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A többszörös országos ralibajnok 
Simone Tempestini, a Kolozsvári 

Napoca Rally Academy versenyzője 
bejelentette, hogy segítőjével, Sergiu 
Ituval részt vesz az idei rali Euró-
pa-bajnokság teljes szezonjában.

Az országos ralibajnokság mezőnyé-
ben legfi atalabb sportolónak számító 
Simone Tempestini a rekordot jelentő 
négy bajnoki cím tulajdonosa a bel-
földi sorozatban – az utóbbi két idényt 
ő nyerte – , és azt tervezi, hogy idén is 
elindul néhány romániai futamon.

„Az Európa-bajnokságon való 
részvétel természetesen jött számunk-
ra. Korábban már több versenyen is 
indultam, de az idei lesz az első a pá-
lyafutásom során, amikor egy teljes 
szezont fogok teljesíteni. A romániai 
motorsport számára az idei az első al-
kalom, amikor egy versenyzői páros 
részt vesz az Európa-bajnokság egész 
szezonjában. A célunk nem csupán 
az, hogy megnyerjük a junior 1-es ka-
tegóriát, amelyen a 28 év alatti pilóták 
versenyeznek, hanem összetettben is 
az élen akarunk végezni. Ez egy ko-
moly célkitűzés a részünkről, de ha-

tározottak vagyunk, hogy a végsőkig 
küzdjünk és Romániába hozzuk a két 
bajnoki címet” – nyilatkozta Simone 
Tempestini.

Az idei rali Európa-bajnokság 
nyolc etapot foglal magában, a 
mezőny Portugáliában, Spanyol-
országban, Lettországban, Len-
gyelországban, Olaszországban, 
Csehországban, Cipruson és Magyar-
országon áll rajthoz. A szezonnak 
március 25-én kellett volna kezdőd-
nie, de a koronavírus-járvány terje-
dése miatt az első fordulót szeptem-
berre halasztották. (H. B. O.)

Rajthoz áll az Eb-n az országos ralibajnokElhalasztották a Bajnokok Ligája-döntőt
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapján 
tudatta, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt elhalasztotta 
mindhárom májusi nemzetközi kupadöntőjét: a Bajnokok Ligája, az 
Európa Liga és a női Bajnokok Ligája fináléját. A Bajnokok Ligája 
döntőjének eredeti időpontja május 30. volt, az Európa Liga fináléját 
május 27-én rendezték volna, míg a női Bajnokok Ligája döntőjét 
május 24-én. Az UEFA mindhárom nemzetközi klubsorozat fináléját 
elhalasztotta, az új időpontról később ad tájékoztatást – áll az 
európai szövetség hivatalos közleményében. Pár nappal korábban 
az UEFA a nyári Európa-bajnokságot 2021-re halasztotta, a jelenlegi 
idénnyel kapcsolatban pedig sajtóhírek szerint három vészforgató-
könyve van.

Nyepomnyascsij megerősítette 
vezető pozícióját
Újabb győzelmének köszönhetően Jan Nyepomnyascsij megerősítette 
vezető pozícióját a Jekatyerinburgban zajló sakkvilágbajnok-jelölti 
tornán. Az orosz játékos a hatodik fordulóban a világos bábukat ve-
zetve győzte le a kínai Ting Li-zsent. Sötéttel játszva nyert a holland 
Anish Giri az orosz Kirill Alekszejenko ellen. A másik két parti dön-
tetlennel zárult. Sakk, világbajnokjelöltek tornája, Jekatyerinburg, 6. 
forduló: Nyepomnyascsij (orosz)–Ting Li-zsen (kínai) 1–0, Griscsuk 
(orosz)–Caruana (amerikai) döntetlen, Alekszejenko (orosz)–Giri 
(holland) 0–1, Vang Hao (kínai)–Vachier–Lagrave (francia) döntet-
len. Az állás: 1. Nyepomnyascsij 4,5 pont, 2. Vachier-Lagrave 3,5, 3. 
Caruana, Giri, Vang, és Griscsuk 3–3, 7. Ting és Alekszejenko 2–2. A 
ma délutáni 7. forduló párosítása: Caruana–Vang Hao, Vachier-Lag-
rave–Nyepomnyascsij, Ting Li-zsen–Alekszejenko és Giri–Griscsuk. 
Az 500 ezer euró összdíjazású, 14 fordulós oroszországi verseny első 
helyezettje lesz a norvég világbajnok, Magnus Carlsen kihívója. A 
páros mérkőzésre decemberben, Dubajban kerül sor.

• RÖVIDEN 

• A Nemzetközi Olim-
piai Bizottság (NOB) 
bejelentette, hogy a ko-
ronavírus-járvány miatt 
idén nem rendezik meg 
Tokióban a nyári olimpi-
át, legkésőbb egy évre 
elhalasztják, azaz 2021 
nyarán rendezik majd 
meg.

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

A be Sindzó japán miniszterel-
nök és Thomas Bach, a NOB el-
nöke tegnap telefonon egyezte-

tett, majd arról értesítették a sajtót, hogy 
azonos állásponton voltak a nagyjából 
egyéves halasztás szükségességét ille-
tően. A NOB végrehajtó bizottsága még 
tegnap, gyorsan összehívott rendkívüli 
ülésen – ugyancsak telefonkonferencia 
keretében – vitatta meg a halasztás le-
hetőségét. A felek úgy döntöttek, hogy 
a jelenlegi körülményeket fi gyelembe 
véve, a sportolók, az olimpiai játékokon 
részvevő szervezők és a világ polgárai-
nak egészsége érdekében a koronavírus 
miatt egy évvel elhalasztják a 2020-as 
olimpiát, melyet legkésőbb 2021 nyarán 
meg kell rendezni.

A döntéshozók továbbá úgy hatá-
roztak, hogy az olimpiai láng Japán-
ban marad, mint a remény szimbólu-

ma, valamint abban is megegyeztek, 
hogy továbbra is a 2020-as Tokiói olim-
piai és paralimpiai játékok nevet fogja 
viselni a 2021-es torna.

Tehát, ha minden jól megy, az 
olimpia csak egy évet csúszik az ere-
deti tervekhez képest. Ehhez azon-
ban a versenynaptárat is át kell ala-
kítani, mivel jövő nyáron vizes-vb és 
atlétikai vb-t is rendeznének.

Japán a hivatalos adatok szerint 
több mint 10 milliárd dollárt költött 
el az olimpia előkészületeire, bár 
vannak olyan számítások is, misze-
rint a valós összeg közelebb lehet a 
28 milliárdhoz. A halasztás tovább 
növeli a költségeket (egyes becslések 

4,5 milliárd dollárral számoltak). A 
közvélemény-kutatások szerint a ja-
pán emberek közel 70 %-a már a be-
jelentést megelőzően elfogadta, hogy 
nem lesz olimpia ezen a nyáron.

„Ez elkerülhetetlen volt, csak idő 
kérdése. Örülök, hogy a döntést nem 
halasztották tovább, mert szükség 
van a stratégiák újragondolására, a 
felkészülési tervek újraelemzésére. 
Továbbá sok olyan döntést kell meg-
hozni, amelyet a jelenlegi bizony-
talanság közepette nem lehetett” – 
mondta a Krónikának Mihai Covaliu. 
A Román Olimpiai- és Sportbizottság 
(COSR) elnöke szerint nehéz időszak 
volt ez a sportolók számára, ugyanak-

kor ők már megszokták a folyamatos 
nyomást, és már számítottak arra, 
hogy az olimpiát halasztani fogják. 
„Örülök, hogy a NOB-elnök, Thomas 
Bach megsürgette ezt az elkerülhetet-
len bejelentést. Kapcsolatban állunk a 
sportolókkal és a szövetségekkel a fel-
készülés folytatásának megtervezésé-
hez. Sok teendőnk van” – mondta.

A döntést a Magyar Olimpiai Bizott-
ságot korábban 21 évig elnöklő Schmitt 
Pál megnyugvással üdvözölte. „Várha-
tó volt. Annak örülök, hogy nem csak a 
NOB döntött, hanem mindezt egyetér-
tésben tették meg a japán miniszterel-
nökkel. Szerintem jó döntés született, 
teljesen új fejezetet kell nyitni. Nyilván 

ez azzal is jár, hogy új felkészülési 
programot kell készíteni a sportolók-
nak, az eddigi kvóták valószínűleg 
megmaradnak, a meghosszabbított 
kvalifi kációs időszakot pedig minden 
szövetség a saját versenyrendszerére 
adoptálja majd. Tokió számára ez a ha-
lasztás igen súlyos terheket ró. Kezdjük 
azzal, hogy a 15 ezer fő befogadóképes-
ségű olimpiai falu lakásai már mind el 
lettek adva, augusztus 15-től megkezd-
hették volna a beköltözést a lakók, 
ezeknek a lakásoknak a fenntartási 
költsége óriási áldozattal jár majd. A 
jegyeladást, a szállásfoglalásokat újra 
kell szervezni, ez is sok veszteséggel 
jár. De ahogy mi magyarok mondjuk: 
menteni kellett a menthetőt, és a leg-
jobb döntés született” – fogalmazott az 
nso.hu-nak a kétszeres olimpiai bajnok 
vívó, Schmitt Pál.

A XXXII. nyári olimpiát idén júli-
us 24. és augusztus 9. között rendez-
ték volna meg.

A modernkori játékok 124 éves tör-
ténetében korábban nem volt példa 
halasztásra. Törlés már volt, mégpe-
dig ötször: az első világháború idején 
az 1916-os berlini játékok maradtak 
el, majd a második világháború alatt 
az 1940-es, eredetileg Tokiónak, majd 
Helsinkinek ítélt, valamint az 1944-
es londoni nyári, továbbá az 1940-es 
szapporói és az 1944-es Cortina d'Am-
pezzó-i téli olimpiát nem rendezték 
meg. A törlés most nem merült fel, ko-
rábbi sajtóinformációk szerint három 
halasztási forgatókönyv volt, idén őszi, 
jövő nyári és 2022-es rendezés lehető-
sége vetődött fel. 

Az országos bajnokságon 
Tempestini négyszer nyerte meg 
a Hargita Gyöngye Ralit

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  P INT I  ATT ILA

Elhalasztották a 2020-as olimpiát
A sportvezetők üdvözölték a döntést

Március 12-én lobbant fel az olimpiai láng Olümpiában. 
A játékokra azonban több mint egy évet kell várni

▾  FORRÁS: FACEBOOK/COMITETUL OLIMPIC SI  SPORTIV ROMAN




