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• Hargitafürdői otthoná-
ban, elszigetelten követi 
a világjárvány kapcsán 
zajló eseményeket Tófal-
vi Éva sílövő, aki hat téli 
olimpián vett részt. Min-
den idők legjobb romániai 
biatlonistája szerint jó 
döntés volt a nyári olimpia 
elhalasztása, de a sport-
világnak idő kell, amíg 
visszatér a rendes kerék-
vágásba.

D O B O S  L Á S Z L Ó

T ófalvi nem érti, miért vártak 
eddig az olimpia elhalasztá-
sával, hiszen már több hete 

világjárvánnyá nyilvánították a ko-
ronavírust, és a sportolók nagy ré-
sze nem tudott normálisan edzeni, 
készülni. „Nem lett volna fair-play 
azokkal szemben, akik nem tudtak 
edzeni, és azokkal sem, akik még 
nem szerezték meg a kvalifi kációt. 
Arról nem is beszélve, hogy az olim-
pián dolgozó személyzet és az oda 
utazó sok néző mekkora veszélynek 
lett volna kitéve. Nagy üzlet az olim-

pia, azt tudjuk, de szerintem most 
a sportolók, az emberek érdekeit 
kellett előtérbe tenni. És ott vannak 
azok a sportolók, akiknek életük-
ben ez lett volna az utolsó lehetőség 
részt venni egy olimpián. Most újra 
kell tervezni mindent. Sajnos sokan 
lesznek olyanok, akik jövőre már 
nem tudnak ott lenni Tokióban.”

Tófalvi szerint mindenkit megvi-
sel mentálisan a bezártság, a kijárási 
tilalom, nehéz lesz feldolgozni ezt a 
kihagyást: „El sem tudom képzelni, 
mi járhat azoknak a sportolóknak 

a fejében, akik meg voltak szokva a 
napi többórás edzéssel, és minden-
nel egyből le kellett állni.” A korábbi 
világkupa-futamgyőztes sportoló sze-
rint az amúgy is válsághelyzetben lé-
vő romániai sportéletnek ez még egy 
pofon, egy térdre kényszerítés, ami-
ből nagyon nehéz lesz felállni. Már 
érkeznek a hírek, hogy fi zetésképte-
lenné válnak egyes klubok. Tófalvi 
Éva elmondta, hogy Hargitafürdőn 
ideális a tél, 25 centiméteres a hó, és 
mínusz fokok vannak. „Egész télen 
nem volt szükség a bakancsra, most 

előszedtük. Naponta kijárok az erdő-
be a kutyámat sétáltatni, a többi időt 
bent a házban, elszigetelten töltöm, 
pedig most igazán lehetne sízni” – fo-
galmazott.

Novák Ede üdvözölte 
az olimpia elhalasztását

A csíkszeredai Novák Károly Edu-
árd parakerékpáros ötödik olimpi-
ájára készül. 2004-ben Athénban, 
2008-ban Pekingben, 2012-ben 
Londonban, 2016-ban pedig Rio de 

Janeiróban képviselte Romániát. A 
székelyföldi sportoló az olimpiákon 
eddig három érmet nyert, egy ara-
nyat és két ezüstöt. „Jó ez a döntés, 
nagyon erőltetett lett volna idén meg-
rendezni a játékokat, hiszen az olim-
piai kvalifi káció csak a felénél tartott, 
a sportolóknak csak 50 százaléka 
szerezte meg az indulási jogot. Arról 
nem is beszélve, hogy számos olimpi-
ai nagyhatalom nyíltan kijelentette: 
nem vesz részt idén az ötkarikás játé-
kokon. S bár több mint 3 millió jegyet 
már eladtak a játékokra, valószínű, 
hogy nézők nélkül vagy más korláto-
zások közepette zajlott volna idén az 
olimpia, ami nem lett volna jó senki-
nek. Három hete beszéltek a halasz-
tásról, a sportolók minden percben 
azt fi gyelték, hogy mi lesz, és közben 
a kialakult helyzet, a szigorítások mi-
att nem tudtak normálisan készülni. 
Most várjuk a járvány lecsendesedé-
sét, majd új program szerint felkészü-
lünk a jövő évi olimpiára” – mondta 
el megkeresésünkre. Novák, aki „ci-
vilben” a Román Kerékpáros-szövet-
ség (FRC) elnöke, hozzátette, eddig 
négy romániai kerékpáros szerzett 
indulási jogot az olimpiára, illetve a 
paralimpiára. Az ötkarikás játékokon 
Vlad Dascălu hegyikerékpáros és 
Eduard Grosu az országúti próbákon, 
a paralimpián pedig Eduard Moescu 
és Novák indulhat.

A koronavírus-járvány közepette a 
Bukaresti CSM női kézilabdacsa-

pata közel áll a felbomláshoz. A fővá-
rosi önkormányzat által fi nanszírozott 
klubnál fi zetéselmaradások vannak, 
amelyek végzetesek lehetnek.

A klasszisjátékosok sorát felvo-
nultató együttesnél a sportolók már 
négy hónapja nem kaptak fi zetést, 
így közel vannak ahhoz, hogy sza-
badon igazolhatók legyenek. A Pro-
Sport beszámolója szerint könnyen 
lehet, hogy a legtöbb idegenlégiós, 
vagy akár mindegyikük elhagyja a 
Bukaresti CSM-et, főleg hogy a jelen-
legi nehéz helyzetben kevés a való-
színűsége annak, hogy a klub rövid 
időn belül rendezze az elmaradáso-
kat. Ráadásul néhány kézilabdázót 

már belföldi és külföldi csapatok is 
megkerestek, hogy szerződést kösse-
nek velük.

A koronavírus-járvány miatti 
kényszerpihenőt fi gyelembe véve 
múlt héten a román kormány a spor-
tolók segítségére sietett, így minda-
zok, akiknek szerződését a munkál-
tató a szükségállapotra hivatkozva 
megszakította vagy felfüggesztette, 
megkapják a bérük 75 százalékát – 
nagyjából 4100 lejt.

Csakhogy ez a rendelet nem vo-
natkozik a ki nem adott fi zetésekre, 
így ezek továbbra is maradnak. Más-
részt a Bukaresti CSM-nél köztudott, 
hogy óriási fi zetéseket ajánlottak a 
játékosoknak, például a világklasz-
szis, román válogatott Cristina Ne-

agunak havonta közel 18 ezer eurót 
kellene kapnia.

A fővárosi klub helyzetét jelen-
tősen megnehezíti az a tény, hogy a 
szükségállapot ideje alatt – a törvény 
szerint – semmiképpen nem fi zetheti 
ki a játékosokat közpénzből, csakis 
kizárólag más forrásokból. Mindezt 
szem előtt tartva a Bukaresti CSM ki-
látástalan helyzetbe került.

Tegnap délben a CSM hivatalos 
oldalán bejelentették, hogy amíg tart 
az országban a szükségállapot, ad-
dig mindennemű sporttal kapcsola-
tos tevékenységet, illetve a sporto-
lóik szerződését is meghatározatlan 
időre felfüggesztik.

 
Horváth Bálint Ottó

N éhány hónappal a klubot sújtó 
doppingbotrány után ismét kí-

nos ügybe keveredett a Brassói Coro-
na, a klub ugyanis felbontotta egyes 
edzők és játékosok szerződését. A 
város polgármestere később közbe-
avatkozott.

A klub vezetősége kényszerhely-
zetre hivatkozott, miszerint a koro-
navírus-járvány terjedése, illetve 
az országban kihirdetett szükségál-
lapot miatt nem tudják betartani a 
szerződésben foglaltakat.

A helyi önkormányzat által fi nan-
szírozott Brassói Corona több játékosa 
és edzője kapta kézhez a szerződésbon-
tásról szóló dokumentumot, de nem 
mindenki a csapatból, ez pedig heves 
vitát szült, és a vezetőséget azzal vádol-
ják, hogy tetszőlegesen választották ki 
azokat a sportolókat, akiket elküldenek 
a klubtól. A kialakult helyzetre Brassó 
polgármestere, George Scripcaru is re-
agált, aki szerint a döntéshozók nem 
megfelelően jártak el, mivel nem ele-
mezték ki az ügy minden részletét an-

nak érdekében, hogy a sportolók jogai 
ne sérüljenek. Emiatt kérte az összes 
szerződésbontásról szóló dokumentum 
érvénytelenítését, illetve a szükségálla-
pot ideje alatt ezek felfüggesztését.

A városi elöljáró kiemelte, a spor-
tolói tevékenység újrakezdése után a 
klub vezetőségével egyeztetnek arról, 
hogy miként lehet megfelelő körül-
mények között folytatni a tevékeny-
ségüket és megteremteni a feltételeit 
annak, hogy Brassóban ismét ered-
ményes csapataik legyenek. (H. B. O.)

Nagy bajban a Bukaresti CSM kézilabdacsapata

Szerződést bontottak a Corona sportolóival

Nehezen fog helyreállni a sportélet
Székelyföldi olimpikonokat kérdeztünk az ötkarikás játékok elhalasztásáról

Tófalvi Éva hat olimpián, míg Novák Ede négy paralimpián szerepelt   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E

B ár úgy tűnik, a sakkozókat érinti 
legkevésbé a koronavírus-jár-

vány, a Nemzetközi Sakkszövetség 
(FIDE) mégis bejelentette, hogy elha-
lasztja a Moszkvában augusztus 5–17. 
közöttre tervezett 44. sakkolimpiát.

A világszervezet azt követően 
jelezte a halasztást, miután a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 
elhalasztotta a tokiói nyári olimpi-
át. A FIDE nem tagja a NOB-nak, de 
jelezte, hogy a sakkolimpiát is 2021 
nyarán rendezi meg.

Bíró Sándor nemzetközi sakkmes-
tertől megtudtuk, hogy az 1920-as 
évektől zajló sakkolimpiákra kété-
vente kerül sor. „Óriási esemény a 
sakkolimpia, több ezer embert moz-
gat meg, hiszen a résztvevő országok 
száma meghaladja a 150-et, a hattagú 
női és hattagú férfi  csapatok mellett 
edzők és a kísérő személyzet is eluta-
zik majd Moszkvába. Egyébként ezek-
ben a sportvilág számára válságos 
időkben a sakkozók vannak a legjobb 
helyzetben – fekvőtámaszok és más, 
szobában végezhető tornagyakorla-
tok között el tudnak mélyedni a fel-
adványokban, és részt vehetnek az 
internetes sakkversenyeken.”

Bírótól megtudtuk, hogy a döntés 
oka természetesen a koronavírus-jár-
vány, amely lehetetlenné teszi, hogy 
a világ legjobb sakkozói találkozza-
nak idén augusztus elején Moszkvá-
ban, illetve a legjobb fogyatékos sak-
kozók Hanti-Manszijszkban.

A sakkolimpiák 1927 óta tartó 
történetében Magyarország a legsi-
keresebb országok között van. A ma-
gyar férfi  csapat három arany-, hét 
ezüst- és két bronzérmet nyert, ezzel 
minden idők sakkolimpiai eredmé-
nyességi listáján a Szovjetunió, az 
Egyesült Államok és Oroszország 
mögött a negyedik helyen áll. A ma-
gyar női csapat két arany-, öt ezüst- 
és két bronzérmet szerzett eddig, a 
sakkolimpiai örökranglista ötödik 
helyén áll, a Szovjetunió, Kína, Grú-
zia és Oroszország mögött. Románia 
egyszer sem nyert sakkolimpiát, vi-
szont az 1926-os (nem hivatalos) el-
ső, Budapesten rendezett sakkolim-
pián bronzérmes lett, a román női 
csapat pedig többször volt ezüst- és 
bronzérmes. (D. L.)

Sakkolimpia jövőre

Bíró Sándor szerint a sakkozókat 
érinti legkevésbé a járvány
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