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Nyolc évre tiltották el 
Cristina Iovut súlyemelőt
Doppingvétség miatt nyolc évre 
tiltották el Cristina Iovut, Ro-
mánia válogatott súlyemelőjét. 
A budapesti székhelyű Nemzet-
közi Súlyemelő-szövetség (IWF) 
honlapja alapján a moldovai 
születésű, kétszeres Európa-bajnok 
immár másfél éve bukott meg a 
teszten – miután sárga-piros-kék 
színeket képviselve világbajnoki 
bronzérmes lett lökésben az 55 
kg-os súlycsoportban –, ezért a 
most meghozott jogerős ítélet is 
2018 év végétől érvényes. Az MTI 
beszámolójában emlékeztet rá, 
hogy a 27 éves súlyemelő harmad-
szor bukott meg a doppingteszten. 
Először a 2012-es londoni olim-
pián szerzett bronzérmet vonták 
vissza tőle. Azt még szülőhazája 
színeiben szerezte, majd egy évvel 
később Azerbajdzsánt képvisel-
ve szankcionálták doppingolás 
miatt. Jelenleg amúgy a koronaví-
rus-járvány miatt világszerte csak 
korlátozott doppingvizsgálatokat 
végeznek, ugyanakkor az amerikai 
doppingellenes ügynökséget irá-
nyító Travis Tygart már javasolta, 
hogy a tokiói olimpia halasztásával 
a részvételi jogokat is tisztázzák, 
mert előfordulhat, hogy egy idén 
még felfüggesztett versenyenge-
déllyel rendelkező versenyző jövőre 
már elindulhatna az ötkarikás 
játékokon.
 
Fehéroroszországot fi gyelik 
a futballszurkolók
A koronavírus-járvány miatt 
felfüggesztett futballbajnokságok 
következtében tíz országban is 
a fehéroroszországi labdarú-
gó-mérkőzéseket közvetítik, 
hiszen Európában már csak ott 
zajlik zavartalanul a sportélet. 
Az összecsapásokra szurkolók is 
bemehetnek, az illetékesek pedig 
egyelőre kitartanak amellett, 
hogy korlátozások nélkül szervez-
zék a belföldi sporteseményeket. 
Mindeközben világszerte egyre nő 
a Covid-19-cel fertőzöttek száma, 
és köztük van az olimpiai ezüst-
érmes iráni diszkoszvető, Ensan 
Hadadi is, aki az elhalasztott to-
kiói ötkarikás játékokon is érem-
esélyesként indulhatott volna. 
Pozitív lett a tesztje Rustu Recber-
nek, a török labdarúgó-válogatott 
egykori emblematikus kapusának 
is, miközben a Szatmárnémeti 
Olimpia labdarúgócsapatának 
egy volt csatára, a Spanyolország-
ban élő Avram Goia 61 évesen 
életét vesztette hétvégén korona-
vírus-fertőzés miatt.

Nem avatnak idén bajnokot a 
romániai jégkorongsportban, 
mivel a hazai sportszövetség 
törölte a koronavírus-járvány 
miatt felfüggesztett pontvadá-
szatokat.
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E redményhirdetés nélkül töröl-
ték a romániai felnőtt és U20-
as jégkorong-bajnokságokat. 

A sportág hazai szakszövetsége a 
koronavírus-járvány miatt elrendelt 
szükségállapot okán online megbe-
szélésen egyeztetett az érintett klu-
bokkal, akik bár nem közös egyet-
értésben, de végül meghozták azt 
a döntést, amelynek értelmében a 
felfüggesztett pontvadászatot nem 
fejezik be a Covid-19 terjedésének 
megfékezése utána sem.

„Nehezen született meg ez a dön-
tés. A Galac nagyon ellene volt, 
és mások is mellé szegődtek. A 
galaciak azt szerették volna, hogy 
őket kiáltsák ki bajnoknak. A szé-
kelyföldi hokitársadalom azonban 
összefogott, így nem hirdetnek 
bajnokot. Nem lett volna korrekt, 
mert még az alapszakasz sem járt 
le, így a galaciak mellett a Brassó-
nak, a Gyergyónak és nekünk, a 
Sportklubnak is matematikailag 
ugyanolyan esélyeink voltak a 
bajnoki címre” – mondta Hodos 
László, a Csíkszeredai Sportklub 
elnöke. A bajnokság felfüggeszté-
sekor a Galac állt az összetett élén 
73 ponttal – azt 26 lejátszott ösz-
szecsapáson gyűjtötte –, mögötte 

EREDMÉNYHIRDETÉS NÉLKÜL TÖRÖLTÉK A HAZAI JÉGKORONGBAJNOKSÁGOKAT

„Befagyasztott” hokiidény

Lemondtak a 2019–2020-as jégkorongidény folytatásáról

 » „Még az 
alapszakaszból 
sem játszot-
tak le számos 
mérkőzést, és 
az addigi ered-
ményeket azért 
nem lehetett 
volna fi gyelembe 
venni, mert nem 
egyforma számú 
mérkőzésen 
vannak túl a csa-
patok” – mondta 
Bereczky Szilárd, 
a Gyergyói HK 
menedzsere.

a Sportklub (72 pont/30 mérkőzés), 
a Gyergyói Hoki Klub (62/31) és 
Brassói Corona (50/24) volt a sor-
rend. A mezőnynek még a Steaua, 
a Sapientia U23 és a Bukaresti Spor-
tul Studențesc voltak a tagjai. Ho-
dos jelezte: arról nem tárgyaltak, ki 
képviselné Romániát a következő 
idényben a nemzetközi porondon, a 
Kontinentális Kupában.

„Ennek így kellett lennie, le kel-
lett zárni a bajnokságot. Nem is ér-
tettem eddig sem, hogy miért této-
vázott mostanáig a hokiszövetség. 
Az egész világon megállt a jégko-
rongélet, csak itt Romániában húz-
ták az időt az illetékesek. Itt nem 
volt opció az sem, hogy halasztjuk 
pár hetet, és folytatjuk a küzdel-

met” – mondta megkeresésünkre 
Bereczky Szilárd, a Gyergyói Hoki 
Klub sportmenedzsere. Hozzátette, 
az idegenlégiósok minden csapattól 
hazamentek, az edzések is leálltak. 
Sőt míg például fociban akár később 
is újra lehet kezdeni, a hokiban ez 
nem működik, hiszen a jeget is le-
olvasztották minden csarnokban. 
Óriási fölösleges pénzpazarlás lett 
volna ezeket hetekig, hónapokig 
üresen fenntartani. „Azzal a dön-
téssel is egyetértek, hogy nem hir-
dettek győztest, és nem állapítottak 
meg sorrendet: a romániai bajnok-
ságban még az alapszakaszból sem 
játszottak le számos mérkőzést, és 
az addigi eredményeket azért nem 
lehetett volna fi gyelembe venni, 
mert például nem egyforma számú 
mérkőzésen vannak túl a csapa-
tok. Például a Galac 24, mi pedig 31 
meccset játszottunk le. Hogy lehet-
ne így sorrendet kialakítani?” – fo-
galmazta meg a menedzser.

Eredményhirdetés nélkül zárult le 
a női bajnokság is, ahol a Csíkszere-
dai Sportklub, a Gyergyói Fox HK és 
a Bukaresti Triumf szerepeltek, de az 
U20-as bajnokságot is törölték, miu-
tán a korosztályos pontvadászatban 
egyetlen mérkőzést sem játszottak le 
a sportélet felfüggesztése előtt.

A román jégkorongbajnokságok 96 
éves történetében ez az ötödik idény, 
amikor nem hirdettek bajnokot. Az 
1942-es és az 1943-as bajnokág a 
háború miatt maradt el, 1939-ben 
és 1948-ban pedig az enyhe időjárás 
miatt nem tudták befejezni a bajnok-
ságot, mert akkor még nem voltak 
műjégpályák Romániában.
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A hazai vízilabda-bajnokságokhoz 
hasonlóan a március 10-e óta fel-

függesztett kosárlabda-bajnokságok 
sorsa is bizonytalan a koronavírus-jár-
vány miatt. Miközben a röplabda- és a 
jégkorongbajnokságok 2019–2020-as 
idényét törölték, addig a többi sportág 
még bízik abban, hogy a szükségálla-
pot feloldása után pótolni tudják az 
elmaradt mérkőzéseket, és közös meg-
egyezéssel tesznek pontot a „karan-
ténba zárt” versenyszezonra. A Román 
Kosárlabda-szövetség elnöke, Horia 
Păun videóüzenetben hangsúlyozta, 
hogy nehéz helyzet áll fenn, hiszen mi-
közben nem lehet előre tudni meddig 

tart még a koronavírus-járvány miatt 
elrendelt szükségállapot, a klubok 
pénzügyi bizonytalansága is kérdése-
ket vet fel a folytatásra nézve. „Akkor 
fogunk tudni megoldásokat keresni, 
amikor biztosra lehet tudni, hogy mi-
kor térhetünk vissza a pályára. Jelen-
leg minél több érintettel igyekszünk 
beszélni, hogy meglátásaikat és gond-
jaikat megismerjük” – mondta. Hoz-
zátette, online videókonferenciákat 
szerveznek a következő időszakban, a 
hónap végéig pedig elektronikus levél-
ben is várják a klubok és edzők kérdé-
seit és aggodalmait a hazai kosárlab-
dasporttal kapcsolatban. A csapatok 

eközben kényszerpihenőn vannak, 
beszámoltunk arról is, hogy több klub 
felfüggesztette a sportszerződéseit a 
szükségállapot idejére. A Nagyvára-
di VSK elnöke, Șerban Sere szerint 
amennyiben nem lesz lehetőség a 
megkezdett idényből hátralévő mér-
kőzéseket lejátszani, akkor bajnok-
avatás nélkül kellene törölni a pont-
vadászatot, és az aktuális mezőnnyel, 
gyakorlatilag újrastartoltathatnák a 
2019–2020-as kiírást ősszel. Hozzátet-
te, szerinte olyan megoldást nem lehet 
hozni, amellyel az összes csapat meg-
békél majd, de a végső szó minden-
képp a szövetségé lesz. (V. Ny. R.)

Bizonytalanság a kosárlabdázóknál

 » A Nagyváradi 
VSK elnöke, Șer-
ban Sere szerint 
amennyiben nem 
lesz lehetőség 
a mérkőzéseket 
lejátszani, akkor 
bajnokavatás nél-
kül kellene törölni 
a pontvadászatot.

 » KRÓNIKA

A Nemzetközi Labdarúgó-szövet-
séghez (FIFA) fordult a sportág 

hazai szövetsége (FRF) annak érde-
kében, hogy a nyári olimpia elha-
lasztása miatt az eredetileg terve-
zett kerettel vehessenek majd részt 
a jövőre rendezendő seregszemlén. 
Ismeretes ugyanis, hogy Románia 
U21-es válogatottja a tavalyi kor-
osztályos Európa-bajnokságon a 
legjobb négy közé jutott, amivel 

jegyet váltott a tokiói ötkarikás se-
regszemlére. A szabályzat szerint 
az olimpiai keretbe három játékos 
kivételével csak 1997. január 1. után 
született futballistákat nevezhettek 
volna idén, hogy megfeleljenek az 
U23-as kategóriának. „Tekintettel 
arra, hogy a nyári olimpiát jövőre 
halasztották, fontosnak tartjuk, 
hogy a szabályzatban megerősít-
sék, hogy az 1997-ben született já-
tékosok akkor is tagjai lehetnek a 
csapatnak, ha jövőre már túllépik 

az U23-as korosztály határait. A 
megerősítés megnyugvást jelen-
tene az érintett futballistáknak, 
hiszen pályafutásuk egyedi lehető-
ségeként várták a megmérettetést” 
– indokolta a kérést a Răzvan Bur-
leanu FRF-elnök által szignózott 
levél.

A Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság (NOB), mint ismeretes, múlt 
héten döntött úgy, hogy a korona-
vírus-járvány miatt jövőre halaszt-
ja a tokiói ötkarikás játékokat. Az 

újraütemezése folyamatban van, 
ugyanakkor a New York Times és az 
NHK japán közszolgálati csatorna 
egyaránt úgy tudják, hogy a már 
korábban is említett július 23. és 
augusztus 8-ai időszakban szerve-
zik majd jövőre. 

Mark Adams, a NOB szóvivője 
szombaton puszta spekulációnak 
nevezte az új időpontra vonatko-
zó híreket, lapzártánkkor viszont 
rendkívüli ülést tartott a NOB vég-
rehajtó bizottsága.

„Korosztályos” pontosítást kér Răzvan Burleanu a FIFA-tól
 » A megerősítés 

megnyugvást je-
lentene az érintett 
futballistáknak, 
hiszen pálya-
futásuk egyedi 
lehetőségeként 
várták a megmé-
rettetést” – indo-
kolta a kérést a 
Răzvan Burleanu 
FRF-elnök által 
szignózott levél.




