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AZ EDZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSÉÉRT LOBBIZIK A ROMÁN SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKE

Csobbannának az úszók
Az uszodák mihamarabbi újranyitását kéri Camelia Potec,
a hazai úszószövetség elnöke
a kormány illetékeseitől. A
lapunk által megszólaltatott
úszóedző csak június második
felétől lát esélyt arra, hogy
szabadtéri medencékben kis
csoportokban tudjanak újra
dolgozni.
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„Kiszáradt” az úszósport. A vízben végzett edzéseket nem lehet szárazon pótolni
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Camelia
Potec tizenöt
oldalnyi biztonsági intézkedést
sorolt fel az
egészségügyi
minisztériumhoz
címzett javaslatában, és bízik
benne, hogy ha
a civilek számára
nem is nyitják
meg az uszodákat, legalább a
leigazolt versenysportolók
visszatérhetnek
medencébe.

kalmazását. Ott fedett uszodában is
edzenek. A magyarok is edzenek, és
az ottani szabályozások sem tűnnek
túlzottan drasztikusnak, hiszen láttam gyermekeket edzeni úgy, hogy
8–10-en is voltak a medencében”
– mondta. Kiemelte, tizenöt oldalnyi biztonsági intézkedést sorolt fel
az egészségügyi minisztériumhoz
címzett javaslatában és bízik benne,
hogy ha a civilek számára nem is
nyitják meg az uszodákat, legalább a
leigazolt versenysportolók visszatérhetnek a medencébe.
A Krónika által megkérdezett
nagyváradi úszóedző, Illés Zsolt továbbra is arra számít, hogy csak a
készenléti állapot feloldása után,
június derekán kezdhetik újra a specifi kus edzéseket, és akkor is majd
csak szabadtéri medencében, kis
csoportokban készülhetnek majd.
„Többnyire kezdő csoportom van,
7–10 éves korosztályig. Náluk nem
akkora gond a kiesés, de 12–14 éves
kortól már problémásabb” – mond-

ta. A szárazföldi edzésprogramokat a
szakemberek úgy dolgozzák ki, hogy
az illeszkedjen az érintett sportoló
úszásneméhez, ugyanakkor a vízzel
való érintkezést semmi sem tudja
pótolni. „A siklást utánozni nem lehet” – mutatott rá, kiemelve, hogy
az úszók felkészülésének jelentős
része a medencékben zajlik. Emiatt
is számít arra, hogy az edzések újrakezdése után mért idők bizonyosan
elmaradnak majd a megszokottól.
Amíg ezt a gyermekek könnyedebben veszik, addig a felnőtt sportolók
esetében lelkileg megterhelő lehet,
ezért pszichológusok segítségét is
fontosnak tartaná. Érdeklődésünkre
elárulta, hogy az elmúlt két hónapot bezárva egy panellakásba ő sem
bírta volna könnyedén, de mivel
magánházban lakik, kerti munkával
és az edzéstervek kidolgozásával lekötötte magát. Hiányoztak viszont a
tanítványai. A sportág jövőjéről kérdezve jelezte: a távollét a víztől viszszaeséshez vezethet.

Tétmérkőzéseken rúgnak labdába Magyarországon
» KRÓNIKA

T

öbb mint két hónap után ismét tétmérkőzést rendeznek a magyar labdarúgó-élvonalban, és miközben a Ferencváros bepótolja a Debrecen ellen
korábbról elhalasztott összecsapását
(romániai idő szerint 16.55 óra) az NB
I-ben, addig a Magyar Kupa elődöntőinek első találkozóit is megejtik szombaton. Utóbbi sorozatban Mezőkövesd–Mol Fehérvár (19 óra, M4 Sport),
MTK (NB II-es csapat)–Honvéd (21.05,
M4 Sport) párosítás szerint játszanak.
A székesfehérváriak csapatkapitányának, a szezon végén visszavonuló
korábbi többszörös válogatott Juhász
Rolandnak pályafutása utolsó hónapját jelenti az elkövetkezendő időszak,
hivatalos honlapjukon pedig hangsúlyozta: újabb serleget szerezve zárná
le labdarúgói karrierjét. „Jelen állás
szerint akár még a bajnoki cím megszerzésére is van esélyünk a Magyar
Kupa mellett. Első körben azonban
most csak a kupára koncentrálunk,
hiszen az első feladatunk a következő
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„Mindenki
készen áll, és
ki van éhezve a
futballra” – idézte
Juhász Rolandot a
Molfehervarfc.hu.

napokban az lesz, hogy kiharcoljuk a
döntőbe jutást. Addig a Ferencváros
is bepótolja az elmaradt meccseit,
szóval amikor ismét bajnokin lépünk
majd pályára, már pontosan látni fogjuk, mekkora is a ledolgozandó hátrányunk. Bízom a csapatban, mindenki
készen áll és ki van éhezve a futballra”
– idézte a játékost a Molfehervarfc.hu.
Hozzátette, ugyanolyan lelkesedéssel
jár az edzésekre, mint korábban, és a
tétmeccseket is izgatottan várja. „Szerencsére semmilyen sérülés nem nehezíti a dolgomat, úgyhogy biztos, hogy
a maximumot tudom kiadni magamból az utolsó egy hónapomban. Reálisan látom a helyzetemet, ez az időszak
már nem arról kell hogy szóljon, hogy
az összes meccsen 90 percet játsszak.
Ettől függetlenül bízom benne, hogy
segíteni tudok még a csapatnak, és
sikeres hetek várnak ránk” – mondta
Juhász Roland.
Az elmúlt napokban rendre felkészülési mérkőzéseket játszottak a magyarországi csapatok, ezeken a fehérváriak szatmári játékosa, Adrian Rus is

pályára léphetett, és bevallása szerint
arra törekszik, hogy minél hamarabb
formába lendüljön korábbi sérülése
és a kényszerszünet után. Cáfolta azon
híreszteléseket, amelyek alapján távozni szeretne a csapattól. Kiemelte:
sorsa természetesen a szakmai stáb kezében van, de mindent megtesz azért,
hogy lehetőséget kapjon a folytatásra.
Az NB I-es bajnokságban a Fehérvár
a kényszerszünet előtt lejátszotta az
összes 25 mérkőzését, amely során 50
pontot gyűjtött. Ez jelenleg a tabella
második helyéhez elegendő, előtte a
két találkozóval kevesebbet játszott
Ferencváros 53 ponttal vezet. A székesfehérváriak kupameccse minden
bizonnyal kiélezett lesz szombaton,
hiszen azzal a Mezőkövesddel játszanak, amelyik 45 ponttal harmadik a
bajnokság összetettjében. A Fradi az
Újpest elleni idegenbeli mérkőzését az
NB I-ben szerdán pótolja be, a pontvadászat 26. fordulóját pedig jövő hétvégén rendezik. A pontvadászatból nyolc
forduló maradt hátra. A mérkőzéseket
zárt kapuk mögött rendezik.
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ngedjék vissza a gyermekeket
és a fi atalokat az uszodákba
– kéri Camelia Potec, a hazai
úszószövetség elnöke a kormány illetékeseitől, a sportminiszternek és
az egészségügyi tárcavezetőnek pedig konkrét javaslatokat is kidolgozott, amelyek alapján újraindítaná
a tevékenységet. Ismeretes ugyanis,
hogy a szükségállapot feloldása óta
csak az olimpiai keret tagjai kezdhették el a munkát az izvorani-i
edzőtáborban, több versenysportoló és az utánpótlás képviselői
viszont továbbra sem tudnak megfelelően edzeni. Az athéni olimpiai
bajnok egykori úszó az Agerpres
hírügynökségnek nyilatkozva figyelmeztetett, ha további kihagyásra kényszerülnek a fiatalok, akkor
egy generációnyi úszó vesződhet
el, mert ez az az időszak, amikor az
izomzatuk fejlődik, és azt az úszáshoz kellene igazítaniuk. Tapasztalata szerint három hét kiesés két hónapnak felel meg, de ha hat egymás
utáni héten nem edzenek medencében, az féléves kihagyást jelen a
sportág képviselői számára. „Nem
mondhatjuk azt, hogy az úszás
nem biztonságos, amikor mindenhol máshol már engedélyezték.
Ezért is javasoltam az olaszországi
és spanyolországi szabályzások al-
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Elmarad idén a kolozsvári
sportfesztivál
Elmarad idén a kolozsvári sportfesztivál, a június 11–14-ére
tervezett eseményt jövőre pótolják.
A szervezők hangsúlyozzák, hogy a
járvány és a hatósági korlátozások
miatt nincs lehetőségük megrendezni a több sportágat népszerűsítő
fesztivált, ugyanakkor terveik szerint jövőre a sportolók versenynaptárához igazodva pótolják a három
éve útnak indított kezdeményezést.
A sportfesztiválon, mint ismeretes,
a teniszező Simona Halep újfent
bemutató mérkőzést játszott volna,
de egy futballgálát is terveztek
Adrian Mutu és barátai részvételével. Az eseményre megvásárolt
belépők jövőre is érvényesek lesznek, ugyanakkor harminc napon
belül átválhatóak utalványra – a
Movement Team más rendezvényeire –, és az új időpont bejelentése
után pedig egyénileg orvosolják az
esetleges visszaigényléseket.
Olimpia: további halasztásra
nincs lehetőség
Thomas Bach, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság elnöke szerint,
ha a koronavírus-járvány miatt
jövőre sem lehet megrendezni az
idén nyárról elhalasztott tokiói
nyári játékokat, akkor később már
nem is fogják. „Nem lehet minden
évben az összes nagy sportszövetség nemzetközi versenynaptárát
megváltoztatni. Nem lehet a sportolókat bizonytalanságban tartani”
– mondta a BBC-nek. Az elnök
ugyanakkor jelezte, a NOB eltökélt
abban, hogy megtartják jövőre a
játékokat, még azzal együtt is, hogy
készülni kell különböző forgatókönyvekre, például versenyzők
karanténjára. „Hogy mit jelenthet
ez egy olimpiai falura nézve? Most
tekintjük át a különböző forgatókönyveket. Ez óriási feladat, mivel
olyan sok eshetőség van, amelyet
nem könnyű előre látni. Ha majd
világos képünk lesz arról, hogyan
fog kinézni a világ 2021. július 23án, akkor meghozzuk a megfelelő
döntéseket” – hangsúlyozta.
Rúdugrógála autós moziban
Egy autós moziban méri össze tudását a három legjobb német férfi
rúdugró Düsseldorfban – számolt
be a MTI. A június 12-én rendezendő eseményen a világbajnok
Raphael Holzdeppe mellett Bo
Kanda Lita Baehre és Torben Blech
vesznek részt. A nézők kocsijukból
figyelhetik a versenyzőket, akik zenei motivációt is kapnak majd. „Azt
hiszem, ez a verseny egy valódi
különlegesség és látványosság lesz.
Nem hiszem, hogy rendeztek volna
korábban autós moziban rúdugrást” – nyilatkozott Lita Baehre. A
düsseldorfi már a harmadik speciális rúdugró-verseny lesz a koronavírus-járvány idején, ugyanakkor
a Nemzetközi Atlétikai Szövetség
(WA) a héten már bejelentette,
hogy legrangosabb sorozatát, a
Gyémánt Ligát augusztus közepe
és október közepe között fogják
megrendezni. Számítanak arra,
hogy nem lehetnek majd nézők, de
Sebastian Coe, WA-elnök szerint
kompromisszumot kell kötniük
annak érdekében, hogy a sportolók
újra versenyezni tudjanak.

