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 » Ifj. Bíró Tibor edző szerint 
nehéz objektíven felmérni, hogy 
az elmúlt 11 hónap világjárványa 
mekkora kiesést jelentett a csíki 
alpesi síben, ezt a következő 
években fogják megtapasztalni.

Bár a koronavírus-járvány kirobbaná-
sa a téli sportok előző szezonjának vé-
gét érintette, a lassan egy éve tomboló 
pandémia komolyan befolyásolta az 
alpesi sízők, a sífutók vagy a korcso-
lyázók új idényét. Szakembereket 
kérdeztünk az elmúlt és az előttünk 
álló időszakról.

 » DOBOS LÁSZLÓ, GERGELY IMRE,
HORVÁTH BÁLINT OTTÓ, ZÁTYI TIBOR

 

„N em tudjuk, hogy idén mennyire 
lehetünk eredményesek, de az 
idei problémák igazából hosszú 

távon fognak megmutatkozni” – fogalma-
zott Jánosi István, a Gyergyószentmiklósi 
ISK igazgatója és egyben a sífutószakosz-
tály vezetője, amikor a koronavírus-járvány 
okozta nehézségekről kérdeztük. Ismert 
ugyanis, hogy bár a téli sportágak elmúlt 
szezonját kevésbé érintette a tavaly kirob-
bant pandémia, az új idényre való felkészü-
lést viszont már hátráltatták a vírus megfé-
kezése érdekében elrendelt korlátozások.

A sífutóknál egyszerre több akadály is 
gátolta a felkészülést: a sportiskolákat évek 
óta sújtják az anyagi nehézségek, amit 
csak tetőzött a járvány és a hóhiány. Mivel 
az intézmény a tanügyminisztérium alá-
rendeltségébe tartozik, ugyanazok a sza-
bályok vonatkoznak rájuk, mint minden 
iskolára, azaz online tevékenységre voltak 
kényszerülve. „Más sportágakhoz képest 
nekünk még viszonylag könnyebb helyze-
tünk volt, hiszen nem teremben, hanem 
kint a szabadban zajlanak az edzések, így 
igyekeztünk dolgozni, amennyire a korláto-
zások között lehetett. Maximálisan kihasz-
náltuk a vakációt is” – mutatott rá Jánosi. 
Hozzátette, a gyermek és kadett korosztály 
számára rendezett országos bajnokságra 
úgy utaztak el, hogy nem volt lehetőségük 
felmérni felkészültségüket, ráadásul több 
versenylehetőségük nem is lesz, mert a 
sportiskolák közötti bajnokságot törölték 
a versenynaptárból. „A nagyobb korosztá-
lyok országos bajnoksága van még hátra, és 
azzal vége is az idei versenyévadnak. Ennél 
nagyobb gond azonban hogy idén elmaradt 
az új sportolók, a kezdők toborzása, mivel a 
járvány miatt nem lehetett szó iskolák láto-
gatásáról sem. Ez nagy kiesést fog jelenteni 
a későbbiekben” – mondta Jánosi István.

A sportiskola alpesisí-edzője, Elekes Lász-
ló is rámutatott arra, hogy a járványügyi kor-
látozások miatt tétlenségre voltak kénysze-
rülve, és mint leszögezte: „Online nem lehet 
sízőket nevelni.” Találtak ugyan módot arra, 
hogy sízzenek, de az edzéseket nem tudták 
megfelelő módon tartani.  Csak a Bogdán és 
a borszéki pálya működtetői engedték meg 
nekik, hogy versenykörülmények között, ki-
tűzött kapuk között sízzenek. A hóviszonyok 
miatt pedig sorra halasztották el azokat a 
rangosabb viadalokat is, amelyeken rajthoz 
állhattak volna.

„Azt tudom, hogy magunkhoz képest 
sokkal gyengébben vagyunk felkészülve, 
mint más években. A kérdés az, hogy hol 
tartanak mások. Ez az év nemcsak ne-
künk, hanem másoknak is ugyanazokat a 
problémákat hozta. Nem volt hó, és nem 
volt hideg sem, hogy havat készíthessenek 
a pályákon, így nem volt hol sízni” – foly-
tatta Elekes.

Szebb jövőre várva
„Önkéntes munkával nem lehet komoly for-
mában újraéleszteni a gyergyótekerőpataki 
síugrást” – állapította meg Bálint Tivadar, a 

Kútfő SK vezetője. Az egykor országos baj-
nokságnak is helyet adó tekerőpataki sán-
cok feltámasztásához sok pénz kellene, és 
emiatt évek óta egy helyben topog az ügy. 
Keresik a megoldásokat, úgy tűnik, egy 
helyi vállalkozó átvenné, és befektetne a 
sáncok rendbetételébe is. Amennyiben ez 
megtörténik, újraindulhat a síugróélet is itt.

A hagyományt azonban addig sem szakí-
tanák meg. Ha a hóviszonyok engedik, és a 
járványügyi korlátozások sem tiltják, idén 
is sor kerülhet a sportvasárnap megrende-
zésére, ahol a síugrás mellett a falu másik 
sikersportága, a sífutás, illetve az alpesi sí 
is szerepet kap. Erről azonban egyelőre nin-
csenek konkrétumok.

Új lehetőségek gyorskorcsolyában
Maros megyében, ezen belül is Maros-
vásárhelyen gyorskorcsolya-szakosztály 
működik a Mureșul Sportklub keretében, 
ahol Koros László edző – az első románi-
ai gyorskorcsolyázó, aki 1980-ban Lake 
Placidben részt vett a téli olimpián – fog-
lalkozik a fi atal sportolókkal. „A járvány 
gátat szabott a tevékenységünknek, de a 
nehézségek ellenére is sikerült edzéseket 
tartanunk. Sajnos nem tudtunk elutazni 
Zakopanéba és Inzellbe (megfelelő hely-
szín hiányában a hazai szövetség külföldön 
szokta megrendezni az országos bajnoksá-
got – szerk. megj.) a versenyekre, mert a 
visszajövetelnél karanténba kellett volna 

vonulnunk. Csíkszeredában kellene hogy 
megrendezzék a kispályás országos bajnok-
ságot, egyeztetnem kell még a Csíkszeredai 
a Sportklub igazgatójával, Hodos Lászlóval, 
hogy valamikor márciusban bonyolítsuk le 
a megmérettetést. Jelenleg erre a versenyre 
készülünk, lényeges, hogy megrendezzék a 
bajnokságot, mivel a sportolóinknak szük-
ségük van a versenyszerű megmérettetésre” 
– nyilatkozta a szakvezető. Mint ismertette, 
jelenleg tíz-tizenkét lánnyal zajlanak az 
edzések a Mureșulnál, a versenyzők mind-
egyike tehetséges. A klubnál van egy kez-

dő és egy haladó csoport, illetve egy olyan 
sportoló, Szabados Edina, aki az ifj úsági 
válogatott tagja, és számos érmet szerzett 
az országos bajnokságokon.

„Az új marosvásárhelyi fedett jégpálya 
megnyitásával viszont megfelelően fel tu-
dunk készülni az egyes versenyekre. Úgy 
gondolom, hogy elindultunk egy jó úton, 
a Székelyföldi Jégkorong Akadémia által 
biztosított jégpálya nagyon sokat segít a 
fejlődésünk szempontjából” – mondta 
Koros László.

Nagy a lemorzsolódás
Márton Simon, a Csíkszeredai ISK igazga-
tója szerint a világjárvány számos területen 
érezhető negatív hatása az ifj úsági sportban 
is komoly gondokat okozott. „Nem nagyon 
beszélnek a felelős sportszervek arról, hogy 
számos olyan fi atal, akik 8–10 évet dolgoz-
tak, edzettek, akik szinte kész sportolókká 
váltak, abbahagyták a versenyzést. Ezt a 
többi romániai sportiskolánál is észlelték a 
kollégák. Az online tanításnak a sportban 
is érezhető a negatív hatása, elsősorban 
abban, hogy kevesebb gyerek folytatja a 
minőségi sportot. Nagy a lemorzsolódás kö-
zépiskolás korban” – mondta a szakember. 
Hozzátette ugyanakkor, hogy ősszel sok 
gyermek jelentkezett, és bízik abban, hogy 
legalább a felük kitart a sportolás mellett. 
„Volt a 300 lejes minisztériumi támogatás is 
az először leigazoltak számára, gondolom, 
nemcsak a pénz miatt jelentkeztek, hanem 
szeretik is a sportot. A sportiskolák mosta-
ni költségvetése a négy-öt évvel ezelőttinek 
csak a töredéke, de csodával határos mó-
don még mindig működnek, lelkiismeretes 
tanáraink végzik a munkát. A következő 
olimpiákon minden bizonnyal érződni fog 
Románia eredményein, hogy már több év-
tizede háttérbe szorult az iskolákban a test-
nevelés, az utóbbi években a tanügyminisz-
térium mostohagyerekei lettek az 50–60 
éven át a romániai minőségi sport alapját 
képező sportiskolák” – vázolta fel a helyze-
tet Márton.

Gecse Izabella, a Csíkszeredai ISK biat-
lonszakosztálynak edzője szintén örömteli-
nek tartja, hogy a kialakult helyzet dacára 
a kezdő csoportjaikban nem csappant a 
gyermeklétszám, de nőtt a gyermekek moz-
gásigénye ifj . Bíró Tibor, a Csíkszeredai ISK 
alpesisí-edzője szerint is. „Nagyon bekavart 
ez a járvány, a mi esetünkben főleg a nyá-
ri alapozást és felkészülést zavarta meg, 

hiszen mindez a szigorú szabályok miatt 
csak online történhetett. Elkészítettük az 
edzésterveket, tartottuk a kapcsolatot a 
gyerekekkel, akik önállóan dolgoztak. Az 
országos versenyek elmaradtak, a világjár-
vány hazai szinten abban is befolyásolta 
a sportágat, hogy a sípályák melletti me-
nedékházak, szállodák nem fogadhatták 
a fi atal sportolókat. A megyei versenyeket 
ugyan meg tudtuk tartani, és van remény, 
hogy a következő időszakban az országo-
sokat is bepótoljuk. Érdekesség, hogy más 
évek hasonló időszakához képest több kis-
gyermek jelentkezett sízni a Csíkszeredai 
ISK-nál, több kezdőt tudtunk beválogatni 
Csizmás Judit csoportjába. Ez valószínűleg 
azzal is magyarázható, hogy az iskolákban 
online tanítás zajlott, ezért a gyerekek több-
ségében felgyűlt a mozgásigény, a szülők és 
a nagyszülők pedig szorgalmazták, hogy a 
csöppségek járjanak rendszeres mozgásra” 
– mondta a szakember. A fi atal edző szerint 
nehéz objektíven felmérni, hogy az elmúlt 
11 hónap világjárványa mekkora kiesést je-
lentett a csíki alpesi síben, ezt a következő 
években fogják megtapasztalni.

Haldoklik a rövid pályás
gyorskorcsolya
Sajnos szomorú a csíkszeredai gyorskorcso-
lya helyzete. Mivel az ISK működését a többi 
iskolával egyszerre állítottak át online tér-
be, érdemleges edzésekről, felkészülésről 
nem beszélhetünk – tudtuk meg Kalamár 
Zsolttól, az ISK gyorskorcsolya-szakosztá-
lyának edzőjétől. „Az ISK gyerekei alkotják 
a romániai short-track válogatott magját. 
Igencsak sanyarú állapotban vagyunk. A 
rendszertelen edzések miatt sérülések is 
történtek. Most, amikor lehetne edzeni, a 
zsúfoltság miatt annyira háttérbe szorult 
a jégkorong, hogy csak heti két jégedzést 
tudnak adni a gyorskorcsolyának. A Vákár 
Lajos Műjégpálya működtetői, vezetői dön-
tik 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-bajnokságon 
sem. Mivel még mindig megy a huzavona, 
folytatódnak a perek a Román Korcsolyá-
zó-szövetségnél, emiatt semmilyen támo-
gatást nem kapunk tőlük. Ha nem akarunk 
hazudni, akkor sajnos ki kell mondanunk: 
haldoklik a sportágunk” – ecsetelte a rossz 
helyzetet Kalamár.

Házi verseny járványidőben
Bogyó Löffl  er Mária évtizedek óta tanít 
műkorcsolyát Csíkszeredában. Az edző-
nő nyugdíjba vonulása óta a Csíkszeredai 
Sportklub fi atal műkorcsolyázóit készíti fel, 
a Csíkszeredai ISK-nál pedig Simon Mária 
irányításával készülnek a gyerekek. A két 
csíki klubnál közel huszonöt fi atal műkor-
csolyázó tanulja a sportág alapjait. „Jó a 
viszony a két klub között, az edzések nagy 
részét együtt tartjuk. 11 hónapja a románi-
ai műkorcsolyában leállt minden aktivitás, 
nem volt egyetlen hivatalos verseny sem. 
Mi azért megrendeztük a Mikulás-kupát, 
egy házi versenyt, amelynek a járványügyi 
szabályok miatt nem adhattunk 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 készültünk, 
ahol tudtunk, kint a szabadban. Az első or-
szágos versenyt, a gyermekbajnokságot áp-
rilis második felére tervezték. Akkor majd 
teljesebb képet kapunk arról, hogy meny-
nyire befolyásolta sportágunkat a világjár-
vány” – mondta el Bogyó Löffl  er Mária.

Száműzetésben. A járvány miatt kizárták a műkorcsolyázókat a termekből
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Mindenhol megérzik a hosszú kiesést
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