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Sportklub–Corona-meccsek
következnek az Erste Ligában
Ezen a héten csupán a két, pilla-
natnyilag jobban helyezett erdélyi 
csapat, a Brassói Corona és a Csík-
szeredai Sportklub játszik a jégko-
rong Erste Ligában. A két együttes 
sorozatban négyszer játszik 
egymás ellen. A versenynaptárban 
eredetileg a válogatottak számá-
ra terveztek szünetet, de ezen a 
héten sem a magyar, sem a román 
válogatottnak nem lesz meccse. 
Kedden és szerdán a Vákár Lajos 
Műjégpályán, szombaton és 
vasárnap pedig a Cenk alatti város 
jégcsarnokában lép jégre egymás 
ellen a Csíkszeredai Sportklub és 
a Brassói Corona. Mind a négy 
mérkőzés dupla szorzójú, az Erste 
Liga mellett beszámít a román 
bajnokság alapszakaszába is. A 
hargitai kék-fehérek hétvégén 
még az Újpesttel játszottak hazai 
környezetben, és le is győzték 
vendégeiket 4-2-re. Az összetett-
ben amúgy a Brassó és a Sport-
klub is dobogós helyen állnak, a 
listavezető Ferencváros mögött a 
második, illetve a harmadik helyet 
foglalják el.
 
Meglepte a norvégokat
a Ferencváros
A Ferencváros 30-28-ra legyőzte 
a norvég Vipers Kristiansand 
csapatát a női kézilabda-Baj-
nokok Ligája 13. fordulójának 
szombati játéknapján. Ebben az 
A csoportban nyert hétvégén a 
Bukaresti CSM is 28-26-ra a Team 
Esbjerg ellen, de az élen továbbra 
is az a Rosztov-Don áll, amelyik 
ezúttal a Ljubljana vendégeként 
maradt alul 28-27-re. A B csoport-
ban a Győri ETO 33-15-re verte 
a Podravkát, de az élen a CSZKA 
Moszkva áll.
 
Elrajtolt Itáliában
az alpesisí-világbajnokság
A tegnap esti megnyitó ceremóni-
ával elkezdődött az alpesisí-világ-
bajnokság az olaszországi Cortina 
d’Ampezzóban. A tornát nézők 
nélkül rendezik. Ma női kombiná-
cióban, holnap női és férfi  szuper 
óriás-műlesiklásban osztanak 
érmeket, hogy azután szerdán 
férfi  kombináció, február 13-án 
női lesiklás, február 14-én férfi  
lesiklás, február 16-án női és férfi  
párhuzamos műlesiklás, február 
17-án csapatverseny, február 18-án 
női óriás-műlesiklás, február 19-én 
férfi  óriás-műlesiklás, február 20-
án női műlesiklás, februári 21-én 
pedig férfi  műlesiklás szerepeljen a 
műsorban.
 
Kiesett a házigazda
a labdarúgó-klubvébén
A Katarban zajló labdarúgó-klub-
világbajnokság első játéknapján 
az egyiptomi al-Ahli egygólos 
győzelmet aratott a katari al-Duhail 
ellen, így a házigazdák búcsúztak 
a tovább küzdelmektől. Az al-Ahfl i 
az elődöntőben a német Bayern 
Münchennel játszik, míg a másik 
ágon a mexikói Tigres UANL a bra-
zil Palmeiras gárdájával találkozik. 
Klubvilágbajnokság, az elődöntő-
be jutásért: Tigres UANL (mexi-
kói)–Ulszan Hyundai (dél-koreai) 
2-1 (2-1) és al-Duhail (katari)–al-Ah-
li (egyiptomi) 0-1 (0-1).

AZ EURÓPAI LABDARÚGÓ-SZÖVETSÉG NYUGTATGAT, DE A VÉGLETEKIG KIVÁR A DÖNTÉSSEL

Foci-Eb csak hazai szurkolókkal?

Bizonytalanság. Csak áprilisban dől el, hogy lehetnek-e szurkolók az Európa-bajnokság mérkőzésein

Bő öt hónappal a tavalyról 
erre az évre halasztott labda-
rúgó-Európa-bajnokság rajtja 
előtt még nagyon keveset 
lehet tudni arról, hogy mi lesz 
a szurkolókkal. Az Európai 
Labdarúgó-szövetségnek a 
legnagyobb problémát az je-
lenti, hogy a találkozókat nem 
egy, hanem tizenkét helyszí-
nen rendezik meg, a járvány 
miatt azonban a sportbarátok 
utaztatása eléggé körülmé-
nyes. Addig pedig nem biztos, 
hogy a vakcinát mindenki 
megkapja.
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A z Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) döntése értelmé-
ben a június 11-én kezdődő 

labdarúgó-Európa-bajnokság első 
szakaszában, a csoportmérkőzése-
ken csak az adott ország szurkolói 
mehetnének be a stadionokba – 
írta a The Times. A brit lap értesü-
lése szerint az európai szövetség 
azt fontolgatja, hogy újraszervezi 
a jegyelosztást. Ennek megfelelő-
en százezres nagyságrendben kell 
majd visszatéríteni a belépők árát, a 
torna második szakaszára pedig kis 
létszámban ugyan, de engedélyezik 
az országok közötti utazást.

Az UEFA az utóbbi időszakban 
tartott megbeszélést a házigazdák-
kal, köztük Angliával, a londoni 
döntő rendezőjével. A The Times 
szerint a szövetség a külföldi druk-
kerek kizárásával szeretné elérni, 
hogy a helyi kormányok legalább 
a hazai szurkolókat beengedjék a 
stadionokba.

A koronavírus-járvány miatt ta-
valyról idénre halasztott Eb-nek 
tizenkét ország egy-egy városa ad 
otthont. Budapest és Bukarest is 
társházigazda, a Puskás Arénában 
és a Nemzeti Arénában három cso-
portmérkőzést és egy nyolcaddön-
tőt rendeznek majd a tervek szerint. 
A jelenlegi állás szerint a magyar 
válogatott hazai pályán találkozna 
a világbajnok franciákkal és a cím-
védő portugálokkal, illetve Mün-
chenben a németekkel. A románok 
nem jutottak ki a kontinenstornára.

A főszervező ködösít
Az UEFA honlapján megjelent köz-
lemény szerint áprilisban dönthe-
tik el, hogy beengedik-e a szurko-
lókat, és ha igen, akkor hány néző 
lehet a mérkőzéseken. Az európai 
szakszövetség elnöke, Aleksander 
Ceferin korábbi nyilatkozata sze-
rint a lakosság átoltottsága kulcs-
fontosságú ahhoz, hogy az eredeti 
terveknél maradjanak. A rendezők-
kel folytatott megbeszélést követő-
en továbbra is kitartanak amellett, 
hogy az egy évvel elhalasztott kon-
tinensviadalt az eredetileg kijelölt 
tizenkét város az eredeti időpont-
ban rendezze meg.

Ceferin optimistán látja a vírus-
helyzet alakulását. Hozzátette, fon-
tos, hogy minél több időt biztosítsa-
nak a rendező városoknak és azok 
kormányainak ahhoz, hogy pontos 
képet kapjanak arról, mi várható jú-
nius–júliusban. A magyar és a román 
főváros mellett London, Glasgow, 
Dublin, Bilbao, Amszterdam, Kop-
penhága, München, Róma, Szentpé-
tervár és Baku lenne rendező.

Az UEFA a várakozások szerint 
március végén hozza meg végleges 
döntését a torna sorsáról.

Félházzal Romániában
Az, hogy az UEFA folyamatosan 
egyeztet a társrendezőkkel, abból 
is kiderül, hogy a Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) elnöke, Răzvan 
Burleanu már jelezte, hogy meg-
vizsgálják annak lehetőségét, hogy 
újból lehessenek szurkolók a lelá-
tókon. A nézőkkel megrendezett 
focimeccs szinte már elképzelhetet-
len, hiszen jelenleg minden szinten 
zárt kapukkal zajlik a pontvadászat 
az országban.

Az UEFA nyomására újból been-
gedhetnek nézőket a stadionba, hi-
szen az európai szerv március 5-éig 
választ vár a román szövetségtől 
arra a kérdésre: a Nemzeti Aréna 
befogadóképességének hány száza-
lékát „tölti meg” szurkolókkal a jú-
niusi labdarúgó Európa-bajnoksá-
gon. Arról már beszámoltunk, hogy 
több megoldásban gondolkodnak: 
telt ház, fél ház, 30 százalékos ki-
használtság vagy zárt kapu.

Az FRF elnökének jelenlegi állás-
pontja szerint a bukaresti sportlé-
tesítmény befogadóképességének 
50 százalékát kínálnák fel a szur-
kolóknak. Az első körben a román 
fociválogatott vb-selejtezőjére en-
gednének be nézőket a stadionba, 
ekkor a jegyek 30 százalékát ér-
tékesítenék. A párharcot március 
28-án 21 óra 45 perctől rendezik, 
az ellenfél Németország lesz. Az 
UEFA illetékese, az orosz Tarasz 
Mukovoz amúgy Bukarestben járt, 
hogy az arénát felmérje, és a héten 
külön munkacsoportot hoztak létre 

annak érdekében, hogy kidolgoz-
zák a szurkolók biztonságos be-
engedését a romániai Eb-mérkő-
zésekre. Bukarestben június 13-án 
a C csoport Ausztria–Macedónia 
találkozóját rendeznék először, 
majd Ukrajna–Macedónia és Uk-
rajna–Ausztria mérkőzéseket ter-
veznek a csoportkörben a június 
23-i nyolcaddöntő előtt.

Csak oltással?
Napjaink elcsépelt kérdése, hogy 
mennyire lesz kötelező, hogy csak 
oltással lehet majd sportesemé-
nyekre menni. Egy orosz inter-
netes portál erre már válaszolt, 
ugyanis tudni vélik, hogy a foci 
Eb-n csak olyan szurkolók mehet-
nek be a stadionokba, akik meg-
kapták a védőoltást.

Az szinte biztos, hogy az Eb-n 
pályára lépő játékosoknak, a csa-
patok tagjainak, az edzői stábok-
nak kötelező lesz felmutatniuk az 
oltás beadásáról szóló igazolást. 
Most az a kérdés, hogy a szurko-
lókkal mi lesz. Mint a cikk írja, 

könnyen meglehet, hogy csak 
olyan néző mehet majd be a stadi-
onba, aki szintén megkapta a ko-
ronavírus elleni vakcinát.

Valljuk be, mindez teljesen logi-
kus lépés volna az UEFA részéről, 
amely azonban – eddig – hivata-
los álláspontot nem fogalmazott 
meg az ügyben. „Az UEFA szo-
rosan együttműködik a helyi ha-
tóságokkal, hogy mindenkinek 
egészségesen és biztonságos kör-
nyezetben biztosítsa a részvételt 
az Euro 2020-on. A Vissza a játék-
hoz protokollunk rendszeresen 
frissül, és a még megoldásra váró 
problémákkal is foglalkozik. Így 
például az Eb-résztvevő játékosok 
és a válogatottak többi tagjának 
esetleg kötelező Covid–19 elleni 
oltására is. Erről azonban még 
nem döntöttünk” – reagálta le ezt 
a hírt az UEFA.

Közben pedig már az is kiderült, 
hogy a magyar labdarúgó-váloga-
tott valamennyi tagját és a szak-
mai stábot soron kívül oltják be.
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