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A Botoșani-tól igazolt
középpályást a Kolozsvári CFR
A Kolozsvári CFR élvonalbeli 
labdarúgócsapatában folytatja 
pályafutását Jonathan Rodriguez. 
A 31 éves argentin középpályás az 
elmúlt idényben a Botoșani alaku-
latát erősítette, átigazolását tegnap 
jelentette be a román bajnoki 
címvédő fellegvári együttes.
 
Karanténban a spanyol válogatott
Koronavírus-fertőzéssel diagnosz-
tizálták Sergio Busquets spanyol 
válogatott labdarúgót, ezért a 
teljes válogatott karanténba került. 
Az Európa-bajnokságra készülő 
keretből kilencen estek át korábban 
a fertőzésen, és a többiek tesztje 
is mind negatív lett. A spanyolok 
ugyanakkor ma elővigyázatosság-
ból az ifj úsági együttesükkel állnak 
ki a litvánok elleni barátságos mér-
kőzésre. A kontinensviadalt június 
14-én Svédország ellen kell elkez-
deniük, az pedig már biztos, hogy 
a 32 éves védekező középpályás 
Busquets ezen a találkozón nem 
fog tudni pályára lépni, és későbbi 
szerepelése is kérdéses. Spanyolor-
szág az E csoportban Lengyelország 
és Szlovákia ellen folytatja.
 
Németország nyerte
az U21-es labdarúgó-Eb-t
Németország válogatottja nyerte a 
magyar–szlovén közös rendezésű 
U21-es labdarúgó-Európa-bajnok-
ságot, miután a vasárnap esti, 
ljubljanai fi náléban 1-0-ra legyőzte 
a portugál csapatatot. A sorozatban 
harmadik döntőjükben szereplő 
németek 2009 és 2017 után har-
madszor hódították el a korosztá-
lyos Európa-bajnoki címet. A talál-
kozó egyetlen gólját Lukas Nmecha 
szerezte. A portugáloknak ez volt 
a harmadik döntőjük az U21-es 
Eb-k történetében, de 1994 és 2015 
után újra elbuktak. Románia, mint 
ismeretes, épp a németekkel egy 
csoportban kezdte az U21-es tornát, 
de gyengébb gólaránya miatt nem 
jutott tovább a kieséses szakaszba. 
Ugyanebben a négyesben sereg-
hajtóként zárt a kontinensviadal 
társházigazdájaként alanyi jogon 
részt vevő Magyarország.
 
Hosszabbítás után Kanada
a hokivilágbajnok
A kanadai válogatott nyerte a 
rigai jégkorong-világbajnokságot, 
miután a vasárnap esti döntőben 
hosszabbítás után 3-2-re legyőzte 
a címvédő fi nn csapatot. Kanada 
világbajnoki címe annak ismereté-
ben meglepő, hogy a tengerentúli 
csapat a csoportkörben első három 
mérkőzését elveszítette a világ-
bajnokságon, és a kiesés szélére 
sodródott. A juharleveleseknek ez 
volt a 27. aranyérmük, és ezzel be-
érték az örökrangsor élén az orosz 
(5) és jogelőd szovjet (22) kettőst. 
A világbajnokság bronzérme az 
Egyesült Államoké lett. Mögötte a 
sorrend Németország, Oroszország, 
Svájc, Csehország, Szlovákia, Svéd-
ország, Kazahsztán, Lettország, 
Dánia, Norvégia, Nagy-Britannia, 
Fehéroroszország és Olaszország. 
A koronavírus-járvány miatt idén 
senki sem esett ki az elitmezőny-
ből. A vb legértékesebb játékosá-
nak a kanadai Andrew Mangiapa-
nét választották.

 »  ORBÁN ZSOLT

A Csíkszeredai Sportklubnál meg-
találták a múlt hónapban tá-

vozott kanadai sikerkovács, Jason 
Morgan utódját. Az Erste Ligában 
aranyérmes székelyföldi jégkorong-
csapat szakmai munkájának irányí-
tását a skandináv jégkorongban jár-
tas szakember, Magnus Sundquist 
veszi át – jelentették be tegnap a 
hargitai klub hivatalos közösségi 
oldalán.

Az 55 éves tréner legutóbb a svéd 
másodosztálybeli Modo Hockey gár-
dájánál dolgozott, ezt megelőzően 
a svéd élvonalbeli (SHL) Brynas IF, 
illetve a második vonalban érdekelt 
Tingsryds AIF vezetőedzője volt. 
Sundquist eddigi 16 éves edzői pá-
lyafutása során norvég, illetve dán 
klubokkal is szerződésben állt, Dá-
niában ugyanakkor a szövetségnél is 
tevékenykedett, az U20-as válogatott-
nál segéd-, az U16-os gárdánál vezető-
edzőként számítottak rá.

„Engem úgy ismernek mint egy 
csapatépítőt. A munkában hiszek, 
a mindennapos kemény munká-
ban  jégen és jégen kívül. Világos 
kell hogy legyen, és az is lesz, mit 
várok el. Napról napra jobbnak kell 
lennünk, fokozatosan előre kell lép-
nünk a saját rendszerünkben, egyre 
magabiztosabbak kell hogy legyünk, 
ez növelni fogja az önbizalmunkat is. 
Remélem, hogy – az érett, topjátéko-
sok segítségével – tudásommal hoz-
zá tudok járulni a fi atal tehetségek 
fejlődéséhez is” – mondta el a Sport-

klub oldalán megosztott bemutatko-
zó interjúban.

A legmagasabb svéd edzői képe-
sítéssel rendelkező Sundquistnek 
más ligákból is voltak ajánlatai, 
de elmondása szerint tetszett neki, 
amit a Sportklubnál felvázoltak, 
úgy érzi, találnak az elképzelése-
ik, így annak ellenére is elvállalta 
a kihívást, hogy a liga színvonala 
alacsonyabb, mint ahol eddig dol-
gozott. Reméli, a következő szezon-

tól a nézők visszatérhetnek a lelá-
tóra. Korábbi játékosai rendkívül 
elismerően beszéltek a csíki szur-
kolókról, akiktől azt kéri, a szezon 
közben legyenek türelmesek, hogy 
megvalósíthassák a célkitűzéseket. 
„Nyerni akarok, nyerni akarunk, 
legyen az játékos, edző, szurkoló, 
a klub maga. Egyet megígérhetek, 
keményen dolgozunk, és kiteszünk 
mindent a jégre” – üzente a frissen 
kinevezett svéd vezetőedző.

Svédországból érkezik a Sportklub új edzője

 » „A munká-
ban hiszek, a 
mindennapos 
kemény mun-
kában jégen és 
jégen kívül” – 
mondta Magnus 
Sundquist, a 
Sportklub jégko-
rongcsapatának 
új vezetőedzője.

Újabb mérkőzésen maradt 
alul Románia labdarúgó-válo-
gatottja: vasárnap este 1-0-ra 
kikapott Anglia legjobbjaitól 
a Middlesbrough-ban rende-
zett barátságos találkozón. Az 
összecsapás egyetlen gólját 
büntetőből szerezték a házi-
gazdák, a sokat bírált Mirel Ră-
doi szövetségi kapitány pedig 
fejlődést tapasztalt tanítványai 
játékában.
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S orozatban negyedik mérkő-
zésen maradt alul Románia 
labdarúgó-válogatottja, de 

ezúttal nem Örményország vagy 
Grúzia szégyenítette meg, hanem 
Angliától kapott ki vasárnap este 
1-0-ra a Middlesbrough-ban rende-
zett barátságos találkozón.

A házigazdák, mint ismeretes, 
arra a pénteken kezdődő, jubileu-
mi Európa-bajnokságra készülnek, 
amelyre a kék-sárga-piros együttes 
nem jutott ki. Hogy játékosait pi-
hentesse a megterhelő klubidény 
után, Gareth Southgate szövetségi 
kapitány nem a lehető legerősebb 
felállásban küldte pályára, de per-
sze így is messze esélyesebbnek 

BÜNTETŐ OKOZTA ROMÁNIA LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTTJÁNAK VESZTÉT ANGLIA ELLEN

Négyre bővült a kudarcsorozat

Erősítés. A hokivilág élvonalából érkezik Csíkszeredába Magnus Sundquist

 » „Ha haragud-
nom kell valami-
ért, az az, hogy 
bár eljutunk az 
ellenfél kapujáig, 
de mégsem tu-
dunk gólt szerez-
ni” – nyilatkozta 
Mirel Rădoi.

számított Románia válogatottjánál 
– amelyben szintén voltak hiány-
zók. Ezzel együtt most kevésbé volt 
egyoldalú a játék, mert bár az első 
félidőben az angoloknak volt két 
kapufája, a második játékrészben 
Mirel Rădoi szövetségi kapitány 
együttese is több helyzetet kialakí-
tott. A találkozó egyetlen gólját az 
angolok büntetőből szerezték, ame-
lyet a csereként beállt újonc Căpușă 
szabálytalansága okozott. Később 
egy újabb tizenegyest fújt be a játék-
vezető – Chiricheș szabálytalansága 
miatt –, ám azt Florin Niță kapus 

kivédte. A hálóőr volt amúgy ezút-
tal is a román válogatott legjobbja, 
de Păun és Sorescu is hatékonyan 
mozogtak a pályán. Persze ez nem 
volt elég az angolok ellek, de lefú-
jást követően Rădoi kiemelte, hogy 
fejlődést tapasztalat a játékukban. 
„Főleg annak örültem, hogy rendre 
egy kidolgozott építkezéssel tud-
tunk kijönni a védelemből. Intenzív 
és kiegyenlített mérkőzés volt. Ha 
haragudnom kell valamiért, az az, 
hogy bár eljutunk az ellenfél kapu-
jáig, de mégsem tudunk gólt szerez-
ni” – nyilatkozta a szakember.

A szakma egy része elismerte, 
hogy ezen a találkozón valóban 
jobban futballozott Románia, mint 
tette azt Örményország vagy Grúzia 
ellen, ugyanakkor Rădoi továbbra 
is a bírálatok célkeresztjében ma-
radt a kínos eredménytelenségi so-
rozata és a nem túl szerencsés cse-
réi miatt. „Lehet, hogy 51 év után 
kaptunk ki Angliától, de szerintem 
Anglia csapata nem egy akármilyen 
együttes, az eredmény pedig nem 
feltétlenül igazságos, ha a helyzete-
inket vesszük fi gyelembe” – mond-
ta a szakvezető. Azt elismerte, hogy 
Căpușă bemutatkozása balszeren-
csésen alakult, de mint mondta: 
minden egyes játékos, akit meghí-
vott, kiérdemelte a válogatottságot 
és szerette volna, hogy a pályán is 
kapjanak játékidőt.
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Főpróbáznak a magyarok

Az angolok már nem játszanak több felkészülési mérkő-
zést az Európa-bajnokság előtt, Magyarország labdarú-
gó-válogatottja viszont ma romániai idő szerint 21 órakor 
tartja a „főpróbát” a pénteken kezdődő seregszemlére. 
Az MTI emlékeztetett, hogy Marco Rossi szövetségi 
kapitány a Ciprus ellen 1-0-ra megnyert pénteki barát-
ságos mérkőzésen több kulcsemberét nélkülözte, most 
viszont a teljes keret a rendelkezésére áll az írek elleni 
találkozón – amelyet az újpesti Szusza Ferenc Stadi-
onban rendeznek . A magyarok olasz mestere szerint a 
szigetországiak hasonló fi zikai adottságokkal rendelkez-
nek, mint Eb-csoportjukban a franciák és németek, ezért 
tapasztalatszerzési lehetőségként tekint az összecsapás-
ra és egyben támpontot adhat a számára, hogy kezdő-
csapatát összeállítsa a későbbi megmérettetésekre. Ma-
gyarország válogatottja amúgy tíz találkozó óta veretlen, 
legutóbb húsz éve volt ilyen sikeres sorozata.




