
görkorcsolyáztak, ez azonban nem 
helyettesítheti a jeges felkészülést. 
További nehézségeik adódtak, mivel 
azon a területen, ahol korábban gör-
korcsolyaedzéseket tartottak, modern 
uszoda épült, így a pályát lebontották. 
Ellenben minőségi új pályát építenek 
helyette, és nagyon reméli, hogy ezt 
áprilisig vagy májusig befejezik, utá-
na pedig használatba tudják venni, 
ezen a bázison akár a román váloga-
tott tagjai is tudnak készülni.

Nagy a lemorzsolódás

Márton Simon, a Csíkszeredai ISK 
igazgatója szerint a világjárvány 
számos területen érezhető negatív 
hatása az ifj úsági sportban is komoly 
gondokat okozott. „Nem nagyon be-
szélnek a felelős sportszervek arról, 
hogy számos olyan fi atal, akik 8–10 
évet dolgoztak, edzettek, akik szinte 
kész sportolókká váltak, abbahagy-
ták a versenyzést. Ezt a többi románi-
ai sportiskolánál is észlelték a kollé-
gák. Az online tanításnak a sportban 
is érezhető a negatív hatása, elsősor-
ban abban, hogy kevesebb gyerek 
folytatja a minőségi sportot. Nagy a 
lemorzsolódás középiskolás korban. 
A kezdők szempontjából szeptem-
berben hagyományosan minden 
sportágban elkezdődtek a váloga-
tók, a szelekciók, és érdekes módon 
sok gyerek jelentkezett. Reméljük, a 
bizonytalanság ellenére legalább a 
felük marad. Volt a 300 lejes minisz-

tériumi támogatás is az először leiga-
zoltak számára, gondolom, nemcsak 
a pénz miatt jelentkeztek, hanem 
szeretik is a sportot. A sportiskolák 
mostani költségvetése a négy-öt év-
vel ezelőttinek csak a töredéke, de 
csodával határos módon még mindig 
működnek, lelkiismeretes tanáraink 
végzik a munkát. A következő olim-
piákon minden bizonnyal érződni 
fog Románia eredményein, hogy 
már több évtizede háttérbe szorult az 
iskolákban a testnevelés, az utóbbi 
években a tanügyminisztérium mos-
tohagyerekei lettek az 50–60 éven 
át a romániai minőségi sport alapját 
képező sportiskolák” – vázolta fel a 
helyzetet Márton.

Hol szabad volt edzeni, hol nem

Gecse Izabellától, a Csíkszeredai ISK 
biatlon szakosztályának edzőjétől 
megtudtuk, hogy mivel az iskola tan-
ügyminisztériumi klub, a többi Har-
gita megyei tanintézetnél alkalmazott 
szabályokat kellett betartani, így hol 
szabad volt edzéseket tartani, hol nem. 
„A korosztályos válogatottakba behí-
vott gyerekek többet edzhettek, de volt 
egy időszak, amikor csak a nem kon-
takt sportágakban lehetett edzéseket 
tartani. A pandémia okozta sok kelle-
metlenség mellett jó jel, hogy a kezdő 
csoportunkban nem csappant a gyere-
kek létszáma” – mondta el Gecse.

A gyerekek egy részénél nőtt 
a mozgásigény

A Csíkszeredai ISK alpesi sí szakosz-
tályának helyzetéről ifj . Bíró Tibor 
tanár-edzőnél érdeklődtünk, akitől 
megtudtuk, hogy a klub három cso-
portjában, Csizmás Juditnál, Péter 
Zsombornál és nála közel negyven 
ifj úsági korosztályú síző készül rend-
szeresen. „Nagyon bekavart ez a jár-
vány, a mi esetünkben főleg a nyári 
alapozást és felkészülést zavarta 
meg, hiszen mindez a szigorú szabá-
lyok miatt csak online történhetett. 
Elkészítettük az edzésterveket, tar-
tottuk a kapcsolatot a gyerekekkel, 
akik önállóan dolgoztak. Az országos 
versenyek elmaradtak, a világjár-
vány hazai szinten abban is befolyá-
solta a sportágat, hogy a sípályák 
melletti menedékházak, szállodák 
nem fogadhatták a fi atal sportolókat. 
A megyei versenyeket ugyan meg 
tudtuk tartani, és van remény, hogy 
a következő időszakban az orszá-
gosokat is bepótoljuk. Érdekesség, 
hogy más évek hasonló időszakához 
képest több kisgyermek jelentkezett 
sízni a Csíkszeredai ISK-nál, több 
kezdőt tudtunk beválogatni Csizmás 
Judit csoportjába. Ez valószínűleg 
azzal is magyarázható, hogy az is-
kolákban online tanítás zajlott, ezért 
a gyerekek többségében felgyűlt a 
mozgásigény, a szülők és a nagy-
szülők pedig szorgalmazták, hogy a 
csöppségek járjanak rendszeres moz-
gásra” – mondta el ifj . Bíró Tibor. A 
fi atal edző szerint nehéz objektíven 
felmérni, hogy az elmúlt 11 hónap vi-
lágjárványa mekkora kiesést jelentett 

a csíki alpesi síben, ezt a következő 
években fogjuk megtapasztalni.

Sítájfutásban már volt 
bajnoki futam

A sítájfutó Európa-bajnokságot tavaly 
március közepén tartották meg Orosz-
országban, az volt a világon az utolsó 
sportesemény, amit megrendeztek 
még a nagy bezárás előtt – tudtuk 
meg Szép Zoltántól, a Csíkszeredai 
VSK sítájfutó szakosztályának ver-
senyzőjétől. „Mi éppen haza tudtunk 
utazni, azután rögtön bevezették a 
szükségállapotot. Az egyben a sze-
zont is zárta, így a világjárvány akkor 
konkrétan nem érintette a sportágat 
és a sportolókat. A mostani szezont 
viszont komolyan befolyásolta, mi-
vel a bulgáriai Európa-bajnokságot 
elhalasztották jövőre. A fi nnországi 
világkupát törölték, akárcsak a Ski-O 
Tour sorozatot. Az egyetlen nagy ver-
seny, amit megtartanak, az észtorszá-
gi világbajnokság lesz a hónap végén, 
ahol Romániát a tervek szerint a csíki, 
de több éve Svédországban élő Csúcs 
Klaus fogja képviselni. Csak hazai kö-
rülmények között készülhettünk, kül-
földi edzőtáborba nem utazhattunk el. 
Az országos bajnokság egy részét már 
megrendezték, az sikeresen lezajlott. 
De hátravan még a sprint futam, illet-
ve a váltó és a vegyes váltó. Ezeket a 
próbákat a tervek szerint március 6–7-
én tartanák meg, reméljük, hó is lesz” 
– nyilatkozta Szép.

Haldoklik a rövidpályás 
gyorskorcsolya

Sajnos szomorú a csíkszeredai gyors-
korcsolya helyzete. Mivel az ISK mű-
ködését a többi iskolával egyszerre 
állítottak át online térbe, érdemleges 
edzésekről, felkészülésről nem be-
szélhetünk – tudtuk meg Kalamár 
Zsolttól, az ISK gyorskorcsolya szak-
osztályának edzőjétől. „Az ISK gyere-
kei alkotják a romániai short-track-vá-
logatott magját. Igencsak sanyarú 
állapotban vagyunk. A rendszertelen 
edzések miatt sérülések is történtek. 

Most, amikor lehetne edzeni, a zsú-
foltság miatt annyira háttérbe szorít 
a jégkorong, hogy csak heti két jég-
edzést tudnak adni a gyorskorcso-
lyának. A Vákár Lajos Műjégpálya 
működtetői, vezetői döntik el, hogy ki 
mennyi jégidőt kap… Ez a sportág oda 
jutott, hogy nem tudtunk részt venni 
a szezon egyetlen megrendezett nem-
zetközi versenyén, az Európa-bajnok-
ságon sem. Mivel még mindig megy 
a huzavona, folytatódnak a perek a 
Román Korcsolyázó Szövetségnél, 
emiatt semmilyen támogatást nem ka-
punk tőlük. Ha nem akarunk hazud-

ni, akkor sajnos ki kell mondanunk: 
haldoklik a sportágunk” – ecsetelte a 
rossz helyzetet Kalamár.

Csak házi versenyük volt 
a műkorcsolyázóknak

Bogyó Löffl  er Mária évtizedek óta 
tanít műkorcsolyát Csíkszeredában. 
Az edzőnő nyugdíjba vonulása óta a 
Csíkszeredai Sportklub fi atal műkor-
csolyázóit készíti fel, a Csíkszeredai 
ISK-nál pedig Simon Mária irányí-
tásával készülnek a gyerekek. A két 
csíki klubnál közel huszonöt fi atal 
műkorcsolyázó tanulja a sportág alap-
jait. „Jó a viszony a két klub között, az 
edzések nagy részét együtt tartjuk. 
11 hónapja a romániai műkorcsolyá-
ban leállt minden aktivitás, nem volt 
egyetlen hivatalos verseny sem. Mi 
azért megrendeztük a Mikulás Ku-
pát, egy házi versenyt, amelynek a 
járványügyi szabályok miatt nem ad-

hattunk hivatalos formát. A sportolók 
edzésen mutatták be gyakorlataikat. 
Decemberben és januárban nem volt 
szabad jégre menni a gyerekekkel, de 
az erő- és a balett-teremből is kizártak 
a szigorú szabályok miatt. Ott készül-
tünk ahol tudtunk, kint a szabadban. 
Az első országos versenyt, a gyermek-
bajnokságot április második felére 
tervezték. Akkor majd teljesebb képet 
kapunk arról, hogy mennyire befolyá-
solta sportágunkat a világjárvány” – 
mondta el Bogyó Löffl  er Mária.

Teljesen más hátráltatta 
a felkészülést

Annak rendje és módja szerint már 
kora ősszel elkezdte az edzéseket a 
magyar ifj úsági síválogatottal a szé-
kelyudvarhelyi Kiss Anna. Semmifé-
le megkötés nem volt velük kapcsola-
tosan, hiszen a leigazolt, válogatott 
versenyzőket az első pillanattól 
engedték, hogy felkészüljenek az új 
idényre. Egy ausztriai edzőtáborral 
indították a ráhangolást a szezonra. 
Sajnos nem éppen azt a programot 
tudták követni, amit előzetesen elter-
veztek. Ezt pedig nem a pandémia ír-
ta át, hanem a gleccsereken egyre ke-

vesebb volt a hóréteg, így nem mindig 
tudták elvégezni a kiírt feladatokat.

A nemzetközi szövetség alig vál-
toztatott az előzőleg kiírt versenynap-
táron, így a sízők idénye akár teljes is 
lehetett volna, csakhogy közbeszólt 
egy egészségügyi probléma, így An-
na felkészülése november elejéig tar-
tott. Ekkor összeszedett egy vírusos 
megbetegedést, amiből január elején 
épült fel teljesen – ezen időszak alatt 
szülővárosában tartózkodott a 17 éves 
alpesi síző. Sajnos ezzel az idénye 
nagyjából oda is lett. „Január elején 
a Bogdán sípályán gyakorolt, azután 
ment vissza a magyar kerettel han-
golni. Ezen a héten egy olaszorszá-
gi versenyen áll először rajthoz egy 
szlalom szakágban, ettől függ, hogy 
odaérhet-e a bulgáriai junior világ-
bajnokságra. Összességében jól érzi 
magát, persze erőnlétileg még van le-
maradása. Öröm az ürömben, hogy el-
halasztották az ifj úsági olimpiát, ami 
idén lett volna. Áttették decemberre, 
ez számára fontos cél, hogy ott lehes-
sen” – mondta el megkeresésünkre 
Anna édesapja, Kiss Aladár.

A magyar szakszövetség erre az 
idényre új edzőt, egy szlovén szakem-
bert nevezett ki az ifj úsági válogatott 
élére, a másodedző pedig székelyud-
varhelyi, Balázs László. A keretben 
van még két székelyföldi versenyző, 
a 18 éves, csíkszeredai Pál Krisztián 
és a 16 éves, udvarhelyi Szabó Szélyes 
Szilárd.
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kiesést

A műkorcsolyázókat minden 
teremből kizárták, így ők csak 
a szabadban tudtak edzeni

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMIKiss Anna idei szezonját 
betegség is befolyásolta

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Nagyban befolyásolja a sportolók teljesítményét, 
hogy hol szabad volt edzéseket tartani, hol nem

▸  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

Szabados Edina, az ifjúsági válogatott tagja 
számos érmet szerzett az országos bajnokságokon

▾  F O R R Á S :  F A C E B O O K / C L U B U L  S P O R T I V  M U R E Ș U L




