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Kétéves szerződést 

írt alá Bölöni László a 

belga élvonalbeli lab-

darúgó-bajnokságban 

újonc Royal Antwerp 

csapatával – adta hí-

rül a klub hivatalos 

honlapja.

Bölöni László 1953. márci-
us 11-én Marosvásárhe-
lyen látta meg a napvilá-

got, itt lett élvonalbeli labdarú-
gó. Tanulmányait a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetemen végezte, fogor-
vosi szakon. 1970 és 1984 között 
a Marosvásárhelyi ASA-ban ját-
szott, utána került a fővárosi 
Steauához. A román futballvá-
logatottban 108-szor szerepelt, 
23-szor volt a válogatott csapat-
kapitánya, 25 gólt lőtt, részt vett 
az 1984-es Európa-bajnoksá-
gon. 1977-ben és 1983-ban ő lett 
a legjobb román labdarúgó. A 
Steauával megnyerte 1986-ban 
a Bajnokcsapatok Európai Ku-
páját (BEK), a mai Bajnokok Li-
gája elődjét is. Edzője volt rövid 
ideig a román válogatottnak is.

Hét év után tért vissza Bel-
giumba, 2008 és 2010 között a 
Standard Liège szakvezetője 
volt, ez alatt az idő alatt meg-
nyerte a pontvadászatot, és két-
szer a Szuperkupát is.

Újra a „pályán”

Pénteken jelentette be érke-
zését a Royal Antwerp, amely 
13 év után jutott fel a Jupiler Pro 
League-be. Az 1880-ban alapí-

tott klub négyszeres belga baj-
nok, legutóbb az 1956–1957-es 
szezonban ért fel a csúcsra.

„Megtisztelő, hogy ennek a 
nagyszerű projektnek a részese 
lehetek. Vannak ambícióink, de 

keményen kell dolgoznunk ah-
hoz, hogy elérjük a céljainkat” 
– fogalmazott bemutatásakor 
Bölöni László, aki 2015 októbere 
óta csapat nélkül van (ekkor vált 
el a szaúd-arábiai Al Ittihadtól).

Kemény szezonkezdet

Július 28-án rajtol a belga baj-
nokság. Nyitómeccset játsza-
nak Bölöniék, és nem is akármi-
lyent, ugyanis a 34-szeres baj-
nok, címvédő Anderlecht csapa-
tát fogadják. A második forduló-
ban is feltűrhetik az ingujjakat 
az antwerpeniek, ellenfelük a 
harmadik helyen végzett Gent 
lesz, a harmadik fordulóban pe-
dig a nyolcadik Genk.

PÁL GÁBOR

Újonc csapatot irányít a marosvásárhelyi edző

Bölöni visszatért Belgiumba

Bölöni bemutatkozása a belgáknál. Kemény feladat vár rá a következő szezonban
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Távozik a csapatkapitány

Hokimeccsekre is alkalmas a Sepsi Aréna

Nyolcaddöntőben a magyar kosárlabdázók

Bronzérmes magyarok
Elhagyja  a  Marosvásár-

helyi Maros KK-t a volt csa-
patkapitánya. Lázár László 
elköszönt kollégáitól és a szur-
kolóktól is. „Szeretnék elbú-
csúzni mindazoktól, akik az 
elmúlt években mellettem vol-
tak Marosvásárhelyen. Há-

rom eseménydús szezon volt, 
amelynek során alkalmam volt 
megismerni számos csodá-
latos embert, akik mindent 
megtettek azért, hogy otthon 
érezzem magam. Egészséget 
és sok szerencsét kívánok a tá-
mogatóimnak. Vă mulțumesc! 

Köszönöm! Thank you!” – ír-
ta Facebook-oldalán a 29 éves 
nagyváradi születésű center. 
Megtudtuk, a következő sze-
zontól a BCM U Pitești kosár-
labdacsapatánál fog játszani, a 
klub pénteken jelentette be hi-
vatalosan is az érkezését.

Júliusban adják át hivatalosan 
Sepsiszentgyörgy új multifunkci-
onális sportcsarnokát. A szom-
szédságába labdarúgó-utánpót-
lásnevelő központot és korsze-
rű, sátorral fedett mobil jégpá-
lyát terveznek. Elkészült a há-
romezer férőhelyes Sepsi Aréna, 
amelyet a 19,3 millió eurós beru-
házás eredményeként az ország 

egyik legmodernebb és legszebb 
létesítményeként mutattak be a 
sajtónak. A háromszéki város 
Csíkszereda felőli bejáratánál ta-
lálható aréna kivitelezési költ-
ségének nyolcvan százalékát az 
országos befektetési társaság, a 
fennmaradó összeget pedig a he-
lyi önkormányzat finanszírozta. 
A csarnok nagyterme kosárlab-

da-, kézilabda-, teremlabdarúgó- 
és jégkorongmérkőzésekre is al-
kalmas, a lelátók közül pedig há-
rom mozgatható. A város polgár-
mestere, Antal Árpád bejelentet-
te: a hivatalos átadás július köze-
pén lesz, amikor majd nyílt na-
pokat szerveznek, hogy a sepsi-
szentgyörgyiek bejárhassák az 
impozáns építményt. 

A magyar női kosárlabda-vá-
logatott nagy csatában legyőzte 
szombaton a házigazda cseheket 
Királyváradon (Hradec Kralove), 
az Európa-bajnokság második 
fordulójában, ezzel már bizto-
san továbbjut a csoportjából. Ma 
13.30-kor az ukránokkal talál-
koznak, akiknek szintén egy győ-
zelem és egy vereség a mérlege. 
A kvartett győztese – várhatóan 
a spanyol együttes – közvetlenül 
a prágai negyeddöntőbe jut, a má-

sodik és harmadik helyezett ked-
den nyolcaddöntőt játszik Király-
váradon, az utolsó pedig befejezi 
szereplését.

Női kosárlabda, Európa-baj-
nokság, eredmények, A csoport, 
1. forduló: Spanyolország–Ma-
gyarország 62:48 (18:8, 12:13, 
13:10, 19:17), Ukrajna–Csehor-
szág 59:47, Magyarország–Cseh-
ország 74:70 (24:20, 14:18, 17:12, 
19:20) és Spanyolország–Ukraj-
na 76:54. Az állás: 1. Spanyolor-

szág 4 pont, 2. Magyarország 3 
(122:132), 3. Ukrajna 3 (113:123), 4. 
Csehország 2. Íme a további cso-
portbeosztás. B csoport (Király-
várad): Fehéroroszország, Tö-
rökország, Szlovákia és Olasz-
ország. C csoport (Prága): Szer-
bia, Franciaország, Görögország 
és Szlovénia. D csoport: (Prága): 
Montenegró, Oroszország, Lett-
ország és Belgium. Románia nem 
jutott ki a 16 csapatos Európa-
bajnokságra.

Harmadik helyen végzett a 
magyar minifoci-válogatott a 
csehországi Európa-bajnoksá-
gon. Korábban a románok első-
ként jutottak ki csoportjukból, 
mint ahogy a magyarok is. Előb-
biek a nyolcaddöntőben a szer-
beket, a negyeddöntőben pedig 
a franciákat ejtették ki. A finálé-
ba kerülésért vívott párharcuk-
ban büntetőpárbaj után marad-
tak alul a csehekkel szemben, 
így a harmadik helyért játsz-
hattak. Magyarország váloga-
tottja is elsőként jutott ki cso-
portjából, a törököket, illetve a 
lengyeleket legyőzve eljutott az 
elődöntőig, ott azonban a későb-
bi győztes Oroszországtól ve-

reséget szenvedett. A szomba-
ti kisdöntő gól nélkül ért véget, 
végül a büntetőpárbajban a ma-
gyarok bizonyultak jobbaknak, 
így az ő nyakukba akaszthatták 
a bronzérmet.

Tudnivalók a sportágról: mű-
gyepes pályán játsszák, mely-
nek mérete 46x26 méter, két-
szer 20 perc a játékidő, de ebben 
a sportágban futóórával játsza-
nak, tehát az óra nem áll meg, 
ha a labda elhagyja a játékteret. 
Egy csapatból egy időben öt me-
zőnyjátékos plusz a kapus van a 
pályán. A cserélések száma kor-
látlan. Ha a rendes játékidőben 
nem születik döntés, azonnal 
nyolcméteresek következnek.

Büntetőpárbaj után győzték le a románokat a magyarok

Bölöni László edzői 
pályafutása
Miután a profi labdarúgó pá-
lyafutását abbahagyta, rög-
tön edzői karrierbe kezdett. 
1992-ben vette át a francia 
Nancy irányítását. Nyolc év 
után hagyta el a klubot, a ro-
mán válogatott szövetsé-
gi kapitánya lett. Rövid ide-
ig, 2001-ig igazgatta a nem-
zeti csapatot, majd Portugá-
liában, a Sporting Lisszabon 
csapatánál folytatta (2001–
2003). Ezután jöttek sor-
ra klubok: a francia Rennes 
(2003–2006), a Monco 
(2006–2007), Al-Jazira 
(Egyesült Arab Emírségek, 
2007–2008), Standard Liège 
(Belgium, 2008–2010), Al-
Wahda (Egyesült Arab Emír-
ségek, 2010), Lens (Francia-
ország, 2011), PAOK Szaloniki 
(Görögország, 2011–2012), 
Al-Khor (Katar, 2012–2015), 
Al Ittihad (Szaúd-Arábia).




