését 
bizonytalanság lengi be, a Forma–1-es 
autós gyorsasági világbajnokság 2020-
as szezonrajtja már biztosan újabb 
két hetet fog csúszni, miután tegnap 
bejelentették, hogy a június 7-ei Azeri 
Nagydíjat is elhalasztják. Az ausztrál, a 
bahreini, a vietnami, a kínai, a holland, 
a spanyol és a monacói versenyek 
után ez már nyolcadik futam amelyet a 
koronavírus-járvány miatt nem fog-
nak a tervezett időben megrendezni 
és elképzelhető, hogy a június 14-re 
tervezett Kanadai Nagydíjat sem tudják 
megszervezni.

Távol a stadiontól. Hadnagy Attila (balra) már csak a következő idényben bízik

 » Thomas Bach, a NOB elnöke 
a sportolóknak címzett nyilvános 
levelében hangsúlyozta, hogy 
az emberek élete mindenekfelett 
áll, a NOB pedig megoldást akar 
kínálni, de jelenleg korai lenne 
bármit határozni.
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