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Jövőre halasztják a nyári olim-
piai játékokat – jelentette be 
immár hivatalosan a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság (NOB) 
a japán szervezőkkel közösen 
meghozott döntést. A román 
tagszervezetet elnöklő Mihai 
Covaliu elkerülhetetlenként 
jellemezte lapunknak a hatá-
rozatot a koronavírus-járvány 
miatt a, és örült, hogy megsür-
gették az átütemezést.
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A Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság (NOB) elnöke, Thomas 
Bach a japán miniszterel-

nökkel, Abe Sindzóval közösen 
meghozta azt a többek által várt 
és egyben kért döntést, amelynek 
értelmében elhalasztják az idén 
július 24. és augusztus 9. közöttre 
tervezett nyári olimpiai játékokat. 
Tegnapi közös bejelentésük alapján 
a koronavírus-járványra való tekin-
tettel jövőre rendezik meg a tokiói 
seregszemlét.

„Elkerülhetetlen volt, csak idő 
kérdése. Örülök, hogy a döntést 
nem halasztották tovább, mert 
szükség van a stratégiák újragon-
dolására, a felkészülési tervek új-
raelemzésére, és sok olyan egyéb 
döntést kell meghozni, amelyet az 
eddigi bizonytalanság közepette 
nem lehetett” – mondta a Króni-
kának Mihai Covaliu. A Román 
Olimpiai és Sportbizottság (COSR) 
elnöke szerint nehéz időszak volt ez 
a sportolók számára, ugyanakkor 
ők már megszokták a folyamatos 
stresszt, és valahol már számítottak 
arra, hogy az olimpiát halasztani 
fogják. „Örülök, hogy a NOB-el-
nök, Thomas Bach megsürgette ezt 
a – mint már mondtam – elkerül-
hetetlen bejelentést. Kapcsolatban 
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Takaréklángon. A tokiói olimpia jelképe Japánban marad a jövő évi rendezésig

 » „Örülök, 
hogy a NOB-el-
nök, Thomas 
Bach megsürget-
te ezt a – mint 
már mondtam 
– elkerülhetetlen 
bejelentést. Kap-
csolatban állunk 
a sportolókkal és 
a szövetségekkel 
a felkészülés 
folytatásának 
megtervezésé-
hez. Sok te-
endőnk van” 
– mondta Mihai 
Covaliu.

állunk a sportolókkal és a szövetsé-
gekkel a felkészülés folytatásának 
megtervezése érdekében. Sok teen-
dőnk van” – mondta. Covaliut arról 
is kérdeztük, hogy a szükségállapot 
feloldása előtt lehet-e tervezni a foly-
tatást. Elmondása szerint a lehető-
ségeket folyamatosan megvitatják, 
külön forgatókönyveket készítenek a 
már olimpiai kvótás és a kvalifi kációs 
tornákra készülő sportolók számára.

Olimpiát eddig csakis háború miatt 
töröltek: 1916-ban az első világhá-
ború, 1940-ben és 1944-ben pedig a 
második világháború lehetetlenítet-
te el a nyári játékok megszervezését, 
utóbbi két esztendőben pedig a téli 
olimpiákat sem rendezték meg. Ér-
dekesség egyébként, hogy 1940-ben 
eredetileg szintén Tokió lett volna a 
házigazda, de az 1937-ben kitört ja-
pán–kínai háború miatt átadták a 
szervezés jogát Helsinkinek. Járvány 
miatt most először kényszerült ilyen 
döntésre a NOB, de mint azt a teg-
napi közleményben hangsúlyozták: 
a WHO igazgatója, Tedros Adhanom 
nyilatkozata alapján a Covid-19 ter-

jedése gyorsul, világszerte több mint 
375 ezer fertőzöttet jegyeznek, és szin-
te minden országot érint. „A számok 
pedig óráról órára nőnek. Ilyen kö-
rülmények között az olimpiát át kell 
ütemezni jövőre, hogy biztosítsuk a 
sportolók, az érintettek és az egész 
nemzetközi társadalom egészségét” – 
fogalmaztak.

Az illetékesek azt is közölték, hogy 
az olimpia lángja Japánban marad, 
és mintegy „reménysugárként szol-
gálhat a világnak ezen vészterhes 
időkben”. A nyári olimpia nevét nem 
változtatják meg, így jövőre is a 2020-
as olimpiaként emlegetik majd. Is-
meretes, hogy hasonlóképp döntött 
az Európai Labdarúgó-szövetség is, 
a jövőre halasztott Európa-bajnok-
ság kapcsán.

A NOB bejelentése ugyan prece-
denst teremt az ötkarikás játékok 
történetében, de koronavírus terje-
désének megfékezése érdekében vi-
lágszerte elrendelt korlátozások okán 
nem jelent meglepetést. Az elmúlt 
időszakban sorra törölték a külön-
böző sporteseményeket, köztük több 

olimpiai kvalifi kációs tornát is el kel-
lett halasztani, a sportolók többsége 
pedig csakis otthonában tud némi-
képp készülni. Emitt több sportvezető 
már korábban felszólította a NOB-ot 
az olimpia halasztására, ugyanakkor 
a világszervezet és a japán szervezők 
hétvégéig még elzárkóztak az átüte-
mezés lehetőségétől. Hangsúlyozták, 
hogy ez egy futball-Európa-bajnok-
ságnál jóval összetettebb esemény, 
amely a gazdasági következménye-
ken túl az összes érintett fél összefo-
gását igényli. Kanada és Ausztrália 
ugyanakkor hétfőn bejelentették, 
hogy nem engedik el sportolóikat To-
kióba, ha idén nyáron lesz a viadal, és 
nem sokkal ezután már a NOB-veze-
tők és a japán szervezők is elismerték, 
hogy számításba vették a halasztást, 
és dolgoznak az új forgatókönyveken. 
Eredetileg pár hét haladékot „kér-
tek”, de a tegnapi egyeztetés után 
meghozott hivatalos döntés követ-
keztében immár a sportolók felkészü-
lési problémái is enyhülnek, hiszen 
mostanáig épp az olimpiai bizottság 
biztatta őket arra, hogy folytassák 
edzéseiket, és arra kérte az illetéke-
seket, hogy ehhez a biztosítsanak 
számukra megfelelő körülményeket. 
Romániában ugyanakkor erre már 
nem volt lehetőség, hiszen a sport-
bázisokat bezárták, a sportolók pedig 
otthonukban elzártan, egyénileg tud-
nak csak edzeni. „Most már jó lenne, 
ha azok, akik eddig bíráltak minket, 
és nyomást helyeztek a hatóságokra 
annak érdekében, hogy a felkészülést 
folytatni tudják, megértenék, hogy 
mennyi kárt okozhattak volna. Kö-
szönöm ugyanakkor azoknak, akik 
megértették, hogy ebben a jelenlegi 
helyzetben az egészség fontosabb, 
mint bármilyen eredmény vagy érem. 
A jelenlegi helyzet mindenkit próbára 
tesz, legyünk szolidárisak egymás-
sal, működjünk csapatként, és ezt 
a sport életnek kellene a legjobban 
megértenie” – summázta tegnap Io-
nuț Stroe, Románia sportminisztere.
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A szükségállapot feloldására és a 
nemzetközi szövetségek határo-

zataira vár a Román Vízilabda-szövet-
ség a felfüggesztett hazai bajnokság 
sorsának eldöntéséhez. A szervezetet 
elnöklő Călin Găvruș a Krónikát emlé-
keztette arra, hogy a kormányrendele-
tekhez alkalmazkodva március közepe 
óta beszüntették a pontvadászatot, és 
a fennhatóságuk alá tartozó bukaresti 
Floreasca uszodát is bezárták, ugyan-
akkor a folytatásról még nincs konkrét 
elképzelése. „Nem tudom, hogy mi 
fog történni a szükségállapot lezárása 
után. Csak a hivatalos bejelentések 
után tudok majd összehívni egy veze-
tőségi ülést, hogy döntsünk. Komoly 
a helyzet, és az olyan klubok, mint a 
Steaua, a Dinamo vagy a Nagyvára-
di VSK problémákkal bajlódnak, és a 
szövetség felé tekintenek. De még túl 
korai. Én nem tehetem meg azt, amit 
a röplabdaszövetség, ahol a csapa-

tok közös megegyezéssel eldöntötték, 
hogy befagyasszák a bajnokságot, és 
az alapszakasz végeredménye alapján 
hirdettek végső sorrendet. Örülnék, ha 
a Steaua és a VSK megegyezne erről. 
Kérték, hogy döntsek, de hiába szeret-
nék, túl korai” – magyarázta.

Hozzátette, a kiesett egyéni be-
vételek miatt a szövetség is pénz-
ügyi problémákkal bajlódik. Ez volt 
ugyanakkor az a szezon, amely so-
rán a felnőttválogatott túlszárnyalta 
a várakozásokat. „Figyelembe véve, 
hogy mennyi pénzt és időt szántak a 
felkészülésre, egészen kivételes ered-
ményeket értek el. A hazai olimpiai 
bizottság (COSR) támogatott minket, 
mert a sportminisztériumtól kapott 
pénz teljes mértékben elégtelen volt, 
a korábbi igazgatók szinte teljesen le-
fejeztek minket, de az elmúlt év végi 
felkészülés és a budapesti Európa-baj-
nokságon mutatott játék optimistává 
tett bennünket” – mondta Găvruș. 
Megjegyezte ugyanakkor, hogy mivel 

a játékosok nem edzhetnek a klub-
jaiknál, az a válogatottra is negatív 
hatással lesz, ugyanakkor az európai 
és nemzetközi sportszövetség által 
elrendelt halasztásokkal, illetve az 
olimpia elhalasztásával nyertek némi 
időt. Naponta egyeztet a férfi ak görög 
– és Görögországban tartózkodó – 
szövetségi kapitányával, aki egy hosz-
szabb távú terven dolgozik a csapat 
számára. A halasztások lehetőséget 
adnak arra is, hogy Mihnea Gheorghe 
felépüljön a sérüléséből. A válogatott 
egyik kulcsembere ugyanis még a tö-
rökök elleni Eb-meccsen szenvedett 
sérülést, jobb kezét pedig műteni kel-
lett. „Nem vagyunk sokan, szükség 
van rá” – mondta.

Găvruș közölte: ha hivatalosan nem 
is jelentheti be, ő is egyetért azon 
sportvezetőkkel, akik szerint az idei 
szezon már véget ért, ugyanakkor a 
járvány elmúlásáig nem készít for-
gatókönyveket a következő idényre. 
„Nem is látom, hogy hogyan tervez-

hetnék még a következő idényre. Al-
kalmazkodnunk kell a helyzethez, és 
lépésről lépésre haladni. Jelenleg ki-
várunk. Először a nemzetközi szervek 
döntéseit kell megvárni. A nemzetkö-
zi versenynaptár érdekel elsősorban, 
és utána tudunk csak megoldást ta-
lálni a folytatásra. Nem kell a szekeret 
az ökrök elé fogni. Szeretném én is 
folytatni a sporttevékenységet, de je-
len helyzetben nincs, mit csináljunk. 
Maradjunk optimisták, és én bízok a 
sportolóinkban” – summázta a sport-
vezető.

A hazai élvonalbeli vízilabda-baj-
nokság alapszakaszát a címvédő 
Steaua nyerte meg a Nagyváradi VSK 
előtt, ugyanakkor a Román Kupa 
döntőjében a Körös-parti együttes 
visszavágott bukaresti riválisának és 
megszerezte a szezon első serlegét. 
A Steaua a nemzetközi porondtól ko-
rán búcsúzott, a váradiak ugyanak-
kor pár hete estek csak ki az Euroku-
pa elődöntőjében.

„Felsőbb” utasításokra várnak a hazai vízilabda-szövetségnél

 » „Nem is 
látom, hogy 
hogyan tervez-
hetnék még 
a következő 
idényre. Alkal-
mazkodnunk kell 
a helyzethez, és 
lépésről lépésre 
haladni. Jelen-
leg kivárunk” 
– mondta Călin 
Găvruș.




