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Aranylabdás nélkül marad
a 2020-as esztendő
Az Aranylabdát odaítélő France 
Football szaklap úgy döntött, hogy 
idén nem osztják ki az elismerést. 
A francia lap tegnap azzal indo-
kolta a sporttörténelmi döntést, 
hogy a koronavírus-járvány miatt 
félbeszakadt, majd speciális 
körülmények között folytatódó 
idényben nem lehet reális döntést 
hozni. Az Aranylabdát 1956 óta 
először nem fogják átadni. Tavaly 
a Barcelona argentin támadója, 
Lionel Messi kapta a díjat a férfi -
mezőnyben, míg a nők közül az 
amerikai Megan Rapinoe-t válasz-
tották a szezon legjobbjává.
 
Lezárult a spanyol
élvonalbeli bajnokság
Lezárult Spanyolországban az 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
2019–2020-as idénye, amelynek 
végén a Real Madridé lett az elsősé-
gért járó serleg. Mellett az ezüstér-
mes Barcelona és a bronzérmes At-
lético Madrid, továbbá a negyedik 
helyen záró Sevilla indulhatnak a 
Bajnokok Ligája következő idényé-
ben. Mögöttük sorrendben az 5–7. 
helyen végző csapatok, a Villarreal, 
a Real Sociedad és a Granada az 
Európa Ligában lépnek majd pályá-
ra, a Leganés, a Real Mallorca és 
az Espanyol kiestek. Az idény gólki-
rálya a Barcelona 33 éves klasszisa, 
Lionel Messi lett 25 találattal. Az 
argentin sztár sorozatban negyed-
szer, összességében pedig rekordot 
jelentő módon hetedszer ünnepel-
het gólkirályi címet a La Ligában. 
Az európai élbajnokságok közül 
még Angliában és Olaszországban 
játszanak. A korábban befejeződött 
német Bundesligát, mint isme-
retes, a Bayern München nyerte, 
míg Franciaországban a korona-
vírus-járvány miatt még tavasszal 
befagyasztották a szezont.
 
Kétkedően várják az olimpiát
a japánok
Egy felmérés szerint a japánok 
hetven százaléka ellenzi, hogy 
jövőre megtartsák az idén nyár-
ról elhalasztott tokiói olimpiát 
és paralimpiát. A Kyodo japán 
hírügynökség vasárnap közzétett 
országos közvélemény-kutatása 
szerint a válaszadóknak csupán 
23,9 százaléka helyeselné, ha a 
fővárosban jövő nyáron sor kerülne 
az ötkarikás játékokra. A megkér-
dezettek 36,4 százaléka azt mond-
ta, hogy ismét el kellene halasztani 
az olimpiát, 33,7 százalék szerint 
pedig törölni kell azt. A többség ezt 
azzal indokolta, hogy szerintük a 
koronavírus-járvány a közeljövő-
ben még nem lesz megfékezhető. 
A pénteken indult háromnapos 
telefonos felmérésben részt vettek 
44,1 százaléka úgy vélekedik, hogy 
nézők nélkül vagy korlátozott 
nézőszámmal kell megrendezni 
a versenyeket, mérkőzéseket. 
Beszámolójában a MTI emlékeztet 
rá, hogy az eredetileg idénre ter-
vezett tokiói olimpiát márciusban 
halasztották el a 2021. július 23. 
és augusztus 8. közötti időszakra. 
A japán szervezők ragaszkodnak a 
jövő nyári dátumhoz, de az erede-
tileg tervezetthez képest jelentősen 
csökkentett költségvetéssel akarják 
megtartani az eseményt.

Hatra nőtt a Kolozsvári CFR 
élvonalbeli labdarúgócsapatá-
nál a koronavírus-fertőzöttek 
száma, miután tegnap további 
két játékos és a szakmai stáb 
három tagjának lett pozitív a 
tesztje. Az együttesnél csütörtö-
kön újra elvégzik a vizsgálato-
kat, a hétvégi bajnoki mérkőzé-
sük sorsa pedig az újratesztelés 
eredményétől függ.
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A Kolozsvári CFR élvonalbeli 
labdarúgócsapata további 
két játékosának és a szakmai 

stáb három tagjának lett pozitív a 
koronavírustesztje azt követően, 
hogy hétvégén egyik középpályá-
suk, a 28 éves Adrian Alexandru 
Păun szervezetében kimutatták a 
Covid–19 jelenlétét. A kerettago-
kat is utóbbi megfertőződése miatt 
teszteltek le újra tegnap, az eredmé-
nyek alapján pedig a lengyel kapus, 
Grzegorz Sandomierski és a horvát 
középpályás, Damjan Djokovic is 
megfertőződött Dan Petrescu edző 
együtteséből, ugyanakkor a máso-
dedző Costin Curelea, az erőnléti 
edző Cristian Dragotă és a kapu-
sedző Cristian Moldovan tesztje 
is pozitív lett. Az érintetteket már 
szombat óta elkülönítették. Csütör-
tökön újratesztelik őket, és az akko-
ri eredményektől függően döntet-
nek a fellegváriak soron következő 
mérkőzésének sorsáról. „Egyelőre 
még nem beszélhetünk a Botoșani 
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Féltucat fertőzött a CFR-nél

Bizonytalanság a jégen. Augusztus derekán rendeznének tornát a gyergyóiak
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újratesztelik 
őket, és az 
akkori eredmé-
nyektől függő-
en döntetnek 
a fellegváriak 
soron következő 
mérkőzésének 
sorsáról.

elleni találkozójuk elhalasztásáról, 
megvárjuk a csütörtöki tesztek ered-
ményét” – mondta Justin Ștefan, a 
Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) főtit-
kára az Agerpresnek.

A CFR, mint ismeretes,  szomba-
ton nem tudta lejátszani az FCSB el-
leni bajnoki mérkőzését a felsőházi 
rájátszás nyolcadik fordulójában. 
Azt július 28-án vagy 29-én pótolhat-
ják, de mindeközben a Craiova az 
eredeti tervek szerint pályára lépett 
vasárnap este Botoșani-ban, ahol 
2-0-ás sikert aratva négy pontra 
növelte előnyét a járvány által meg-
viselt Szamos-partiakkal szemben. 
Két fordulóval a playoff  vége előtt 
a Craiovának 44, a CFR-nek 40, az 
Astrának 33, a Botoșani-nak 29, az 
FCSB-nek 28, a Medgyesnek pedig 
25 pontja van.

A bajnoki címre már csak a Craio-
vának és a Kolozsvári CFR-nek ma-
radt esélye, a fellegváriak viszont 
hátrányba kerülhetnek, amennyi-
ben az újratesztelés megerősíti a teg-
napi eredményeket, és a hajrában 
nem számíthatnak kulcsembereikre 
a pályán. A craiovaiak elnöke, So-
rin Cârțu viszont nem így látja, még 
hétvégén hevesen kifakadt az egyik 
sportcsatornán, mert szerinte fe-
leslegesen halasztották el a kolozs-
váriak FCSB elleni mérkőzését, és 
a játékos felelőtlenségéről beszélt. 
Javasolta egyébként a pontvadászat 
befagyasztását is, ugyanakkor azt a 
LPF főtitkára már leszögezte, hogy 
a pályán fognak bajnokot avatni a 
Liga 1-ben. A történtek kapcsán a 
CFR még vasárnap kora este kiadott 
egy közleményt, hangsúlyozva, 
hogy mindvégig betartották a jár-

ványügyi előírásokat, és mindent 
elkövettek annak érdekében, hogy 
elkerüljék a fertőzést. „Megdöbben-
tett viszont egyesek álszentsége és 
aljassága. Azoké, akik nemrég még 
elutasították a gondolatát is annak, 
hogy befagyasszák a bajnokságot, 
most viszont ötpercenként előáll-
nak ezzel a kéréssel. Mint a hiénák, 
akik a ragadózók által hátrahagyott 
maradékból falatoznak. (…) Úgy 
véljük, hogy egyes egykori legendák 
nyilatkozatai teljesen sportszerűtle-
nek” – olvasható a nyílt levélben. 
A kolozsváriak emlékeztettek arra 
is, hogy amíg ők álltak az összetett 
első helyén, következetesen a pont-
vadászat folytatása mellett szólal-
tak fel, mert „a bajnoki mezen nem 
ejthet foltot hazugság, álszentség és 
gyávaság.”

A hazai élvonalbeli bajnokság-
ban, mint már beszámoltunk róla, a 
CFR-t és a Dinamót érinti leginkább 
a koronavírus. Amíg a kolozsváriak 
a bajnoki cím sorsát bukhatják el 
keretük meggyengülése okán, addig 
a tíz fertőzött játékost számláló bu-
karesti piros-fehérek az alsóházban 
kieső helyen állnak. Őket ma teszte-
lik újra, Justin Ștefan pedig tegnap 
közösségi oldalán reagált a szurko-
lók „szidalmaira és fenyegetésire”. 
Hangsúlyozta: ameddig objektívan 
bizonyítani nem lehet a klub fele-
lősségét a Covid–19 megjelenésére a 
csapatnál, addig elutasítja azt a for-
gatókönyvet, hogy a csapat bármely 
meccsét is elveszítse a zöldasztalnál. 
A bukarestieknek eddig három elma-
radt mérkőzésük van a playoutban, 
tíz forduló után 21 ponttal az utolsó 
előtti helyen állnak.
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Rangos – sőt a női jégkorong hazai 
történetében páratlan szintű – tor-

nával indította volna a szezont a gyer-
gyószentmiklósi Fox Hockey Klub. Ha 
lesz is valami ebből, nem az lesz, amire 
készültek – mondta el Laczkó Leven-
te, a csapat menedzsere. A koronaví-
rus-járvány miatt nem lehet szó arról, 
hogy a tornára bejelentkezett kanadai, 
amerikai és más országokból várt csa-
patok ideutazhassanak.

Egyelőre nem zárták ki teljesen a 
torna megrendezését. Jelen elkép-
zelés szerint a három romániai csa-
pat, azaz a Csíkszeredai Sportklub, a 
Bukaresti Triumf és a házigazda Fox 
Hockey találkozik Gyergyószentmik-
lóson, a nemzetközi jelleget pedig a 
bulgáriai női válogatott szereplése 
adná. Ha megrendezhetik, akkor 
augusztus 14–16. között lesz. A „ha” 
szócska és a feltételes mód Laczkó 
Levente csaknem minden monda-
tában benne van, a járványhelyzet 
miatt minden bizonytalanabb, mint 
egy éve. Tehát ha lehetséges lesz, ak-
kor októberben a második székely-
földi női jégkorongtornát is meg-
rendezik a gyergyóiak a két székely 
csapat és magyarországi vendégek 
részvételével.

A gyergyói lányok már újrakezdték 
az edzést, az erőnléti felkészülés Lacz-
kó-Szabó Zsuzsanna és Sütő Örsi ve-
zetésével zajlottak, mostantól pedig a 
csapat edzőjévé kinevezett Antal Zsolt 
irányítása mellett készülnek. Ami még 
biztosnak látszik, az nem pozitívum: a 
Fox Hockey azt tervezte, hogy a követ-
kező szezontól benevez a magyaror-

szági jégkorongbajnokságba, de erről 
a jelenlegi helyzetben jobbnak látták 
lemondani.

Újdonság még a „rókalányoknál”, 
hogy a tavalyi keretből hárman kül-
földre távoztak: Nadina Niciu és Ana 
Voicu Finnországban kapott szerző-
dést, Sonia David pedig Svédországba 
igazolt a következő egy évre.

Felborította a gyergyói terveket a járvány

 »  A Fox Hockey 
lemondott arról, 
hogy benevezzen 
a magyarországi 
jégkorongbaj-
nokságba.




