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• Van, aki most is nagy nehézségek árán tud edzést tartani, van, aki 
már versenyeken is szerepelt. Nagyon kaotikus a kép, amit az egyéni 
sportágak mutatnak a világjárvány idején. Egy héttel ezelőtt a csapat-
sportágakat vettük górcső alá, hogy miként látják az újraindulást. Ezút-
tal Székelyföld egyéni sportágainak képviselőinél érdeklődtük, milyen 
a jelenlegi helyzet, mikor lehet visszatérni a régi kerékvágásba. Ökölví-
vás, kerékpározás, birkózás, cselgáncs, atlétika, vívás, úszás – ezeket 
vizsgáltuk meg.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A rra várnak, hogy megnyis-
sák az uszodát és több mint 
fél év elteltével ismét beltéri 

medencében tarthassák az edzéseket 
az úszók. A marosvásárhelyi szárma-
zású Trandafi r Norbert, a Csíkszere-
dai Sprint Team 88 Sportklub edzője, 
megkeresésünkre elmondta, az uszo-
da március középétől zárva tart. On-
nantól kezdve nagyjából két hónapig 
száraz edzéseket végeztek, majd heti 
háromszor elutaztak Székelyudvar-
helyre a Septimiához, ahol kültéri 
medencében úsztak, ezt követően 
pedig Marosvásárhelyen közel két 
hétig edzőtáborban voltak. Jelenleg 
abban reménykednek, hogy feltöltik 
a medencét a Csíki Csobbanóban és 
újraindulhatnak az itthoni edzéseik.

A törvény szerint júniustól a profi  
sportolók már tudtak volna edzeni 
zárt térben is, de bizonyos okok mi-
att eddig nem lehetett megnyitni a 
csíkszeredai uszodát. „A kezdők és 
gyerekek esetében márciusban tel-
jesen leálltak az edzések, és azóta 
egyáltalán nem készültek, így sajnos 
ezt a generációt el fogjuk veszíteni. 
Óriási a veszteség, mert a kezdőkkel, 
a tízéves korosztállyal egyelőre nem 
lehet tudni, mi történik, ezt csak ak-
kor tudom behatárolni, amikor újra-
kezdjük a felkészülést és a gyerekek 
elkezdenek visszajönni az edzések-
re. Abban bízunk, hogy októberben 
megnyílik az uszoda és akkor el 
tudjuk indítani az úszásoktatást” – 
mondta Trandafi r Norbert.

Ami a versenyeket illeti, a spor-
tolóként három nyári olimpián részt 
vett úszóedző ismertette, hogy szep-
tember végén, október elején Buka-
restben lesz egy országos bajnokság 
az ifj úságiaknál. „Erre elmegyünk, 
reméljük, hogy a helyzethez képest 
jól fogunk szerepelni. Ezután október 
közepén tartják a serdülők országos 
bajnokságát, ugyancsak a főváros-
ban, nyílt medencében, mert a jár-
ványhelyzet egyelőre nem engedi 
meg, hogy zárt térben rendezhesse-
nek versenyeket. Rövid a felkészülési 
időszak, lényeges lenne, ha a megmé-
rettetések előtt el tudnánk kezdeni a 
tréningeket az uszodában.”

Trandafi r Norbert kiemelte, szin-
te egész Európában újranyitották 
az uszodákat, csak Romániában 
nem engedélyezik, hogy a sportolók 

használják a medencéket. Holott ki-
mutatták, hogy a klóros víz elpusz-
títja a vírusokat, és elméletileg ez a 
legbiztonságosabb közeg ebben a 
járványhelyzetben, mégis a romá-
niai elöljárók azt tartják helyesnek, 
hogy ne nyissák meg a medencéket.

A pást helyett a gyep

Hasonló a helyzet a vívóknál, akik 
ugyancsak kültéren próbálták meg 
valamilyen szinten formában tartani 
magukat. „Egész nyáron edzettünk, 
de kint a szabadban, nem a terem-
ben. Specifi kus gyakorlatokat nem 
tudtunk végezni, inkább az erőnlét-
re összpontosítottunk, kevés vívás 
volt a programunkban” – mondta 
Szabó Zoltán, a Marosvásárhelyi 
ISK edzője. Hozzátette, ebben a hó-
napban továbbra is kinn készülnek, 
majd a járványhelyzet függvényé-
ben visszatérhetnek a teremben vé-
gezhető edzésekhez.

„A szövetségtől kaptunk verseny-
naptárt a felnőtt sportolók számára, 
november elején vagy esetleg de-
cemberben lehetnek versenyek, de a 
gyerek, a serdülő és az ifj úsági meg-
mérettetések mind fel vannak füg-
gesztve erre az évre. Korábban volt 
egy optimista versenynaptár is a szö-
vetség részéről, hogy szeptemberben 
elkezdődhetnek a gyerekversenyek, 
de aztán lefújták az egészet.”

Szabó Zoltán közölte, mivel vívó-
termük viszonylag kicsi, a távolság-
tartás miatt egy időben mindössze 
négy versenyzővel tarthatnának 
edzéseket, ezzel pedig nem oldaná-
nak meg semmit. „Amíg nem ren-
deződik a helyzet és nem lesznek 
enyhítő intézkedések, kevés lehető-
ségünk van teljes körű felkészülést 
tartani. Klubunk a legjobb esetben 
csak felnőtt versenyeken képvisel-
tetheti magát az év végéig, ha egyál-
talán megrendezik ezeket, de sajnos 
mi nem biztos, hogy indulunk, mert 
nem tudtunk megfelelően felkészül-
ni” – mutatott rá.

Meglátása szerint csak a jövő 
évben rendezhetnek belföldi verse-
nyeket, mert ha idén meg is hirdetik 
az eseményt, nagyon sok előírást 
kellene betartani, a sportolók pedig 
specifi kus edzések nélkül vennének 
részt a megmérettetésen, és ez nagy 
kiesést jelent. „Várjuk, hogy merre 
fejlődik a járványhelyzet, és majd 
aszerint fogunk lépni, persze aho-
gyan azt a szabályzat engedi. Nem 

tehetünk mást, mint megpróbálni 
türelmesnek lenni, reménykedve ab-
ban, hogy mihamarabb átvészeljük 
ezt a rossz időszakot.”

Volt országos bajnokság

Ennél sokkal kedvezőbb kilátásban 
volt részük az atlétáknak, akik lé-
nyegében a járványhelyzet alatt le-
tudták az országos bajnokságokat. 
Szabó Ferenc edző, aki a Marosvá-
sárhelyi Szász Albert Sportiskola 
versenyzőit készíti fel, úgy nyilatko-
zott, tavasszal, amikor bevezették a 
szükségállapotot az országban, két 
hónapig nem tartottak edzéseket, 
majd alapozás nélkül újrakezdték a 
felkészülést. „A járvány kicsit hát-
ráltatta a tevékenységünket, de utá-
na komolyan és határozottan edzet-
tünk. Viszonylag jó körülmények 

között készülünk a Bolyai Farkas kö-
zépiskolához tartozó Fülöp György 
Sportbázison, ami egyelőre az egyet-
len helyszín, ahol atlétikaedzéseket 
lehet tartani a városban. Mindennek 
ellenére az eredmények egyáltalán 
nem rosszak, sőt egyre több dobogós 
helyezést tudunk elérni. Idén több 
érmet nyertünk a különböző korosz-
tályok, az ifj úsági 1-es, az U23-as és 
a felnőtt országos bajnokságokon” 
– hangsúlyozta Szabó Ferenc, aki 
múlt hét végén sportolóival az U20-
as Balkán-bajnokságon vett részt 
Isztambulban, ahol tizenegy ország, 
köztük Románia, nagyjából 180 
sportolója képviseltette magát.

Ezen megmérettetés után befeje-
ződik az idei szezon az atléták szá-
mára, a sportolók kapnak néhány 
hetes szabadságot, majd elkezdik a 
téli versenyekre való felkészülést.

Edzeni, versenyezni 
csak házon belül

Legalább három nemzetközi verse-
nyen kellett volna részt venniük a 
nyáron a gyergyószentmiklósi szék-
helyű Madárfészek – Godako Ökölví-
vó Akadémia sportolóinak. Ezekről a 
jelenlegi körülmények között szó sem 
lehetett. Rosszul érinti a fi atal bok-
szolókat az is, hogy elmarad a serdü-
lő korosztály magyar bajnoksága.

Az edzések szinte folyamatosan 
zajlottak a gyergyószentmiklósi ököl-
vívó-akadémiánál és a hozzá tartozó 
különböző erdélyi alegységeknél a 
karanténidőszakban és az azóta is 
érvényben lévő korlátozások közepet-
te is. Ehhez persze meg kellett találni 
azokat a megoldásokat, amelyekkel 
legalább részben ki lehetett küszö-
bölni a tiltásokat – mutatott rá Huszár 
Árpád, az akadémiai hálózat vezetője.

Az edzőterem zárva volt, közös 
edzéseket sem lehetett tartani. Így 
mindenki egyéni edzéstervet kapott, 
amit ki-ki otthon tudott végezni. A 
munkavégzés nyilván mindenkinek 
nehéz, ha nincs megfelelő motivá-
ció, ezért versenyt szerveztek: aki 
komolyan vette az előírt feladatokat, 
annak egy hónap alatt számottevő 
javulást kellett elérnie a teljesítmé-
nyében, összevetve azzal, amire a 
közös edzések félbeszakadásakor 
képes volt. Az egyéni edzésekről 
rendszeresen videókat kellett ké-
szíteniük az ökölvívóknak, amiből 
látható volt, ki hogyan dolgozik. Hu-
szár elégedetten állapítja meg, hogy 
a sportolók közül többen előreléptek 
erőnléti szempontból, de rajtuk kí-
vül is a többség jó állapotban hagy-
hatta maga mögött a bezártságot.

Közös edzések azonban továbbra 
sem lehettek, és közben sorra ma-
radtak el azok a nyári magyarorszá-

Egyedül hogy megy?
Az egyéni sportágak a pandémia idején

A kerékpárosoknál valamivel jobb a helyzet, ők már körversenyekre is nevezhettek   ▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR




