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• Egyre több hazai él-
vonalbeli labdarúgóklub 
tervezi, hogy csökkenti a 
játékosok fizetését a ko-
ronavírus-járvány okozta 
kényszerszünet miatt. Az 
intézkedést nagyrészt 
az országban kihirdetett 
harmincnapos szükség-
állapot lejártáig, azaz 
április közepéig vezet-
ték be. A Sepsi OSK-nál 
egyelőre nem döntöttek 
erről, de minden bizony-
nyal megteszik a szüksé-
ges lépéseket.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A két és fél hete tartó kény-
szerszünet és a bizonyta-
lan bajnoki folytatás miatt 

a kluboknak kötelező meghozniuk 
ezeket a döntéseket, hiszen ebben 
a nehéz időszakban komoly bevé-
telektől esnek el, többek között a 
televíziós közvetítésekből járó ösz-
szegtől, ami nagyban befolyásolja a 
működésüket.

Elsőként az FCSB és a Viitorul veze-
tősége terjesztette elő, hogy a sporto-
lói tevékenység szüneteltetése követ-
keztében 50 százalékkal csökkentik 
a játékosok havi fi zetését, de amíg a 
fővárosi együttes ezt az intézkedést a 
krízis ideje alatt vezeti be, addig a ten-
gerparti csapatnál a futballisták 2021 
nyaráig írják alá az új szerződéseket. 
Hasonló intézkedések vannak a Bu-
karesti Dinamónál és az Universitatea 
Craiovánál is, az oltyán klubnál azon-
ban azt is számításba vették, hogy a 
költségcsökkentés érdekében újratár-

gyalják, vagy éppen felbontják egyes 
labdarúgók szerződését.

Másrészt, a Jászvásári Polinál 
nem a felére csökkentették, hanem a 
szükségállapot idejére felfüggesztet-
ték a labdarúgók szerződését, akik 
így a múlt heti kormányrendelet sze-
rint az országos átlagnak megfelelő 
bérösszeg 75 százalékát kapják meg, 
azaz legfeljebb 4 125 lejt. Ezzel az 
intézkedéssel azonban nagyon sok 
labdarúgó nem ért egyet, főleg azok, 
akiknek több ezer eurós fi zetésük 
van, hiszen így jelentős pénzösszeg 

nélkül maradnak, és ha nem javul a 
helyzet, várhatóan hosszú pereske-
dés következik a játékosok és a klu-
bok között.

Utánajártunk, hogy ezen a téren 
mi a helyzet a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK-nál. Hadnagy Attila ügy-
vezető igazgató megkeresésünkre 
elmondta, egyelőre nem döntöttek 
a fi zetésekről, de valószínű, hogy a 
jövő héten megteszik a szükséges 
lépéseket. „Amennyiben nem folyta-
tódik a bajnokság és a klubnak nem 
lesz bevétele, nyilvánvaló, hogy nem 

tudjuk kifi zetni a teljes béreket, és a 
játékosok kevesebbet fognak kapni. 
Ebben az esetben valahogy meg kell 
egyeznünk a labdarúgók fi zetésének 
csökkenését illetően, de azt egyelőre 
nem tudjuk, hogy pontosan milyen 
összeget kapnak majd. A klubunk 
eddig napirenden volt a fi zetésekkel 
és a prémiumokkal, de ezt a helyzetet 
mindannyiuknak meg kell érteniük, 
és úgy vélem, ebből a szempontból 
nem lesz gond”. A háromszéki klub-
vezető hozzátette, remélik azonban, 
hogy csak rövid ideig kell lecsökken-
teni a játékosok fi zetését, és a közel-
jövőben elmúlik ez a krízis.

A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) legoptimistább tervei szerint 
amennyiben a szükségállapot le-
jártával (ha ezt nem hosszabbítják 
meg), tehát április 15-én a csapatok 
újrakezdenék az edzéseket, lehető-
ség lenne arra, hogy május közepén 
folytatódjon az 1. ligás bajnokság, 
ugyanakkor a júniusi folytatást is 
számításba vették, ekkor azonban ro-
hamosabb tempóban fejeződne be az 
idény. Hadnagy Attila szerint viszont 
nagyon kevés az esély arra, hogy a 
jövő hónapban elkezdjék a felkészü-
lést, és vélhetően június előtt nem 
rendeznek bajnoki mérkőzéseket. 
Közölte, nagy a valószínűsége, hogy 
„összecsapják” az idény végét, de 
fennáll az esélye annak is, hogy be-
rekesztik a bajnokságot, és majd júli-
usban elkezdődik az új szezon.

A z Európai Kézilabda-szövetség 
(EHF) elhalasztotta a nemzet-

közi kupák négyes döntőit. Az ere-
deti helyszíneken, de május helyett 
augusztusban és szeptemberben zá-
rulnak a sorozatok. A férfi  BL négyes 
döntőjére augusztus 22–23. között 
Kölnben, a férfi  EHF Kupa kétnapos 
fi náléjára pedig egy héttel később 
Berlinben kerül sor. A női BL buda-
pesti négyes döntőjét szeptember 
5-én és 6-án rendezik meg a jelenlegi 
tervek szerint. Az európai szövetség 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez 
a verzió is elméleti, mivel a megvaló-
sulása a járvány alakulásától, illetve 
kormányzati döntésektől függ. Mind-

ezek mellett az EHF egyelőre nem 
döntött az olimpiai selejtezőtornák új 
dátumáról, mindössze azt közölték, 
hogy ezeket nem júniusban rendezik 
meg. „Az új fejlemények fényében 
az EHF úgy határozott, elhalasztja 
a tokiói olimpia kézilabdatornáinak 
júniusra ütemezett selejtezőit. A 
módosított időpontot később közöl-
jük” – olvasható a nemzetközi szö-
vetség honlapján.

Az ötkarikás kézilabda-selejte-
zőkben Magyarország és Románia 
női válogatottja is érdekelt. A magyar 
lányok a Győri ETO otthonában har-
colhatják ki a kijutást Oroszország, 
Szerbia, illetve Kazahsztán csapa-

tával szemben. A román együttes 
Podgoricában találkozik majd a há-
zigazda montenegróiakkal, valamint 
Norvégia és Thaiföld legjobbjaival. A 
férfi aknál a magyar és a román válo-
gatottnak sincs már esélye kijutni az 
olimpiára. Mindkét tornán 12 csapat 
szerepelhet, a nőknél eddig Japán, 
Franciaország, Brazília, Dél-Korea, 
Angola és Hollandia, a férfi aknál 
pedig Japán, Dánia, Argentína, Bah-
rein, Spanyolország és Egyiptom 
válogatottjának részvétele biztos. 
Hozzájuk csatlakoznak a három-há-
rom selejtezőcsoport első és második 
helyezettjei. 

D. L.

A Nemzetközi Sakkszövetség (FI-
DE) csütörtökön közleményben 

jelezte, felfüggeszti a Jekatyerinburg-
ban zajló sakkvilágbajnok-jelölti tor-
nát.

Mivel Oroszország kormánya úgy 
döntött, március 27-től ideiglenesen 
megszakítja a személyi légi közle-
kedést a többi országgal a koronaví-
rus-járvány miatt, a FIDE úgy határo-
zott, azonnali hatállyal felfüggeszti a 
tornát. A közlemény szerint az első hét 
forduló eredményei érvényesek ma-

radnak, a küzdelem pedig majd a nyol-
cadik fordulóval folytatódik – hogy 
mikor, egyelőre megjósolhatatlan.

A hetedik fordulóban Maxime 
Vachier-Lagrave világossal legyőzte, 
ezzel összetettben utolérte az éllovas 
orosz Jan Nyepomnyascsijt. A másik 
három hetedik fordulós mérkőzés 
döntetlennel zárult. Sakk, világbaj-
nokjelöltek tornája, Jekatyerinburg, 
7. forduló: Vachier-Lagrave (fran-
cia)–Nyepomnyascsij (orosz) 1–0, 
Caruana (amerikai)–Vang Hao (kí-

nai) döntetlen, Ting Li-zsen (kínai)–
Alekszejenko (orosz) döntetlen és 
Giri (holland)–Griscsuk (orosz) dön-
tetlen. Az állás: 1-2. Nyepomnyascsij 
és Vachier-Lagrave 4,5-4,5 pont, 3-6. 
Caruana, Giri, Vang és Griscsuk 3,5-
3,5, 7-8. Ting és Alekszejenko 2,5-2,5.

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.

Trófeákat terveztet az EHF
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) új trófeákat terveztet a férfi és 
a női Bajnokok Ligája győztese számára. Az EHF honlapján számolt be 
arról, hogy a nyílt pályázaton bárki indulhat, a leadási határidő péntek, 
a győztesnek pedig július 1-re kell elkészülnie a kupák terveivel. A 
győztes pályázó által készített trófeákat a 2020/21-es idényétől kezdve 
három szezonon keresztül adják majd át.

Új szövetségi kapitány az olasz hokisoknál
Greg Irelandet nevezték ki az olasz jégkorong-válogatott szövetségi ka-
pitányának. A nemzetközi szövetség (IIHF) beszámolója szerint Ireland 
elődje, Clayton Beddoes március elején távozott posztjáról, miután né-
zeteltérései merültek fel az olasz szövetséggel technikai és szervezeti 
szempontok miatt.  Az 54 éves kanadai Ireland január óta a legerősebb 
olasz klubcsapat, az osztrák ligában érdekelt bolzanói Südtirol Alperia 
edzője is, itt ugyancsak Beddoest váltotta a kispadon. Az olaszok a – 

világjárvány miatt törölt – májusi elit világbajnokságon lettek volna 
érdekeltek, míg a 2022-es pekingi olimpia utolsó, augusztus végi kva-
lifikációs körében Rigában a magyarok mellett a házigazda lettekkel és 
a franciákkal mérkőznek meg.

Buffon szerződést hosszabbított a Juventusszal
Gianluigi Buffon médiaértesülések szerint jövő nyárig meghosszabbí-
totta június 30-án lejáró szerződését a Juventus labdarúgócsapatával. 
Több nemzetközi portál – köztük a The Sun – arról számolt be, hogy a 
42 esztendős világbajnok hálóőr a következő idényben is a torinói klub 
játékosa lesz, így 19. szezonját fogja megkezdeni ott. Buffon – aki 176 

alkalommal szerepelt az olasz válogatottban – a jelenlegi idényben 11 
alkalommal védte a Zebrák kapuját, összességében pedig 667 tétmér-
kőzésen öltötte magára a Juventus mezét. Ezzel második a Juventus 
örökrangsorában, az első helyen 705 fellépéssel Alessandro Del Piero 
áll. A The Sun honlapja emlékeztetett: Giorgio Chiellini és Blaise Matui-
di kontraktusa ugyancsak lejár az idény végén. A brit médium értesülé-
sei szerint velük is tárgyalásokat folytat a Juventus vezetősége.
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