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gi versenyek is, amelyekre készültek 
volna. Egyebek közt Szegeden és Me-
zőkövesden léptek volna szorítóba.

Nem lehettek volna olyan edzé-
sek sem, ahol két sportoló közvet-
len kontaktusba kerül, de az erdélyi 
ökölvívó-akadémiai rendszernek 
most előnyére szolgált az, hogy sok 
sportoló a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány által működtetett gyermekott-
honok lakója. Mivel egyébként is egy 
háztartásban, egy fedél alatt élnek, 
így lehetőség volt arra, hogy közösen 
eddzenek, természetesen a járvány-
ügyi előírások betartása mellett. 
Egyhetes házi edzőtáborokra is sor 
kerülhetett a gyergyószárhegyi, il-
letve a dévai otthonban.

Augusztus 29-én tervezték meg-
rendezni a 2. Tatárdomb Kupa nem-
zetközi ökölvívóversenyt, amit végül 
a szárhegyi otthon háziversenyeként 
sikerült megvalósítani Hargita Me-
gye Tanácsának támogatásával. A 
párosítások nem lehettek ideálisak, 
hiszen ha korban egyformák is a 
gyerekek, de súlycsoportjuk külön-
böző lett volna, de ennek ellenére 
mindenki kitett magáért, akár hátrá-
nyosabb helyzetből indulva is – me-
sélte Huszár Árpád.

Az ősz a magyar bajnokságok idő-
szaka lenne, de ez sem lesz az, amit 
elképzeltek. Nagy gond, hogy a Ma-
gyar Ökölvívó Szakszövetség törölte a 
serdülő korosztály idei bajnokságát. 
Ez azért érinti különösen kellemet-
lenül az erdélyi bokszolókat, mert 
nem kevesebb mint 21 gyerek ért oda, 
hogy hivatalos bajnokságban is sze-
repelhessen ebben a korosztályban. 
Remélik, hogy a junior korosztály 
bajnokságán már ott lehetnek, ott az 

akadémia hét sportolója indulhatna, 
azaz Csiki Róbert, Popa János, Fülöp 
Szabolcs, Tóth Szabolcs, Zaiti Tímea, 
Ferencz Beáta és Szilágyi Arnold.

A Madárfészek – Godako Ököl-
vívó Akadémia alapvetően a ma-
gyarországi ökölvíváshoz, az ottani 
versenyrendszerhez kötődik, így 
egyelőre nem is jön szóba az esetle-
ges romániai országos versenyeken 
való részvétel. A Román Ökölvívó 
Szövetséggel ugyan már több mint 
egy éve felvették a kapcsolatot, je-
lezték a csatlakozási szándékot, de 
a bukaresti bürokrácia nem épp a 
gyorsaságáról híres, talán a jövő év-
től lesz mód arra, hogy romániai baj-
noki címekért is harcba szálljanak…

Tekerték a bringások

Sebestyén Szabolcs, a Team Novák 
sportigazgatója szerint a kerékpár-
sportot márciusban telibe találta a ko-
ronavírus-járvány. A szezon ugyanis 
eredetileg tavasszal kezdődött volna a 
bringásoknál, így viszont a sportolók öt 
hónapos „uborkaszezonja” kitolódott, 
és csak július elején sikerült újból ver-
senybe állni, azaz majdhogynem meg-
duplázódott a verseny nélküli időszak.

Szabadtéri sportág lévén azon-
ban sok más szakághoz képest az új-
raindulás szempontjából valamivel 
szerencsésebb volt a kerékpárosok 
helyzete – ismerte el felvetésünkre. 
A csíkszeredai csapatnak sikerült 
mindhárom Romániában rendezett, 
a nemzetközi szövetség (UCI) ver-
senynaptárában szereplő megméret-
tetésen elindulni.

Sebestyén Szabolcstól megtud-
tuk, hogy a Szebeni Körverseny volt 

az a verseny, amely a leállás után 
újraindította nemcsak a romániai, 
hanem a teljes nemzetközi naptárat. 
A szebeni viadalt egy német World 
Tour-csapat, a Bora–Hansgrohe do-
minálta, a Tour de France-on is részt 
vevő együttes tagjai mindegyik sza-
kaszgyőzelmet bezsebelték.

A Team Novák társszervezőként 
volt érdekelt Székelyföld Kerékpá-
ros Körversenyén. Az érvénybe lépő 
szigorítások, határzárok rendkívül 
megnehezítették a szervezők dolgát, 
végül 15 csapatot sikerült meghívni, 
és a körülményekhez képest nagyon 
jól sikerült a 14. kiírás – mondta a 
sportigazgató.

A csíki csapat kerékpárosai a ro-
mán körversenyen is rajthoz álltak, 
Sebestyén Szabolcs kiemelte, hogy 
az elmúlt hétvégén zárult verseny há-
rom szakaszán is szökésben voltak, 
a harmadik etapon – amely éppen 
Székelyföldön zajlott – a legjobb he-
gyimenőnek járó zöld trikót csapatuk 
versenyzője, Orosz Gergő viselhette.

A Team Novák szervezésében 
szeptember 19–20-án a Román Kupa 
részeként gyerekversenyt tartanak 
Csíkszeredában, a következő fontos 
célkitűzés pedig az országos pálya-
bajnokságon való részvétel. Az októ-
berben esedékes eseményt romániai 
velodrom hiányában Bulgáriában 
tartják, a Team Novák pedig hazai ver-
senyzőkkel képviselteti magát a ka-
dett és junior korosztályokban, az elit-
ben pedig Novák Károly Eduárd indul.

A küzdősportok sírnak

A kerékpárosokhoz viszonyítva sok-
kal inkább megsínylették az elmúlt 

időszakot a különböző küzdőspor-
tok, így például a cselgáncs képvise-
lői. Cozmin Gușă, a sportági szövet-
ség (FRJ) elnöke nemrégiben azzal 
támadta Ionuț Stroe ifj úsági és sport-
minisztert, hogy rosszul kezelte a 
járványhelyzetet és a korlátozások 
miatt két nemzetközi verseny meg-
szervezését is elbukta a szövetség. 
Albu Botond, a csíkszeredai felnőtt 
cselgáncsozók edzője érdeklődé-
sünkre elmondta, valóban kifogá-
solható, ahogyan a minisztériumban 
beskatulyázták a küzdősportokat, 
de a napokban meghirdetett lazítá-
sokkal remélhetőleg visszatérhetnek 
a szokásos edzésprogramhoz. Vár-
ják, hogy az új rendelet megjelenjen 
a Hivatalos Közlönyben.

A csíkszeredai cselgáncsedzőtől 
megtudtuk, hogy legutóbb február 
második hetében vettek részt verse-
nyen. Specifi kus edzéseket, társas 
gyakorlatokat nem tudtak végezni az 
utóbbi hónapokban, a heti hét-nyolc 
edzés mellett kiegészítő sportokkal 
– tenisz, squash, úszás – igyekeztek 
színesebbé tenni az edzésprogra-
mot, ugyanakkor a sportolók triat-
lonversenyen, maratonon és külön-
böző túrákon is részt vettek.

A világjárvány egyébként globá-
lisan megbénította a sportágat, már-
cius óta egyáltalán nem rendeztek 
nemzetközi versenyeket. A nemzet-
közi szövetség (IJF) október közepén 
egy budapesti Grand Slam-viadallal 
indítaná újra a World Judo Tour elne-
vezésű sorozatot. A Magyarországon 
hozott szigorítások miatt sok a kér-
dőjel a versennyel kapcsolatosan. 
Az IJF rendkívül szigorú szabályokat 
tett közzé a honlapján, Albu Botond 
elmondta, egyelőre szkeptikus a 
budapesti verseny megrendezését 
illetően, de ha megszervezik az ese-
ményt, a csíkiak három cselgáncso-
zóval vennének részt a nemzetközi 
megmérettetésen: Orbán Lehel a 
60, Dávid László a 73, Szőcs Elemér 
pedig a 81 kilogrammos súlycsoport-
ban indulhat. Ehhez azonban minél 
előbb engedélyt kell kapniuk a spe-
cifi kus felkészülés elkezdéséhez, 
különben nincs értelme benevezni 
a budapesti eseményre – tette hozzá 
Albu Botond.

Online versenyek

Megkerestük Dombi Gyulát, a Csíki 
Titánok Taekwondo Klub edzőjét is, 
aki úgy fogalmazott, jól jöttek ki a 
járványhelyzetből, ami szerinte el-
sősorban pozitív hozzáállásuknak 
köszönhető. Míg országos viszonylat-
ban sok klub teljesen felfüggesztette 
tevékenységét, addig a Titánoknál 
csak a szükségállapot alatti két hét-
ben szüneteltek. Az edzéseket már 
áprilisban elkezdték folytatni – első 
körben online, úgy, hogy az edző fo-
lyamatosan tartotta a kapcsolatot a 
szülőkkel és a gyerekekkel.

A Csíki Titánok az utóbbi hóna-
pokban online versenyeken vettek 
részt, a sportolóknak rögzíteniük 
kellett a különböző formagyakorla-
tokat és gyorsasági rúgásokat, amit 
zsűri értékelt. A csíki tékvandózók 
egy online világkupán is megméret-
tették magukat, ahol két harmadik 
és egy ötödik hellyel a klub eddigi 
legjobb eredményeit érték el.

Júniustól a szabályokat betartva 
előbb hármas, majd hatos, később 
tízes csoportokban szabadtéren is 
edzhettek a Titánok, akik nagyon 
eredményesen szerepeltek a román 
tengerparton megtartott július végi 
országos bajnokságon.

Drákói szigor a szőnyegen

A székelyföldi birkózók közül a legki-
sebbek még versenyeztek az év elején, 
ám a junior és felnőtt korosztályban 
legutóbb tavaly ősszel léptek szőnyeg-
re. A koronavírus-járvány kitörése 
gyakorlatilag megbénította az összes 
kontaktsportot, köztük a birkózást is.

„Teljesen megállt az élet, az érvény-
ben lévő szabályok és rendelkezések 
miatt ki lettünk tiltva a teremből, a ha-
gyományos, specifi kus edzésmódsze-
reket nem alkalmazhattuk. Nem en-
gedtek normális körülmények között 
felkészülni minket” – mondta Ambrus 
Sándor, a Székelyudvarhelyi Fások SK 
elnöke. A felkészülés az idei idényre 
természetesen el sem kezdődött. Mind 
a Nemzetközi Birkózó-, mind a honi 
szövetség nem függesztette fel a ver-
senynaptárát, de a soron következő 
versenyeit egymás után törölte. Egye-
lőre nem lehet tudni, mikortól enge-
délyezik a birkózók versenyeztetését, 
erre leghamarabb idén novemberben, 
decemberben kerülhet sor.

„Folyamatosan abban remény-
kedtünk, hogy érkezik az a kor-
mányzati döntés, amely engedélyezi 
a versenyeztetésünket, de ez idáig 
nem történt meg. Mi addig is foly-
tatjuk az erőnléti és kondicionális 
edzéseket, birkózóink az edzők által 
kiírt program szerint készülnek az új 
idényre. Azonban ez a versenyzés-
hez egyáltalán nem lesz elég. Ha hol-
naptól feloldanák a tiltást, akkor egy 
hónapra lenne szükségünk ahhoz, 
hogy a sportolók felkészülten lép-
hessenek szőnyegre” – tette hozzá.

A hétvégén viszont a 11–15 éves 
korosztály országos versenyen vett 
részt Konstancán. „Specifi kus, gya-
korlati verseny volt, mint például 
kötélhúzás, nem történt kontaktus 
közöttük. És itt is bebizonyosodott, 
hogy nagy szükség lenne a birkózó-
versenyekre, hiszen közel 600 gye-
rek utazott el a tengerparti városba. 
A kadett, junior és felnőtt korosz-
tálynak viszont továbbra sincs sem-
mi kiírva” – tette hozzá Ambrus.

A napokban a szövetség elnöke, 
Răzvan Pîrcălabu tárgyalást kez-
deményezett Ionuţ Stroe ifj úsági és 
sportminiszterrel, amelyen a hazai 
birkózósport újraindításával kapcso-
latban tárgyalnak. „Komplikált a jár-
ványügyi helyzet, de Európában sok 
helyen már engedélyezték a birkózók 
versenyeztetését. Magyarországon 
már normális körülmények között 
edzhetnek, a hétvégén pedig a juni-
or korosztály országos bajnokságát 
rendezték meg. És ez nagyon fontos, 
mivel jövő évben megrendezik a tokiói 
olimpiát, és ha a birkózóink nem tud-
nak felkészülni, akkor kvótát sem sze-
reznek, lemaradnak az ötkarikás játé-
kokról” – vázolta a helyzetet Ambrus.

A Fások SK elnöke nem optimis-
ta, mivel nem látja, hogy a központi 
intézkedésekkel, engedményekkel 
miképp fogják orvosolni a sportág-
ban fennálló óriási problémákat.




