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Képkiállítás nyílt
a székelyudvarhelyi birkózásról
Székelyudvarhelyen 95 éve alakult 
meg hivatalosan a birkózó szak-
osztály a hajdani Hargita Testedző 
Egylet keretében. Ebből az alka-
lomból az Iskolás Sportklub és a 
Fások Sportklub szervezésében 
a városi kórház kovácsoltvas 
kerítésére 20 darab, 100 × 75 cm 
nagyságú képes posztert állítot-
tak ki. A képkiállításon olimpiai 
hírességeket, román és magyar 
országos bajnokokat, edzőket, 
korabeli csapatképeket látha-
tunk – két hétig. Az utcai tárlatot 
Bodrogi Csaba birkózóedző nyitotta 
meg. Kiemelte, a birkózás több 
mint sport, nemcsak az emberi 
szervezet fejlődését befolyásolja, 
hanem a személyiség alakulását is. 
Bátorságot ad, megtanít küzde-
ni, veszíteni, összefogni. Bartus 
Attila, az ISK igazgatója az ilyen és 
hasonló rendezvények fontosságát 
emelte ki, és hangsúlyozta: öt év 
múlva méltó módon kell megün-
nepelni a 100. évfordulót. Ambrus 
Sándor, a Fások Sportklub elnöke 
a birkózóéletet méltatta, illetve 
felhívta a fi gyelmet a háttérembe-
rek fontosságára a birkózósport-
ban. Az ünnepségen Balázs Árpád 
nemrégiben megjelent Birkózóélet 
Székelyudvarhelyen című könyvé-
be is betekinthettek az érdeklődők.
 
Terv szerint halad
a Sepsi OSK stadionépítése
A Sepsi OSK közösségi oldalán 
tegnap közzétett fényképek alapján 
terv szerint halad a labdarúgócsa-
pat új stadionjának építése. A 
klubtulajdonos Diószegi Lászlótól 
lapcsaládunk megtudta: a főépület 
és maga az aréna augusztus köze-
pére teljesen elkészül, ellenben a 
stadion eleje, a főtornyok és a par-
kírozó kiépítésére még egy hónapot 
várni kell. Amennyiben minden a 
tervek szerint alakul, október 9-én, 
a válogatott mérkőzések miatti baj-
noki szünetben szeretnék felavatni 
az arénát a Dunaszerdahely ellen, 
nagyon remélik, hogy telt ház előtt 
játszhatják le a mérkőzést.
 
EL: négy helyet kapott
a romániai női kézilabdázás
Négy csapat képviselheti Romá-
niát a női kézilabda-Európa Liga 
2020–2021-es szezonjában. A 
bajnoki ezüstérmes Nagybányai 
Minaur, mint ismeretes, eredetileg 
a Bajnokok Ligájában indult vol-
na, de nem kapott hozzá szabad-
kártyát, ezért ahogyan az elmúlt 
idényben, úgy ismét a második 
számú kontinentális klubtornán 
lép majd pályára. Nem kell viszont 
selejtezőt vívnia, kiemeltként a 
csoportkörben kezdhet. A má-
ramarosiak mellett a Râmnicu 
Vâlcea és a Gloria Buzău a hazai 
pontvadászatban elért helyezé-
seik alapján szerepelnek majd az 
EL harmadik selejtezőkörében, 
míg Disznód szabadkártyásként 
versenyezhet a második selejte-
zőkörben. A sorsoláskor a Vâlcea 
kiemelt lesz, akárcsak a címvédő 
Nantes, valamint a Debrecen, a 
Siófok, az Ikast, a Bietigheim és 
a Besançon. A Minaur mellett a 
Mosonmagyaróvár, a Viborg, és a 
Lada Togliatti együttesei kvalifi -
káltak játék nélkül a főtáblára.

Nagyszerűnek tartják a ma-
gyarok a július 23-án kezdődő 
tokiói nyári olimpia sportolói 
faluját. A tegnap megnyitott 
helyszínre a Japánba elsőként 
megérkező versenyzőik pénte-
ken költöznek be. 
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T íz nappal a tokiói ötkarikás 
játékok július 23-i rajtja előtt 
hivatalosan is megnyitották 

az olimpiai falut. A koronavírus-jár-
vány és a japán fővárosban elren-
delt vészhelyzet miatt az ilyenkor 
szokásos ünnepség, amely a rajtig 
való visszaszámlálás kezdete is, el-
maradt. A 44 hektáron felépített 21 
épületben várhatóan 18 ezer spor-
toló, edző, sportvezető lakik majd a 
játékok alatt.

Az MTI beszámolója alapján az 
olimpiai falu általában egyfajta 
partizóna, a világ minden részéről 
érkezett sportolók találkozóhelye, 
de ezúttal ez is másképpen lesz. A 
versenyzők más légkörre számít-
hatnak, be kell tartaniuk egymástól 
a kétméteres távolságot, viselniük 
kell a maszkot, az étteremben egye-
dül étkezhetnek, az edzőteremben 
plexifallal választották el egymástól 
a gépeket, alkoholt nem vihetnek a 
szobájukba.

Minden sportoló a fellépése előtt 
öt nappal költözhet be a faluba, 

TOKIÓ 2020: A MAGYAROK ELÉGEDETTEK MAJDANI SZÁLLÁSHELYÜKKEL JAPÁNBAN

Megnyitották az olimpiai falut

Ötkarikás szálló. Dicséretet kaptak a japánok a tegnap megnyitott olimpiai faluért

 » Minden spor-
toló a fellépése 
előtt öt nappal 
költözhet be a fa-
luba, és versenye 
után két nappal el 
kell hagynia azt.

és versenye után két nappal el kell 
hagynia azt. Múlt hétvége óta egy-
re több küldöttség érkezik Japánba, 
nagyjából 2200 résztvevő már a hely-
színen készül. Az olimpiai falu au-
gusztus 22-éig lesz nyitva.

Vékássy Bálint, a Magyar Olimpi-
ai Bizottság (MOB) főtitkára szerint 
egészen nagyszerű a jövő pénteken 
kezdődő olimpia sportolói falva. 
„Kifejezetten szép, tágas és precízen 
kidolgozott a 18 ezer ágyas olimpiai 
falu, amelyből 229 ágy a magyaroké” 
– mondta az MTI-nek a sportvezető, 
aki a keddi nyitás után át is vette a 
magyarok szobáit, igaz, az első spor-
tolók csak pénteken költöznek be. „A 
szobák fele tengerre néz, a másik fele 
egy szép parkra. A szobák tágasak, 
az ágyak két méter hosszúak, de har-
minc centivel meghosszabbíthatók, 
így senkinek nem lesz gondja az al-
vással. A belmagasság okozhat némi 
kényelmetlenséget a vízilabdázók-
nak, amikor fürdenek” – tette hozzá.

Thomas Bach, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke is 
dicsérte az olimpiai falut. Szerinte a 
japánok fantasztikus munkát végez-
tek az előkészületek során, és Tokió 
a „legjobban felkészült” házigazda, 
ami különösen fi gyelemre méltó a 
járvány okozta nehéz körülmények 
miatt, ezért az ország máris „büszke 
lehet” arra, amit eddig elért. A német 

sportvezető azt viszont hozzátette, 
hogy rengeteg munkát kell még el-
végezni a tíz nap múlva esedékes 
megnyitóig, a szervezők feladata pe-
dig csak akkor fejeződik be, amikor a 
sportolók elhagyták Tokiót.

Japánban amúgy még mindig csak 
a lakosság 22 százaléka támogatja 
az ötkarikás játékok megrendezé-
sét, egy tegnap közzétett közvéle-
mény-kutatás eredménye viszont 
nemcsak a házigazdákról szól, 
hanem 28 országban végezték el a 
felmérést. Összességében 43 száza-
lékra tehető azoknak a száma, akik 
egyetértenek azzal, hogy megren-
dezzék most nyáron a játékokat. Ezt 
leginkább az oroszok (61 százalék), a 
szaúdiak (66) és a törökök (71) támo-
gatják, ugyanakkor például a dél-ko-
reaiak mindössze 14 százaléka ért 
egyet a rendezéssel. Utóbbi ország 
amúgy nem is túlzottan érdekelődik 
az olimpia iránt, 70 százalékukat 
alig vagy egyáltalán nem érdekli. A 
japánok sem túl lelkesek, 68 száza-
lékukat hagyja semlegesen az esz-
tendő csúcseseménye, a legkevésbé 
viszont a belgákat foglalkoztatja az 
olimpia. Ismeretes: a járvány miatt 
a szervezők úgy döntöttek, hogy kül-
földi szurkolókat nem fogadnak a 
versenyre, de a tokiói helyszíneken 
még hazai nézők sem lehetnek majd 
a lelátókon.
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O lasz, angol, dán, spanyol és belga 
játékosok alkotják a vasárnap este 

zárult labdarúgó-Európa-bajnokság 
álomcsapatát. Az Európai Labdarú-
gó-szövetség (UEFA) által tegnap kihir-
detett „Dream Teamben” természete-
sen helyet kapott a torna legjobbjának 
választott Gianluigi Donnarumma, de 
a kontinentális címet magasba emelő 
olaszok kapusa mellett a viadal leg-
jobb fi atal játékosa címet kiérdemlő 
spanyol Pedri is tagja a legjobb 11-

nek. Érdekesség ugyanakkor, hogy a 
gólkirályok nem kaptak helyet ezen 
a listán, sem a portugál Cristiano Ro-
naldo, sem pedig a cseh Patrick Schick 
nincsenek a legjobbak keretében. Em-
lékezetes, hogy mindketten öt találatot 
szereztek az Eb során, a luzitán csatár 
ugyanakkor egy gólpasszal „megelőz-
te” az emlékezetes, félpályáról szer-
zett találatáról elhíresült csehet. Az 
olaszok csapatkapitánya, Giorgio Chi-
ellini sem kapott helyet az álomcsa-
patban, védőtársa, Leonardo Bonucci 
viszont igen, mint ahogyan a torna so-

rán megsérült, az aranyérem megün-
neplésére mankóval érkező Leonardo 
Spinazzola is bekerült a hátvédsorba 
az Kyle Walker és Harry Maguire mellé. 
A középpályások közül Pedri mellett a 
dán Pierre-Emile Hojbjerg, valamint 
az olasz Jorginho szerepelnek a listán, 
míg a csatársorban az olasz Federico 
Chiesát, a belga Romelu Lukakut és 
az angol Raheem Sterlinget látták a 
legjobbnak a szakemberek. Az álom-
csapat összeállításáért felelős szakbi-
zottságnak amúgy tagja volt Cosmin 
Contra is.

Kimaradtak a gólkirályok az Eb álomcsapatából

 » Olasz, angol, 
dán, spanyol és 
belga játékosok 
alkotják a vasár-
nap este zárult 
labdarúgó-Eu-
rópa-bajnokság 
álomcsapatát. 

Popovici: „egy fi ú vagyok, aki gyorsan úszik”

Három aranyéremmel tért haza David Popovici az úszók 
római junior-Európa-bajnokságáról. A mindössze 16 éves 
sportoló 50, 100 és 200 méteres gyorsúszásban állhatott 
fel a dobogó legfelső fokára, ráadásul úgy, hogy százon 
a szezon legjobb idejét úszta, kétszázon pedig korosztá-
lyos világrekordot írt. Az elért idővel, öt évvel ezelőtt, a 
riói olimpián aranyérmes lett volna, ezért érthető, hogy a 
kontinentális viadalon mutatott kirobbanó teljesítménye 
láttán a július 23-án kezdődő tokiói ötkarikás játékokon is 
dobogóra várják. Amikor hétfő este hazatért Romániába, 
a repülőtéren tartott gyors sajtótájékoztatón szerényen 
csak annyit mondott, hogy egy olyan fi ú, aki „gyorsan 
úszik”, kiváló edzői és szülei vannak, és olyan „zseniá-
lis” emberek veszik körül, akik támogatják. Kiemelte: az 
olimpiára is azzal a céllal utazik el, hogy a lehető legjobb 
döntőjét ússza. „Butaság lenne, ha a nyomás letaglózna. 
Csak saját magamra helyezhetek nyomást, de felesleges 
lenne, mert az edzéseket és a munkát elvégeztem. Még 
van némi teendő az olimpiáig, de amikor odaérek, már 
csak azt kell tennem, amihez értek” – mondta.




