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DÉL-AFRIKAI STADIONOK – 2010. ÉVI FUTBALL 
VILÁGBAJNOKSÁG 

CAPE TOWN STADION 

A Cape Town (Fokváros) Stadion világszínvonalú sportlétesítmény, amelyet kifejezetten a 2010-
es Labdarúgó Világbajnoság megrendezésére építettek. A jelenlegi létesítmény közvetlen 
közelében álló Green Point Stadiont a beruházás megkezdése előtt lebontották. A régi központ 
befogadóképessége csupán 18000 fő volt, amely nem megfelelő a FIFA világbajnoki 
mérközéseinek megrendezéséhez szükséges előírásoknak. 

 
Cape Town Stadion, Dél-afrikai Köztársaság 

Az új stadion befogadóképessége 69070 fő, közvetlenül az Atlanti-óceán partjára épült, mintegy 
60 hektáros parkosított övezettel vették körül. 

Az építész tervezést a német GMP Architects, és két helyi vállalat, a Louis Carol and Associates, 
valamint a Point Architects végezte. Az építést 2007. márciusában kezdték, amely 33 hónap 
leforgása alatt 600 milliárd dollárból valósult meg 3700 munkás közreműködésével. A külső 
homlokzat speciális hangszigetelő burkolattal van ellátva.  

A szerkezet 15 emelet magas, külső homlokzata görbült. A burkolatát fényáteresztő 
üvegszálerősítéses, teflonbevonatú ponyvaszerkezet képezi. A felület színe és megjelenése a nap 
állása szerint változik, így délben kék, késő délután rózsaszín, naplementekor vörös. Esős 
napokon ezüst, szürke, vagy ónszín fényben pompázik. A szerkezet érdekessége, hogy a belső 
kialakítás követi a külső homlokzat vonulatait. A 360 darab belső, nagy teljesítményű reflektor 
üzembe helyezése esetén a szerkezet kívülről teljesen átlátszik, csillogásával messziről 
érzékelteti a stadionban lévő hangulatot. A világbajnokság után a befogadó-képességét 55000 
fősre fogják csökkenteni, egyéb sportesemények, koncertek rendezésére is alkalmas lehet. 
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MOSES MABHIDA STADION 

Világszínvonalú stadion Durban városban. Nevét a Dél-afrikai Kommunista Párt egykori 
főtitkáráról kapta. Az elődöntők egyikének házigazdája lesz a 2010-es világbajnokságon. 

 
Moses Mabhida Stadion, Dél-afrikai Köztársaság 

A VB alatt 70000 néző befogadására alkalmas, általánosságban 54000 férőhelyesre tervezték. 
Olimipai rendezvény esetén lehetőség van akár 80000 néző elhelyezésére is, és 7500 darab VIP 
helyet is tudnak biztosítani. A rendkívüli nézőszám elhelyezésére extra területeket is bevontak a 
szerkezeten belül. A létesítményben helyet kapott egy futball múzeum is. 

A stadion 320*280 méter befoglaló méretű, 45 méter magasságú, megjelenésével az ország 
különböző etnikumú lakosságának egységét szimbolizálja. A tetőszerkezetet egy 350 méter 
fesztávú, 106 méter magasságú 5*5 méteres acél szekrénykeresztmetszetű ív tartja, melynek 
önsúlya 2600 tonna. A stadion északi oldaláról drótkötélpályás felvonó viszi az érdeklődőket az 
ív tetején kialakított kilátóhoz, ahonnan körpanorámás kilátás nyílik a városra és az óceánra. 
2010. február 24-én ugyanitt megnyitották a világ legnagyobb hintáját, amely 220 méter sugarú 
körben röpteti a pálya fölött a bátor jelentkezőket. 

A bejáratok kialakításánal különös hangsúlyt fektettek a kellő szélességre, hogy elkerülhetők 
legyenek a futball történetét beárnyékoló stadion-pánik katasztrófák. 

A tetőszerkezet a nézőtér 88 %-át lefedi, a 46000 m2-nyi felületet acél rácsos tartószerkezetre 
feszített üvegszál erősítésű, fényáteresztő ponyvaszerkezet takarja. A rácsos tartók összesen 17 
kilóméternyi 95 mm átmérőjű acélsodronnyal vannak a főtartó ívhez rögzítve. A lelátótér 
peremén 1750 darab oszlop és 216 gerenda gyámolítja a tetőszerkezetet. A teknő-formát 1780 
darab előregyártott vasbeton panel biztosítja, a stadion belső területe így mintegy 80000 m2-re 
adódik. 



 

  Gazdus-Marczis 

3 

NELSON MANDELA STADION 

A stadion szintén a 2010-es világbajnokságra készült, 46000 férőhelyes, a délkeleti parton Port 
Elizabeth-ben található. A várostól nem messze, Transkei tartományban született Nelson 
Mandela, Dél-Afrika első színes bőrű elnöke, a szabadság és az egyenlőség jelképe, akinek 
tiszteletére Nelson Mandela Baynek is elnevezték Port Elizabethet. Különleges tetőszerkezete a 
helyi adottságokhoz igazodik; célja nem csupán az erős napsugárzással szembeni védelem, 
hanem a rendszeres heves széllökésektől is óvja a bent tartózkodókat. Port Elizabeth városában 
ez az első, csak a futball céljára épített stadion, amelynek felépítésének költsége 270 millió 
dollárjába került a szervezőknek. 

Nelson Mandela Stadion, Dél-afrikai Köztársaság 

A stadion a városközponthoz közel fekszik, jó közlekedési kapcsolatokkal, a North End Lake 
közvetlen szomszédságában, a közelmúltig elfeledett részén a városnak. A beruházással nem 
csupán a világbajnoki meccsek rendezése vált lehetővé, hanem létrejött a városrész számára egy 
kulcsfontosságú létesítmény, amely vízi- és kerékpársportok művelésének is otthont adhat. 

A stadion futurisztikus külsejét német építészek tervezték, amely az egyik legfrekventáltabb 
helyszíne lesz a vb-nek, hiszen a bronzmeccset is itt játszák. Az építmény teljes harmóniában van 
a határoló víztömeggel, egy nyíló tavirózsához hasonlít, sziluettjét az ívelt ponyva és a jól 
elkülönülő kétszintes határoló vasbeton oszlopsor határozza meg. A tetőt építészetileg 
hangsúlyosan elkülönítő tervezési koncepció lényege, hogy a külsö oldali felső övet kiemelték, 
ami még markánsabban tagolja a toroid formát. A fedést biztosító műszaki ponyva minden 
második mezőben le van feszítve, valamint a lefeszített mezők anyagfelhasználása is különböző, 
így a hullámhegyek és hullámvölgyek váltakozása még dominánsabb. A játéktér természetes 
fűből van, a környező területeken pedig mesterséges gyep került kialakításra. 

A torna után, a helyi első ligás együttes, a Bay United veszi majd birtokba a létesítményt. 
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MBOMBELA STADIUM 

A Mbombela Stadion Afrika „legvadabb” stadionja, amely 43500 befogadóképességű és 
kifejezetten a 2010-es Labdarúgó Világbajnokság megrendezésére építették. Az aréna 
Nelspuitban található, amely fővárosa Dél-Afrika Mpumalanga tartományának. Építése 2007 
feburárjában kezdődött és 2009 végén fejeződött be. A Mbombela szó, siswatiul - ez az ország 
tizenegy hivatalos nyelve közül az egyik - annyit jelent: sok ember együtt, egy kis helyen.  

Mbombela Stadion, Dél-afrikai Köztársaság 

Nelspruit központjától hét, a reptértől pedig tizenkét kilométerre található létesítmény 
tulajdonképpen egy olyan városban épült fel, ahol eddig még soha nem rendeztek nemzetközi 
mérkőzéseket, tehát a világbajnokság az első olyan esemény, amely neves válogatottakat és 
labdarúgókat hoz Mpumalanga tartományba és így lehetőséget kap a gazdaság fellendítésére. 

A téglalap alukú, afrikai motívumokkal díszített, 2200 luxos világítással rendelkező, 140 millió 
dollárt felemésztő stadionon 1300 munkás dolgozott, hogy elkészüljön a tartomány 
legmodernebb sportpályája. Az ülések három szektorban vannak elhelyezve, alul 21000, 
középen 3500, felül pedig 19000 szék van. Ezek fekete-fehérben pompáznak és zebracsíkokat 
jelenítenek meg. Zsiráf stadionnak is nevezik, mert a tetőszerkezetet tartó a pályát körülvevő 
oszlopok zsiráfokra hasonlítanak. Ezek a motívumok beépítése nem véletlen, ugyanis a stadion 
közelében található Kruger Nemzeti Parkra utalnak. A tetőszerkezeten olyan szellőzőrendszert 
alakítottak ki, amely nyáron is tökéletesen szűri a meleglevegőt. A vízelvezető rendszerrel 
problémák adódtak, ezért újra kellett tervezni a júniusi világbajnokság előtt. 

A stadionban a világbajnokság után a rögbi meccseken, atlétika versenyeken kívül, kulturális 
eseményeknek is otthont adhat. Közelében különböző játékparkok épültek, így a nézőknek 
lehetősége van ilyen kikapcsolódásra is. 
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ELLIS PARK STADIUM 

Az Ellis Park Stadion Johannesburg másik nagy sportlétesítménye, ami a foci mellett főleg 
rögbimérkőzéseknek ad otthont. 1928-ban építették elsősorban a rögbi miatt. 1995-ben már 
komoly szerepet kapott, ugyanis itt játszották a rögbi világbajnokság döntőjét, majd 14 évvel 
később pedig a Konföderációs Kupa Brazília-Egyesült Államok fináléját is. A dél-afrikai rögbisek 
sok legendás győzelmet arattak, számos alkalommal Nelson Mandela előtt, aki nagy 
rögbirajongóként is ismert. 

Ellis Park Stadion, Dél-afrikai Köztársaság 

1927-ben a Transzvál Rögbi szövetség felfigyelt egy az addig kőfejtőként és szemméttelepként 
működő 53000 m2-es földterületre, amely tökéletesen megfelelt egy stadion helyének. Még 
abban az évben megkeresték Johannesburg tanácselnökét JD Ellis-t (később róla nevezték el a 
stadiont), hogy megvalósíthassák a sportpályával kapcsolatos ötletüket. A stadiont 8 hónap alatt 
építették fel, melyhez kaptak 600 angol fontnak megfelelő összeget füvesítésre és a várostól 500 
fontot az építésére. 1928 nyarán az első tesztmeccset is lejátszották, bár alapvetően ekkor még a 
rögbiről szólt. 1969-ben a rögbiszövetség vizsgálóbizottsága megállapította, hogy a létesítmény 
már nem felel meg a modern előírásoknak ezért 10 évvel később ledózerolták és 1982-ben 
újáépítették, ismét a tojáslabdás sport számára. Az Új stadion 57000 fő befogadására volt 
alkalmas. A vb miatt egy 300 millió euros felújítást végeztek, amellyel már 62000 néző izgulhatja 
végig a meccseket. 2008-ban egy 58 millió dolláros szerződés folyamányaként felvette a világ 
legnagyobb kólagyártójának nevét ezért ma már Coca-Cola Park néven ismerik. A 90-es évektől 
már nem csak a rögbiről szólt, hanem profi és nemzeti csapatok kezdtek el rendszeresen itt 
játszani és olyan együttesek is megfordultak, mint a Brazil, az Arsenal vagy a Manchaster United. 

Dél-Afrika egyik legjobb csapatának, az Orlando Piratesnek a pályája, hozzájuk kötődik az ország 
egyik nagyon szomorú eseménye. 2001-ben a Kaizer Chiefs csapatával játszottak, amikor a 
megengedett 60 ezer néző helyett kb. 120 ezer embert engedtek be a stadionba, 42 embert 
halálra tapostak.  
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SOCCER CITY STADIUM 

Dél-Afrika legcsodálatosabb és legnagyobb stadionja az 1987-ben épült Soccer City, avagy First 
National Bank Stadion (Első Nemzeti Bank Stadion), amely Johannesburg városközponjától 10 
km-re található. Olyan eseményeknek adott otthont, mint Nelson Mandela első beszéde a 
börtönből való szabadulása után és 1993-ban több ezer gyászoló kísérhette útolsó útjára az 
orvul meggyilkolt Chris Hanit, aki a Dél-Afrikai Kommunista párt vezetője volt. 

Soccer City Stadion, Dél-afrikai Köztársaság 

1990-ben Nelson Mandela hozzájárulásával itt rendezték az első rally-versenyt majd 6 évre rá 
ezen a pályán nyert a Dél-Afrikai Köztársaság Afrika Kupát.  

Az eredetileg 80000 néző befogadására alkalmas létesítményben 2007 januárjában nagyszabású 
átalakító munkálatok kezdődtek összesen 494,5 millió dél-afrikai rand értékben (csaknem 15,2 
milliárd forint), amik 2009 májusáig tartottak. Ezek után 94000 focirajongó szurkolhatott egy-
egy meccsen kedvenc csapatának. Bár ezt a befogadóképességet biztonsági okok miatt a FIFA a 
vb idejére 89000-re csökkentette. 

 A stadion terveit az afrikai kézművesség ihlette, a tetőszerkezet egy afrikai fazékhoz hasonlít, 
ugyanis Afrikában nagy hagyománya van a fazekas mesterségnek. Méretei lenyűgözőek, 15000 
parkolóval, a mélygarázsban 4055 VIP hellyel, 184 lakosztállyal, 8 tévéstúdióval, egy 
futballmúzeummal és egy 300 fős étteremmel rendelkezik. A külső homlokzata betonból készült, 
amely 8 színből és 2 szerkezetből áll. Éjszaka kivilágítva nagyon szép látványt nyújt. Nem hiába 
esett rá a választás, hogy mind a nyitóceremóniát, mind pedig a legelső és legutolsó meccset is itt 
tartsák. 

Dél-Afrika kormánya a stadionok építéskor, a világbajnokság szervezésekor a 
környezethatékonyságra, energiatakarékosságra is gondolt. A Soccer City stadion építésekor 
üvegszálas beton paneleket használtak, és 40%-kal csökkentették az épület környezetében a 
globális felmelegedést. 
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LOFTUS VERSFELD STADIUM 

A Loftus Versfeld Stadion Pretoriában található, nevét Robert Owen Loftus Versfeldről kapta, aki 
a pretoriai szervezett sport megalapítója volt. A szponzorok miatt sokszor változott a neve, ám a 
helyiek mindig a Versfeld nevet használták. Mivel Dél-Afrika egyik legrégebbi stadionja, ezért 
nem túl modern, de néhány újítást végeztek rajta a világbajnokságra. Az 1995-ös világkupán és 
az 1996-os Afrikai Nemzetek Kupáján is játszottak itt mérkőzést. 

Loftus Versfeld Stadion, Dél-afrikai Köztársaság 

A területen 1906-ban rendeztek először sporteseményt, ekkor csak egyszerűen Keleti 
Sportpályának hívták. Ezen a területen először a Vársosi tanács épített tégla alapú épületet, 
amely már 2000 fős befogadóképeséggel rendelkezett. Az évek során a stadiont többször is 
fejlesztették, melynek következtében öltözők és mosdók épültek. Az fa szerkezetet 1923-ban 
felváltotta a beton és némileg kibővítették az épületet.  

A legutolsó újítást, fejlesztést 2008-ban végezték, mellyel a reflektorokat, a tetőfedést, az 
öltözőket és az az eredményjelző táblát sikerült felújítani, extra média lehetőségeket hoztak 
létre a riporterek, újságírók számára és megnövelték a stadion befogadóképességét, hogy ezáltal 
egy-egy meccsen akár 50000 ember is szurkolhasson saját csapatának. Ezekre a fejlesztésekre 
azért volt szükség, hogy a stadion megfeleljen a 2010-es labdarúgó-világbajnokság a FIFA által 
előírt szabályzatának. 

Az elmúlt néhány évben a stadion számos könnyűzenei koncert helyszíne volt. Koncertet adott 
itt többek között Robbie Williams Close Encounters Tour turnéjának egyik állomásaként 2006. 
április 17-én és a kanadai Celine Dion is fellépett a Taking Chances Tour turnéjával. Jelenleg 
Supersport United, a Mamelodi Sundowns labdarugó csapata és az ország egyik legjobb rögbi 
csapata a Blue Blues otthona.  
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FREE STATE STADIUM 

A Free State Stadion Bloemfontein külvárosában található. A város 1395 méteres tengerszint 
feletti magassága azt jelenti, hogy az esti meccseken akár fagypont alatti hőmérséklet is várható. 
Ennek a városnak vannak a legfanatikusabb drukkerei, valamint az egyik leghidegebb helyszíne 
a világbajnokságnak. A Stadion nevét a tartományról kapta, miután a környék egyetlen 
sporteseményeket lebonyolító létesítménye. 

Free State Stadion, Dél-afrikai Köztársaság 

A létesítményt 1952-ben adták át, és rendszeresen rögbi illetve labdarúgó meccseket rendeznek 
benne. Míg korábban a futball a rögbi mellett csak a másodhegedűs szerepét töltötte be itt, a 
Bloemfontein Celtic klubcsapat megalakulásával robbanásszerűen megnőtt a futball 
népszerűsége. A stadion környezetében lehetőség van krikettezni, teniszezni, atletizálni és 
jégkorongozni is, mivel külön az ilyen sportokra alkalmas pályákat is építettek mellé. 

A stadion életében első jelentős esemény az 1975-ös Currie Kupa döntője volt. 1995-ben itt 
rendeztek a rögbi világbajnokságból néhány mérkőzést és 1996-ban az Afrikai Nemzetek 
Kupájából csoportmeccset. 

 A felújítások során 38000 főröl 45000 főre növekedett néző befogadására alkalmas létesítmény 
adott otthont a Konföderációs Kupa egyik emlékezetes meccsének, a Spanyolország – Egyesült 
Államok összecsapásnak. Az amerikaiak meglepetésre kiejtették a spanyolokat és ezzel 
megszakadt a 35 meccses veretlenségi sorozata a 2008-as Európa-bajnok együttesnek.  

A stadion felújításának költsége 241 millió rand volt, ami a befogadóképességének növelésén 
felül a VIP lakosztályokat, a 100 privát apartmant, a beléptető kapukat, a reflektorokat és az új 
elektromos eredményjelző táblát is magába foglalja. 
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ROYAL BAFOKENG STADIUM 

Az 1999-ben épült Royal Bafokeng stadion a lélegzetelállító Magaliesburg-hegység lábánál fekvő 
Rustenburg központjában található. Ez az egyetlen olyan stadion a tíz közül, ahol a játékteret 
futópálya veszi körül. Teljes nevén a Royal Bafokeng Sports Palace alkalmas rögbi, labdarúgó 
mérkőzések rendezésére, valamint altlétikai versenyek lebonyolítására. Az aréna 25 km-re 
található Dél-Afrika Los Angelese, Sun City, amely közkedvelt szórakozó-paradicsom és 
kaszinóközpont. A legenda szerint több ezer évvel ezelőtt egy ismeretlen törzs csodálatos várost 
épített ide, ám azt egy vulkán kitörése elpusztította. Sol Kerzner hotelmágnás álmodta újra az 
elveszett várost, és 27 hektáros szavannai területen felépíttette a világ egyik legpazarabb 
luxusszállodáját és szabadidőközpontját.  

Royal Bafokeng Stadion, Dél-afrikai Köztársaság 

Az itt élő Bafokeng emberek nagyon gazdagok, mivel 1999-ben jogi úton kiharcolták, hogy a 
történelmi területeken zajló platina bányászatban 20 százalékos részesedésük legyen. Mára a 
törzs az ország egyik leggazdagabb népcsoportjának számít. 

A stadion 1995-ös rögbi világbajnokságra épült és a Royal Bafokeng nemzetről kapta a nevét. 
Bár erdetileg rögbi stadionnak tervezték, de a 95-ös világbajnokság után többet használták 
labdarúgásra a pályát. 

Az aréna befogadóképességét a 2010-es Labdarúgó Világbajnokságra 38 000-ről 42 000 fősre 
bővítették, és felújították a tetőszerkezetet, valamint ezen kívül az épület új elektronikai 
hálózatot kapott, és a nézőtéren is történtek újítások, így kicserélték az üléseket is. A már 
felújított stadionban játszották többek között a 2009-es Konföderációs Kupa négy mérkőzését is. 
A stadiont folyamatosan fejlesztik, és mire teljesen elkészül, 48000 sportdrukker szurkolhat 
kedvencének. A Royal Bafokeng pálya ad otthon a Platinum Stars csapatának. 
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PETER MOKABA STADIUM 

Az idén átadott Peter Mokaba Stadion öt kilométerre található Polokwane belvárosától. A kilenc 
rendező város közül Polokwane a legkisebb. Több, mint 45000 néző befogadására alkalmas és 
kifejezetten a 2010-es Labdarúgó Világbajnokság megrendezésére építettek. A stadiont a 
nemrég elhunyt Peter Mokaba politikusról nevezték el, aki Polokwane-ban született az apartheid 
elleni harc jelentős alakja volt. Az eredeti terv az volt, hogy az óvárosban található stadiont 
újítják fel, de a dél-afrikai kormány és a FIFA aztán úgy döntött, hogy egy teljesen újat építenek.  

Peter Mokaba Stadion, Dél-afrikai Köztársaság 

Az épület nagyrészt betonból készült, különlegessége, hogy minden sarkában található az 
ikonnak számító Boababfa, azaz majomkenyérfa, amely tartja a tetőt és az acélszerkezetet. Az új 
ultramodern stadion 4 szintjével, közel 800 m2-es VIP részlegével (500 VIP ülőhely) és a média 
részére fentartott 1675 ülőhelyével Limpopo tartomány legnagyobb, egyben a világbajnokság 
legkisebb stadionja. A nyitott stadion lehetővé teszi, hogy a nézők a csillagokban is 
gyönyörködjenek (erről híres a város). Polokwane közelében van több határ (Botswana, Malawi, 
Zambia), így minden bizonnyal rengetek focirajongó érkezik a városba, bár nagy hátránya, hogy 
a tömegközlekedésben csak egy útvonal áll rendelkezésre a sportpálya megközelítésére. A 
világbajnokság után rögbi meccseknek, politikai összejöveteleknek és szórakoztató 
rendezvényeknek is otthont fog adni. 

A pályán a vb alatt edzések is lesznek, a természetes gyepet mesterséges szálakkal egészítik ki. A 
létesítmény beruházásának költsége 150 millió dollár volt. 

A korábban az év játékosának is választott Didier Drogba 2002 ebben az arénában mutatkozott 
be először, az Afrikai Nemzetek Kupájának egyik emlékezetes selejtező mérkőzésén. 
Hétköznapokon a Winners Park FC csapata használja a stadiont. 

 


