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• Jótékonysági ese-
ményt hirdetett meg 
három erdélyi szurko-
lói csoport: április 9-én 
az épülő sepsiszent-
györgyi stadionban 
képzeletbeli futball-
mérkőzést rendeznek 
a Sepsi OSK és az FK 
Csíkszereda között. 
A belépők száma kor-
látlan, az összegyűlt 
pénzösszeget a székely 
városok megyei kór-
házainak továbbítják a 
szervezők.

SZÉKELYHON

A székelyföldi sportbarátok (és 
nem csak) a koronavírus-jár-
vány idején rendhagyó mó-

don támogathatják a csíkszeredai és 
a sepsiszentgyörgyi megyei kórház 
sürgősségi osztályainak munkakö-
zösségeit. „A csíkszeredai Lokálpat-
rióták, a sepsiszentgyörgyi Székely 
Légió foci és kosárlabda szurkolói, 
valamint a Transylvanian Fanatics 

közösen veszi fel a harcot a látha-
tatlan ellenséggel, együtt mutatva 
fel erejüket. Rendkívüli helyzetek, 
rendkívüli megoldásokat kérnek, így 
április 9-én megszervezzük az Első 
Székelyföldi Képzeletbeli Karitatív 
mérkőzést a Sepsi OSK és az FK Csík-
szereda között” – áll a karitatív kez-
deményezés felhívásában.

A fi ktív mérkőzés helyszíne az 
épülő sepsiszentgyörgyi stadion 
lesz, a belépők száma pedig korlát-
lan. A jegyek egységesen 15 lejbe ke-
rülnek és ezekből bármennyit lehet 
vásárolni a következő bankszámla-
számon: RO82 RNCB 0124 1153 3497 
0001 / ASOCIATIA SEPSI BC FANS 
/ SWIFT-kód: RNCBROBU.

A szervezők arra kérik az adomá-
nyozókat, a megjegyzés rovatban a 
„jegyár/bilete” kulcsszavakat tün-
tessék fel. Jegyeket egészen a mérkő-
zés napjáig lehet vásárolni, igénylés 

esetén virtuális belépőket is kiállíta-
nak.

„A támogatói jegyek értékével 
szolidaritásunkat és támogatásunkat 
szeretnénk kifejezni a csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház, valamint 
a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán 
Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 
munkaközösségeinek fáradhatatlan 
munkájukért. A begyűlt pénzössze-
get nekik ajánljuk fel” – olvasható a 
közleményben.

Tamás László „Egér”, a csíkszere-
dai Lokálpatrióták vezetője megkere-

sésünkre elmondta, hogy a szurkolói 
csoportok megegyeztek abban, hogy 
egyikük sem nyilatkozik a sajtónak 
ebben az ügyben, hiszen most nem 
a nyilatkozatok, hanem a tettek ideje 
van.  Más forrásból megtudtuk, hogy 
már nagyon sokan vásároltak jegyet 
az április 9-ei virtuális mérkőzésre, 
de pontos kimutatás még nincs az 
eladott jegyek számáról. Egyelőre 
ezernél nagyobb azon virtuális szur-
kolók száma, akik elküldték a szerve-
zőknek a jegyvásárlásról szóló banki 
tranzakció másolatát.

A szükségállapot végéig a férfi  
kézilabda másodosztály C cso-

portját vezető a Székelyudvarhelyi 
Szejke SK vezetősége felfüggeszti az 
együttes játékosainak megállapodá-
sát a klubbal.

A Székelyudvarhelyi Szejke SK 
hivatalos honlapján tette közzé: a 
koronavírus-járványra való tekintet-

tel, több konzultáció és megbeszé-
lés után úgy döntött, április 14-én a 
felnőtt sportolók szerződését felfüg-
geszti.

„Ez egybevág azzal, hogy a Ro-
mán Kézilabda-szövetség egyelőre 
a fenti dátumig felfüggesztett min-
den olyan tevékenységet az ország 
területén, amely a kézilabdával 

kapcsolatos. A járvány alakulá-
sától függően a vezetőség további 
döntést április közepén hoz majd 
arról, hogy hogyan tovább” – áll a 
közleményben.

A Szejke SK tagjai természetesen 
nem tartanak közös edzéseket, min-
denki egyénileg tartja szinten magát 
fi zikálisan.

G yulai Márton, az Európai Atléti-
kai Szövetség tanácsának tagja 

szerint Baji Balázs és Pars Krisztián 
számára is előnyt jelent a tokiói nyári 
olimpia elhalasztása.

Gyulai az M1 aktuális csatornán 
úgy fogalmazott, az Európa-bajnoki 
ezüst- és világbajnoki bronzérmes 
gátfutónak, valamint az olimpiai 
és kétszeres Európa-bajnok, illetve 
kétszeres világbajnoki ezüstérmes 
kalapácsvetőnek is kifejezetten jókor 
jött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) keddi döntése.

„Baji Balázs nagyon szerencsét-
len sérülésből tér vissza éppen. Alig 
egy esztendővel ezelőtt azt sem tud-
tuk, képes lesz-e még futni, most 
viszont a legjobb úton van, hiszen 
megint elindult, megint versenyez, 

és egyre jobb eredményeket pro-
dukál. Neki minden nap, amivel 
tovább tud készülni, egy ajándék 
és egy lehetőség” – fogalmazott 
Gyulai.

Hozzátette, Pars Krisztián térdét 
tavaly ősszel ismét megműtötték, 
ezért neki szintén előny, hogy a ko-
ronavírus-járvány miatt nem idén, 
hanem jövőre rendezik az ötkarikás 
játékokat.

„Jelezte, hogy annál jobb neki, 
minél tovább tud készülni. A vissza-
vonulás meg sem fordult a fejében, 
mert még nagyon sokat szeretne 
letenni az asztalra” – magyarázta 
Gyulai Márton, aki szerint nem a 
rosszat kell látni a NOB döntésében, 
hanem ki kell használni az ebben 
rejlő lehetőségeket. „Olyan helyzet-

ben van a világ sportja, amilyenben 
békeidőben, tehát világháborún 
kívül talán még soha. Bármennyire 
is fájdalmas nagyon sokaknak, azt 
gondolom, ez volt az egyetlen biz-
tonságos megoldás”.

A következő atlétikai világbajnok-
ságot az Oregon állambeli Eu gene-
ben rendeznék jövőre augusztus 
6-tól 15-ig, ám az Egyesült Államok 
Atlétikai Szövetsége már jelezte, 
hogy az olimpia elhalasztása miatt 
kész tárgyalni a módosításról.

Gyulai Márton közölte, egyelő-
re nem kaptak semmiféle jelzést a 
nemzetközi szövetségtől arra vonat-
kozóan, hogy a 2023-as budapesti vb 
kapcsán bármi is változna, szerinte 
maradni fog az augusztus 19. és 27. 
közötti időpont.

A Ferrari szerint 2021-re tolódhat 
a szezonzárás
Mattia Binotto, a Ferrari csapatvezetője szerint a Forma–1-es csapa-
tok nyitottak arra, hogy a megváltozott körülmények miatt kétna-
pos versenyhétvégéket rendezzenek és a szezont csak 2021 elején 
fejezzék be. Binotto a Sky Sport Italiának adott nyilatkozatában 
kiemelte, a versenynaptár átalakításával kapcsolatban a csapatok 
teljes szabadságot adtak a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) 
és a jogtulajdonos amerikai Liberty Mediának. „Ez azt jelenti, hogy 
több változásra számíthatunk. Például a versenyhétvégéket le lehet 
rövidíteni két napra” – fejtette ki, egyúttal hozzátette, ezáltal egyben 
sűríteni lehetne a programot. A 22 futamos Formula–1-es idény 
eredetileg március 15-én, az Ausztrál Nagydíjjal rajtolt volna, ám a 
járvány miatt az első nyolc viadalból hatot elhalasztottak, míg kettőt 
– az ausztráliai mellett a monacói hétvégét – töröltek. A szezon jelen 
állás szerint június 14-én, Kanadában kezdődik.

Három ország színeiben doppingolt
A budapesti székhelyű Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) hon-
lapja szerint nyolc évre szóló eltiltást kapott a román Cristina Iovu a 
doppingellenes szabályok megsértése miatt. A kétszeres Európa-baj-
nok a hosszadalmas – fellebbezésekkel tarkított – eljárási proce-
dúra lezárása nyomán kapta meg csak most a fegyelmi büntetését, 
amely megbukásának időpontjától, 2018 végétől érvényes. A 27 éves 
súlyemelőt háromszor érték doppingvétségen. Az első esetben a 
moldovai születésű Iovu 2012-ben, Londonban, szülőhazája színeiben 
nyert bronzot az ötkarikás játékokon a nők 53 kilogrammos kategóri-
ájában, utóbb azonban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megfosztotta 
őt érmétől. A következő évben – országváltást követően – már Azer-
bajdzsánt képviselve bukott meg egy doppingteszten. A 2018-as türk-
menisztáni világbajnokságon már aktuális hazájának, Romániának 
szerzett harmadik helyet lökésben az 55 kilósok súlycsoportjában, de 
a vébén adott mintájában megint tiltott szert találtak, ezért bűnhődik 
most a nyolc esztendőre szóló eltiltással.

• RÖVIDEN 

Van, aki számára előny az olimpia elhalasztása

Felfüggesztették a kézilabdázók szerződéseit

Képzeletbeli rangadóval segítenek
Összefogtak a székely szurkolótáborok

A szurkolócsoportok szolidaritá-
sukat és támogatásukat fejezik 
ki az egészségügyi dolgozók 
fáradhatatlan munkájáért

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI




