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• A koronavírus-jár-
vány okozta túl sok 
kockázat miatt a 
Független Labdarú-
gó-egyesületek Szövet-
sége (CONIFA) törölte 
az első női világbaj-
nokságot, melynek 
helyszíne idén nyáron 
Csíkszereda lett volna. 
A férfiak Európa-baj-
nokságának házigaz-
dája Nizza lesz, ám en-
nek a tornának a sorsa 
is nagyon kérdéses.

Z Á T Y I  T I B O R

A hölgyek első CONIFA-világ-
eseményét június 23–30. 
között Csíkszeredában 

rendezték volna meg, a házigaz-
da Székelyföld mellett Chameria, 
Észak-Ciprus, Sápmi, Cascadia és 
Cornwall vett volna részt. A törlés 
okairól Wenczel Kristófot, a CONIFA 
alelnökét kérdeztük.

„Hivatalosan töröltük a világbaj-
nokságot, jövőre ismét nekifutunk a 
rendezésnek. A helyszín változatlan 
marad, továbbra is Csíkszeredában 
képzeljük el a tornát. Van egy évünk 

rendesen összerakni és megszervezni 
a világbajnokságot, és amennyiben 
kibővítjük a mezőnyt, akkor további 
székelyföldi városokat is bevonunk a 
szervezésbe. A koronavírus-járvány a 
legfőbb oka a törlésnek. Elméletileg 
lett volna lehetőség arra, hogy oltási 
igazolvánnyal játsszanak a lányok, 
nézők nélkül – ennek így sok értelme 
nem lett volna. Továbbá nem tudtuk 
bevállalni azt a kockázatot, hogy ha 
történik egy megbetegedés, akkor 
miképp izoláljuk az esetet, milyen 
forgatókönyvek szerint zajlik tovább 
a torna” – mondta Wenczel. A Szé-
kelyföld Labdarúgó Egyesület elnöke 
hozzátette, már a tervezési folyamat-
ban úgy kommunikáltak a csapatok-

kal, hogy ameddig lehet, fenntartják 
a torna megszervezésének lehetősé-
gét, és a végső döntést azelőtt hozzák 
meg, mielőtt a válogatottak a részvé-
tel szempontjából el nem kezdenek 
pénzt költeni. „Nincs értelme kongó 
stadionban nemzetközi tornát ren-
dezni a székely válogatottnak. Remél-
jük, hogy jövő nyáron különösebb 
megszorítások nélkül megtarthatjuk 
a világbajnokságot” – folytatta.

A férfi ak számára idén Euró-
pa-bajnokságot szerveznek Niz-
zában, azonban a torna sorsa to-
vábbra is bizonytalan. „A rajtot 
korábban elhalasztottuk egy hó-
nappal, július közepére, a végleges 
döntést április 7-én hozzuk meg. 

Személy szerint minimális esélyt 
látok arra, hogy idén megtartható 
lenne az Európa-bajnokság, nem-
csak az oltási igazolások miatt, 
hanem a franciaországi rendeletek 
is megnehezítik a szervezést. Min-
dig történik valami váratlan, ami 
keresztülhúzza a számításainkat, 
ennyi bizonytalanság és kockázat 
mellett lehetetlen rendezni. A két 
torna mögött álló klub, a nőknél 
az FK Csíkszereda, míg a férfi ak-
nál OGC Nice továbbra is szeretné 
ezeket a sporteseményeket megren-
dezni, a támogatásuk adott, várjuk, 
hogy mindenki számára kedvezően 
alakuljon a világjárvány” – vázolta 
a helyzetet Wenczel.

Ha minden jól alakul, Székely-
föld női és férfi  válogatottja idén 
kora ősszel barátságos mérkőzésen 
pályára léphet, jelenleg zajlanak az 
egyeztetések Sapmival, illetve Corn-
wallal, de egyelőre itt sincs semmi 
konkrétum. „Ezeknek a mérkőzé-
seknek csak akkor van értelme, ha 
nézők előtt lehet játszani” – zárta a 
beszélgetést Wenczel Kristóf.

H árom aranyérmet szerzett a 
sílövő Márton Enikő az or-

szágos biatlonbajnokságon. A Bu-
csecs-hegységben, a Brassó megyei 
Cheile Grădiștei sportbázison meg-
rendezett viadalon a Csíkszeredai 
Sportklub képviselője az ifi knél 
nyert sprint- és üldözőbajnoki címek 
után a felnőttek hosszú próbáján is 
aranyérmes lett. 

Női sílövő OB, hosszú próbák. 
Ifj úságiak, 7,5 km: 1. Adelina Râm-
beu (Barcarozsnyó), 2. Borbély 
Blanka (Csíkszeredai ISK), 3. Dori-
na Georgiana Pușcariu (Barcarozs-
nyó), 4. Csutak Andrea, 5. Becze 
Ágota, … 7. Ladó Kincső, … 9. Lázár 
Sarolt, … 11. Becze Eszter (mind 
Csíkszeredai ISK). Felnőtt korosz-
tály, 12,5 km: 1. Márton Enikő (Csík-
szeredai Sportklub), 2. Ana Larisa 
Cotruș, 3. Jelena Csirkova (mindket-
ten Bukaresti Steaua), 4. Fórika-Fe-
rencz Réka (Bukaresti Dinamo), 5. 
András Vivien Bernadett, … 7. Ván-

csa Szilvia (mindketten Bukaresti 
Steaua). 

A bajnokság záróversenye az 
egyéni váltó volt, amelyen egy lány és 
egy fi ú alkotta csapatok versenyeztek 
(5x1,5 + 4x1,5 km). Ebben az új szám-

ban a Fórika-Ferencz Réka és George 
Răzvan Buta alkotta Bukaresti Dina-
mo csapat győzött, Csíkszereda váltó-
ja (Márton Enikő, Gegő Hunor) az 5. 
helyen végzett.

Dobos László

Újabb hokimeccs Brassóban
A döntő második összecsapásával folytatódik ma este Brassóban a 
jégkorong Erste Liga fináléja, amelyben idén két erdélyi csapat, az alap-
szakaszgyőztes Brassói Corona és a Csíkszeredai Sportklub lép jégre. 
Az alapszakaszgyőztes Corona élvezi a hazai pálya előnyét, az első két 
találkozót otthon játssza, és ha szükséges, akkor az ötödiket és a hetedi-
ket is. A tegnap esti összecsapás lapzárta után fejeződött be. Szombaton 
és vasárnap a csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpálya lesz a házigazda. 
Amennyiben szükséges, jövő héten, április 6-án és 10-én Brassó, 8-án 
pedig Csíkszereda lesz a rendező. Minden találkozó 18.30-kor kezdődik.

Szekszárd kosárlabda EK-döntőt rendez
Magyarországon, Tolna megyében rendezik a női kosárlabda Európa Ku-
pa áprilisi négyes döntőjét. A házigazda Szekszárd ellenfele a sepsiszent-
györgyi tornáról továbbjutott, olasz Reyer Venezia lesz az elődöntőben, 
a másik ágon a francia Flammes Carolo és a spanyol Pamesa Valencia 
találkozik. A második számú kupasorozat végjátékában legutóbb 2005-
ben rendeztek négyes döntőt – azóta oda-visszavágós rendszerű volt a 
finálé –, de a koronavírus-járvány miatt április 9–11. között ismét négyes 
tornára kerül sor a résztvevők egészsége és biztonsága érdekében.

• RÖVIDEN 

16.00 Női kézilabda, román bajnokság: Zilah–Rapid (TVR 2)
19.00 Labdarúgás, U21 Eb: Portugália–Svájc (TVR 1) 
19.00 Labdarúgás, U21 Eb: Franciaország–Izland (TVR 2) 
19.00 Labdarúgás, vb-selejtező: Örményország–Románia (Pro X)
19.45 Férfi kézilabda, BL: Szeged–Kiel (Digi 3, Telekom 2, Look Sport)
21.45 Labdarúgás, vb-selejtező: Andorra–Magyarország (M4 Sport)
21.45 Férfi kézilabda, BL: Nantes–Kielce (Digi 4, Telekom 2, Look Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

CONIFA: törölték a női vébét
A férfi  Európa-bajnokság sorsa áprilisban dől el

Márton Enikő három arannyal zárt

Márton Enikő és edzője, 
Márton Szilárd. Csak névrokonok

▸  F O R R Á S :  C S Í K S Z E R E D A I  I S K

Székelyföld–Magyarország női 
labdarúgó-mérkőzés Székelyud-
varhelyen. Mindenképp nézők 
előtt játszanának a világbajnok-
ságon 

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     L U K Á C S I  L E H E L




