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15.30 Sznúker, világbajnokság, Sheffield (Eurosport 1)
18.30 2. Liga: Rapid–FC Argeș (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
20.00 Premier League: Watford–Manchester City (Eurosport 1 Ro)
20.30 Serie A: Atalanta–Bologna (Digi 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
21.00 2. Liga: Turris–Petrolul (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Plus)
22.15 Premier League: Aston Villa–Arsenal (Eurosport 1 Ro)
22.45 Serie A: Sassuolo–Milan (Digi 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

• A székelyföldi női 
jégkorongcsapatok-
nál ugyanazok a cé-
lok, mint korábban, 
ám a bizonytalanság 
rányomja bélyegét a 
következő szezonra. 
A koronavírus-járvány 
alaposan felforgatta 
a gyergyóiak komoly 
terveit.

GERGELY IMRE

R angos – sőt a női jégkorong 
hazai történetében páratlan 
szintű – tornával indította 

volna a szezont a gyergyószent-
miklósi Fox Hockey Klub. Ha lesz 
is valami ebből, nem az lesz, amire 
készültek – mondta el Laczkó Le-
vente, a csapat menedzsere. A koro-
navírus-járvány miatt nem lehet szó 
arról, hogy a tornára bejelentkezett 
kanadai, amerikai és más országok-
ból várt csapatok ideutazhassanak.

Egyelőre nem zárták ki teljesen a 
torna megrendezését. Jelen állás sze-
rint – ha valami addig nem változik 
– a három romániai csapat, azaz a 
Csíkszeredai Sportklub, a Bukaresti 
Triumf és a házigazda Fox Hockey 
találkozik Gyergyószentmiklóson, 
a nemzetközi jelleget pedig a bulgá-
riai női válogatott szereplése adná. 
Ha megrendezhetik, akkor augusz-

tus 14–16. között kerül rá sor. A „ha” 
szócska és a feltételes mód Laczkó 
Levente csaknem minden mondatá-
ban benne van, a járványhelyzet mi-
att minden bizonytalanabb, mint egy 
éve. Tehát ha lehetséges lesz, akkor 
ősszel, októberben a második Szé-
kelyföldi Női Jégkorongtornát is meg-
rendezik a gyergyóiak, a két székely 
csapat és magyarországi vendégek 
részvételével.

A gyergyói lányok a kiszámíthatat-
lanság ellenére komolyan készülnek, 
erőnléti edzőtáborban vettek részt, 
amihez Hargita Megye Tanácsának 
pályázata révén tudták biztosítani az 
anyagiakat, és szintén a megye támo-

gatásával tudják beszerezni a pótlásra 
váró felszereléseket, fi zetni a jégbért, 
valamint megszervezni a tervezett 
kupákat – közölte Laczkó, hozzátéve, 
hogy támogatóiknak köszönhetően 
az új szezontól már bizonyos mértékű 
anyagi juttatást is tudnak biztosítani 
a lányoknak a győztes meccsek, kitű-
zött célok elérése után.

A rendszeres erőnléti edzések 
Laczkó-Szabó Zsuzsanna és Sütő Örsi 
vezetésével zajlottak, mostantól azon-
ban Antal Zsoltot nevezték ki a csapat 
edzőjévé. Ami még biztosnak látszik, 
az nem pozitívum: a Fox Hockey azt 
tervezte, hogy a közelgő szezontól be-
nevez a magyarországi jégkorongbaj-

nokságba, de erről a jelenlegi helyzet-
ben 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. Ez is új-
donság a romániai női hoki életében...

Csíkszeredában a címvédés a cél

Az is szokatlan helyzet, hogy a Sport-
klub sokszoros bajnok női csapatának 
nem az éppen lezárult szezon bajnoki 
címét kell megvédenie, hanem az azt 
megelőző szezonban nyert aranyat. A 

járvány miatt ugyanis eredmény nél-
kül zárták le a 2019–2020-as idényt, 
amely szoros versenyfutást hozott a 
csíki és a gyergyói csapat között. A 
Sportklub jégkorongozónői heti két 
szabadtéri száraz edzéssel készülnek 
az új szezonra – az érvényben lévő 
járványügyi előírások betartásával, 
és augusztus 15-e után lépnek jégre, 
amikor Csíkszeredában is megnyílik a 
pálya – tudtuk meg Nagy Béla edzőtől.

A keret itt nem gyengült, sőt gya-
rapodott, több fi atal lány csatlako-
zását várják Felcsíkról, és ideigazol 
Brassóból a hazai mezőny egyik leg-
jobbja, Emilia Munteanu is.

Nagy Béla is rámutatott, a női ho-
kiban is több a bizonytalanság, mint 
a kiszámíthatóság. Ha sor kerül Gyer-
gyószentmiklóson a nemzetközi tor-
nára, mindenképpen szeretnének ott 
lenni, ahogy később a Székelyföldi 
Női Jégkorongtornán is.

Várják ugyanakkor a Romániai 
Jégkorongszövetségtől a tájékoztatást 
a 2020–2021-es bajnokságról. Remé-
lik, idén legalább ezen a téren jobb 
lesz a helyzet, mint tavaly, amikor so-
káig azt sem lehetett tudni, hogy egy-
általán megrendezik-e a női bajnok-
ságot. Nyilván az volna a jó, ha már 
ősztől elkezdődnének a küzdelmek.

Nagy Béla hozzátette: a jégkorongo-
zó nők hobbiból játszanak, a hoki sze-
retetéért edzenek, és hozzáállásuk jóval 
nagyobb fi gyelmet érdemelne mind a 
szövetség illetékeseitől, mind a klu-
boktól, de a közönség részéről is. Ahol 
úgy tekintenek a nők jégkorongjára, 
ahogyan az elvárható, ott ez az eredmé-
nyeken is meglátszik. Össze sem lehet 
hasonlítani azt, ami itt van, azzal, ami 
például Magyarországon található.

E gy felmérés szerint a japánok 
hetven százaléka ellenzi, hogy 

jövőre megtartsák az idén nyárról 
elhalasztott tokiói olimpiát és para-
limpiát.

A Kyodo japán hírügynökség 
vasárnap közzétett országos közvé-
lemény-kutatása szerint a válasz-
adóknak csupán 23,9 százaléka 
helyeselné, ha a fővárosban jövő 
nyáron sor kerülne az ötkarikás já-
tékokra. A megkérdezettek 36,4 szá-
zaléka azt mondta, hogy ismét el kell 
halasztani az olimpiát, 33,7 százalék 
szerint pedig törölni kell.

A pénteken indult háromnapos te-
lefonos felmérésben részt vettek 44,1 
százaléka úgy vélekedik, hogy néző 
nélkül vagy korlátozott nézőszám-
mal kell lebonyolítani a versenyeket, 
mérkőzéseket.

Az újabb halasztást vagy a tör-
lést támogatók 75,3 százaléka úgy 
gondolja, hogy a koronavírus-jár-
vány a közeljövőben még nem lesz 
megfékezhető. További 12,7 százalék 
szerint a japán kormánynak elsősor-
ban azzal kellene foglalkoznia, hogy 
megakadályozza a vírus terjedését a 
szigetországban, 5,9 százalék pedig a 

játékok növekvő költsége miatt érvelt 
a rendezés ellen.

A szervezőbizottság és a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság (NOB) már-
cius végén halasztotta el a július 24. 
és augusztus 9. közötti időszakra 
tervezett ötkarikás játékokat, ame-
lyet a jelenlegi tervek szerint 2021. 
július 23-ától augusztus 8-áig ren-
deznek meg. A japán szervezők ra-
gaszkodnak a jövő nyári dátumhoz, 
ám az eredetileg tervezetthez képest 
jelentősen csökkentett költségve-
téssel akarják lebonyolítani az ese-
ményt.

N émet sajtóértesülés szerint Lőw 
Zsolt is esélyes a Hoff enheim 

vezetőedzői posztjára. A német él-
vonalbeli klub június 9-én menesz-
tette Alfred Schreuder vezetőedzőt, 
az idény hátralévő részében az edzői 
stáb többi tagja együttesen vezette 
a csapatot, amely végül a hatodik, 
Európa Liga csoportkört érő helyen 

végzett a Bundesligában. A Bild úgy 
tudja, hogy a hoff enheimi kispadra 
a klub korábbi játékosa, a 41 éves 
Lőw Zsolt az egyik jelölt, aki jelen-
leg Thomas Tuchel segítője a Paris 
Saint-Germainnél. A magyar edző 
2006 nyarától 2008 végéig játszott a 
Hoff enheimben, amellyel a harmad-
osztályból két szezon alatt feljutott 

a Bundesligába. Lőw az osztrák 
Liefering másodedzőjeként kezdte 
edzői karrierjét, majd a Salzburg és a 
Leipzig szakmai stábjának tagja volt, 
ezután kötött ki a PSG-nél, ahol 2021 
június 30-ig szól a szerződése. A Bild 
szerint a Hoff enheim kispadjára a 
Bayern második csapatánál dolgozó 
Sebastian Hoeness a másik jelölt.

A jégkorongozó lányok is készülődnek
Több nagy tervet áthúzott a bizonytalanság

Továbbra sem lehet tudni, hogy mikor csaphatnak össze   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

Aranylabda nélküli 2020
Sporttörténelmi bejelentést tett tegnap a France Football magazin, a pári-
zsi székhelyű szaklap tudatta, hogy a rendkívüli szezonra való tekintettel 
idén nem adja át az Aranylabda-díjat. A rangos elismerés 1956 óta íródó 
történetében ez lesz az első olyan év, amikor nem hirdetnek győztest. 
A szerkesztők szerint a világjárvány egyenlőtlenséget eredményezett: 
míg egyes bajnokságok egyik napról a másikra véget értek, más ligák-
ban folytatódtak a küzdelmek a kényszerleállás után. Kiemelték, csak a 
januári és februári mérkőzések lennének teljesen mérvadóak az értékelés 
szempontjából, ez pedig túlságosan kevés idő a tisztességes döntés meg-
hozatalához. Tavaly az immáron hat győzelemmel rekorder Lionel Messi 
vehette át az egyéni trófeát. Az FC Barcelona argentin klasszisa mellett a 
nőknél Megan Rapinoe-t választották a legjobbnak. A legkiválóbb 21 éven 
aluli labdarúgónak járó Kopa Trófeát az Ajaxtól a Juventushoz szerződött 
holland védő, Matthijs de Ligt kapta, míg a Jasin Trófeát, amellyel az év 
legjobb kapusát díjazták, a Liverpool BL-győztes brazil hálóőre, Alisson 
Becker érdemelte ki. A fogadóirodáknál idén a Bayern München lengyel 
gólgyárosa, Robert Lewandowski volt a legesélyesebb az Aranylabda-díj-
ra, megelőzve Messit, Kevin de Bruynét és Cristiano Ronaldót.

• RÖVIDEN 

A japánok nagyja ellenzi a jövő évi olimpiát

Német csapatot irányíthat Lőw Zsolt




