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Pont egy évet halasztódik
a tokiói olimpia
A Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság (NOB) tegnap hivatalosan is 
bejelentette a koronavírus-járvány 
miatt idén elhalasztott tokiói nyári 
játékok új időpontját, amely a ko-
rábbi sajtóértesüléseknek megfele-
lően a jövő év július 23. és augusz-
tus 8-ai időintervallumra esik. Ez 
azt jelenti, hogy kereken egy évet 
halasztják, hiszen idén július 24-én 
kezdődött volna a seregszemle, és 
augusztus 9-ig tartott volna. Ezzel 
párhuzamosan a paralimpia is egy 
évet csúszik: jövőre augusztus 24. 
és szeptember 5. között rendezik, 
elnevezésében viszont a nyári 
olimpiáéhoz hasonlóan változat-
lanul a 2020-as évmegjelölés fog 
szerepelni. A NOB tegnapi közle-
ménye alapján a döntést három 
fő szempont alapján hozták meg, 
nevezetesen hangsúlyt fektettek a 
sportolók és a résztvevők egész-
ségének védelmére, továbbá a 
sportágak és a versenyzők érde-
keinek védelmére, mint ahogyan 
a nemzetközi versenynaptárat is 
fi gyelembe vették. Szerintük az 
új időpont elegendő időt ad az 
egészségügyi hatóságoknak és a 
játékok szervezőinek, hogy meg-
küzdjenek a koronavírus-járvány 
következményeivel, és a minimum-
ra csökkenthető a halasztás miatti 
zavar a nemzetközi sportnaptár-
ban. Hangsúlyozzák: ezzel elég idő 
marad a még hátralévő kvalifi ká-
ciós versenyek megszervezésére is. 
A NOB bejelentésével egy időben 
a Nemzetközi Atlétikai Szövetség 
is jelezte, hogy új időpontot keres 
az amerikai világbajnokságnak, 
amelyet a kialakult helyzet miatt 
2021 augusztus eleje helyett 2022-
ben fognak megrendezni. A vizes 
sportágakat tömörítő nemzetközi 
szervezet (FINA) szintén átütemezi 
a jövő nyári fukuokai világbajnok-
ságát, amely eredetileg jövő év 
július 16. és augusztus elseje között 
lett volna.
 
Szabad kezet kapnak
a futballszövetségek
Michele Uva, az Európai Lab-
darúgó-szövetség (UEFA) olasz 
alelnöke tegnap garantálta, hogy 
minden egyes országos futballszö-
vetség önállóan dönthet a saját 
bajnokságai sorsáról, így arról is, 
hogy mely csapatokat delegálják 
az európai kupákra, melyek esnek 
ki alsóbb osztályba – adta hírül az 
M4 Sport honlapja az A Bola por-
tugál sportlap értesülései alapján. 
„Minden egyes szövetség megkap-
ja a szabadságot és szuverenitást, 
hogy döntsön a saját bajnokságá-
ról. Meghatározhatják a maguk 
által jónak vélt dátumokat, illetve 
megfelelő szakmai megfontolások 
alapján meghozhatják a végleges 
döntést a bajnok kilétéről, illetve 
a feljutókról és kiesőkről. Az UEFA 
megállapít egy dátumot, hogy a 
nemzeti szövetségek megadják a 
listáját azoknak a csapatoknak, 
amelyek a következő európai 
kupákban indulnak” – mondta 
a sportvezető. Az UEFA, mint 
ismeretes, jövőre halasztotta az 
idei Európa-bajnokságot, a konti-
nentális klubtornák döntőit pedig 
ugyancsak átütemezik egy későbbi 
időpontra.

A koronavírus-járvány miatt 
elrendelt szükségállapot a 
technikai sportokat is „karan-
ténba zárta”. A szatmárnémeti 
terepmotoros, Gyenes Emánu-
el jelenleg csak otthonában 
tud készülni, a válság pedig 
bizonytalanná tette mind az 
idei szezont, mind a jövő évi 
Dakar-részvételt.

 »  VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

H azai és nemzetközi szinten 
sorra jelentik be az újabbnál 
újabb versenyek elhalasz-

tását, és ez alól nem jelentenek 
kivételt a technikai sportok sem. 
Várakozásra kényszerültek így a 
pilóták is, köztük Románia leg-
eredményesebb terepmotorosa, 
a szatmárnémeti Gyenes Emánu-
el, „Mani” is, akinek bevallása 
szerint lassan telnek a napjai az 
szükségállapot idején. „Motoroz-
ni nem lehet, kimenni nem lehet. 
Itt, a garázsnál teszek-veszek. Csi-
nálom a motoromat. Ezt-azt, amit 
akarok újítani rajta. Semmi más, 
sajnos” – mondta a Krónikának. 
Jelezte, hogy már nagyon érzi a 
motorozás hiányát, erőnlétileg 
ugyanakkor igyekszik otthoni fel-
készüléssel fi tten tartania magát. 
„Az a baj, hogy nem tudom, mi 
lesz ebből a szezonból. Lesznek-e 
versenyek, vagy sem. Ha lesznek 
is, valószínűleg az csak az év má-
sodik felében, ősztől. Én próbálom 
formában tartani magam. Persze 
valószínűleg gyengültem már, de 
amikor már fogom tudni, mikor 
lesz lehetőség újra versenyezni, 
akkor arra komolyan felkészülök. 
De én nagyon kevés esélyt látok 
arra, hogy ebben az évben még 
lesz valami belőle” – ecsetelte.

Még nagyon távoli ugyan a jövő 
évi Dakar Rali, de az aktuális 
helyzet óhatatlanul is érinti mind 
a versenyzők felkészülését, mind 
azok támogatói rendszerét. „Erről 

A JÁRVÁNY BIZONYTALANNÁ TETTE GYENES EMÁNUEL JÖVŐ ÉVI DAKAR-SZEREPLÉSÉT

„Garázsba zárt” technikai sportok

Szervizelés. Mintegy három hónapja még a Dakar Ralin szerelhette motorját Gyenes Mani

 » „Ha valaki 
megkérdezte vol-
na tőlem, hogyan 
látom következő 
Dakaromat, azt 
mondtam volna, 
hogy minden 
sínen van, és biz-
tos részt veszek 
rajta. Na, most 
minden felbo-
rult” – mondta 
Gyenes Mani.

nem is tudok mit mondani. Majd 
amikor ennek vége lesz, beszélek 
majd a támogatóimmal arról, hogy 
mi legyen. Utána választ várunk a 
szervezőktől is arra, hogy mi lesz 
a menete. Ezek még egy olyan dol-
gok, amelyeket elképzelni sem tu-
dok. Szerintem nagyon sokan így 
vannak ezzel” – mutatott rá Mani. 
Mindezt egy olyan Dakar után, 
amelyet kategóriagyőztesként zárt 
januárban, és szinte végig az élen 
motorozott a szervizcsapat nélküli-
ek mezőnyében. Bajnokként joggal 
remélhetett nagyobb támogatást 
és könnyebb felkészülést a követ-
kező versenyre, és lapunknak el 
is ismerte, hogy a járvány európai 
kitörése előtt még jómaga is bizto-
sítva érezte az szezonját. „Ha va-
laki megkérdezte volna tőlem, ho-
gyan látom következő Dakaromat, 
azt mondtam volna, hogy minden 
sínen van, és biztos részt veszek 
rajta. Na, most minden felborult. 
Nagyon sokat gondolkodtam eze-
ken a dolgokon, de most nincs is 
az a pillanat, amikor felhívhatnék 
egy támogatót, hogy mit hogyan 
csináljunk. Előtte megvoltak a ter-
veink, de most minden stagnál” 
– mondta a terepmotoros, akinek 
több előre betervezett versenye is 
halasztódott a járvány miatt.

Indult volna idén is a magyar or-
szágos bajnokságon, de egyelőre 
ott is felfüggesztették a versenyeket. 
Augusztus végén egy nagyon erős, 
hatnapos olaszországi viadalon vett 
volna részt. Azt épp Lombardiában, 
a járvány olaszországi gócpontjában 
rendezték volna, így nem meglepe-
tő, hogy az idei kiírást törölték. „Vol-
tam már többször is, épp ma (szerk. 
megj.: tegnap) mondták, hogy az 
egész le van fújva, és csak jövőre 
rendezik meg” – mondta. Itthon jú-
lius végén kellene rendezzék a Red 
Bull Romaniacs viadalt, és bár ezzel 
kapcsolatban Mani még nem kapott 
hivatalos információkat, szerinte azt 

sem fogják megtartani, mert nagyon 
nagy előkészületeket igényel. „Már 
most, ezekben a hetekben a pályán 
kellett volna dolgozniuk, ezért ha 
a járvány kinyúlik, várhatóan nem 
lesz idő megszervezni. Nagyon sok 
minden a feje tetejére állt” – állapí-
totta meg.

Úgy érzi, másfél hónapra lesz 
majd szüksége ahhoz, hogy felké-
szüljön a versenyzésre, és fi zikailag 
elérje a csúcsformát. „Függ attól is, 
hogy mikor történik, tudunk-e mo-
torozni, az időjárás megengedi-e. 
Augusztusban nem nagyon ren-
deznek versenyeket, mert nagyon 
meleg van, de most ha pont akkor-
ra helyreáll a rend, valószínűleg be 
fogják zsúfolni a versenyeket arra 
az időszakra, hogy ne legyen nagy 
kiesés, de normális körülmények 
között olyan melegben már nem 
szoktak versenyeket rendezni” – 
mondta. Érdeklődésünkre jelezte, 
nincs olyan motorosszimuláció, 
ami bezártság idején pótolná az 
edzést, de mentálisan úgy érzi, 
hogy nincs problémája. „A fi zikai 
edzések estek vissza nagyon” – 
mondta, hozzátéve, hogy szeren-
csére az idei Dakart még a járvány 
nem érintette, és így sikerült „le-
nyomnia”.

Gyenes, mint ismeretes, a tavalyi 
Dakar Ralin úgy rajtolt el, hogy alig 
pár hónappal előtte műtéti beavat-
kozást igénylő balesetet szenvedett, 
de akaratereje mégis arra ösztönöz-
te, hogy a fájdalmakat leküzdve a 
lehető leggyorsabban felépüljön a 
motorozáshoz. Felmerült bennünk 
a kérdés, hogy ezen tapasztalat 
mentálisan a segítségére lehet-e je-
len helyzetben is. „Nem. Akkor tel-
jesen más problémáim voltak pszi-
chésen. Akkor csak engem érintett, 
most viszont tudom, hogy abszolút 
mindenki a világon ugyanebben a 
helyzetben van, más versenyzők 
sincsenek előnyben velem szem-
ben” – mutatott rá.
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Tervezés a folytatás reményében

A technikai sportokat felügyelő romániai szakszövet-
ség áprilisra is meghosszabbította a versenyrendezési 
tilalmat, az elmaradt futamok pótlásáról pedig majd 
csak a szükségállapot feloldása után fognak egyeztetni. 
Elhalasztották az európai ralibajnokság rajtját is, azon 
sorozatét, amelynek mezőnyében a román bajnok, 
Simone Tempestini is érintett. A kolozsvári csapat 
pilótája korában közleményben hangsúlyozta, hogy bár 
jelenleg az emberek gondolatait nem az idei sportese-
mények foglalkoztatják, a pilóták szenvedélyét és álmait 
a jelenlegi helyzetnek sem kell megfékeznie. Ezért is 
tartotta fontosnak, hogy terveik mellett kitartsanak, így 
változatlanul reméli, hogy a kontinentális bajnokságban 
– ahol idén először vehetne részt az összes futamon 
– élen zár majd az U28 alattiak kategóriájában, és az 
abszolút összetettben is nyerni fog. A portugál, spanyol, 
lett, lengyel, olasz, cseh, ciprusi és magyar futamokat 
számláló sorozat március 25-én rajtolt volna, de a koro-
navírus-járvány miatt szeptembere halasztották az első 
viadalt. A verseny szervezői által hétvégén kiadott új 
tervezet szerint május végén Lettországban kezdenének 
és decemberben, a Kanári-szigeteken zárulna a sorozat.




