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A jégkoronggal indítjuk a sort, 
ahol ha gyorsjelentést kell adni, 
akkor ez lenne a távirat szöve-

ge: „Az Erste Liga kezdődhet, a román 
bajnokság még nem”.

Az érintett erdélyi klubvezetők közül 
senki sem tud választ adni arra, hogy 
mikor léphet vissza a rendes kerékvá-
gásba a jégkorongsport Romániában. 
Azt szinte mindenki sejti, hogy lépcső-
zetesen indul újra a hokiélet, először 
nézők nélkül, majd később bizonyos 
feltételekkel a szurkolókat is beengedik 
a jégcsarnokokba.

Hazai bajnokságról egyelőre nem le-
het beszélni. Hodos László, a Csíkszere-
dai Sportklub elnöke pár héttel ezelőtt 
kezdeményezett egy találkozót, meg-
hívta Alexandru Hălăucát, a Román 
Jégkorongszövetség (FRHG) főtitkárát 
Székelyföldre, hogy az erdélyi csapatok 
vezetőivel együtt dolgozzanak ki egy 
forgatókönyvet az újrakezdésre. A talál-
kozóból nem lett semmi, és ez nem az 
erdélyi klubvezetőkön múlott.

Komoly lépéseket tett azonban az új-
rakezdés érdekében az Erste Liga veze-
tősége. Bejelentették, hogy már ebben a 
hónapban lesznek meccsek a közös ma-
gyar–román jégkorongbajnokságban. 
Szeptember 12-én indul a jégkorong Ers-
te Liga 2020/21-es idénye – döntött rend-
kívüli ülésén pár napja a liga. A közle-
ményben az olvasható, hogy a sorsolást 
a tervek szerint ezen a héten publikálják. 
Minden bizonnyal szerdán, szeptember 
9-én többet fogunk tudni, szerda dél-
utánra sajtótájékoztatót hirdetett meg 
Budapesten az Erste Liga vezetősége.

Jelenleg három klub – Dunaújvá-
rosi Acélbikák, Újpest és FTC-Telekom 
– pályára lépését akadályozza meg a 
koronavírus-fertőzés, a bajnokságot így 
azok a csapatok kezdik meg a következő 
napokban, amelyek keretében nincs je-
len a vírus, a többiek később játsszák le 
mérkőzéseiket. Előreláthatólag az erdé-
lyi gárdák magyarországi találkozókkal 
indítják az idényt.

A normálishoz legközelebbi 
módon

A liga közleménye szerint a cél az, hogy 
a szezont a „normálishoz legközeleb-
bi módon lehessen megtartani”, ez a 
sportág összes szereplőjének érdeke, 

ám a körülmények napról napra vál-
toznak. „Fontos, hogy vegye mindenki 
komolyan a szabályokat. A játékosok és 
a stábtagok felelőssége a legnagyobb, 
hiszen nélkülük nincs bajnokság, így 
nekik kell legjobban vigyázniuk egész-
ségükre és környezetükre. A magyar 
szövetség központi szinten megfogal-
mazott biztonsági előírásokat, a magyar 
és nemzetközi előírásokhoz igazítva, 
ám ezek betartása már a klubok felelős-
sége” – áll a közleményben.

Sipos Levente, a magyar szövetség fő-
titkára azt nyilatkozta, hogy a csapatok 
olyannyira a kezdés mellett voltak, hogy 
döntésük szerint csak akkor maradnak 
el találkozók, ha egy együttesben 13 me-
zőnyjátékos plusz egy kapus nem áll ren-
delkezésre. A sportvezető szerint a rajton 
vélhetően a három székelyföldi gárda – a 
Brassó, a Csíkszereda és a Gyergyószent-
miklós – mellett a Vasas, a MAC HKB, 
a Fehérvári Titánok és a Debreceni EAC 
léphet jégre, mert ezekben jelenleg nincs 
koronavírusos eset.

Hodos László, a Csíkszeredai Sportklub 
elnöke megkeresésünkre elmondta, hogy 
a kék-fehérek a tervek szerint szeptember 
végén kezdenek egy magyarországi ki-
szállással, egyelőre nem lehet tudni, hogy 
mikor ad engedélyt Bukarest arra, hogy 
jégkorongmérkőzéseket lehessen rendez-
ni Romániában. A Csíkszeredai Sportklub 
egész nyáron alapozott, a jégedzéseket au-
gusztus elején kezdték el Csíkkarcfalván, 
azóta is a felcsíki műjégpályán készülnek, 
felkészülési mérkőzéseket azonban nem 
tudtak játszani. A csíkszeredai Vákár Lajos 
Műjégpályán a tervek szerint szeptember 
20. után lesz jég.

A Gyergyói HK készen áll a rajtra, raj-
tuk nem múlik, hogy mikor, milyen for-
mában kezdődik el a 2020–2021-es idény. 
Eddig két felkészülési mérkőzést játszot-
tak az Érden zajlott edzőtáborozásuk 
során. Előbb a Dunaújvárosi Acélbikák 
ellen nyertek 9–1-re, majd az osztrák li-
ga küzdelmeire készülő Hydro Fehérvár 
AV19 együttesétől kaptak ki 5–1-re.

Új stábbal készül a Sapientia U23 
együttese, idén nyártól a svéd Jens 
Brändström a vezetőedző, a Székelyföldi 
Jégkorong Akadémia csapatainak kapus-
edzője pedig a fi nn Aleksi Jääskeläinen. 
Nagy Attila, az akadémia ügyvezető 
igazgatója elmondta, hogy a Sapientia 
U23 idén három fronton lesz érdekelt: a 
román felnőtt bajnokságban, a Román 
Kupában és az európai egyetemi ligában.

Nagy vesztesei a koronavírus-jár-
ványnak az utánpótláskorú csapatok. 

Amennyire a szabályok és a pénzügyi 
lehetőségek engedték, a gyergyói és a 
csíki csapatok készültek, a gyergyó-
szentmiklósi és a karcfalvi műjégpá-
lyán edzettek. Az ifi knek hat hónapja 
nem volt mérkőzésük, és úgy tűnik, 
egyelőre nem is lesz lehetőség erre…

Kupával való tesztelés

A HCM Râmnicu Vâlcea sikerét hozta a 
női Román Kupa hétvégi kiírása, a Bu-
karesti CSM-et múlták felül a főváros-
ban rendezett összecsapáson. Ezzel a 
tornával indították el a kézilabdaspor-
tot az országban. A folytatást illetően 
előbb a női és a férfi  szakág feljutásért 
folyó tornáit rendezik meg a sepsiszent-
györgyi Szabó Kati Sportcsarnokban.

Szeptember 15-étől ugyancsak a há-
romszéki sportlétesítmény ad otthont a 
Bölények Ligája, azaz a férfi ak élvona-
lának első teremtornájának. A tervek 
szerint itt három fordulót tud le pár nap 
alatt a mezőny.

A teszt tehát a kupameccs volt, eze-
ket újabb találkozók követik, ahogy az 
élvonalbeli párharcok. Ezek után hoz-
hatnak újabb döntéseket a másodosz-
tály, valamint az ifj úsági pontvadásza-
tok elindításával kapcsolatosan.

Várhat még az amatőr foci

A labdarúgó 3. Liga küzdelmei a rajt 
előtt állnak, ezen a hétvégén elkez-
dődik az idéntől új rendszerben zajló 
szezon: a mezőnyben 100 együttes sze-
repel, amelyeket tíz, egyenként tízcsa-
patos csoportba soroltak.

László Zsolt, az 5-ös csoportban ér-
dekelt Székelyudvarhelyi FC klubme-
nedzsere megkeresésünkre elmondta, 
eleget kell tenniük az előírásoknak, pró-
bálnak minden szabályt betartani: „Ez 
a saját érdekünk is, nem szeretnénk, 
ha valaki megbetegedne. Próbálunk 
mindenre odafi gyelni, sok pénzt költöt-
tünk fertőtlenítőszerekre. A hét elején 
újabb tesztelésen veszünk részt, hiszen 
szerdán a kupameccsen kell pályára 
lépnünk. Nehéz megszervezni a hazai 
meccseket, mert különböző kikötések 
vannak, például a hőmérsékletmérést 
nem végezheti el bárki, külön egy asz-
szisztenst kell hívni. Szerencsés hely-
zetben vagyunk, mivel Berkeczi Attila 
elnök mindent megtesz azért, hogy ne 
legyen anyagi probléma a csapatnál, és 
úgy néz ki, hogy nálunk nem lesz gond 
a tesztek elvégzésével.”

Újraindulás? Hogyan?
A zöld jelzésre várnak a csapatok

Meglátása szerint a szövetség azért is 
készített tízcsapatos csoportokat, hogy a 
kluboknak ne legyen annyi mérkőzésük, 
mint az előző években, így fedezni tudják 
a kötelező teszteket. Továbbá, mivel föld-
rajzi szempontok alapján osztották szét 
a csapatokat, a kiszállások is valamivel 
rövidebbek lesznek. „Akár a meccsek 
napján is utazhatunk, és nem kell költe-
nünk szállodára, de ez attól függ, hogyan 
teljesít a csapat, mert ha jól menetelünk, 
akkor mindenképp azon leszünk, hogy 
például amikor Prahova megyébe me-
gyünk, már a találkozó előtti napon a 
helyszínen legyünk, és pihentebbek 
legyenek a játékosok. Mindenképpen 
ott szeretnénk lenni az élbolyban a cso-
portunkban, és remélem, hogy ott is le-
szünk” – közölte László Zsolt.

Hozzátette, ha esetleg problémák 
lesznek a vírus megjelenésével a csapa-
tok körében és halasztani kell meccse-
ket, lesz idő arra, hogy az odavágókat 
le tudják játszani a decemberi téli szü-
netig. Amennyiben ugyanis maradtak 
volna az eddigi tizenhatos csoportok, 
biztos nem tudták volna megrendezni 
az összes meccset. „Logikus döntést 
hoztak a szövetségnél annak érdeké-
ben, hogy minél zökkenőmentesebben 
tudják lebonyolítani a bajnokságot.”

A csapat felkészülése nem volt a szoká-
sostól eltérő, ugyanúgy zajlik, mint nor-
mális esetben, a hathetes edzésprogramot 
követték. „Ezzel nincs probléma, erőnléti-
leg rendben vannak a játékosok, és azzal 
nem lesz gond, hogy bírják a kilencven 
percet. Furcsa és nehéz lesz viszont szá-
munkra, hogy senki nem lesz a lelátókon. 
Ez senkinek sem jó, olyan, mint lakoda-
lom zene nélkül. A foci azért van, hogy a 
nézőket kiszolgálja, ezért érdemes játsza-
ni. Reméljük, hogy legkésőbb tavasszal 
megoldódik a helyzet és visszatérhetnek a 
szurkolók a stadionokba. Ami nekem nem 
tetszik, hogy több mércét alkalmaznak, 

• Mindennapi kérdésünk. Ráadásul nekünk, sportszeretőknek ez teljesen mást 
jelent. A pandémia átírta szokásainkat: már nem arról szól minden, hogy miként 
juthatunk el kedvenc csapatunk meccsére, szurkolhatunk nekik a lelátókról. 
Lassan bele kell törődnünk abba, hogy egyelőre zárt kapus találkozókon tud-
ják elindítani a sportágakat, mi pedig követhetjük a képernyőkről vagy online 
közvetítésekről a szereplésüket. Persze, ha beszélhetünk újraindulásról – en-
nek néztünk utána, hogy Székelyföldön csapatsportágak tekintetében milyen a 
mostani helyzet, a klubok hogyan veszik az akadályokat. Górcső alatt a csapat-
sportok.

Szociális távolságtartás – még 
a szabadtéri sportágak edzéseit is érinti
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Amíg ezen a 
protokollon 
nem változ-
tatnak olyan 
szempont-
ból, hogy 
a bizonyos 
intézkedések 
betartásán 
kívül eltekint-
senek a tesztek 
elvégzésétől, 
semmiképpen 
nem szervez-
hetjük meg 
a bajnoksá-
gokat. Ennek 
ugyanis olyan 
anyagi háttere 
van, amit a 
csapatok egy-
általán nem 
bírnak.




