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KÉT HÉT MÚLVA EGYEZTETNEK AZ ORSZÁGOS BIZOTTSÁGOK A NOB-BAL A SPORTOLÓK BEOLTÁSÁRÓL

Védőoltással az olimpiára?

Születésnap. Keleti Ágnes a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka

Két hét múlva választ kap-
hatnak a tokiói nyári olim-
piára készülő sportolók a 
koronavírus elleni védőoltás-
sal kapcsolatos kérdésekre.

 »  KRÓNIKA

J anuár 22-én egyeztet a nyá-
ri tokiói olimpián részt vevő 
sportolók beoltásáról a Román 

Olimpiai és Sportbizottság (COSR) 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) elnökével, Thomas Bach-
hal. Erről a hazai testületet elnök-
lő Mihai Covaliu nyilatkozott az 
Agerpres hírügynökségnek, hang-
súlyozva, hogy a tagszövetségek to-
vábbították kérdéseiket a NOB felé, 
a videókonferencia során pedig 
részletes tájékoztatásra számítanak 
az ötkarikás játékok szervezésével 

kapcsolatos intézkedésekről. „Nem 
állhatunk mi ki azt mondva, hogy 
beoltjuk a sportolóinkat koronaví-
rus ellen, amikor az ország törvé-
nye azt mondja, hogy először csak 
bizonyos kategóriák kaphatják meg 
a védőoltást. És mi legyen azokkal 
a sportolókkal, akik már átestek a 
koronavíruson? Úgy, mint Cristina 
Neagu, Simona Halep, Elisabeta 
Samara és még sokan mások. Ők 
negatív teszttel kilencven napig 
karanténkötelezettség nélkül utaz-
hatnak. De őket beoltassuk, vagy 
sem? Ezek mind olyan kérdések, 
amit tisztázni kell” – fi gyelmezte-
tett a COSR első embere.

Thomas Bach korábban novem-
berben beszélt arról, hogy ha ren-
delkezésre áll majd vakcina, ak-
kor arra fognak törekedni – akár 
pénzügyi hozzájárulással is –, 
hogy a tokiói olimpián részt vevő 

sportolók azt megkapják a torna 
előtt, ugyanakkor nem szeretné-
nek a veszélyeztetett kategóriák 
elé „tolakodni”.

Kulcsár Krisztián, a M agyar 
Olimpiai Bizottság elnöke pár 
napja a DigiSportnak beszélt ar-
ról, előfordulhat, hogy csak azok 
a sportolók vehetnek majd részt 
a seregszemlén, akik me gkap-
ták előtte a védőoltást. A MOB 
ugyanakkor ezt senki számára 
nem fogja kötelezővé tenni, „Ezt 
mindenki eldöntheti majd ma-
gában, mi senkit nem akarunk 
ökrös szekérrel odavontatni, de 
látva a saját környezetemben és 
a sportvilágban a hangulatot, az 
óhaj inkább afelé hajlik, hogy 
minél hamarabb meg tudják 
kapni a védettséget a járvánnyal 
szemben” – nyilatkozta a sport-
diplomata.

 » „Nem 
állhatunk mi 
ki, azt mondva, 
hogy beoltjuk 
a sportolóinkat 
koronavírus 
ellen, amikor az 
ország törvénye 
azt mondja, hogy 
először csak 
bizonyos kate-
góriák kaphatják 
meg a védőol-
tást” – mondta 
Mihai Covaliu.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Szombaton ünnepelte 100. szüle-
tésnapját Keleti Ágnes ötszörös 

olimpiai bajnok tornász, a nemzet 
sportolója, a világ legidősebb élő 
olimpiai bajnoka. A születésnapja 
alkalmából rendezett ünnepségen 
újságírói kérdésre azt mondta, ez az 
évforduló pont ugyanolyan számá-
ra, mint amikor 60 éves volt – szá-
molt be az MTI. „Élek, jól élek, sze-
retek élni. Az egészség a lényeg, a 
születésnap egyáltalán nem fontos, 
csak a jó élet” – mondta jókedvűen 
a magyar klasszis, akinek a napjai 
elmondása szerint jól telnek.

Születésnapján töb ben is felkö-
szöntötték, köztük a volt tornász-
klasszis, az ötszörös bajnok Nadia 
Comăneci is, de a magyar államfő 
Áder János és Orbán Viktor minisz-
terelnök, valamint Benjamin Ne-
tanjahu izraeli miniszterelnök is 
köszöntötték.

A legtöbb olimpiai éremmel (tíz) 
rendelkező m agyar női sportolóról 
egész estés dokumentumfilm ké-
szül Aki legyőzte az időt – Keleti 
Ágnes címmel Oláh Katalin rende-
zésében, a M agyar N emzeti Filma-
lap támogatásával. Az Újpesti Tor-
na Egylet ugyanakkor bejelentette, 
hogy a bajnokról nevezi el a közel-
múltban felújított tornacsarnokát. 
Izraelben pedig, ahol a melbour-

ne-i olimpia után telepedett le, róla 
nevezik el a szertornabajnokságot.

A Magyar Sportújságírók Szövet-
sége (MSÚSZ) életműdíjjal ismeri 
el Keleti Ágnes pályafutását. Szabó 
Tünde sportért felelős államtitkár 
és Csisztu Zsuzsa MSÚSZ-alelnök 
– maga is tornász olimpikon – kö-

 » ZÁTYI TIBOR

Székelyudvarhelyen ért véget a 
hazai élvonalbeli teremlabdarú-

gó-bajnokság alapszakasza, az utolsó 
buboréktornát követően pedig kiala-
kult a végső sorrend: az első helyezett 
Galaci United mögött a Csíkszeredai 
Imperial Wet lett a második, míg a 
Futsal Klub Székelyudvarhely a Déva 
mögött, a negyedik helyről várja a fel-
sőházi rájátszást.

A playoff  mezőnyében, mint ismere-
tes, mindössze egyetlen hely volt kiadó 
a hétvégi mérkőzések előtt, azért pedig 
udvarhelyiek vívtak meg a Luceafărul 
Buzău gárdájával. A házigazda udvar-
helyiek pénteken 9-3-ra verték a sereg-
hajtó Kolozsvári Clujanát, így könnyed 
győzelemmel hangoltak az alapszakasz 
legfontosabb mérkőzésére: szomba-
ton következett a felsőházi rájátszást 
érő 4. helyről döntő, Luceafărul Buzău 
elleni találkozó. A Jakab Zoltán ál-

tal irányított gárda volt valamelyest 
előnyben, számukra belefért egy két-
gólos vereség is (az első meccsen 9-7-re 
nyertek), hogy ott lehessenek a legjob-
bak között. A végig szoros és fordula-
tos mérkőzést az udvarhelyiek 6-5-re 
nyerték, bebiztosítva ezáltal helyüket 
a felsőházban. Most egy hónapos szü-
net következik a bajnokságban, mivel 
január végén rendezik a 2022-es Eu-
rópa-bajnokság selejtezőit. Románia 
teremlabdarúgó-válogatottja a 4-es cso-

zösen adja át neki a díjat, amiről 
a felvételt már rögzítették. A díj-
átadót ma a koronavírus-járvány 
miatt nézők nélkül tartják meg a 
Nemzeti Színházban kialakított 
stúdióban. Az eseményt romániai 
idő szerint 20.45-től az M4 Sport 
közvetíti. 

portban Észak-Macedóniával, Szerbiá-
val és Bosznia-Hercegovinával harcol a 
továbbjutásért.

A román bajnokság februárban foly-
tatódik, a felsőházi rájátszásban két 
buboréktornát rendeznek, ahol min-
denki mindenkivel játszik kétszer. A 
Galac 3, a Csíkszereda 2, a Déva 1, míg 
Udvarhely 0 ponttal kezd. A rájátszást 
követően az első két helyezett a bajno-
ki címért, míg a másik két együttes a 
bronzéremért játszik majd.

„Jól élek, szeretek élni” – Százéves Keleti Ágnes

Az udvarhelyiekkel lett teljes a futsalbajnokság felsőháza

 » „Élek, jól élek, 
szeretek élni. 
Az egészség a 
lényeg, a szüle-
tésnap egyáltalán 
nem fontos, csak 
a jó élet” – mond-
ta Keleti Ágnes.

 » A román 
bajnokság feb-
ruárban folytató-
dik, a felsőházi 
rájátszásban két 
buboréktornát 
rendeznek, ahol 
mindenki min-
denkivel játszik 
kétszer.

Újrajátsszák a 
Vasas–FTC mérkőzést

A Magyar Jégkorongszövetség 
versenyirodája helyt adott a 

Ferencváros óvásának, így újra 
kell játszani a december 30-án 
rendezett Vasas–Ferencváros Erste 
Liga-mérkőzést, mert a végered-
ményt befolyásoló játékvezetői 
műhiba történt az utolsó előtti 
percben. A döntés ellen még lehet 
fellebbezni, a mérkőzés új időpont-
járól a határozat jogerőre emel-
kedését követően egyeztetnek az 
érintettekkel.

Az említett találkozón a Vasas 
3-2-es vezetésénél a ferencvárosi 
Mitch Versteeg a támadó kék vo-
nalról rálőtte a korongot a kapura, 
amelybe azonban közvetlenül a 
kapu előterében csapattársa, Just-
in Hodgman a levegőben beleért, 
az oldalsó kapuvasra juttatva 
azt, majd a kapuvasról kipattanó 
korongot második szándékból a 
kapuba juttatta. Az alapvonali já-
tékvezető ekkor gólt ítélt. A játék-
vezető videóelemzést rendelt el, és 
végül az FTC-Telekom által szerzett 
gólt érvénytelenítette, magas botra 
hivatkozva. Ugyanakkor a ferenc-
városi játékos nem a magas bottal 
történő korongérintés közvetlen 
eredményeként szerezte a gólt, 
hanem második szándékból, a 
korong kapuvasról történő kipatta-
nását követően, ami megkérdője-
lezi a szabály alkalmazhatóságát. 
A versenyiroda álláspontja szerint 
ugyanis a szabálypont alkal-
mazhatósága kizárólag a korong 
kapuba jutását megelőző utolsó 
korongérintésre értelmezhető, azt 
megelőző korongérintések a videós 
gólbírórendszer igénybevételével 
nem vizsgálhatók.

A versenyiroda a szabályzatok és 
a videófelvételek megvizsgálása, 
valamint a klubok képviselőinek, 
a játékvezetői ellenőrnek a nyilat-
kozata alapján úgy döntött, hogy a 
játékvezetők olyan döntést hoztak, 
amelyet a szabályzatok szerint nem 
hozhattak volna, így a játékvezetői 
műhiba valós. A mérkőzést amúgy 
a Vasas 4-2-re nyerte. Azóta már az 
erdélyi csapatok is pályára léptek 
ismét az Erste Ligában, a Gyergyói 
HK 3-0-ra kikapott a Ferencváros 
vendégeként, de 3-0-ra legyőzte a 
Vasast, a Brassó viszont kétszer is 
hosszabbítás után maradt alul – 
előbb a Dunaújvárosi Acélbikákkal 
szemben 5-4-re, majd az Újpest 
ellen 3-2-re. A Csíkszereda Sport-
klub ellenben győzni tudott: 8-3-ra 
és 5-1-re verte a Titánokat. Ma MAC–
Brassó és Vasas–Sportklub párosí-
tás szerint játszanak. A Gyergyói HK 
legközelebb kedden lép pályára a 
Titánok ellen. (Zátyi Tibor)




