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• A székelyudvarhelyi asztalitenisz-teremre is rákerült a lakat a koro-
navírus-járvány megfékezését célzó intézkedések miatt. A férfi Szu-
perligában szereplő ISK-SZAK tagjai Európa-szerte egyénileg tartják 
a fizikai edzéseket. A versenynaptár szerint tíz nap múlva rendezték 
volna az élvonal tavaszi idényének mérkőzéseit. Egyelőre nincs lefújva 
a bajnokság.

JÓZSA CSONGOR

F ebruár közepén játszotta 
utolsó hivatalos mérkőzését a 
Székelyudvarhelyi ISK-SZAK, 

a férfi  asztalitenisz Európa Kupa 
negyeddöntőjében a portugál Spor-
ting Lisszabon búcsúztatta a fi úkat. 
Egyhetes pihenést követően a gárda 
megkezdte a felkészülést a Szuper-
liga tavaszi idényére. Ezt azonban a 
szükségállapot kihirdetése, a sport-
termek bezárása elnapolta.

„Április 6-án álltunk volna asz-
talokhoz. Nagy volt bennünk a vágy, 

a nemzetközi porondon elért remek 
eredmények olyan löketet adtak 
kis csapatunknak, hogy mindenki 
azt várta, itthon is bizonyíthasson. 
Nem jött jókor ez a kötelező szünet, 
de természetesen el kell fogadnunk, 
nekünk is le kell állnunk, most az 
egészség és a biztonság mindennél 
fontosabb” – mondta megkeresé-
sünkre György István, a Székelyud-
varhelyi ISK-SZAK vezetője, edzője.

Hozzátette, a keret két idegenlé-
giósával, a svéd Sebastian Losóval 
és a vajdasági Cservik Krisztián-
nal tartja a kapcsolatot. „Otthon 
vannak, egyénileg végzik a fi zikai 
gyakorlatokat, ebben az időszakban 

mást nem lehet tenni. Losónak a re-
pülőjegye már meg volt vásárolva a 
tavaszi tornára. Krisztián esetében 
Szerbia lezárta a határokat, ő nem is 
tudna utazni” – tette hozzá a tréner.

A pontvadászat folytatásával 
kapcsolatosan követik a szakszö-
vetség hivatalos csatornáit, egye-
lőre a szükségállapot fenntartásáig 
biztosan nem lesz tevékenységük. 
Mint mondta, ha fi zikailag szinten 
tartják magukat, technikailag és 
taktikailag lesz elég idejük arra, 
hogy ráhangoljanak a tornára. A 
székelyudvarhelyi klub az egyetlen 
erdélyi csapat a férfi  élvonalban, je-
lenleg a 3–5. helyen áll a tabellán, 

szoros az élboly, hat csapat küzd a 
dobogós pozíciókért.

Az udvarhelyi klub nem csak fel-
nőtt szinten erős, az utánpótlás-ne-
velésben is jeleskedik, épp ezen a 
hétvégén az ifi  3-asok csapatdöntő-
jét rendezték volna, amelyen az ISK-
SZAK valós éremesélyekkel indult 
volna. „A gyerekeknél is hasonló 
a helyzet, náluk is pihenő van. Az 
elején örvendtek, hogy nem kell is-
kolába járniuk, de ahogy az edzések 
is leálltak egyre többen mondják, 
hogy hogy most már nem jó ez, in-
kább jönnének a foglalkozásokra. 
Ott is várjuk, hogy mikor kezdőd-
het el a tevékenység” – fejtette ki 
György István.

A Román Asztalitenisz-szö-
vetség főtitkárának álláspontja 
szerint a koronavírus-járvány le-
csengését követően megrendezik a 
bajnokságokat – minden szinten –, 
a hazai sportágban úgyis megszo-
kott, hogy az évad június végéig, 
július elejéig tart.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) a jövő évre is július-au-

gusztusi olimpiarendezésről egyeztet 
a Nemzetközi Atlétikai-szövetséggel 
(WA) és más sportági szövetségek-
kel, miután a koronavírus-járvány 
miatt kedden elhalasztotta a tokiói 
játékokat.

Ezt John Coates, a NOB tokiói szerve-
zéssel foglalkozó koordinációs bizottsá-
gának vezetője nyilatkozta csütörtökön 
a japán Jomiuri című lapnak. Hozzátet-
te: a remények szerint négy héten belül 
sikerül dönteni az új időpontról.

Coates elmondta azt is, hogy jövő-
re a július 11-én záruló wimbledoni 

teniszbajnokság és az augusztus 30-
án rajtoló US Open közé terveznék a 
tokiói játékokat.

Az eredeti tervek alapján a 2021-es 
úszó-világbajnokságot Fukuokában 
július 16. és augusztus 1. között, az 
atlétikai vb-t Eugene-ban augusztus 
6-tól 15-ig tartanák, de a sportági szö-

vetségek készek tárgyalni a módosí-
tásról. Az idei tokiói olimpia július 
24-én kezdődött volna, és augusztus 
9-én ért volna véget, azonban a vi-
lágjárvány miatt a japán szervezők 
abban állapodtak meg a NOB-bal, 
hogy egy évvel elhalasztják. Az elne-
vezés marad Tokió 2020.

Bekerült a CFR kapusa 
az álomcsapatba
A labdarúgás statisztikáival 
foglalkozó whoscored.com 
honlap beválasztotta az Európa 
Liga idei álomcsapatába a 
Kolozsvári CFR litván kapusát, 
Giedrius Arlauskist. A román 
bajnoki címvédő Kolozsvári CFR 
nagyszerű szezont tud a háta 
mögött a második számú euró-
pai kupában, hiszen az Európa 
Liga egyenes kiesési szakaszá-
nak első fordulóját követően 
búcsúzott a kiírástól, a spanyol 
Sevilla idegenben szerzett 
több góllal ejtette ki a felleg-
váriakat. A csapat sikeréből 
oroszlánrészt vállalt Giedrius 
Arlauskis kapus, aki kiválóan 
védte a kolozsváriak hálóját a 
Rennes, a Lazio, a Celtic és a 
Sevilla ellen is, a whoscored.
com pedig beválasztotta a 
félbeszakadt idény legjobbjai 
közé. A whoscored.com statisz-
tikái szerint a 32 éves hálóőr 28 
védést mutatott be az Európa 
Liga idei szezonjában. Az EL 
álomcsapatát a Manchester 
United dominálja, hárman kép-
viselik a legjobb tizenegyben: 
Harry Maguire, Bruno Fernan-
des és Fred. Az Európa Liga 
álomcsapata (2019. augusztus 
19.–2020. március 12.): Giedri-
us Arlauskis (Kolozsvári CFR) – 
Silvan Widmer (FC Basel), Harry 
Maguire (Manchester United), 
Gernot Trauner (LASK), Bukayo 
Saka (Arsenal), Nicolo Zaniolo 
(AS Roma) – Fred (Manches-
ter United), Bruno Fernandes 
(Manchester United), Esteban 
Granero (Espanyol) – Umar Sa-
diq (Partizan Belgrád), Alfredo 
Morelos (Rangers).

Japánban újrakezdik 
a focibajnokságokat
Murai Micuru, a japáni labda-
rúgó-bajnokságokat szervező 
J. League elnöke bejelentette 
a koronavírus-járvány miatt 
felfüggesztett bajnokságok új-
raindulását. A tervek szerint a 
japán harmadosztály csapatai 
április 25-én lépnek pályára, 
a másodosztályú együttesek 
május 2-án, az élvonalbeliek 
május 9-én folytatják.

Cavani Argentínában 
köthet ki
Több európai élcsapat is 
szívesen látná támadósorá-
ban Edinson Cavanit, a PSG 
uruguayi válogatott csatára 
azonban a nyártól jó eséllyel 
Buenos Airesben folytatja fut-
ballkarrierjét – írta az argentin 
sportsajtó. A dél-amerikai 
ország médiája biztos benne, 
hogy a 33 éves játékos a Boca 
Juniorsban köt ki. Cavaninak 
június végén lejár a szerződé-
se, amely a Paris Saint-Ger-
mainhez köti, így akár ingyen 
távozhat francia csapatától, 
amelyhez 2013 júliusában szer-
ződött 63 millió euró fejében.
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Maradna a július-augusztusi olimpia

Leálltak az adogatásokkal
Egyénileg, otthon készülnek az asztaliteniszezők

A koronavírus-járvány terjedése, 
illetve a március közepén beve-

zetett szükségállapot miatt a Román 
Jégkorong-szövetség vezetőtestülete és 
a közgyűlés közös döntése értelmében 
törölték a romániai bajnokságot a fel-
nőtteknél, férfi aknál és nőknél egya-

ránt. Ez azt jelenti, hogy vége a szezon-
nak és a 2019–2020-as idénynek nem 
lesz bajnoka. A bajnokságot két hete 
függesztették fel, az alapszakasz élén 
a Galaci CSM állt, amely a 26 lejátszott 
meccse során csupán két vereséget 
szenvedett (73 pont). A második a Csík-

szeredai Sportklub volt, 30 meccsen 
72 pontot gyűjtve, míg a harmadik a 
Gyergyói Hoki Klub (31 meccs/62 pont). 
A negyedik a mindössze 24 meccset 
játszott Brassói Corona (50 pont), ötö-
dik a Bukaresti Steaua (30/37), hatodik 
a Sapientia U23 (33/21), míg az utolsó 

helyen a Bukaresti Sportul Studențesc 
található (36/0).

Az Erste Liga küzdelmeit már-
cius 11-én állították le végérvénye-
sen, megosztva az FTC-Telekom és a 
Sportklub lett a bajnok, míg a GYHK 
és az UTE a bronzérmes.

Törölték a romániai hokibajnokságokat




