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H I R D E T É S

• Akárcsak a sportolóknak, a játékvezetőknek is szigorú egészségügyi 
protokollt kell betartaniuk a járványhelyzetben. Az ország egyik legis-
mertebb futballbíróját, a nagykárolyi Kovács Istvánt arról kérdeztük, 
milyen szabályoknak kell megfelelniük a mérkőzések alkalmával.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A komoly belföldi és nem-
zetközi tapasztalattal ren-
delkező sípmester a román 

bajnokságban és külföldön is több 
mérkőzést vezetett az utóbbi idő-
szakban. Mint mondta, nincs lé-
nyeges eltérés a vírusfertőzés meg-
akadályozása érdekében hozott 
előírások között.

„Nagyjából ugyanazok a kö-
vetelmények az országban mint a 
nemzetközi mérkőzéseken. Termé-
szetesen változik a helyzet, amikor 
nézők is vannak a stadionban, ek-
kor ugyanis nagyobb az ellenőrzés a 
bejáratnál. Nálunk a szurkolók még 
nem lehetnek jelen a találkozókon 
és idén már nem is lesz erre lehető-
ségük” – mutatott rá Kovács István, 
akinek meglátása szerint fontos az 
elővigyázatosság és a szabályok be-
tartása, azzal viszont nem ért egyet, 
hogy az embereket „bezárják a há-
zukba”, mivel így nincs lehetőségük 
a sportolásra, ami elengedhetetlen 
az egészségük megőrzéséhez.

Közölte, sajnos szomorú látvány, 
hogy üresen maradnak a lelátók. 

Számukra is hiányoznak a szurko-
lók, de reméli, minél hamarabb visz-
szatérhetnek majd a stadionokba, 
hogy ismét biztatni tudják kedvenc 
csapataikat, hiszen nézők nélkül 
nem ugyanolyan a foci, mint közön-
ség előtt.

A kontinens elit kategóriájába 
beválasztott játékvezető múlt héten 
a Bajnokok Ligájában bíráskodott 
a Lokomotiv Moszkva és a Bayern 
München közötti mérkőzésen (a BL-

ben címvédő német együttes 2–1-re 
győzött az A jelű csoportban), ame-
lyen voltak szurkolók a lelátókon. 
Hosszú idő után így újra nézők előtt 
fújta a sípot, az oroszországi találko-
zón nagyjából 8000 néző volt jelen 
a stadionban, és elmondása sze-
rint nagyon élvezetes volt hallani a 
hangjukat.

A román labdarúgásban ko-
rábban több játékvezetőnek is 
pozitív lett a koronavírustesztje, 

ez azonban nem volt különösebb 
hatással a bírói csapat tevékeny-
ségére. Kovács István ismertette, 
hogy amennyiben valamelyik bíró 
megfertőződik, tizennégy napig 
karanténba kerül az otthonában. 
Azok a személyek, akik kapcsolat-
ban voltak vele, öt nap után meg 
kell ismételjék a tesztet. Ha nega-
tív az eredmény, akkor folytathat-
ja tevékenységét, ha pozitív akkor 
értelemszerűen az illető is karan-
ténba kell vonuljon. „Igyekszünk 
betartani az előírásokat, többet 
tartózkodunk otthon. Személy sze-
rint csak a fontos dolgokért megyek 
több ember közé, de véleményem 
szerint előbb vagy utóbb mindenki 
el fogja kapni a vírust”.

A román élvonalban egyre több 
csapat keretében vannak fertőzött 
játékosok. Kérdésünkre, hogy a já-
tékvezetők tartanak-e attól, hogy 
esetleg a meccsek alkalmával elkap-
hatják a vírust, a 36 éves bíró leszö-
gezte, ahhoz, hogy valaki átadja a 
betegséget, több mint tizenöt percen 
keresztül kellene közvetlen közelben 
legyen az illető személlyel, a pályán 
pedig ez a veszély nem fenyeget sen-
kit. A mérkőzések levezénylése a jár-
ványhelyzetben valamilyen szinten 
megváltozott az eddig jól megszo-
kotthoz képest, azonban igyekeznek 
elővigyázatosnak lenni ebben az 
időszakban, és amennyire lehetsé-
ges, betartani a másfél-két méteres 
távolságot a találkozók alkalmával.

Fegyelmezetten bíráskodik
Labdarúgó-játékvezetők tevékenysége a járványhelyzetben

Videobíró-asszisztens lesz 
a Bajnokok Ligájában 

Kovács István ezen a héten újabb 
feladatot kapott a Bajnokok Ligá-
jában a nemzetközi szövetségtől. 
Igaz, ezúttal nem mérkőzést vezet, 
hanem a videobíró-technológiával 
(VAR) foglalkozó játékvezető tár-
sak munkáját segíti. A BL-főtábla 

harmadik fordulójának D csoport-
jában ma este 10 órától Bergamó-
ban lesz jelenése, ahol az Atalanta 
és az angol bajnok Liverpool 
találkozóján videobíró-asszisz-
tens lesz a spanyol Juan Martinez 
Munuera mellett. Az olaszországi 
mérkőzésen román játékvezetők 
bíráskodnak, középen Ovidiu 
Hațegan tevékenykedik, a partjel-
zők Octavian Șovre és Sebastian 
Gheorghe lesznek, a negyedik 
bírónak pedig Sebastian Colțescut 
választották.

Kovács István igyekszik elővigyázatos lenni 
a találkozókon és a mindennapi életben egyaránt
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