10

SPORT

#kézilabda #ökölvívás

2020. OKTÓBER 20., KEDD

Továbbra is takaréklángon a kézilabda
Nincs már fertőzött, folytatja az edzéseket a Szejke SK
• A koronavírus-járvány miatti újabb szigorításokat követően ismét leálltak
a megszokott formájú, zárt térben tartandó edzések a Székelyföldi Kézilabda Akadémiánál. Az új intézkedések az iskoláskorú gyerekeket érintik, ez
azonban befolyásolja a Székelyudvarhelyi Szejke SK felkészülését is.
ZÁTYI TIBOR

A

z akadémia honlapján megjelent közleményből kiderült, hogy a munka nem áll
le: „A jelenlegi előírások szerint tízfős csoportokban lehet a szabadban
edzéseket tartani. Amíg az időjárás
engedi, a gyerekek bicikli- és gyalogtúrákon vehetnek részt, az alap- és
az izometrikus gyakorlatok nagy részét pedig a sportolók odahaza is el
tudják végezni. Reményeink szerint
hamarosan minden visszaáll a régi
kerékvágásba, de az is megtörténhet,
hogy ez az állapot több hétig vagy
akár hónapokig is így marad” – írják.
A szigorításokkal kapcsolatban
Sipos Lórántot, a Székelyudvarhelyi
Szejke SK vezetőedzőjét kérdeztük. „A
szigorítások az utánpótlást, az iskoláskorú gyerekeket érintik, ez azonban
nagyban befolyásolja a felnőtt csapat
felkészülését is, mivel rendszeresen
négy-öt ifj úsági is benne van a keretben, együtt készülnek a többiekkel.
Most két rendeletnek, a sportminisztérium és a tanügyminisztérium ál-

tal kiközöltnek kell eleget tennünk.
A felnőtt korú teljesítménysportolók
folytathatják az aktivitásukat, azon
feltételek között, amiket korábban
meghatároztak. A gyerekekre a tan-

• RÖVIDEN
Patinás athéni klubbal egyezett meg Bölöni
A görög futball egyik legsikeresebb egyesületénél, a Panathinaikosznál
folytatja edzői karrierjét Bölöni László. A 67 éves szakembert hétfőn
nevezték ki az 1908-ban alapított athéni labdarúgócsapat vezetőedzőjének. A pao.gr klubhonlap tájékoztatása szerint a marosvásárhelyi
születésű tréner hétfőn délután már edzést vezényelt a zöldeknél, míg
az első sajtótájékoztatóját ma tarthatja meg. A Panathinaikosznál Daniel Poyatost váltja. A spanyol edzővel a PAO négy bajnokiból egyet sem
tudott megnyerni az új idényben, két döntetlent játszott, és kétszer
kikapott. Bölöni László korábban is dolgozott már Görögországban, a
2011–2012-es idényben a PAOK-ot irányította.

Elmarad a Veszprém–Barcelona rangadó
Elmarad a holnapra, szerdára tervezett Telekom Veszprém–Barcelona rangadó a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik
fordulójában, mert a katalán csapatnak karanténba kellett vonulnia.
Az FC Barcelona honlapjának közleménye szerint a hétvégi koronavírustesztek három játékosnál pozitív eredményt hoztak, ezért az egész
keretnek, valamint a szakmai stáb tagjainak elszigeteltségben kell tölteniük a következő tíz napot. A megfertőződött kézilabdázók közérzete
jó, ám a csapat a karanténkötelezettség miatt biztosan nem utazhat el
Veszprémbe, a két százszázalékos együttes szerdai mérkőzésére. A BLben szereplő másik magyar együttes, a MOL-Pick Szeged csütörtökön
késő este a fehérorosz Meskov Breszt otthonában vendégszerepel.

Hatgólos Fradi-vereség Bukarestben
A Ferencváros 25–19-re kikapott a Bukaresti CSM vendégeként a női
kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában. A
magyar keretből Kisfaludy Anett, Pásztor Noémi, Kovács Anett, Klujber
Katrin, Háfra Noémi, valamint a német Emily Bölk hiányzott. Eredmény,
csoportkör, 5. forduló, A csoport: Bukaresti CSM–FTC-Rail Cargo
Hungaria 25–19 (12–10). Az egy győzelemmel és két vereséggel álló
FTC szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljanát fogadja, a három
győzelmet és egy vereséget elkönyvelő Bukaresti CSM pedig vasárnap
a Bietigheim otthonában vendégszerepel.

ügyminisztérium által meghatározott
vörös forgatókönyv van érvényben,
így ha nem mehetnek iskolába, akkor
a zárt térben tartandó edzéseken sem
vehetnek részt” – mondta Sipos.

Ami a versenyeztetést illeti, továbbra sincs semmi információ arról, hogy az utánpótlás-bajnokságok,
illetve a másodosztályos küzdelmek
mikor rajtolhatnak el. „A Román
Kézilabda-szövetségtől
továbbra
sem kaptunk semmi új információt,
nem tudunk semmit, így továbbra is
a felkészüléssel, edzésekkel foglalkozunk. Egyedül az első osztályos
bajnokságok működnek, azok is
egyelőre buborékrendszeres terem-

tornákkal. Erről próbálnak áttérni
a hétvégi fordulókra, de nem lehet
tudni, hogy miképp is fog folytatódni a bajnokság. Takaréklángon van
nálunk a kézilabda, minden héten
várjuk, hogy a szövetségnél milyen
döntéseket hoznak, de még pletykaszinten sem hallottunk semmit a
folytatásról, ez pedig komoly problémát okoz nekünk. Egyedüli információ még augusztusból származik,
amikor beneveztünk a bajnokságba,
hogy a másodosztályos mezőnyt kb.
15 csapat fogja alkotni” – tette hozzá
a vezetőedző.
A hónap elején derült ki, hogy a
Szejke SK felnőtt keretében többen
is megfertőződtek a koronavírussal,
a tesztelést követően kiderült, hogy
öt játékos lett pozitív. Mindannyian
tünetmentesek voltak, Sipos pedig elmondta, hogy mindenki egészséges,
lejárt a kéthetes karantén, és a felnőtt
korú játékosok folytatják az edzésket.
„Próbálunk mindent a rendelkezéseknek megfelelően csinálni. Ám úgy
a kézilabdában, mint a mindennapi
életben elég nagy az összevisszaság.
Mi lélegzetvisszafojtva várjuk, hogy
mi fog történni velünk” – zárta a beszélgetést a Szejke vezetőedzője.

Továbbra is csak az edzés maradt.
Nem lehet tudni, mikor játszhatnak

◂ KORÁBBI FELVÉTEL: ERDÉLY BÁLINT ELŐD

Bajnok lett a fiatal korondi birkózó

B

ákóban rendezték meg az elmúlt
hét végén a junior korosztályú (18–
20 évesek) birkózók országos egyéni
bajnokságát. A Székelyudvarhelyi ISK–
Fások SK kettős leigazolású sportolója,
Veres Tivadar aranyérmet szerzett a 74
kilós súlycsoportban. Tivadar utolsó
éves a kadet korosztályban, nagy bravúrt hajtott végre azzal, hogy egy korcsoporttal magasabban állhatott fel a
dobogó legfelső fokára. Ambrus Sándor, a Fások SK elnöke elmondta, hogy
a koronavírus megtizedelte a mezőnyt,

emiatt nem volt népes részvétel a bákói
döntőn. „Bár a marosvásárhelyiekkel
idén is megkötöttük a protokollt, végül
nem tudtunk közös csapatot indítani,
mivel mindkét oldalon eléggé foghíjasok voltunk. A hétvégén a felnőttek
következnek, számukra Resicabányán
rendezik az országos bajnokságot.
Reményeink szerint két versenyzőt
fogunk nevezni, ám az, hogy el is indulnak, a koronavírustesztjüktől is
függ” – tette hozzá Ambrus. Veres Tivadar nevelőedzői Józsa Gábor és Ba-

lázs Imre, míg felkészítő edzői Bodrogi
Csaba és László Szabolcs. „Számomra
kiemelkedő eredményt ért el Tivadar,
hiszen egy nagyon súlyos sérülésből
épült fel, és március óta nagyjából csak
távedzést tudott végezni. Amint az
iskola elkezdődött, pár edzőpartnere
bevállalta, hogy segít neki a felkészülésben. A sok nehézség ellenére sikerült eljutnia a döntőre, és nagy meglepetésre 17 évesen aranyérmet szerzett
a húsz évesek között” – nyilatkozta
Bodrogi Csaba. (Z. T.)

Megvan az első gyergyói ökölvívó érem

P

opa Ionica Jancsi szerezte meg a
gyergyószentmiklósi székhelyű
Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub
(EGÖSK) első romániai bajnoki érmét. A fiatal bokszoló a Zsilvásárhelyen megrendezett ifj úsági országos
bajnokságon, az U16-os korosztály 50
kilogrammos súlycsoportjának döntője után állhatott fel a dobogó második fokára. A versenyen mellette még
ketten, Csiki Róbert és Tóth Szabolcs
léptek szorítóba a gyergyóiak közül.
Huszár Árpád edző elégedett a látottakkal: „Mindhárom sportolónk kitett magáért, egyértelműen látszott,
hogy fejlettségük, képzettségük szerint ott vannak a legjobbak között.
Ők bizonyítottak, az pedig, hogy a

megosztott pontozások után kinek a
kezét emelik magasba, mindig a bírókon múlik. Emelt fővel jöhettek le
a ringből a mérkőzéseik után. Jó úton
haladunk” – fogalmazott.
Az edző köszönetet mond Tódor
Lorándnak, a csíkszeredai Bene
Regaz SE vezetőjének, amiért lehetőséget adott arra, hogy az egyesület
színeiben versenybe szállhassanak
a EGÖSK sportolói is. A gyergyóiak
ugyanis eredetileg nem is tervezték
azt, hogy részt fognak venni a romániai bajnokságon. A magyarországi
versenyrendszerben szerettek volna
szerepelni, de ezt a vírushelyzet miatt bevezetett korlátozások megakadályozták. (G. I.)

Popa és edzője, Huszár
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