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• Tapasztalt svéd tré-
nerrel egyeztek meg a 
jégkorong Erste Ligá-
ban aranyérmes szé-
kelyföldi kék-fehérek. 
A Csíkszeredai Sport-
klub új vezetőedzője 
Magnus Sundquist, aki 
először vezethet Skan-
dinávián kívüli jégko-
rongcsapatot.

ORBÁN ZSOLT 

A Csíkszeredai Sportklubnál 
megtalálták a múlt hónap-
ban távozott kanadai siker-

kovács, Jason Morgan utódját. Az 
Erste Ligában aranyérmes székely-
földi alakulat szakmai munkájá-
nak irányítását a skandináv jégko-
rongban jártas szakember, Magnus 
Sundquist veszi át – jelentették be 
hétfőn a Sportklub hivatalos közös-
ségi 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 
pályafutása során norvég, illetve 
dán klubokkal is szerződésben állt, 

Dániában ugyanakkor a szövetség-
nél is tevékenykedett, az U20-as vá-
logatottnál segéd-, az U16-os gárdá-
nál vezetőedzőként számítottak rá.

„Engem úgy ismernek, mint egy 
csapatépítőt. A munkában hiszek, a 

mindennapos kemény munkában, 
jégen és jégen kívül. Világos kell le-
gyen, és az is lesz, mit várok el. Nap-
ról napra jobbak kell legyünk, foko-
zatosan előre kell lépnünk a saját 
rendszerünkben, egyre magabizto-
sabbak kell legyünk, ez növelni fog-
ja az önbizalmunkat is. Remélem, 
hogy – az érett, topjátékosok segítsé-
gével – tudásommal hozzá tudok já-
rulni a fi atal tehetségek fejlődéséhez 
is” – mondta el a Sportklub oldalán 
megosztott bemutatkozó interjúban.

A legmagasabb svéd edzői képesí-
téssel rendelkező Magnus Sundquist-
nek más ligákból is voltak ajánlatai, 
de elmondása szerint tetszett neki, 
amit a Sportklubnál felvázoltak, úgy 
érzi, találnak az elképzeléseik, így 
annak ellenére is elvállalta a kihí-
vást, hogy a liga színvonala alacso-
nyabb, mint ahol eddig edzősködött.

Reméli, a következő szezontól 
a nézők visszatérhetnek a lelátóra, 
korábbi játékosai rendkívül elisme-
rően beszéltek a csíki szurkolókról, 
akiktől azt kéri, a szezon közben 
legyenek türelmesek, hogy megva-
lósíthassák 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.

A kanadai válogatott nyerte a 
rigai jégkorong-világbajnok-

ságot, miután a vasárnap esti dön-
tőben hosszabbítás után 3–2-re 
legyőzte a címvédő fi nn csapatot. 
Kanada világbajnoki címe annak 
ismeretében meglepő, hogy a tenge-
rentúli csapat a csoportkörben első 
három mérkőzését elveszítette a vi-
lágbajnokságon, és a kiesés szélére 
sodródott. Jégkorong-világbajnok-
ság, döntő: Kanada–Finnország 

3–2 – hosszabbítás után. (0–1, 1–0, 
1–1, 1–0), gólszerzők Comtois (25.), 
Henrique (53.), Paul (67.), illetve 
Ruohomaa (9.), Lindbohm (46.).

A végeredmény: 1. Kanada, 2. 
Finnország, 3. Egyesült Államok, 
4. Németország, 5. Oroszország, 6. 
Svájc, 7. Csehország, 8. Szlovákia, 
9. Svédország, 10. Kazahsztán, 11. 
Lettország, 12. Dánia, 13. Norvégia, 
14. Nagy-Britannia, 15. Fehérorosz-
ország, 16. Olaszország (a korona-

vírus-járvány miatt nincs kieső). 
A vb legértékesebb játékosának a 
kanadai Andrew Mangiapanét vá-
lasztották.

Kanadának ez volt a 27. aranyér-
me (1920, 1924, 1928, 1930, 1931, 1932, 
1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1948, 
1950, 1951, 1952, 1955, 1958, 1959, 
1961, 1994, 1997, 2003, 2004, 2007, 
2015, 2016, 2021), és ezzel beérte az 
örökrangsor élén az orosz (5) és jog-
előd szovjet (22) kettőst.

A magyar labdarúgó-válogatott 
ma este az ír csapattal játszik, 

ez lesz a főpróba a pénteken rajtoló, 
részben budapesti rendezésű Euró-
pa-bajnokságra. Marco Rossi szö-
vetségi kapitány múlt pénteken, a 
Ciprus ellen 1–0-ra megnyert első 
felkészülési találkozón kisebb prob-
lémák miatt pihentette több kulcsem-
berét, akik valószínűleg ezúttal már 
szerepet kapnak. Ennek nemcsak az 
az oka, hogy a szigetországiak jóval 
komolyabb játékerőt képviselnek – 
ötven hellyel előzik meg Ciprust a 
világranglistán és csupán tízzel van-
nak a magyarok mögött –, hanem az 
is, hogy az olasz szakvezető szerint 
az írek hasonló fi zikai adottságokkal 
rendelkeznek, mint a csoportrivális 
franciák és németek. A futballisták 

számára így a soron következő meccs 
kiváló tapasztalatszerzési lehetősé-
get kínál a párharcok tekintetében, 
míg a szakembernek segíthet megta-
lálni kezdőcsapatát a fi zikálisan erő-
sebb ellenfelekkel szemben.

Az írek ellen még azért lenne fon-
tos a győzelem, hogy a magyar csa-
pat megfelelő önbizalommal várja az 
Eb-t, amelyen a világ legjobbjai közé 
tartozó ellenfelekkel találkozik majd: 
előbb jövő kedden a címvédő portu-
gálokkal, majd négy nappal később 
a világbajnok franciákkal küzd meg a 
Puskás Arénában, végül június 23-án, 
a csoportkör utolsó fordulójában a né-
metek vendége lesz Münchenben.

Az Írország elleni felkészülési 
mérkőzés ma este 9 órakor kezdődik 
a Szusza Ferenc Stadionban.

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, ljub-
ljanai fi náléban 1–0-ra legyőzte a 
portugál csapatot. A sorozatban 
harmadik döntőjükben szereplő né-
metek 2009 és 2017 után harmadszor 
hódították el a korosztályos Euró-
pa-bajnoki címet. A találkozó egyet-
len gólját Lukas Nmecha szerezte. 
Eredmény, döntő: Németország–Por-
tugália 1–0 (0–0).

A portugáloknak ez volt a har-
madik döntőjük az U21-es Eb-k tör-
ténetében, de 1994 és 2015 után újra 
elbuktak.

Svédországból érkezik az új edző
Megtalálták Jason Morgan utódját a csíki jégkorongcsapatnál

Hosszabbítás után Kanada a hokivilágbajnok

Magyar főpróba az Európa-bajnokság előtt

Hatmeccses az angolok győzelmi sorozata
Anglia egy belőtt és egy elhibázott tizenegyes után 1–0-ra nyert 
Románia ellen vasárnap este Middlesbrough-ban, a labdarúgó 
Eb-t megelőző utolsó felkészülési mérkőzésén. A hazai együttes a 
hajrában magabiztosabbá is tehette volna a sikert, ha a 78. percben 
Henderson is értékesíteni tudja büntetőjét, ám ezúttal Niță, a románok 
kapusa eltalálta az irányt és védeni is tudott. Anglia zsinórban hat 
megnyert meccsel, ezeken mindössze egy kapott góllal várhatja a 
kontinenstorna rajtját. Felkészülési mérkőzés: Anglia–Románia 
1–0 (0–0), gólszerző Rashford (68., büntetőből). Anglia: Johnstone – 
Godfrey, White, Mings, Shaw (Trippier, 75.), Grealish, Ward-Prowse 
(Rice, 65.), Phillips (Henderson, a szünetben), Rashford (Lingard, 75.), 
Calvert-Lewin (Watkins, 82.), Sancho (Bellingham, 65.). Szövetségi 
kapitány: Gareth Southgate. Románia: Niță – Sorescu (Căpușă, 66.), 
Nedelcearu (Rus, 84.), Chiricheș, Camora, Stanciu, Marin, Cicâldău 
(Budescu, 80.), Ivan, Alibec (Hagi, 66.), Păun (Băluță, 80.). Szövetségi 
kapitány: Mirel Rădoi. További felkészülési mérkőzések eredményei: 
Belgium–Horvátország 1–0 (1–0), Ausztria–Szlovákia 0–0, Dánia 
– Bosznia-Hercegovina 2–0 (1–0), Hollandia–Georgia 3–0 (1–0) és 
Luxemburg–Skócia 0–1 (0–1).

Kupainduló a Golimpiákosz
Lejárt a jelentkezési határidő a jövő évi labdarúgó Román Kupa megyei 
szakaszára, a 2021–2022-es kupasorozatra csak a megyei bajnok 
Székelyudvarhelyi Golimpiákosz jelentkezett. „A Golimpiákosz képvi-
seli majd Hargita megyét a június végén rajtoló országos szakaszon” 
– mondta el Tamás Zoltán, a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület 
(HMLE) elnöke. A HMLE közleménye szerint a 2021–2022-es megyei és 
körzeti bajnokságokra való benevezés határideje július 31-e.

• RÖVIDEN 

Magnus Sundquist. 
A hokivilág élvonalából érkezik 
Csíkszeredába

▴  F O R R Á S :  H O C K E Y S V E R I G E . S E

13.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Roland Garros, Párizs (Eurosport 1)
14.00 Tenisz, WTA-torna, Nottingham (Digi Sport 2, Digi Sport 4)
21.00 Labdarúgás, felkészülési mérkőzés: Magyarország–Írország 
          (M4 Sport)
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