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A férfi aknál a labdarúgó Szobosz-
lai Dominikot, a nőknél pedig 

a cselgáncsozó Karakas Hedviget 
választotta meg a 2020-as év spor-
tolójának a Magyar Sportújságírók 
Szövetsége (MSÚSZ).

A 63. alkalommal megrendezett 
szavazás győzteseit az M4 Sport – Az 
év sportolója gálán a Nemzeti Szín-
házban hirdették ki, a díjátadóra a 
koronavírus-járvány miatt nézők 
nélkül került sor.

Szoboszlai Dominik személyében 
először nyert futballista év sportolója 
díjat. Videoüzenetében a legjobb 21 
éven aluli, Európában játszó labdarú-
gónak járó Golden Boy-díj szavazáson 

elért nyolcadik helyet, az Európa-baj-
nokságra történő kijutást és a korábbi 
klubjában, a Red Bull Salzburgban 
elért év játékosa elismerést emelte ki 
Szoboszlai, akinek az Izland elleni 
pótselejtezőn szerzett győztes gólját 
választották az év sportpillanatának. 
Az immár az RB Leipziget erősítő tá-
madó úgy fogalmazott: „az évben a 
sok rossz mellett kellett egy jónak is 
történnie”, a találatot pedig nagy él-
ménynek nevezte, amely fordulópont 
volt karrierje szempontjából.

A nőknél elsőként záró, a tavaly 
novemberi, prágai Európa-bajnok-
ságon győztes Karakas leszögezte: 
sok munka áll az eredmény mögött, 

amely nyomán első női dzsúdósként 
érdemelte ki az elismerést.

Az év legjobbja hagyományos 
csapatsportokban a labdarúgó-vá-
logatott lett, amely ott lesz a részben 
budapesti rendezésű Európa-baj-
nokságon és feljutott a Nemzetek Li-
gája A divíziójába. Az edzők közül a 
labdarúgó-válogatott szövetségi ka-
pitánya, az olasz Marco Rossi kapta 
a legtöbb szavazatot.

 A sportvilág sztárjai közül vi-
deoüzenetet küldött mások mellett 
Carl Lewis kilencszeres olimpiai 
bajnok amerikai atléta, Mary Pierce
egyéniben kétszeres Grand 
Slam-tornagyőztes francia tenisze-

ző, a Bajnokok Ligája-győztes olasz 
futballedző, Fabio Capello, valamint 
Francia Zsuzsanna (Susan Francia), 
az amerikai színekben kétszeres 
olimpiai bajnok evezős. Utóbbi édes-
anyja Karikó Katalin szolnoki szü-
letésű neves biokémikus, akinek a 
szabadalma alapján fejlesztették ki 
a koronavírus okozta COVID-19 be-
tegség elleni oltások egyikét.

 Az elnökség döntése alapján az 
MSÚSZ életműdíját a tornász Keleti 
Ágnes, a világ legidősebb élő, 100 
éves olimpiai bajnoka vehette át Sza-
bó Tünde sportért felelős államtit-
kártól és Csisztu Zsuzsa MSÚSZ-al-
elnöktől.

Szoboszlai és Karakas lettek az év sportolói

Újabb három pont 
a Sportklubnak
Januári magyarországi turnéja 
harmadik mérkőzésén harmadik 
győzelmét aratta a Csíkszeredai 
Sportklub a jégkorong Erste 
Ligában. A székelyföldi kék-fe-
hérek hétfőn este 4–2-re nyertek 
a Vasas otthonában. Nyert a 
Brassó is, a Cenk alatti város 
csapata 2–1-re győzött a MAC 
vendégeként. Jégkorong Erste 
Liga, alapszakasz: Opten Vasas 
HC–Csíkszeredai Sportklub 
2–4 (0–1, 2–3, 0–0), gólszerzők 
Kalvis Ozols és Schmál Kristóf, 
illetve Colton Yellow Horn 2, Ro-
kaly Norbert és Salló Alpár; MAC 
HKB Újbuda–Brassói Corona 
1–2 (1–2, 0–0, 0–0), gólszerzők 
Nagy Krisztián, illetve Radim 
Valchar és Trancă Dániel. A 
második MAC–Corona, illetve a 
Titánok–Gyergyói HK találkozó 
lapzárta után fejeződött be. A 
további program: ma 19 órától 
Dunaújváros–Sportklub; holnap 
19 órától Újpest–Gyergyói HK, 
19.40-től Vasas–Brassó; pénte-
ken 15.30-tól MAC–Sportklub, 21 
órától Debrecen–Titánok; szom-
baton 15.10-től MAC–Sportklub, 
18 órától Dunaújváros–Vasas, 
19 órától Ferencváros–Brassó; 
vasárnap 19.30-tól Debrecen–
Gyergyói HK; hétfőn 18.30-tól 
MAC–Vasas, 19.30-tól Titánok–
Brassó; kedden 19 órától Duna-
újváros–Gyergyói HK, 19.30-tól 
Ferencváros–Sportklub.

Elek kapitányként, 
Danyi edzőként
A Magyar Kézilabda Szövetség 
(MKSZ) elnökségének döntése 
alapján a magyar női kézilab-
da-válogatottnál Elek Gábor 
szövetségi kapitányként, Danyi 
Gábor pedig edzőként dolgozik 
tovább a márciusi olimpiai se-
lejtezőig. A szervezet honlap-
jának tájékoztatása szerint a 
testület azok után hozta meg 
határozatát, hogy meghallgatta 
a decemberi női Európa-baj-
nokságról szóló szakmai 
beszámolót, melyet elfogadott. 
Ezt követően Kirsner Erika és 
Pálinger Katalin női szakágért 
felelős alelnökök Eb-értékelése 
és javaslata nyomán döntött 
arról, hogy a márciusi olimpiai 
selejtező végéig a szakmai stáb 
feladatmegosztása módosul. 
Az elnökség arról is határozott, 
hogy akcióterv készül a győri 
ötkarikás kvalifikáció sikeres 
megvívásának még hatéko-
nyabb elősegítésére. „Erőnléti 
szempontból is nagy kihívás 
lesz az olimpiai selejtező, 
ezért szorosan együtt kell 
működnünk az egyesületekkel 
a következő hetekben ebből a 
szempontból is. Nem sikerült 
jól az Európa-bajnokság, de a 
női válogatottnak még mindig 
megvan az esélye az olimpiára 
való kijutásra, és márciusban 
hazai pályán, Győrött ezt ki 
kell használni” – fogalmazott 
Pálinger.

• RÖVIDEN 

• Gyergyószentmiklósi ISK–Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek mérkőzés-
sel kezdődik pénteken az U18-as korosztályú romániai jégkorongbajnok-
ság. Azaz csak kezdődne. A részvételnek olyan feltételei vannak, amelye-
ket egyetlen csapat sem képes teljesíteni.

GERGELY IMRE 

 

H árom székelyföldi együttes, 
a Csíkszeredai ISK, a Gyer-
gyószentmiklósi ISK és a 

Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek 
nevezett be a 2020–2021-es ifj úsági, 
U18-as korosztályú bajnokságba, 
és egységes az álláspontjuk: sze-
retnének játszani, de ez a jelenlegi 
követelmények mellett lehetetlen. A 
Román Jégkorong Szövetség (RJSZ) 
ugyanazt kéri az utánpótláscsapa-
toktól, mint a profi któl: minden mér-
kőzés előtt PCR-vírusteszt elvégzését 
minden játékos, stábtag és minden 
más, a meccsen részt vevő hivatalos 
személy számára is. Ennek költsé-
geihez azonban semmilyen módon 
nem járul hozzá, azaz a csapatoknak 
kell ezt kifi zetniük. Erre senkinek 
nincs pénze.

„Papíron kezdődik a bajnokság, 
de a valóságban nem kezdődik sem-
mi. A szövetség kiküldte a szabály-
zatot, amit be kellene tartanunk, de 
ezt lehetetlen vállalni. PCR-tesztet 
kérnek minden meccs előtt, ami 
legalább 6000 lej lenne minden al-
kalommal. Honnan ennyi pénzt? A 
szövetségtől rákérdeztem, mennyi-
vel segítenek ebbe be. Nekik sincs 
erre pénzük – válaszolták. Beszélni 
tudnak, elvárásaik vannak, de sem-
mivel nem segítenek” – fogalmaz 
Kernászt Huba, a sepsiszentgyörgyi-
ek edzője.

A sportiskolások nem is 
edzhetnek

A Királypingvinek még szerencsés 
helyzetben vannak, mert ők ma-
gánklubként folytathatnak edzéseket, 
de a két sportiskola, a Csíkszeredai és 
a Gyergyószentmiklósi ISK még ezt 

sem teheti hivatalosan. A két klub 
ugyanis a tanügy-minisztériumhoz 
tartozik, és ugyanazok az előírások 
érvényesek rájuk, mint minden más 
iskolára: azaz online oktatás van ér-
vényben. Ők tehát hivatalosan edzés-
re sem járhatnak. Segítség ebben a 
helyzetben, hogy a gyergyói és csíki 
fi atalok a Székelyföldi Jégkorong Aka-
démia színeiben edzhetnek és részt 
vesznek a magyarországi bajnokság-
ban. Azonban a sportiskola mezében 
nem játszhatnak mérkőzéseket. 

„Véleményem szerint az, hogy 
a szövetség kiírta a bajnokságot, 
még semmit sem jelent: tudják jól, 
írásban is közöltük velük, hogy 
a sportiskolák a jelen helyzetben 
nem játszhatnak. Ez csak egy olyan 
kiírás, hogy ők fedve legyenek: el-
mondhassák, hogy ők szerették vol-
na a bajnokságot, csak a csapatok 
nem vállalták” – jelentette ki Farkas 
Csaba, a Gyergyói ISK edzője.

Hogy lesz ebből bajnokság?

A székelyföldi klubok egy közös javas-
latot is megfogalmaztak, egy olcsóbb 
és biztonságosabb lebonyolítási mód-
ra. Azt szeretnék, ha 3–4 hétvégén 
egy helyszínen találkoznának a részt 
vevő együttesek, így játszanák le a 
mérkőzéseket. Mint Tódor Krisztián, 
a Csíkszeredai ISK edzője rámutat: 
„Egy buborékban zajlanának így a 
meccsek, ami egyrészt azt jelentené, 
hogy egy hétvégén egy teszttel több 
mérkőzést is meg lehetne rendezni, 
másrészt járványügyi szempontból 
is biztonságosabb lenne. Válasz nem 
érkezett a javaslatra. Mindenesetre 
bízom benne, hogy sikerül megoldást 
találni, lesz is bajnokság és a bizton-
ságunk sem kerül veszélybe. Emellett 
azonban megoldást kell találni a köte-
lező tesztek fi nanszírozására is. Amíg 
a PCR-teszt a követelmény, addig biz-
tosan nem indul el a pontvadászat. Lé-
teznek jóval olcsóbb tesztelési módok 
is – ha ez lenne a követelmény, máris 
egyszerűbb lenne a csapatok helyze-
te” – mondta el Tódor.

A bajnokságba egyébként a há-
rom székely csapaton kívül a Steaua 
és Suceava nevezett be.

Csak papíron kezdenek az ifik
Kiírták a 2021-es romániai jégkorong utánpótlás-bajnokságot
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