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Következményekkel járt 
a londoni ökölvívótorna
Két török ökölvívó egyik edzőjük is 
megfertőződött a koronavírussal 
azon a londoni olimpiai selejtező-
tornán, amelyet a koronavírus-jár-
vány ellenére az eredeti időpont-
ban elkezdtek, de végül három nap 
után felfüggesztettek. A törökök a 
történtek miatt a Nemzetközi Olim-
piai Bizottságot (NOB) okolják, 
mert szerintük felelőtlenség volt 
a részükről, hogy március 14-én 
megnyitották a londoni csarnok 
kapuit a verseny mezőnye – és a 
nézők – előtt. Ezen az eseményen a 
romániai küldöttség is részt vett, de 
hazatérésük óta otthoni karantén-
ban vannak.
 
Folytatódnak a halasztások
Elhalasztják a május első hétvé-
géjére tervezett Spanyol Nagydíjat 
a gyorsasági motorosok világbaj-
nokságában. Ez már az ötödik ver-
seny, amelyet a koronavírus-jár-
vány miatt nem tudnak az eredeti 
időpontban megrendezni, mivel a 
katari futamot már törölték, a thai-
földi, az egyesült államokbeli és az 
argentin versenyeket pedig későb-
bi időpontban szeretnék pótolni. 
A bajnokságot november 29-ig 
meghosszabbították. Legközelebb 
a május 15–17-ei Francia Nagydíjat 
rendeznék, ám a Covid-19 terjedé-
se miatt még kérdéses. A járvány 
miatt döntött úgy az Európai Ké-
zilabda-szövetség (EHF) is, hogy 
a női Bajnokok Ligája budapesti 
négyes döntőjét és a férfi ak kölni 
fi nal fourját, továbbá az EHF-ku-
pák döntőit is augusztus végére, 
illetve szeptemberre halasszák. 
A női BL-döntőt jelen helyzetben 
szeptember 5–6-án rendeznék, a 
férfi ak versenyét pedig augusztus 
22–23-án, ugyanakkor előtte még 
azok mezőnyét is véglegesíteni 
kell majd. Mindeközben immár 
számításba vették a wimbledoni 
tenisztorna elhalasztását is, mint 
ahogyan a nyár végi atlétikai 
Eb-rendezés átütemezését is meg-
vizsgálják.
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Négy héten belül szeretnének új idő-
pontot találni a tokiói nyári olim-

piai játékok bepótolásához, ennek ér-
dekében pedig a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság az érintett sportági szövetsé-
gekkel egyeztet. John Coates, a NOB 
tokiói szervezésével foglalkozó koordi-
nációs bizottság vezetője a japán Jomi-
uri lapnak azt mondta, hogy elképze-
lések szerint a jövő július 11-én záruló 
wimbledoni teniszbajnokság és az au-
gusztus 30-án kezdődő US Open között 
rendeznék a koronavírus-járvány miatt 
idén elhalasztott ötkarikás játékokat. 
Ehhez azonban a többi szövetségnek 
is módosítania kell a versenynaptárát, 
hiszen az említett időintervallumban 
úszó- és atlétikai világbajnokságot is 
terveztek.

Az újraszervezés bonyodalmai nem 
okoznak meglepetést, hiszen a pénz-
ügyi szakértők szerint a halasztás Ja-
pánnak több mint 5,5 milliárd euróba 
kerül, és sportolói érdekeken túlme-
nően épp az esemény komplexitása 

miatt ragaszkodtak sokáig ahhoz, 
hogy az eredeti tervek szerint idén 
július 24-én kezdődjön a seregszem-
le. Mint ismeretes, kedden döntöttek 
végül a halasztás mellett, csütörtö-
kön pedig megkezdte a munkát a To-
kió 2020 újrakezdés névre keresztelt 
munkacsoport. A szervezőbizottság 
elnöke, Mori Josiro szerint példátlan 
kihívás előtt állnak, a harmincfős 
testület pedig attól sem zárkózik el, 
hogy a 2021-es esztendő elején pótol-
ja a több ezer sportolót felvonultató 
olimpiát.

„Versenyt futunk az idővel. Nagyon 
sok olyan probléma van, amelyeket 
nem lehet megoldani addig, amíg 
nincs új időpont” – fogalmazott az 
MTI beszámolója alapján Muto Tosi-
ro, a szervezők vezetője. Ezek közé a 
megoldásra váró feladatok közé tarto-
zik például az, hogy az olimpiai falu 
jövőre is rendelkezésre áll-e majd, 
miután a benne lévő lakásokat már 
eladták, s a tulajdonosok ősszel már 
költöznének. Emellett Muto a jegyér-
tékesítés, a biztonság, a versenyhely-

színek és a közlekedés kérdését is 
megemlítette, de a szerződéseket is 
frissíteniük kell majd. Koike Juriko, 
Tokió kormányzója azt mondta: a fő-
város óriási feladat előtt áll. „Halmo-
zódnak a gondok. De ez még mindig 
jobb, mint a törlés” – hangsúlyozta.

Hasonlóan vélekedett korábban 
Magyarország olimpiai bizottságának 
elnöke, Kulcsár Krisztián is, aki mint 
már beszámoltunk róla, aggódott az 
esemény esetleges eltörlése miatt, és 
szerinte, ha nem Japán lenne a házi-
gazda, akkor most bizonyosan nem is 
lehetne pótlást szervezni. Arról is nyi-
latkozott a magyarországi közszolgá-
lati médiának, hogy reményeik szerint 
a lehető legerősebb csapattal tudnak 
majd kiállni, próbálnák lehetőségként 
tekinteni az átütemezésre.

Miközben az esemény elhalasztását 
szinte mindenki elkerülhetetlennek 
vélte a Covid-19 rohamos terjedése mi-
att, szakértők arra is rámutattak, hogy 
sportolói szempontból ez a fi atalabb 
versenyzőknek kedvezhet, miközben 
az idősebbeknek hátrány lehet az ez 

éves „csúszás”. Románia egyedüli 
kvalifi káltja férfi  tornában, Marian 
Drăgulescu ugyanakkor bejelentette: 
40 évesen is vállalja majd a megmé-
rettetést, és képesnek érzi magát arra, 
hogy megszerezze a dicsőséglistájá-
ról hiányzó ötkarikás aranyérmet. Ő, 
mint ismeretes, ugrásban kvalifi kált 
tavaly ősszel a világbajnokságon elért 
negyedik helyezésével, és az Agerpres-
nek adott interjúban pedig úgy vélte, 
hogy a landolás lehet a kulcs, amelyet 
nem lehet pusztán „begyakorolni”. 
Elismerte, hogy már nem tud olyan 
intenzitással edzeni, mint húszéves 
korában, ugyanakkor ezt a részletekre 
való odafi gyeléssel és hatékonysággal 
próbálja kompenzálni. Nem ő lesz vi-
szont a rangidős a seregszemlén, a női 
mezőnyben ugyanis Oksana Susoviti-
na bejelentette, hogy elhalasztja visz-
szavonulását annak érdekében, hogy 
egy nyolcadik olimpiai részvételt is 
„kipipáljon”. Az üzbég sportoló júni-
usban lesz 45 éves, és már a riói játé-
kokon is a legidősebb női tornászként 
versenyzett.

Időpontot keresnek a tokiói olimpiai játékok bepótolására
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Jomiuri lapnak 
azt mondta, hogy 
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Május vége, június az új 
határidő, amelyet a Román 
Labdarúgó-szövetség csütörtö-
kön megszabott az élvonalbeli 
szerepléshez szükséges licenc 
megszerzésére, ugyanakkor a 
Liga 1-es bajnokságot szervező 
Hivatásos Labdarúgóliga azt 
sem tartja kizártnak, hogy az 
idei szezon mérkőzéseit csak 
júliusban játsszák majd le. A 
koronavírus-járvány mindent 
bizonytalanná tett, így az ille-
tékes bizottságok hangsúlyoz-
zák: bármikor újabb módosí-
tást rendelhetnek el.
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A koronavírus terjedésének 
visszaszorítása érdekében 
hozott rendeletek óta meg-

állt az élet a hazai labdarúgóélet-
ben, a sportág irányítói pedig sorra 
rendelik el az újabb halasztásokat. 
Azt már korábban bejelentették, 
hogy a szükségállapot feloldásáig 
biztosan nem rendeznek mérkőzé-
seket az országban, csütörtökön vi-
szont már a 2021–2022-es szezonra 
érvényes licenckérelmekre vonat-
kozó határidőket módosították. A 
Liga 1-ben május 18–28-án tervezik 
a kérvények elbírálását, hogy utá-
na június 30-ig legyen lehetőség az 
esetleges fellebbezések ügyében 
hozott döntések jogerőre emelésé-
hez. A nemzetközi klubtornákon 
való részvétel érdekében május he-
tedikéig kell leadni a szükséges do-
kumentációt, de mint azt a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) csütör-
tökön összeült sürgősségi bizottsá-
ga közleményében hangsúlyozta: a 

TOVÁBBI „KÉSLEKEDÉSSEL” SZÁMOL A JÁRVÁNY MIATT LEBÉNULT FUTBALLVILÁG

Bizonytalan halasztások

Távolodó bajnokavatás. Valószínűtlennek tartják
a Liga 1 májusi folytatását

 » „Nagy a való-
színűsége annak, 
hogy májusban 
sem tudjuk foly-
tatni a bajnok-
ságot, hiszen 
a felkészülésre 
is kell hagyni 
időt. Ezért az 
egyedüli megol-
dás az, ha mi is 
kitoljuk júliusra 
a mérkőzéseket” 
– ecsetelte Justin 
Ștefan.

koronavírus-járvány alakulásának 
függvényében a most kijelölt határ-
idők bármikor változhatnak.

Mint ahogyan a Liga 1-es bajnok-
ság 2019–2020-as szezonjának foly-
tatását sem lehet bizonyossággal 
meghatározni, amint ugyanis Just-
in Ştefan, a Hivatásos Labdarúgól-
iga (LPF) főtitkára csütörtökön kö-
zölte: akár júliusra is időzíthetik a 
felfüggesztett pontvadászatból hát-
ramaradt összecsapások lejátszá-
sát. „Nemzetközi szinten arról tár-
gyalnak, hogy meghosszabbítsák a 
bajnokságok lezárására adott júni-
us 30-i határidőt, mert több ország-
ban óriási veszteséget jelentene, ha 

nem rendeznék meg az összes el-
maradt mérkőzést” – nyilatkozta az 
Agerpresnek. Hangsúlyozta, hogy 
egységes döntés lesz, arra pedig 
minimális esélyt lát, hogy a Liga 
1-ben visszatérhessenek a pályá-
ra májusban. „Egyértelmű, hogy a 
romániai kluboknak is az a céljuk, 
hogy az összes hátralévő találkozót 
lejátsszák. Nagy a valószínűsége 
annak, hogy májusban sem tud-
juk folytatni a bajnokságot, hiszen 
a felkészülésre is kell hagyni időt. 
Ezért az egyedüli megoldás az, ha 
mi is kitoljuk júliusra a mérkőzése-
ket” – ecsetelte.

Az olaszországi sportsajtó is úgy 
tudja, hogy a kontinentális szövet-
ség célja az élvonalbeli bajnokságok 
aktuális szezonjának folytatása, 
amelynek érdekében a nemzetközi 
klubtornákból hátramaradt mérkő-
zéseket is elhalasztaná július végé-
re, illetve augusztusra. A Daily Mi-
rror ugyanakkor úgy tudja, hogy az 
UEFA vészforgatókönyvvel is készül, 
így amennyiben a koronavírus-jár-
vány ellehetetlenítené a folytatást, 
törlik a BL- és EL-idény hátralévő 
találkozóit, és győztes nélkül ma-
radna a 2019–2020-as kiírás.

Mindeközben a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA) is próbál 
alkalmazkodni a kialakult helyzet-
hez, és tervei szerint megváltoztatja 
és meghosszabbítja majd a nemzet-
közi játékosátigazolási időszakot. 
A Reuters birtokába jutott doku-
mentum alapján a szezon végén le-
járó szerződésekre is hosszabbítást 
javasolnak, azt esetleges átfedések 
esetén – azaz ha egy futballistának 
egy új egyesülettel kötött szerződé-
se életbe lépne még mielőtt másik 
csapatával lezárhatná a pontvadá-
szatot – pedig a futballisták aktuális 
klubja előnyt élvez annak érdeké-
ben, hogy az eredeti felállásban fe-
jezhesse be a bajnokságát.
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