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Tango 12: the official match ball
for UEFA EURO 2012 produced
by adidas
Tango 12: Oficjalna piłka Turnieju
UEFA EURO 2012 wyprodukowana
przez firmę adidas
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Танго 12: офіційний м’яч турніру
УЄФА ЄВРО 2012 створений
компанією adidas

Oficjalna piłka

Офіційний м’яч

The official ball for UEFA EURO 2012 is the
adidas Tango 12, the fourth incarnation of
the iconic Tango ball used at three previous
finals. The adidas Tango 12 – the 11th official
adidas EURO ball – was unveiled at the draw
for the final tournament in Kyiv in December
by Ukrainian Olympic legend Serhiy Bubka.
It includes a coloured outline based on the
Polish and Ukrainian flags and is a modern interpretation of the classic design. The Tangoinspired designs used at earlier tournaments
were the 1980 Tango River Plate, the 1984
Tango Mundial and the 1988 Tango Europa.
Developed over a two-year period and tested
by players of all abilities in eight countries, the
adidas Tango 12 will be used for the first time
in a competitive international when Poland get
the tournament under way against Greece in
Warsaw on 8 June. Shortly after the draw, every
association taking part in the summer tournament received an allocation of 30 adidas
Tango 12 balls for training and match use.

Tango 12, oficjalna piłka Turnieju UEFA EURO
2012, została wyprodukowana przez firmę
adidas. Jest to już czwarta odsłona kultowej
piłki Tango, która była wykorzystywana w poprzednich edycjach finałów piłkarskich mistrzostw. Jedenastą oficjalną piłkę przygotowaną przez niemieckiego producenta z myślą
o EURO zaprezentował podczas Losowania
Rundy Finałowej w Kijowie legendarny ukraiński sportowiec Serhij Bubka. Wygląd piłki jest
współczesną interpretacją klasycznego projektu wzbogaconego o dodatkową grafikę w kolorach flag państwowych Polski i Ukrainy.
Poprzednie wersje piłki to Tango River Plate
z 1980 roku, Tango Mundial z 1984 roku oraz
Tango Europa wykorzystane w roku 1988. Piłka, którą reprezentacje zagrają podczas UEFA
EURO 2012, była przygotowywana przez dwa
lata i testowana przez zawodników o różnych
umiejętnościach, z ośmiu różnych państw.
Adidas Tango 12 po raz pierwszy oficjalnie
trafi na boisko 8 czerwca 2012 roku podczas
warszawskiego meczu Polski z Grecją. Tuż po
losowaniu każda federacja piłkarska biorąca
udział w Turnieju otrzymała 30 piłek adidas
Tango 12 do wykorzystania podczas treningów
oraz meczów.

Офіційним м’ячем УЄФА ЄВРО 2012 став
“Танго 12” від adidas. Це четверта версія
відомого м’яча “Танго”, що використовувався під час фінальної частини трьох попередніх турнірів. Представив “Танго 12” –
11-ий офіційний м’яч європейських змагань
від adidas – олімпійська легенда України
Сергій Бубка у грудні під час церемонії
жеребкування фінальної частини турніру у
Києві. Сам м’яч є сучасною версією класичного дизайну з контурами у кольорах польського та українського прапорів. Під час
попередніх турнірів використовувались
м’ячі, створені на основі “Танго”: “Tango
River Plate” у 1980 р., “Tango Mundial” у 1984
р. та “Tango Europa” у 1988 р. “Танго 12”
від adidas створювався протягом 2-х років
і тестувався гравцями всіх рівнів у восьми
країнах. Уперше під час міжнародних змагань його використають 8 червня Польща
із Грецією, які розпочнуть турнір у Варшаві. Після жеребкування кожна футбольна
федерація-учасниця чемпіонату Європи,
отримала по 30 м’ячів “Танго 12” від adidas
для тренувань та використання під час матчів.
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The official ball
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Second UEFA EURO 2012 broadcast
partner workshop in Kyiv
The second UEFA EURO 2012 broadcast partner workshop, held in Kyiv
on 4 and 5 December, was a great success, with broadcast rights holders
receiving the latest information on the services planned for the final
tournament. In total, 73 broadcast partners, amounting to 210 participants overall, took part in the workshop, where they were welcomed by
the marketing director of UEFA Events SA, Guy-Laurent Epstein; the
operations director of UEFA Events SA, Martin Kallen; and UEFA’s
communications director, Alexandre Fourtoy. The two-day workshop

offered UEFA the chance to present the planned services to a large
group of broadcast partners, who heard presentations from all relevant UEFA divisions. Afterwards, the broadcast partners took full advantage of the possibility to discuss more specific matters relating to
their individual plans with UEFA in more than 30 unilateral meetings.
“The feedback we received was extremely positive and we can all look
forward to a great EURO, both on the pitch and on television,” said GuyLaurent Epstein.

Drugie warsztaty partnerów transmisyjnych
UEFA EURO 2012 w Kijowie
Drugie warsztaty partnerów transmisyjnych UEFA EURO 2012 zorganizowane w Kijowie były wielkim sukcesem. Posiadacze praw transmisyjnych otrzymali najświeższe informacje na temat usług zaplanowanych na Turniej Finałowy. W sumie w warsztatach wzięło udział 73
partnerów transmisyjnych, których przywitali Dyrektor ds. Marketingu
UEFA Events SA Guy-Laurent Epstein, Dyrektor Operacyjny UEFA Events
SA Martin Kallen oraz Dyrektor UEFA ds. Komunikacji Alexandre Fourtoy.
Dwudniowe warsztaty, które rozpoczęły się 4 grudnia stanowiły dla UEFA

szansę na zaprezentowanie planowanych usług dużej grupie partnerów
transmisyjnych. Ponad 210 uczestników wysłuchało prezentacji wszystkich zaangażowanych w projekt działów UEFA. Po zakończeniu prezentacji, w trakcie ponad 30 indywidualnych spotkań, partnerzy transmisyjni
dyskutowali z przedstawicielami UEFA na temat szczegółów swoich działań. “Komentarze, które otrzymaliśmy były bardzo pozytywne. Możemy
oczekiwać wspaniałego EURO zarówno na boisku, jak i w telewizji,” powiedział Guy-Laurent Epstein.

Другий семінар партнерів трансляції
УЄФА ЄВРО 2012 у Києві
Другий семінар партнерів трансляції УЄФА ЄВРО 2012, що відбувся
у Києві був справді корисним, адже власники прав на трансляцію
матчів УЄФА ЄВРО 2012 отримали свіжу інформацію про послуги,
заплановані на фінальний турнір. Загалом, у семінарі взяло участь
210 представників від 73-х партнерів трансляції, де їх привітали
маркетинговий директор UEFA Events SA Гі-Лоран Епштейн, операційний директор UEFA Events SA Мартін Каллен та директор УЄФА з
комунікацій Александр Фуртуа. Під час дводенного семінару, який

розпочався 4 грудня, УЄФА презентував заплановані послуги великій аудиторії партнерів трансляції матчів турніру. По закінченні презентації партнери трансляції мали можливість обговорити з УЄФА
на односторонніх зустрічах більш конкретні питання, що стосуються
їх індивідуальних планів. “Відгуки, які ми отримали були дуже позитивними, отже ми з нетерпінням чекаємо на велику подію ЄВРО як
на футбольному полі, так і на екранах телевізорів,” – зазначив ГіЛоран Епштейн.

UEFA broadcaster partners met in Kyiv to discuss planned services for the final tournament
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Partnerzy nadawczy UEFA spotkali się w Kijowie, aby przedyskutować usługi planowane na czas Turnieju
Партнери трансляції УЄФА зібралися у Києві, щоб обговорити заплановані послуги під час турніру

UEFA EURO 2012 Oficjalna
official song
piosenka UEFA
EURO 2012

Офіційна пісня
УЄФА ЄВРО
2012

Having had a No.1 single in both co-host countries, German-American pop star Oceana is
the natural choice to sing the official UEFA
EURO 2012 song, the upcoming release of
which is widely anticipated. Oceana – whose
2009 hit Cry Cry topped the charts in Poland
and Ukraine as well as other European countries, and featured a video shot in Kyiv – is to
deliver the song that will showcase this summer’s much awaited UEFA European Championship to the world. The 29-year-old not
only won the audience award at the prestigious 2009 Sopot song contest, she also participated in the Polish version of the popular
Dancing with the Stars television show. Presenter on the German/French Arte TV channel, she was introduced to UEFA by the Embassy of Music. Oceana connects black to
white, funk to soul, modern soul to jazz and
pop. Her new song will be released ahead of
UEFA EURO 2012.

Z uwagi na fakt, że singiel Oceany uplasował się
na pierwszym miejscu list przebojów zarówno
w Polsce, jak i na Ukrainie, wybór tej niemieckoamerykańskiej wokalistki na wykonawczynię
oficjalnej piosenki UEFA EURO 2012 wydaje
się zupełnie naturalny. Prezentacja piosenki to
wydarzenie oczekiwane przez wszystkich z niecierpliwością. W 2009 roku utwór Oceany “Cry
Cry”, do którego teledysk został nakręcony
w Kijowie, podbił listy przebojów w Polsce, na
Ukrainie oraz w wielu innych europejskich krajach. Teraz wokalistka zaśpiewa piosenkę, która
będzie światową wizytówką tegorocznych Mistrzostw Europy UEFA w Piłce Nożnej. Dwudziestodziewięciolatka nie tylko zdobyła nagrodę
publiczności na prestiżowym 46. Międzynarodowym Festiwalu w Sopocie, ale wzięła również
udział w polskiej edycji popularnego programu
telewizyjnego “Taniec z gwiazdami”. Oceana
jest również prezenterką niemiecko-francuskiej
telewizji Arte, a UEFA poznała ją dzięki Embassy
of Music. Oceana łączy czerń z bielą, funk z soulem i współczesny soul z jazzem i popem. Jej
nowa piosenka zostanie zaprezentowana przed
Turniejem UEFA EURO 2012.

Вибір німецько-американської поп-зірки
Oceana для виконання офіційної пісні УЄФА
ЄВРО 2012, на яку всі з нетерпінням очікують, є очевидним – адже сингл виконавиці
посів перше місце в обох країнах-господарках
турніру. Її пісня “Cry Cry”, відеокліп на яку
було знято у Києві, у 2009 р. дісталася верхівки чартів у Польщі та Україні, а також в
інших країнах Європи. Співачка напише
пісню, що влітку стане візитівкою довгоочікуваного чемпіонату Європи УЄФА з футболу для всього світу. Двадцятидев’ятирічна
виконавиця не лише виграла приз глядацьких симпатій на престижному пісенному
конкурсі у м. Сопот у 2009 р., але й брала
участь у польській версії популярного телевізійного шоу “Танці з зірками”. Співачка
також працювала ведучою на франконімецькому телевізійному каналі Arte, а
УЄФА її рекомендувала музична компанія
Embassy of Music. Oceana поєднує у своєму
виконанні традиції африканської та європейської музики, фанку та соулу, джазу та
поп-музики. Її нова пісня вийде напередодні УЄФА ЄВРО 2012.

“Nie mogę się już doczekać Turnieju UEFA
EURO 2012 i jestem szczęśliwa, że mogę być
częścią tego wspaniałego wydarzenia. Uwielbiam piłkę nożną i czekam już na chwilę, w której zaśpiewam na stadionie swoje piosenki. Już
niedługo czas oczekiwania się skończy i wszyscy będziemy świętować zdobyte bramki” –
powiedziała artystka.

“Я з нетерпінням чекаю на початок чемпіонату ЄВРО 2012 і надзвичайно рада, що
стану частиною цієї неймовірної події! Мені
подобається футбол і я дуже хочу виконати
свою пісню на стадіоні. Вже скоро настане
та мить, коли всі ми зможемо радіти забитим голам”, – каже співачка.

“I’m looking forward to the EURO 2012 championships and am so happy to be part of this
amazing event! I love football and can’t wait
to perform my song in a stadium. Soon the
wait is over and we can all celebrate when
the goals are scored!” she said.
Oceana performing at the final draw
in Kyiv
Występ Oceany podczas Losowania
Rundy Finałowej w Kijowie
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Виступ співачки Oceana під час
фінального жеребкування в Києві
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Pulling out
the stops
to meet hotel
requirements

Baza hotelowa
spełnia
wymagania

Зробимо все
можливе для
розміщення
вболівальників

Accommodating all the fans who will be travelling to Poland and Ukraine this summer has
proved a challenge for the authorities in both
countries, but one they have responded to
with vigour. Poland has met UEFA’s requirements in full, while in Ukraine building is continuing apace.

Znalezienie zakwaterowania dla wszystkich
kibiców planujących przyjazd do Polski i na
Ukrainę okazało się sporym wyzwaniem dla
władz obu państw. Ich reakcja była jednak
bardzo energiczna. Polska spełnia już w całości wymogi UEFA, na Ukrainie natomiast roboty idą pełną parą.

Розміщення всіх вболівальників в Україні та
Польщі влітку 2012 р. виявилося справжнім
випробуванням для органів влади обох країн, за виконання якого вони енергійно взялися. Об’єкти розміщення у Польщі повністю відповідають вимогам УЄФА, а в Україні
швидкими темпами триває їх будівництво.

In both countries, massive strides have been
made to meet the challenge of UEFA EURO
2012. In Poland, Warsaw built 30 new hotels
between 2008 and 2010; in Gdansk that
number increases to 42; in Wroclaw 11 new
hotels provide an additional 980 rooms; and
Poznan has 6 new hotels.

W obu państwach poczyniono ogromne postępy
przed Turniejem UEFA EURO 2012. W Warszawie w latach 2008 – 2010 powstało 30 nowych
hoteli, w Gdańsku z kolei aż 42. Wrocław poszerzył ofertę o 980 pokoi w 11 nowych obiektach,
a w Poznaniu liczba hoteli zwiększyła się o 6.

Для виконання вимог до УЄФА ЄВРО 2012
в обох країнах було докладено значних зусиль. За період з 2008 по 2010рр. у Варшаві з’явилося 30 нових готелів, у Гданську
кількість готелів збільшилась до 42, у Вроцлаві було збудовано 11 нових готелів, завдяки чому з’явилися 980 додаткових номерів, а у Познані з’явилося шість нових
готелів.

Ukraine too has risen to the challenge. In Kyiv
5 hotels with 200 rooms or more have been
built, adding 1,217 rooms in all, and 7 hotels
have been built in Kharkiv. Lviv and the neighbouring area of Truskavets – a touristic destination – already has a well-developed hotel
infrastructure and is considering using spas
to accommodate fans. In addition, accommodation in areas surrounding the host cities in
Ukraine will be used to meet the demand for
overnight stays, as will dormitory-type accommodation, bed and breakfasts and campsites.
Several dedicated fan camp projects are currently being developed, in particular in the
cities of Kyiv and Donetsk, and they aim at
offering a few thousand additional beds, in
much the same way as had been done at previous championships.
Fans looking for accommodation should try
these links:
http://www.accom2012.com
A practical link to find accommodation,
in both Poland and Ukraine
http://www.polishpass.org
A link for fans who want to discover Poland
during UEFA EURO 2012
http://hotelsukraine.com.ua
A site dedicated to hotels and hostels
in Ukraine
All these sites are all updated regularly.

Ukraina także podjęła wyzwanie – w Kijowie
zbudowano 5 dużych obiektów, zwiększając tym
samym liczbę pokoi o 1217. W Charkowie powstało siedem hoteli. Lwów wraz z pobliską
miejscowością uzdrowiskową Truskawiec mają
już dobrze rozwiniętą infrastrukturę hotelową,
a ich władze rozważają wykorzystanie hoteli
spa do zakwaterowania kibiców. Dodatkowo,
aby sprostać zapotrzebowaniu na noclegi, wykorzystane będzie zaplecze noclegowe w rejonach sąsiadujących z miastami, a także schroniska, pokoje gościnne i kempingi.
W chwili obecnej opracowywanych jest kilka
projektów kempingów przeznaczonych dla kibiców. W szczególności miasta Kijów i Doneck
chcą zorganizować kilka tysięcy dodatkowych
miejsc noclegowych, podobnych do tych wykorzystanych podczas poprzednich Mistrzostw.
Kibice szukający zakwaterowania powinni odwiedzić poniższe strony:
http://www.accom2012.com
dobre miejsce na znalezienie pokoi
w Polsce i na Ukrainie
http://www.polishpass.org
strona dla kibiców chcących zwiedzić Polskę
podczas UEFA EURO 2012
http://hotelsukraine.com.ua
strona poświęcona hotelom i hostelom
na Ukrainie
Wszystkie powyższe strony są regularnie aktualizowane.

Україна також прийняла виклик. Так, у Києві
було збудовано 5 готелів на 200 або більше
номерів, завдяки яким загалом з’явилося
1217 нових номерів, а у Харкові було збудовано сім готелів. Львів та прилегле туристичне містечко Трускавець вже мають
добре розвинену готельну інфраструктуру,
де також розглядається можливість розміщення вболівальників. Окрім того, з метою
дотримання вимог щодо розміщення вболівальників, будуть задіяні об’єкти розміщення у населених пунктах біля приймаючих міст, а також пансіонати, гуртожитки та
кемпінги.
Як і під час попередніх чемпіонатів, наразі
розробляється декілька проектів спеціальних кемпінгів для вболівальників, зокрема
у Києві та Донецьку, завдяки яким з’явиться
декілька додаткових тисяч місць для розміщення.
Вболівальники, які шукають місця проживання на період турніру, можуть скористатися наступними посиланнями:
http://www.accom2012.com
Посилання для пошуку місць проживання
в Україні та Польщі
http://www.polishpass.org
Посилання для вболівальників, які
бажають дізнатися про Польщу на час
УЄФА ЄВРО 2012
http://hotelsukraine.com.ua
Веб-сайт із переліком готелів та хостелів
в Україні
Усі веб-сайти регулярно оновлюються.

© Hotel Hyatt Regency

© Sheraton Warsaw

Hotel Hyatt Regency in Kyiv

Hotel Sheraton w Warszawie
Готель Sheraton у Варшаві

Hotel Hyatt Regency w Kijowie
Готель Hyatt Regency в Києві

IBB Andersia hotel in Poznan

Kharkiv Palace

Hotel IBB Andersia w Poznaniu
Готель IBB Andersia в Познані

Hotel Kharkiv Palace
Готель Kharkiv Palace

© Donbass Palace

© Raddisson BLU Wroclaw

© Kharkiv Palace

© IBB Andersia Poznan

Sheraton hotel in Warsaw

Radisson hotel in Wroclaw

Donbass Palace in Donetsk

Hotel Radisson we Wrocławiu
Готель Radisson у Вроцлаві

Donbass Palace Hotel w Doniecku
Готель Donbass Palace у Донецьку
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Where the teams will be staying
The 16 EURO 2012 contenders have chosen their base camps for this
summer’s final tournament, with Ukraine one of two sides based in
Kyiv, while co-hosts Poland will be in Warsaw along with Croatia, Greece
and Russia. The local organising committees in Poland and Ukraine
identified a selection of 38 outstanding accommodation options for the
finalists, combining a hotel with nearby training facilities, all of which

were included in the team base catalogue distributed to all 53 UEFA
member associations in September 2010.
After an application process, the associations with teams in the final
tournament confirmed their bookings after the final draw in December
2011, with 13 of them having elected to stay in Poland for the duration

Zakwaterowanie piłkarzy
16 reprezentacji uczestniczących w UEFA EURO 2012 wybrało swoje
Centra Pobytowe, w których zamieszkają latem podczas Turnieju. Ukraińska reprezentacja, jako jedna z dwóch, będzie mieszkała w Kijowie,
a Polacy – w Warszawie. Lokalne Komitety Organizacyjne z obu Państw-Gospodarzy opracowały listę 38 najwyższej klasy ośrodków pobytowych łączących hotel i pobliskie zaplecze treningowe. Propozycje te
zamieszczono w Katalogu Centrów Pobytowych, który we wrześniu
2010 roku otrzymały wszystkie 53 federacje krajowe.

Po Losowaniu Rundy Finałowej w grudniu 2011 roku, federacje, których drużyny zakwalifikowały się do finałów, potwierdziły swoje wcześniejsze rezerwacje. Na pobyt w Polsce zdecydowało się 13 reprezentacji. Polska, Chorwacja, Grecja i Rosja stacjonować będą w stolicy
i jej okolicach. Współgospodarze trenować będą na stadionie KSP
Polonia Warszawa. Równie popularny okazał się rejon Gdańska: Duńczycy, Niemcy, Irlandczycy oraz mistrzowie świata i Europy Hiszpanie
postanowili korzystać z uroków wybrzeża Bałtyku od 8 czerwca,

Розміщення команд
до Каталогу базових тренувальних центрів, який було розповсюджено між всіма 53-ма національними асоціаціями у вересні 2010 р.
Після подання попередніх заявок, асоціації, чиї команди беруть участь
у фінальній частині турніру, підтвердили свої бронювання у грудні
2011 р. після Жеребкування фінальної частини турніру. Тринадцять
команд-учасниць вирішили зупинитися у Польщі на час проведення
турніру. Збірні Польщі, Хорватії, Греції та Росії поселяться у столиці

© UEFA

© UEFA

Шістнадцять команд-учасниць УЄФА ЄВРО 2012 вже обрали собі
тренувальні центри, в яких вони проживатимуть під час фінальної
частини чемпіонату Європи цього літа. Збірна України розміститься
у Києві, а збірна співорганізатора турніру, Польщі, – у Варшаві. Місцеві організаційні комітети обох приймаючих країн обрали 38 варіантів комфортабельного розміщення для команд під час фінальної
частини турніру. Це комплекси, що поєднують готель та тренувальний майданчик, розташований неподалік. Всі варіанти було включено

FC Dynamo Kyiv’s training centre Koncha Zaspa will host the Ukrainian national team during UEFA EURO 2012
Koncha Zaspa, centrum treningowe klubu Dynamo Kijów, podczas UEFA EURO 2012 będzie gościło reprezentację narodową Ukrainy
Тренувальний центр ФК “Динамо Київ” у Кончі Заспі стане домівкою для української національної збірної на час УЄФА ЄВРО 2012

of the tournament. Poland, Croatia, Greece and Russia will all be based
in and around the capital, where the co-hosts will use the home of KSP
Polonia Warszawa as their training ground. The Gdansk region proved
to be equally popular: Denmark, Germany, the Republic of Ireland and
world and European champions Spain will all feel the fresh air off the
Baltic Sea during the finals from 8 June, and will hope to have reason
to stick around until the final on 1 July.
Krakow does not boast a EURO 2012 venue, but Poland’s second city
will get its share of the action off the field when England, Italy and the

z nadzieją na pozostanie tam do meczu finałowego, który odbędzie
się 1 lipca.
W Krakowie nie będą rozgrywane mecze UEFA EURO 2012, ale nie
zabraknie tu futbolowych atrakcji pomiędzy rozgrywkami, gdy na finałowy Turniej przyjadą reprezentanci Anglii, Holandii i Włoch. Anglia
trenować będzie na stadionie Hutnika, a Włosi i Holendrzy skorzystają
odpowiednio z boisk klubów MKS Cracovia Kraków i Wisła Kraków.

чи поруч з нею; польська збірна тренуватиметься на майданчику ФК
“Полонія” Варшава. Гданський регіон також виявився популярним
– Данія, Німеччина, Республіка Ірландія, а також чемпіон світу та Європи, Іспанія, насолоджуватимуться свіжим вітром з Балтійського
моря під час фінальної частини турніру, який розпочнеться 8 червня,
і сподіватимуться залишитись аж до фінального матчу 1 липня.

Portugalia będzie miała tylko dla siebie cały Poznań, natomiast Czesi
zamieszkają niedaleko własnej granicy, we Wrocławiu. Zespół Ukrainy
na swoją bazę wybrał Kijów, gdzie zamieszka po sąsiedzku ze Szwedami,
natomiast Francuzi zdecydowali się na Donieck. UEFA przyjmowała
wstępne rezerwacje Centrów Pobytowych na zasadzie pierwszeństwa,
przy czym każda reprezentacja miała prawo wybrać sześć placówek –
dwie opcje preferowane i cztery dodatkowe.

майданчиками місцевих клубів “Краковія” Краков та, відповідно,
“Вісла” Краков. Збірна Португалії зупиниться у Познані, а Чехія –
недалеко від батьківщини, практично за польським кордоном – у
Вроцлаві.
Збірна України залишиться у столиці, Києві, де розміститься і збірна Швеції, а збірна Франції зупиниться у Донецьку.

© Hotel Marine

УЄФА приймав початкові заявки на бронювання за принципом живої
черги; кожна федерація-учасниця мала можливість забронювати
шість тренувальних центрів: два як основні варіанти, а ще чотири
– для списку очікування.

© Hotel Marine

У Кракові немає стадіону, на якому проходитимуть матчі УЄФА ЄВРО
2012, але друге за розмірами місто Польщі і за межами футбольного поля зробить свій внесок у турнір: тут оселяться збірні Англії,
Італії та Голландії. Збірна Англії тренуватиметься на стадіоні “Гутник”, а збірні Італії та Голландії користуватимуться тренувальними

Netherlands settle in for their tournament campaign. England will
train at the Hutnik Stadium, with Italy and the Netherlands using the
facilities of local clubs MKS Cracovia Kraków and Wisła Kraków respectively. Portugal, meanwhile, will have Poznan to themselves, while the
Czech Republic are staying close to home, just over the Polish border in
Wroclaw. Ukraine will stay in their own capital, Kyiv, where they will be
joined by Sweden. France will be in Donetsk. UEFA took initial bookings for the base camps on a first-come, first-served basis, with each
visiting national association being invited to book six facilities – two
as preferred options and the remainder as waitlisted choices.

Marine Hotel Kolobrzeg will accommodate the Danish team during UEFA EURO 2012
Hotel Marine w Kołobrzegu będzie gościł zespół duński podczas UEFA EURO 2012
Готель Marine у Колобжеку прийматиме національну збірну Данії під час УЄФА ЄВРО 2012
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13

TEAM

Hotels	 				

Training Ground

ESP
IRL
GER
DEN
POR
GRE
RUS
CRO
CZE
NED
ITA
POL
ENG
FRA
UKR
SWE

Hotel Mistral Sport in Gniewino		
Sheraton Sopot Hotel 			
Hotel Dwor Oliwski in Gdansk			
Hotel Marine in Kolobrzeg			
Hotel Remes Sport & Spa in Opalenica		
Hotel Warszawianka Wellness & Spa in Serock
Hotel Le Meridien Bristol in Warsaw		
Hotel Sielanka in Warka			
Hotel Monopol in Wroclaw			
Sheraton Krakow Hotel in Krakow		
Turowka Hotel & Spa in Wieliczka		
Hyatt Regency in Warsaw			
Stary Hotel in Krakow			
Kirsha Training Facility in Donetsk		
Dynamo Kyiv Training Center in Kyiv		
Platium Hotel, Kyiv Region			

Municipal Stadium Gniewino
Municipal Stadium Gdynia
Municipal Sport Center Gdansk
Municipal Stadium Kolobrzeg
Municipal Stadium Opalenica
Municipal Stadium Legionowo
Municipal Stadium Sulejowek
Training Ground Sielanka
Municipal Stadium Oporowska Wroclaw
Municipal Stadium Wisla Krakow
Municipal Stadium Cracovia
Municipal Stadium Polonia Warszawa
Hutnik Stadium
Kirsha Training Facility
Dynamo Kyiv Training Center
Koncha Zaspa Training Center
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Ticketing
innovations

Biletowe
nowości

Квиткові
нововведення

UEFA has launched two new ticketing programmes for UEFA EURO 2012 which will enhance the experience for supporters wishing
to travel to Poland and Ukraine. The PNA (participating national associations) Fan Sales Programme and Tour Operator Programme, which
went live in December, are considered especially important for a competition which pre
sents different challenges from logistical and
infrastructural perspectives.

UEFA uruchomiła dwa nowe programy biletowe na potrzeby UEFA EURO 2012, które na
pewno ucieszą kibiców chcących odwiedzić
Polskę i Ukrainę. Program Sprzedaży dla Kibiców Federacji Uczestniczących oraz Program
Licencjonowanych Biur Podróży, zainaugurowane w grudniu, uznawane są za szczególnie
istotne dla nadchodzących Mistrzostw, stanowiących przecież niemałe wyzwanie pod względem logistycznym i infrastrukturalnym.

УЄФА впровадив дві нові програми продажу квитків на матчі УЄФА ЄВРО 2012, щоб
надати ще більше шансів уболівальникам
з усього світу потрапити до України та Польщі цього літа. Програма продажу квитків
для вболівальників національних збірнихучасниць турніру та програма туроператорів,
реалізація яких розпочалася у грудні, суттєво полегшать вболівальникам планування подорожей до приймаючих країн.

Around 85% of the 1.4 million tickets available
for the final tournament will go to supporters,
and fans of the 16 finalists are able to apply for
tickets through the PNA Fan Sales Programme
via 16 individual sales portals on UEFA.com.
The portals are the only way for supporters to
obtain tickets directly. Tickets are not being sold
on a first-come, first-served basis, which means
that fans can apply for tickets at any time while
the sales window remains open and will have
the same chance as everyone else.

Około 85 procent z dostępnej puli 1.4 miliona
biletów na mecze turniejowe trafi do kibiców.
Sympatycy 16 finalistów mają możliwość wnioskować o bilety w ramach Programu Sprzedaży
dla Kibiców Federacji Uczestniczących za pośrednictwem 16 osobnych portali na UEFA.com.
Portale te stanowią dla kibiców jedyną możliwość zdobycia biletów bezpośrednio na mecze
uczestniczących w Turnieju drużyn. Wnioski
można składać w dowolnym terminie od 12
grudnia do końca okresu sprzedaży wyznaczonego dla danego portalu, ponieważ bilety nie są
sprzedawane na podstawie kolejności zgłoszeń.

Близько 85% від 1.4 млн. квитків на матчі
фінальної частини турніру отримають вболівальники та фани 16 збірних-учасниць турніру які можуть замовити квитки завдяки
програмі продажу квитків через 16 окремих
порталів на веб-сайті UEFA.com. Портал є
єдиним джерелом придбання квитків для
вболівальників. Слід зазначити, що квитки
не продаються в порядку черги, тому всі хто,
подав заявку протягом періоду продажу матимуть рівні шанси на придбання квитків.

The Tour Operator Programme enables supporters to purchase all-in-one travel packages,
including accommodation and the right to buy
a related match ticket on UEFA.com afterwards.
Authorised travel packages are only available
from licensed UEFA tour operators. No more

Program Licencjonowanych Biur Podróży oferuje kibicom możliwość zakupu kompleksowych
pakietów podróżnych, obejmujących zakwaterowanie oraz prawo do późniejszego zakupu

Програма “Туроператор” надає вболівальникам можливість придбати комплексний
туристичний пакет УЄФА ЄВРО 2012, включаючи проживання та право на придбання
квитка на відповідний матч на веб-сайті
UEFA.com. Купити ліцензовані туристичні

Ukrainian fans wearing their team’s colors during the 2006 FIFA World Cup in Germany

© UEFA

Ukraińscy kibice zaprezentowali się w barwach swojego zespołu podczas FIFA World Cup w 2006 roku w Niemczech
Українські вболівальники у кольорах своєї національної збірної під час Чемпіонату світу з футболу 2006 року у Німеччині

than two tour operators are licensed per territory and their websites can be accessed via
links beneath the team flags on UEFA.com.
The programme began on 12 December and
runs until 1 March.
The UEFA EURO 2012 ticketing workshop took
place in Warsaw on 8 and 9 December, attended by representatives from all 16 participating national associations, who were given
a walk-through of the fan sales portals and
shown how to use the system for their own internal ticket allocations. Other areas covered
included financial and legal matters and the
precise team allocations per match. Participants also had the opportunity to discuss matters with Adam Olkowicz, UEFA EURO 2012
tournament director for Poland.

© UEFA

UEFA.com received more than 12 million applications for the first wave of UEFA EURO 2012
tickets, which went on general sale in March
2011 – a UEFA European Football Championship record – with a ballot held to determine
the successful applicants.

odpowiedniego biletu za pośrednictwem
UEFA.com. Tak zwane “autoryzowane pakiety
turystyczne” sprzedawane są wyłącznie przez
biura podróży posiadające licencję UEFA. W każdym państwie są maksymalnie dwa takie biura,
a linki do ich stron znajdują się pod flagą danej
reprezentacji na stronie UEFA.com. Program
ruszył 12 grudnia i potrwa do 1 marca.
W dniach 8 i 9 grudnia odbyły się w Warszawie
warsztaty dotyczące biletów, w których brali
udział przedstawiciele wszystkich 16 reprezentacji uczestniczących w Turnieju. Został im
dokładnie zaprezentowany portal sprzedaży,
dowiedzieli się też, w jaki sposób korzystać
z systemu do zarządzania wewnętrznymi przydziałami biletów. Omówiono także kwestie finansowe i prawne oraz dokładne liczby biletów
przysługujące danej reprezentacji na każdy
mecz. Uczestnicy mogli też porozmawiać z Adamem Olkowiczem, Dyrektorem Turnieju UEFA
EURO 2012 w Polsce.
W pierwszej fazie ogólnej sprzedaży biletów na
UEFA EURO 2012, która odbyła się w marcu
2011 roku, na stronę UEFA.com wpłynęło ponad 12 milionów wniosków, co jest rekordem
w historii Piłkarskich Mistrzostw Europy. O przydziale biletów zadecydowało losowanie.

пакети можна лише у ліцензованих туроператорів УЄФА. У кожній країні ліцензію
можуть отримати не більше двох туроператорів. Щоб потрапити на сайт відповідного ліцензованого туроператора, необхідно натиснути на посилання, розташоване
під прапором відповідної національної
збірної на веб-сайті UEFA.com. Програма
“Туроператор” працюватиме з 12 грудня
2011 року до 1 березня 2012 року.
8 та 9 грудня 2011 р. у Варшаві відбувся
семінар з питань продажу квитків на матчі
УЄФА ЄВРО 2012, в якому взяли участь
представники всіх 16 національних футбольних федерацій-учасниць турніру. Учасники семінару отримали коротку інформацію
про портал з продажу квитків для вболівальників національних збірних та навчилися користуватися власною внутрішньою
системою розподілу квитків. Інші теми стосувалися фінансових та юридичних питань,
а також квот на квитки на відповідний матч
за участю певної національної збірної. Учасники семінару також мали можливість поспілкуватись з директором турніру УЄФА
ЄВРО 2012 у Польщі Адамом Ольковичем.
Під час першого етапу продажу квитків на
матчі УЄФА ЄВРО 2012 у березні 2011 р. на
UEFA.com було подано понад 12 млн. заявок,
що є рекордною кількістю за всю історію чемпіонату Європи з футболу. З метою визначення успішних замовників було проведено
лотерейний розіграш.

Polish fans getting excited ahead of
the friendly match between Poland and
Germany on 6 September 2011 at the
new Arena Gdansk
Polscy kibice podczas meczu towarzyskiego
Polska-Niemcy na nowym stadionie Arena
Gdańsk, 6 września 2011 roku
Польські вболівальники святкують
перед початком дружнього поєдинку
між збірними Польщі та Німеччини
6 вересня 2011 року на новому стадіоні
Арена Гданськ
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The
International
Broadcast
Centre

Międzynarodowe Centrum
Nadawcze

Міжнародний
трансляційний
центр

The International Broadcast Centre (IBC) for
UEFA EURO 2012 will be located at the Warszawskie Centrum EXPO XXI in Warsaw, on the
western edge of the city centre, close to the
Warsaw West (Zachodnia) railway station. It
will be the focal point and hub for all broadcast operations at UEFA EURO 2012, with the
television signals from the eight stadiums in
Poland and Ukraine being sent to the master
control room within the IBC via fibre networks
for distribution to the broadcast partners,
and thus, on to the millions of fans watching
around the world. For the UEFA EURO 2012
broadcast partners from around the world, as
well as a large team of UEFA staff, the IBC will
be “home” during the final tournament.

Podczas Turnieju UEFA EURO 2012 Międzynarodowe Centrum Nadawcze (IBC) będzie
się znajdować na terenie Centrum EXPO XXI
w Warszawie. Usytuowane w zachodniej części
miasta niedaleko dworca kolejowego Warszawa
Zachodnia. IBC będzie głównym miejscem prowadzenia działań transmisyjnych podczas Turnieju UEFA EURO 2012. Sygnał telewizyjny
ze wszystkich ośmiu stadionów w Polsce i na
Ukrainie będzie wysyłany do głównego pomieszczenia kontrolnego w IBC za pomocą
sieci światłowodowej, a stamtąd do partnerów
transmisyjnych i wreszcie do milionów kibiców
na całym świecie. Podczas Turnieju Finałowego,
IBC stanie się domem dla partnerów transmisyjnych UEFA EURO 2012 oraz licznych pracowników UEFA.

Міжнародний трансляційний центр (IBC)
УЄФА ЄВРО 2012 буде розташований у центрі EXPO XXI у Варшаві, у західній частині
центру міста біля вокзалу “Варшава Західна”. Він стане центром для всіх операційних
заходів, пов’язаних з трансляцією УЄФА
ЄВРО 2012. Телевізійні сигнали з восьми
стадіонів в Україні та Польщі будуть передаватися до центральної апаратної IBC
через волоконно-оптичну мережу для поширення партнерам трансляції і через них
– мільйонам вболівальників, які дивитимуться матчі турніру в усьому світі. Для
партнерів трансляції УЄФА ЄВРО 2012 з
усього світу, а також значної частини персоналу УЄФА, IBC стане “домівкою” на час
проведення турніру.

Międzynarodowe Centrum nadawcze z 14 000 m2
powierzchni będzie o 30% większe niż jego odpowiednik z UEFA EURO 2008. Znajdą się tam
m.in. studia telewizyjne, pomieszczenia i strefy
produkcyjne, biura, sklepy oraz inne punkty
usługowe, które pozwolą pracownikom wykonywać swoje obowiązki sprawnie i w dobrych
warunkach.

IBC у Варшаві має площу 14 000 м2, що на
30% більше площі IBC, який використовувався для забезпечення трансляції турніру
УЄФА ЄВРО 2008. У ньому буде розміщено
все необхідне – від телестудій, монтажних
апаратних, виробничих зон та приміщень
до магазинів, ресторанів та інших додаткових приміщень, що забезпечать комфортні
умови для ефективної роботи персоналу.

With approximately 14,000m2 of floor space,
the IBC in Warsaw is around 30% larger than
the IBC for UEFA EURO 2008. It will house
everything from TV studios, editing suites,
production areas and offices to shops, restaurants and other ancillary services, thus enabling all personnel operating within its walls
to work efficiently and comfortably.
Construction of the main facilities, such as the
master control room and commentary switching centre, along with the broadcast partner
and other multilateral areas – which will be
overseen by UEFA host broadcasting – will
commence in March 2012, and will be largely
completed when the first broadcast partners
arrive in mid-May. Two weeks later, the IBC
will be officially opened, and will start fulfilling
its role as the heart and soul of broadcast
operations from the very first second of the
opening ceremony to the last second of the
final and the subsequent presentation of the
Henri Delaunay Cup to the new European
champions.
However, certain elements of the IBC will
continue to be used even after the end of the
tournament. Some of the material used to
construct the temporary facilities will be recycled to build family houses.

Budową najważniejszych obiektów, takich jak
główne pomieszczenie kontrolne, centrum
produkcji dla komentatorów, strefa dla partnerów nadawczych oraz innych zaangażowanych podmiotów, zajmie się zespół UEFA ds.
produkcji sygnału. Prace rozpoczną się w marcu 2012 roku i zostaną w większości ukończone na czas przyjazdu pierwszych partnerów
transmisyjnych w połowie maja. Dwa tygodnie
później IBC zostanie oficjalnie otwarte. Od
pierwszego gwizdka meczu otwarcia, aż do
ostatniej sekundy finału i prezentacji pucharu
im. Henri Delaunaya nowym mistrzom Europy,
Centrum będzie sercem wszystkich operacji
transmisyjnych Turnieju UEFA EURO 2012.
Niektóre elementy IBC znajdą zastosowanie
również po zakończeniu imprezy. Część materiałów wykorzystanych do jego budowy będzie
można wykorzystać do budowy domów mieszkalnych.

Будівництво основних офісів, таких як центральна апаратна та комутаційний центр
для коментаторів, разом із робочими зонами партнерів трансляції матчів турніру та
іншими багатофункціональними зонами, що
працюватимуть під керівництвом відділу
організації трансляцій матчів УЄФА, розпочнеться у березні 2012 р. та значно розширеться із прибуттям перших партнерів трансляції в середині травня. І за два тижні потому IBC розпочне свою місію з організації
трансляції з першої секунди церемонії відкриття до останньої секунди фінального
матчу та вручення кубка Анрі Делоне новим чемпіонам Європи.
Проте, певні компоненти IBC будуть використовуватися і після закінчення турніру. Деякі
елементи тимчасових приміщень будуть застосовані для будівництва житлових будинків.

© Warsaw Expocentre EXPO XXI

Warsaw’s Centrum EXPO XXI will host the
broadcasters during UEFA EURO 2012
Warszawskie Centrum EXPO XXI zamieni
się w międzynarodowe centrum nadawcze
podczas UEFA EURO 2012
Експоцентр XXI у Варшаві прийматиме
партнерів трансляції під час УЄФА ЄВРО 2012
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Telewizja Polska (TVP), the rights-holding broadcast partner in Poland, certainly make no secret
of the importance of UEFA EURO 2012 to them.
In order to ensure that “EURO fever” grips the
entire nation, TVP will dedicate large sections
of its programming on its two main channels
and on TVP Sport to UEFA EURO 2012. The
broadcast partner will show all 31 matches on
free-to-air and in parallel on TVP Sport and
TVP HD. In addition, the matches will also be
streamed on www.sport.tvp.pl. It is currently
expected that 13 million live viewers will
tune in for certain matches. The action from
the stadiums will be backed up by further magazine formats to show all facets of EURO
2012 in Poland. TVP explained: “UEFA EURO
2012 is not only a sports event but also a cultural and social event of a dimension which
up to now we have not seen in our country.
This is an opportunity for the development of
the Polish economy and infrastructure and
to show the guests from abroad that we are
friendly and hospitable people who like to
smile. EURO 2012 is also the time when we
want to encourage entire families to watch
football matches, especially those of the Polish
national team – in a courteous way and with
respect for the opponents.”

Telewizja Polska (TVP) posiadająca prawa
transmisyjne w Polsce, nie robi tajemnicy ze
znaczenia UEFA EURO 2012. Aby “EUROgorączką” zarazić cały kraj, TVP poświęci Turniejowi pokaźne fragmenty czasu antenowego na swoich dwóch głównych kanałach oraz
w TVP Sport. Nadawca wyemituje wszystkie
31 meczów w darmowym paśmie, a jednocześnie również w TVP Sport i TVP HD. Mecze dostępne będą także na stronie www.sport.tvp.pl.
Przewiduje się, że niektóre spotkania obejrzy
13 milionów telewidzów. Wydarzeniom na stadionach towarzyszyć będą dodatkowo magazyny sportowe pokazujące różne aspekty EURO
2012 w Polsce. Jak powiedzieli przedstawiciele
TVP: “UEFA EURO 2012 jest wydarzeniem nie
tylko sportowym, ale także kulturalnym i społecznym, o rozmachu, jakiego do tej pory w naszym kraju nie było. Jest to szansa na rozwój
polskiej gospodarki i infrastruktury, oraz na
pokazanie zagranicznym gościom, że jesteśmy
narodem przyjaznym, gościnnym i lubiącym się
uśmiechać. EURO 2012 to też czas, w którym
chcemy zachęcić całe rodziny do wspólnego
oglądania meczów piłkarskich, zwłaszcza tych
z udziałem reprezentacji Polski – w atmosferze
uprzejmości i szacunku dla przeciwnika.”

“Телевізія Польська” (TVP), власник прав на
трансляцію у Польщі та партнер УЄФА, звичайно ж, не приховує, наскільки важливим є
для них УЄФА ЄВРО 2012. Щоб на “лихоманку ЄВРО” захворіла вся країна, TVP збирається присвятити турніру багато часу на своїх
двох основних каналах, а також на TVP Sport.
Партнер УЄФА з телетрансляції покаже кожен з 31-го матчу на безкоштовному каналі, а також на каналах TVP Sport та TVP HD.
Крім цього матчі транслюватимуться також
і на веб-сайті www.sport.tvp.pl. Наразі очікується, що глядацька аудиторія деяких матчів
сягне 13-ти мільйонів. Крім трансляцій зі
стадіонів, глядачі також зможуть побачити
телевізійні журнали подій, у яких ЄВРО в
Польщі буде висвітлено з усіх боків. Представники TVP пояснюють: “УЄФА ЄВРО 2012
– не лише спортивна, але й багатогранна
культурна та соціальна подія, яка вперше
проходить у нашій країні. Це можливість розвитку польської економіки та інфраструктури та шанс показати нашим гостям з інших
країн, що ми дружній, гостинний та усміхнений народ. ЄВРО 2012 – це також час, коли
ми заохотимо всіх дивитися футбольні матчі,
особливо за участі польської збірної, залишаючись ввічливими та виявляючи повагу
до суперників.”

TVP headquarters in Warsaw
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Główna siedziba TVP w Warszawie
Головний офіс каналу TVP у Варшаві

TVP Sport’s five-year anniversary gala
Gala 5-lecia TVP Sport
Гала на честь п’ятої річниці каналу TVP Sport
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Television studios of Ukrainian channel TRK
Studia telewizyjne ukraińskiegon programu TRK
Телевізійні студії українського каналу ТРК

NTU and TRK

NTU i TRK

НТУ та ТРК “Україна”

Elsewhere, the 14th UEFA European Football
Championship final round is of equal importance for the National Television Company
of Ukraine (NTU) and National Ukraina (TRK).
The two rights-holding broadcast partners in
Ukraine will share the free-to-air coverage of
the 31 matches to ensure none of the action
is missed. Further to the live coverage from
the stadiums, NTU, for example, plans to broadcast daily magazine shows and live shows
during the final tournament. The duration of
all live shows alone already amounts to
3,480 minutes of programming. Meanwhile,
TRK’s pay-TV channel “Football” will dedicate
over 75% of its total airtime to the tournament, this will include live coverage and special programmes about the tournament. “We
are proud to bring even more happiness to
the lives of every football fan by giving them a
chance to watch UEFA EURO 2012 matches,”
says Fedor Ogarkov, CEO of Media Group
Ukraine.

14 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA
są równie ważne dla ukraińskiej telewizji publicznej (NTU) i National Ukraina (TRK). Dwaj
ukraińscy partnerzy transmisyjni podzielą
się prawami do nadawania meczów Turnieju
w paśmie darmowym, umożliwiając widzom
śledzenie wszystkich wydarzeń. Oprócz transmisji ze stadionów, NTU planuje nadawać codzienne programy piłkarskie i programy na
żywo podczas trwania Turnieju. Czas przewidziany na same transmisje na żywo już dziś
wynosi 3480 minut programu. Płatny kanał
telewizyjny “Futbol”, którego właścicielem jest
TRK, poświęci ponad 75% czasu antenowego
na Turniej, emitując mecze na żywo i specjalne
programy związane z Mistrzostwami. “Jesteśmy dumni mogąc wnieść jeszcze więcej radości w życie kibiców piłkarskich, dając im szansę
obejrzenia meczów UEFA EURO 2012,” powiedział Fedor Ogarkow, dyrektor generalny
Ukraińskiej Grupy Medialnej.

Не менш важливим є 14-ий чемпіонат Європи УЄФА з футболу і для Національної телевізійної компанії України та ТРК “Україна”.
Обидва власники прав на трансляцію, які є
партнерами УЄФА, здійснюватимуть безкоштовну трансляцію 31-го матчу та забезпечуватимуть повне висвітлення всіх ігрових
подій. Окрім прямої трансляції зі стадіонів
НТКУ, наприклад, планує показувати під час
фінального турніру щоденні телевізійні журнали та програми у прямому ефірі. Тривалість програм лише у прямому ефірі вже
сягає 3480 хвилин ефірного часу. Крім цього, платний канал ТРК “Україна”, “Футбол”,
присвятить 75% свого ефіру турнірові –
прямим трансляціям матчів та спеціальним
програмам. “Ми пишаємось тим, що зможемо зробити всіх футбольних вболівальників
ще щасливішими, надавши їм можливість
побачити матчі УЄФА ЄВРО 2012”, – каже
Федір Огарков, генеральний директор медіагрупи “Україна”.
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For the first time, UEFA has launched a host
broadcasting talent programme, giving 230
locally based university students across the
eight host cities in Poland and Ukraine the
opportunity to work at UEFA EURO 2012.

Po raz pierwszy w historii, UEFA uruchomiła
program dla młodych talentów, dając 230 studentom szkół wyższych w ośmiu MiastachGospodarzach Polski i Ukrainy szansę na udział
we współtworzeniu Turnieju Finałowego UEFA
EURO 2012 i zdobycie doświadczenia w dziedzinie produkcji sygnału telewizyjnego.

УЄФА вперше розпочав Програму талантів,
у ході якої 230 студентів місцевих університетів у восьми приймаючих містах Польщі та
України отримають шанс попрацювати під
час фінальної частини УЄФА ЄВРО 2012.

The paid positions cover the areas of television and video production, host broadcasting
logistics and broadcaster servicing. The talent
programme has its own identity and is aimed
at media, journalism and sports faculties within each university, allowing the students to
gain a unique opportunity to enhance their
studies with real event experience and invaluable knowledge in an area linked to their
academic pursuits.

Praca na dostępnych stanowiskach jest wynagradzana. Jej zakres związany jest z produkcją telewizyjną i filmową, logistyką produkcji
sygnału oraz obsługą nadawców. Program
młodych talentów otrzymał własną tożsamość
i nastawiony jest na kierunki związane z mediami, dziennikarstwem i sportem prowadzone
na wszystkich uczelniach. Oferuje on młodym

Оплачувані вакансії передбачають роботу у
сфері виробництва телевізійних програм та
відео сюжетів, логістики компаній-власників
прав на трансляцію та їх технічної підтримки. Програма талантів має конкретне спрямування і розрахована на студентів факультетів, що пов’язані зі ЗМІ, журналістикою
та спортом. Програма надає студентам унікальну можливість додати до теоретичного
навчання досвід реальної роботи та здобути

Some students had the chance to start work already at the final draw in Kyiv
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Niektórzy studenci mieli szansę rozpoczęcia pracy już podczas Losowania Rundy Finałowej w Kijowie
Деякі зі студентів вже мали можливість попрацювати під час фінального жеребкування у Києві

UEFA interviewed a total of 600 students between the two countries, with 173 students
recruited for active positions and 58 for a
reserve pool. Two or three universities were
visited in each host city and one selected in
April 2011. Second-stage interviewing of the
students was completed by October 2011
and the programme opened in November
2011, with training workshops scheduled to
begin in February 2012.
The programme has already given students
the opportunity to work and train at the final
draw in Kyiv in preparation for their involvement in the biggest sports event their countries have ever staged. In addition, many initiatives have been planned for the programme,
such as e-learning portals, in order to communicate regularly with the students.
At the end of the programme, students that
have demonstrated outstanding contributions
in their work during the tournament will be
selected for a draw which will see one student from Poland and one from Ukraine win
one week’s work experience at UEFA’s headquarters in Nyon, Switzerland. The prize includes their flights and accommodation, an
opportunity to shadow professionals that work
in the area of their academic studies, as well
as some unique UEFA experiences.
For UEFA, the programme has the benefit of
promoting European football’s governing
body, while building a long-term relationship
with key universities in the two EURO 2012
host countries.

ludziom wyjątkową mozliwość zdobycia doświadczenia i bezcennej wiedzy.

безцінні знання у сфері, пов’язаній з їх спеціалізацією.

UEFA przeprowadziła rozmowy z 600 studentami z obu państw, z czego 173 osoby otrzymały stanowiska funkcyjne, natomiast 58 rezerwowe. W każdym z Miast-Gospodarzy odbyły
się wizyty w kilku szkołach wyższych, spośród
których w kwietniu 2011 roku wybrano po jednej uczelni. Drugi etap rozmów ze studentami
zakończył się w październiku 2011 roku, a sam
program ruszył w listopadzie. Termin pierwszych warsztatów szkoleniowych to luty 2012
roku.

Загалом фахівці УЄФА провели співбесіди з
600-ма студентами з обох країн – 173 з них
було обрано на активні вакансії, а 58 внесено до резерву. Після відвідання двох-трьох
університетів у кожному приймаючому місті, у квітні 2011 р. було зроблено остаточний
вибір університету. Другий етап співбесід зі
студентами завершився у жовтні 2011 р., і
вже у листопаді 2011 р. програма стартувала. Проведення навчальних семінарів заплановано починаючи з лютого 2012 р.

W ramach programu studenci mieli już okazję pracować i szkolić się podczas Losowania
Rundy Finałowej w Kijowie. Było to przygotowanie do uczestnictwa w największej imprezie sportowej organizowanej w ich krajach.
Dodatkowo zaplanowano wiele inicjatyw związanych z programem, jak na przykład portale
e-learningowe, które pozwalają na regularną
komunikację ze studentami.

У ході цієї програми студенти вже мали можливість попрацювати та пройти навчання
під час Жеребкування фінальної частини
турніру у Києві: їх було залучено до підготовки найважливішого спортивного заходу
за всю історію двох країн-господарок. Окрім
цього, в рамках проведення програми заплановано багато ініціатив з метою регулярного обміну інформацією зі студентами, наприклад, введено в дію онлайн-портали для
електронного навчання.

Na zakończenie programu, dwóch studentów
z Polski i Ukrainy, którzy wykażą się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w pracę, otrzyma wyróżnienie. Zostaną oni zaproszeni na
tygodniowy pobyt, obejmujący przelot i zakwaterowanie, do siedziby UEFA w szwajcarskim
Nyonie. Nagrodzone osoby będą miały również
możliwość obserwacji pracy profesjonalistów
oraz zdobędą inne, wyjątkowe doświadczenia.
Dla UEFA ten program będzie również szansą
na promocję struktury organizującej największe piłkarskie wydarzenia w Europie oraz nawiązanie długotrwałych kontaktów z najważniejszymi szkołami wyższymi w obu krajach
goszczących UEFA EURO 2012.

Результатом програми стане відбір двох студентів з Польщі та з України, які продемонструвавши у своїй роботі під час турніру
надзвичайні досягнення, візьмуть участь у
жеребкуванні. Їх винагородою стане тижневе стажування у штаб-квартирі УЄФА в м.
Ніон, Швейцарія. УЄФА оплатить цим студентам переліт та проживання у готелі, надасть можливість знаходитись поруч із фахівцями, які працюють у сфері їх спеціалізації
та отримати унікальний досвід роботи в
УЄФА.
Для УЄФА ця програма є гарним приводом
для популяризації керівного органу європейського футболу і одночасно можливістю побудувати тривалі відносини з провідними університетами обох країн.
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What’s new in the competition regulations?
UEFA has announced two changes to the Regulations of the UEFA European Football Championship 2010–12, related to abandoned matches
and friendly international fixtures scheduled in the run-up to the tournament.

the match sheet when it re-starts. And those players in play at the time
of the abandonment may not be included as substitutes when the
match is resumed. Teams can make only the number of substitutions
available to them when the game was abandoned.

Paragraph 10.08 has been amended and paragraph 10.09 added to
stipulate that if a match is abandoned, only the remaining part of the
game must be completed the following day – unless the case is referred
to the UEFA Control and Disciplinary Body. If it cannot be completed the
following day, the UEFA administration will take a final decision. Players
substituted or sent off in the abandoned match may not be included on

The other decision refers to paragraph 2.08, which prohibits teams
which have qualified for the final round from playing each other in the
month before the start of the tournament. One exception is now granted,
allowing teams that have not been drawn into the same group to play
each other once.

Co nowego w regulaminie Turnieju?
UEFA ogłosiła dwie decyzje dotyczące regulaminu UEFA EURO 2012,
związane z przerywaniem meczów oraz towarzyskimi spotkaniami
międzynarodowymi zaplanowanymi przed Turniejem.
Zmieniony został paragraf 10.08, dodano też paragraf 10.09 ustanawiając, że w przypadku przerwania meczu, następnego dnia należy
rozegrać tylko jego pozostałą część – chyba, że sprawa trafi do Komisji
Kontroli i Dyscypliny UEFA. Gdyby mecz nie mógł być dokończony
następnego dnia, ostateczną decyzję podejmie administracja UEFA.
Zawodnicy zmienieni lub wykluczeni w przerwanym meczu nie będą

mogli znaleźć się w protokole meczowym przy jego wznowieniu, natomiast zawodnicy grający na boisku w momencie przerwania nie będą
mogli być rezerwowymi przy wznowieniu. Dozwolona będzie tylko
liczba zmian dostępna danej drużynie w momencie przerwania gry.
Druga decyzja dotyczy paragrafu 2.08, zabraniającego reprezentacjom,
które zakwalifikowały się do Turnieju Finałowego, rozegrania między
sobą meczu w okresie miesiąca przed rozpoczęciem rozgrywek. Zezwolono na jeden wyjątek – możliwe jest rozegranie jednego spotkania między drużynami, które nie znalazły się w tej samej grupie.

Що нового у правилах турніру?
УЄФА оголосив два рішення щодо правил УЄФА ЄВРО 2012, які стосуються припинених матчів та товариських міжнародних матчів, що
відбудуться до початку турніру.
До пункту 10.08 було внесено зміни і додано пункт 10.09, що обумовлює наступне: у разі припинення матчу, решта гри має завершитися наступного дня, якщо справа не передається на вирішення
до контрольно-дисциплінарного органу УЄФА. Якщо матч не може
завершитися наступного дня, УЄФА прийматиме остаточне рішення
з цього питання. Замінених гравців або гравців, яких було видалено під час припиненого матчу, не може бути включено до переліку

заявлених гравців на момент поновлення матчу. Гравці, що знаходилися на полі на момент припинення матчу, не можуть бути включені
до переліку запасних гравців. Команди можуть виконати тільки ту
кількість замін, яку вони мали у своєму розпорядженні на час
припинення гри.
Інше рішення стосується пункту 2.08, що забороняє командам, які
потрапили до фінального турніру, грати між собою за місяць до
початку турніру. Проте, у даному випадку зроблено виняток для
команд, що не грають у одній групі – вони мають право зіграти до
початку турніру один матч.

Some UEFA
EURO 2012
figures

Turniej UEFA
EURO 2012
w liczbach

Кількісні дані
УЄФА ЄВРО
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Ticketing

Bilety

Продаж квитків

1.4 million

12,149,425

206

€50

the total number of tickets
available for sale, and 85%
the percentage allocated
to fans
ticket applications
received between 1 and
31 March 2011
countries and territories
from which ticket requests
were made
the price of the cheapest
ticket for the final – rising
to €600 for the most
expensive

1,4 miliona

12 149 425

206

50 euro

Wolontariusze

Volunteers

5 500
5,500

23,965

54%

biletów było dostępnych
w sprzedaży, z czego 85%
trafi do rąk kibiców
wniosków biletowych
otrzymali organizatorzy
w dniach 1 – 31 marca
2011 roku
krajów i regionów
reprezentują osoby, które
złożyły wnioski biletowe
kosztuje najtańszy bilet na
finał; cena najdroższego to
600 euro

volunteers will be appointed
to assist UEFA’s staff in
20 different areas
applications were submitted
by candidates from
142 different countries
of applications came from
women

TV

23 965

54%

Волонтери
wolontariuszy będzie
wspierać pracowników
UEFA w 20 różnych
obszarach
formularzy zgłoszeniowych
złożyli kandydaci ze 142
krajów
formularzy zgłoszeniowych
złożyły kobiety

Telewizja

150 million
200

is the expected live TV
audience for each match
territories are expected to
broadcast UEFA EURO 2012
around the world

150 milionów
200

1.4 мільйонів Квитків доступних
для продажу, 85% з
яких виділено для
вболівальників
12 149 425
Заявок на придбання
квитків, отримано з 1 по
31 березня 2011 р.
206
Країн та територій, з яких
надійшли заявки на
придбання квитків
50 євро
Найнижча вартість квитків
на фінал. Найвища вартість
квитків становить 600 євро

widzów obejrzy transmisję
każdego meczu na żywo
regionów z całego świata
pokaże transmisję Turnieju
UEFA EURO 2012

Transport network

Sieć transportowa

750km

750 km

5 500

23 965
54%
Телебачення

150 мільйонів Глядачів за прогнозами
побачать пряму трансляцію
кожного матчу по телевізору
200
Країн та територій за
прогнозами транслюватимуть УЄФА ЄВРО 2012
Мережа транспортного сполучення
750 км

1,500km

Double

of motorways have been
constructed in Poland since
2007
of roads have been built
and reconstructed in
Ukraine since 2007
the capacity of the airports
in all eight host cities

1 500 km

Podwojona

autostrad zostanie
zbudowanych w Polsce
w latach 2007–2012
dróg zostanie zbudowanych
oraz wyremontowanych
na Ukrainie w latach
2007–2012
zostanie przepustowość
lotnisk we wszystkich ośmiu
Miastach-Gospodarzach

Волонтерів будуть
допомагати фахівцям
УЄФА за 20 різним
напрямами роботи
Заявок надійшло від
кандидатів з 142 країн світу
Заявок надійшло від жінок

1 500 км

Вдвічі

Автошляхів збудовано у
Польщі в період з 2007 по
2012 рр.
Автошляхів збудовано та
реконструйовано в Україні в
період з 2007 по 2012 рр.
Зросла пропускна
здатність аеропортів у
восьми приймаючих містах
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© Donbass Arena media centre

kyiv

donetsk

© Eugen Kraws

© Eugen Kraws

kharkiv
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Media rights
sales

extensive coverage
Sprzedaż praw medialnych:
obszerne relacje
Продаж медіа-прав:
Широке висвітлення подій турніру

Supporters will enjoy extensive and innovative opportunities to follow UEFA EURO 2012
across all media platforms following the successful conclusion of agreements with broadcast partners. As well as reinforcing and increasing awareness of the brand values of
UEFA and the UEFA European Football Championship, the prime objective when negotiating the sale of media rights is to maximise
the distribution and visibility of tournaments.
This has been achieved for UEFA EURO 2012
with partners providing a depth of multi-media
coverage. They are able to activate a broad
portfolio of rights, exploited across all media
platforms, including television – both free-toair and pay TV – internet and mobile on a linear
and on-demand basis. This platform-neutral
approach will ensure maximum exposure for
the tournament in Poland and Ukraine, while
at the same time providing broadcast partners with increased value and flexibility for
their programming.

Umowy z partnerami transmisyjnymi zostały
już podpisane, dlatego kibice będą mogli cieszyć się z możliwości śledzenia Turnieju UEFA
EURO 2012 za pośrednictwem wszystkich
platform medialnych. Nie tylko promocja
marki UEFA oraz Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej była istotnym czynnikiem podczas negocjowania sprzedaży praw medialnych, ale
przede wszystkim możliwość oglądania transmisji przez jak największą liczbę widzów
dzięki dostępnym technologiom. Cel ten udało
się osiągnąć w przypadku Turnieju UEFA EURO
2012, podczas którego partnerzy zapewnią
obszerną relację multimedialną z wydarzeń
na boisku. Będą oni mogli wykorzystać szeroką
gamę praw w ramach wszystkich platform
medialnych, łącznie z telewizją – płatną i bezpłatną, internetem i urządzeniami mobilnymi
na zasadzie stałego dostępu lub na żądanie. To
jednakowe podejście do wszystkich platform
zapewni maksymalną oglądalność Turnieju
w Polsce i na Ukrainie. Jednocześnie partnerzy transmisyjni zwiększą wartość swojej oferty
i elastyczność programowania.

Вболівальники користуватимуться широкими новітніми можливостями перегляду
УЄФА ЄВРО 2012 через всі медіа-платформи
після успішного укладання угод з партнерами трансляції. Крім підвищення поінформованості про цінності бренду УЄФА та чемпіонату Європи з футболу, основною метою
продажу медіа-прав є максимальне поширення та присутність турніру у медіапросторі. Це досягається за рахунок висвітлення турніру партнерами трансляції
за допомогою всіх можливих медіаресурсів. Партнери трансляції можуть використати широкий спектр прав на всіх медіаплатформах, зокрема на телебаченні для
безкоштовних прямих трансляцій та платного доступу, в Інтернеті та через мобільні
телефони. Такий універсальний підхід забезпечить максимальне охоплення турніру
в Україні та Польщі, а програми створені
партнерами трансляції будуть більш якісними та різноманітними.

Host broadcast partners in
operation at UEFA EURO 2008
Praca partnerów nadawczych
podczas UEFA EURO 2008
Партнери трансляції у роботі
під час УЄФА ЄВРО 2008
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Contracted
Podpisana umowa
Контракти підписані

Contractual negotiations
under way
Umowa w trakcie negocjacji
Контракти обумовлюються

Territories where UEFA is
selling free-to-air rights
Kraje, w których UEFA planuje
sprzedaż praw do transmisji
programów niekodowanych
Території, в яких УЄФА поширює
права на трансляцію через
безкоштовне телемовлення

Ongoing discussions
Rozmowy w toku
Ведуться перемовини

UEFA EURO 2012		
List of Broadcast Partners
Europe		
UEFA EURO 2012
Lista partnerów nadawczych
w Europie
УЄФА ЄВРО 2012
Список партнерів трансляції
у Європі
List of broadcast partners
Albania			
RTVSH
Armenia			
AMPTV
Austria			
ORF
Azerbaijan		
AZ TV
Belarus			
BTRC
Belgium			
RTBF/ VRT
Bosnia and Herzegovina
BHRT
Bulgaria			
BNT
Croatia			
HRT
Cyprus			
CYCBC
Czech Republic		
Ceska Televize
Denmark			
TV2/DR
Estonia			
ERR
FYR Macedonia		
MKRTV
Finland 			YLE/ MTV
Georgia			
GTVR
Germany 			
ARD/ ZDF
Greece			
ERT

Hungary			
Iceland			
Italy 			
Israel			
Kazakhstan		
Kosovo			
Latvia			
Lithuania			
Malta			
Moldova			
Montenegro		
Netherlands 		
Norway 			
Poland 			
Portugal 			
Republic of Ireland		
Romania			
Russian Federation		
Serbia			
Slovakia			
Slovenia			
Spain			
Sweden 			
Switzerland		
Turkey			
United Kingdom		
Ukraine			

MTV
RUV
RAI
Charlton
Kazakhstan TV
RTK
LT
LRT
PBS
TRM
RTCG
NOS
Canal 9/NRK/TV2
TVP
RTP/SIC/SPORT TV/TVI
RTE
TVR
RTR/ C1R
RTS
RTVS
RTVSLO
Mediaset España
SVT/TV4
SRG SSR
TRT
BBC/ ITV
TRK/ NTU

worldwide coverage of UEFA EURO 2012
Mistrzostwa UEFA EURO 2012 będą transmitowane
na całym świecie
ВИСВІТЛЕННЯ УЄФА ЄВРО 2012 У СВІТІ

UEFA EURO 2012 		
List of Broadcast Partners
ex-Europe		
UEFA EURO 2012
Lista partnerów nadawczych
spoza Europy
УЄФА ЄВРО 2012
Список партнерів трансляції
за межами Європи
List of broadcast partners
Australia
Brazil
Canada
China
Hong Kong
Indian Sub-Continent
Indonesia
Malaysia and
Brunai Darussalam

Setanta Sports Australia
TV Globo and Globosat
TSN and RDS
CCTV
PCCW
NEO Sports
RCTI and Indovision
Astro

Middle East, North Africa and
Northern Sub-Saharan Africa
Mexico
Mongolia
Myanmar
Latin America
Singapore
Sub-Saharan Africa and
South Africa
Thailand
United States of America
Venezuela

Al Jazeera
TV Azteca and Televisa (OTI)
TV9
Shwe Than Lwin Media Company Limited
Televideo Services
StarHub
Canal Horizons/SuperSport International
Grammy
ESPN
Meridiano TV
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Bringing the 	host
	alive 	with

W Strefach Kibica, na łącznej liczbie 24 telebimów, wyświetlonych zostanie na żywo wszystkie 31 meczów Turnieju. Strefy pozwolą kibicom, gościom oraz mieszkańcom bezpiecznie

За останні роки фан-зони стали невід’ємною
частиною досвіду проведення широкомасштабного футбольного турніру, і влітку,
під час УЄФА ЄВРО 2012, офіційні фан-зони,
створені у восьми містах, також будуть у
центрі уваги вболівальників.
Розташовані у центрі приймаючих міст, фанзони, де відбудеться пряма трансляція всіх
матчів на 24 великих екранах дозволять
вболівальникам, відвідувачам та мешканцям міст-господарів можливість зустрітися
та насолодитися святом футболу у безпечному та організованому середовищі. У порівнянні з УЄФА ЄВРО 2008, під час УЄФА

© City of Kyiv

© City of Donetsk

Located in the centre of each city, with all 31
matches broadcast live on a total of 24 giant
screens, Fan Zones will enable supporters,
visitors and locals to come together and have
a good time in a secure and controlled environment. With a 20% higher capacity compared with UEFA EURO 2008, the zones will
provide a free daily entertainment programme,

W ubiegłych latach Strefy Kibica stały się integralną częścią wszystkich najważniejszych
rozgrywek piłkarskich. Również tegoroczne
Mistrzostwa dostarczą fanom niezapomnianych wrażeń w oficjalnych Strefach Kibica
UEFA EURO 2012, które UEFA, wraz z wszystkimi ośmioma Miastami-Gospodarzami, zorganizuje w centralnych punktach Gdańska,
Poznania, Warszawy i Wrocławia oraz Charkowa, Doniecka, Kijowa i Lwowa.

© berloga.net

In recent years, Fan Zones have become an integral part of major football tournament experiences and they will provide a key focus
for supporters again this summer, with UEFA
having organised official UEFA EURO 2012 Fan
Zones in the eight host cities.

kyiv
comprising a variety of activities, including
football skill tests and five-a-side pitches, as
well as being the best place to watch the action
for those without tickets for a match.
For UEFA EURO 2012, UEFA has increased its
operational involvement in the Fan Zones and
the results will be seen and enjoyed across
Poland and Ukraine in June. The historic backdrop of the stunning locations, combined with
the vibrancy of what is on offer there will ensure that the big-match atmosphere is not
restricted to stadiums alone. This is especially
true in the capital cities. The Warsaw Fan Zone
will be on Parade Square in the very centre of

donetsk
świętować w jednym miejscu. Będą one miały
o 20% większą pojemność niż te zaaranżowane podczas poprzedniej edycji Turnieju. Odwiedzający będą mogli skorzystać z codziennego, bezpłatnego programu rozrywkowego,
obejmującego wiele różnego rodzaju atrakcji,
takich jak np. testowanie umiejętności piłkarskich czy rozgrywanie meczów pięć na pięć na
specjalnych małych boiskach. Oficjalne Strefy
Kibica to najlepsze miejsca do oglądania meczów dla tych wszystkich, którzy nie kupili
biletów.
Przy okazji Turnieju UEFA EURO 2012, UEFA
zwiększyła swoje zaangażowanie operacyjne

ЄВРО 2012 площа фан-зон буде на 20%
більшою. Тут передбачено проведення щоденної безкоштовної розважальної програми та різноманітних заходів, в тому числі
перевірка знань, вмінь та навичок з футболу, а також матчів з міні-футболу. До того ж,
фан-зона є найкращим місцем перегляду
матчів для вболівальників, яким не пощастило придбати квитки на стадіон.
На період УЄФА ЄВРО 2012, УЄФА підвищив
рівень операційної підтримки фан-зон в
Україні та Польщі. Унікальні локації у поєднанні з яскравими футбольними подіями
продемонструють, що атмосфера великого

	host cities
	with football
Miasta tętniące życiem i futbolem
Футбольна атмосфера у приймаючих містах

lviv
genres and a daily “Most Creative Fan” contest.
Covering 96,000 square metres, the largest
Fan Zone in Ukraine will be in Donetsk, in
Central Park, which is close to the old Shakhtar stadium. Among numerous other activities, it will host firework displays and laser
shows on non-matchdays.
One of the most stunning settings is provided
by Lviv’s Fan Zone, which incorporates the city’s

футбольного свята не обмежується лише
стадіонами. Це особливо буде помітно у столицях країн-господарок. Фан-зона у Варшаві буде розташована на Парадній площі в
самому центрі міста, біля Палацу культури і
науки. Тут на площі 120 000 кв. метрів зможуть розміститися до 100 000 вболівальників.

© City of Warsaw

w przygotowanie Stref Kibica. Rezultaty prac
będzie można zobaczyć w Polsce i na Ukrainie
już w czerwcu. Tło historyczne doskonałych
lokalizacji Stref w połączeniu z oferowanymi
atrakcjami sprawią, że atmosfera wielkiego
futbolu nie będzie ograniczała się tylko do stadionów. Będzie to szczególnie widoczne w obydwu stolicach. Warszawska Strefa Kibica mieści

© City of Kharkiv

the city and next to the Palace of Culture and
Science. Occupying 120,000 square metres, it
will be able to accommodate up to 100,000
visitors. In Kyiv, the Fan Zone will also be in the
heart of the city centre, on Independence Square,
which lies within walking distance of the
Olympic Stadium. Able to accommodate up to
90,000 visitors, it will stage concerts of various

kharkiv
się na Placu Defilad, w samym centrum, tuż
obok Pałacu Kultury i Nauki. Na 120 000 m2
będzie mogło bawić się 100 000 osób.
Kijowska Strefa Kibica jest również usytuowana
w śródmieściu, na Placu Niepodległości, który
znajduje się niedaleko Stadionu Olimpijskiego.
Strefa będzie miała pojemność do 90 000 osób,
a na jej terenie będą się odbywać różnego
rodzaju koncerty, a także codzienny konkurs
na najbardziej kreatywnego kibica. Największa ukraińska Strefa Kibica zlokalizowana na

warsaw
Фан-зона на 90 000 відвідувачів у Києві буде
розташована у центрі міста, на Майдані Незалежності, в межах пішохідної відстані від
НСК “Олімпійський”. Тут будуть відбуватися
різноманітні концерти та проводитиметься
щоденний конкурс “Творчий вболівальник”.
Найбільша фан-зона в Україні площею 96 000
кв. метрів буде розташована у Донецьку, у
Центральному парку біля старого стадіону
“Шахтар”. Серед інших численних заходів, у
цій фан-зоні відбуватимуться також феєрверки та лазерні шоу у неігрові дні.
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architectural gem, the Lviv opera house, one
of the most beautiful theatres in Europe. Situated on Svobody Avenue, it will stage some of
the city’s annual festivals, including the Lviv
beer festival, as well as Portugal Day. The
Kharkiv Fan Zone takes advantage of Europe’s
biggest square, Svobody Square, which has
hosted many large events and where “Musical Ring”, a competition to find the best football song, will take place.

Jedną z najlepszych lokalizacji posiada usytuowana przy Alei Wolności Strefa Kibica we
Lwowie. Na jej terenie znajduje się Opera
Lwowska, która jest prawdziwą perłą architektury i jednym z najpiękniejszych teatrów
w Europie. Strefa Kibica użyczy swej sceny niektórym spośród dorocznych miejskich festiwali, takich jak np. Lwowski Festiwal Piwa czy

Фан-зона у Львові матиме найбільш вражаюче розміщення – адже Оперний театр
вважається архітектурною перлиною міста
та одним з найкрасивіших театрів у Європі.
Львівська фан-зона знаходитиметься на
проспекті Свободи, де пройдуть деякі щорічні фестивалі, в тому числі Львівський
фестиваль пива та День Португалії. Харківська фан-зона розташується на одній з найбільших площ Європи – площі Свободи, що
славиться проведенням багатьох широкомасштабних заходів. Під час турніру тут відбудеться “Музичний ринг” – вокальне змагання з метою визначення найкращої футбольної
пісні.

© Urząd Miejski w Gdańsku

© City of Wrocław

The Fan Zone in Gdansk, on Zebran Ludowych
Square, close to the historical centre, will boast
striking views of the city’s famous shipyard,
while in Poznan, the venue for the Fan Zone is

terenie donieckiego Parku Centralnego, blisko
starego stadionu Szachtaru, będzie w stanie
pomieścić 96 000 osób. Oprócz wielu innych
atrakcji, w dniach, w których nie będą rozgrywane mecze, na terenie Strefy będzie można
obejrzeć pokazy fajerwerków oraz laserów.

wroclaw
the attractive Freedom Square in the heart of
the city. Last but not least, in Wroclaw the Fan
Zone will be situated on the historic Market
Square, an area where many of the city’s most
spectacular cultural and entertainment events
have taken place.

Dzień Portugalski. Strefa Kibica w Charkowie
wykorzystuje z kolei największy plac w Europie – Plac Wolności, na którym dotychczas odbyło się już wiele dużych imprez. To właśnie
tu zaprezentowane zostaną wyniki “Muzycznego Ringu” – konkursu wokalnego na najlepszą piłkarską piosenkę.
Gdańska Strefa Kibica, zlokalizowana blisko historycznego centrum miasta, na Placu Zebrań
Ludowych, pozwala podziwiać widok miejskiego portu. Strefa Kibica w Poznaniu mieści się
w sercu miasta, na Placu Wolności. We Wrocławiu z kolei kibice zostaną zaproszeni na Rynek,
na którym odbywają się najbardziej spektakularne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe
w mieście.

gdansk
З фан-зони у Гданську, що буде розташована
на площі Народного зібрання біля історичного центру міста, відкриватиметься чудовий вид на судноверф. У Познані фан-зона
знаходитиметься на мальовничій площі Свободи (Plac Wolnosci) в центрі міста, а у Вроцлаві вона розташується на історичній площі
Ринок, що стала свідком найбільш видовищних культурних та розважальних заходів
міста.
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poznan
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4 fourth officials

Country

Marcin Borski
Tom Harald Hagen
Pavel Královec
Viktor Shvetsov

Poland
Norway
Czech Republic
Ukraine
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12 sędziów głównych

Kraj

Cüneyt Çakır
Jonas Eriksson
Viktor Kassai
Bjorn Kuipers
Stéphane Lannoy
Pedro Proença Oliveira Alves Garcia
Nicola Rizzoli
Damir Skomina
Wolfgang Stark
Craig Thomson
Carlos Velasco Carballo
Howard Webb

Turcja
Szwecja
Węgry
Holandia
Francja
Portugalia
Włochy
Słowenia
Niemcy
Szkocja
Hiszpania
Anglia

Sędziowie techniczni

Kraj

Marcin Borski
Tom Harald Hagen
Pavel Královec
Viktor Shvetsov

Polska
Norwegia
Czechy
Ukraina

12 арбітрів

Країна

Cüneyt Çakır
Jonas Eriksson
Viktor Kassai
Bjorn Kuipers
Stéphane Lannoy
Pedro Proença Oliveira Alves Garcia
Nicola Rizzoli
Damir Skomina
Wolfgang Stark
Craig Thomson
Carlos Velasco Carballo
Howard Webb

Туреччина
Швеція
Угорщина
Голландія
Франція
Португалія
Італія
Словенія
Німеччина
Шотландія
Іспанія
Англія

Четвертий арбітр

Країна

Marcin Borski
Tom Harald Hagen
Pavel Královec
Viktor Shvetsov

Польща
Норвегія
Чехія
Україна

Pierluigi Collina, UEFA’s chief refereeing officer

© UEFA

Pierluigi Collina, szef sędziów UEFA
П’єрлуіджі Коліна, голова УЄФА з питань арбітражу
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“Ukraine will be
very well
prepared”
“Ukraina będzie bardzo dobrze przygotowana”
“Україна буде на висоті”

Andriy Shevchenko has achieved so much in
his career that it would be easy to assume
there were no new peaks for him to conquer.
The staging of UEFA EURO 2012 in his home
country, however, provides him with new goals
and ambitions at the end of his 18th season
in the game.
The legendary goalscorer, who returned to
Ukraine in 2009 for his second spell with FC
Dynamo Kyiv, says there are huge benefits for
his country in its role as co-hosts with Poland
that transcend footballing considerations. “I
am very proud that Ukraine has been given
the opportunity to stage the championship,”
he said. “This is a very important competition
for Ukraine, not just in terms of the development of football but also for the development
of the country and its people.
“Ukraine will be very well prepared for this
tournament – this is a matter of national pride
for us.”
Shevchenko says the visiting supporters will
find much to enjoy between matches. “There
are many well known architectural monuments
and wonderful cities in both countries,” he
added. “Visitors will enjoy visiting our beautiful cities.”
Like Ukraine’s coach, Oleh Blokhin – Shevchen
ko’s childhood hero and fellow Ballon D’Or
winner – Shevchenko is assured of a place in
Ukraine’s sporting folklore. He acknowledges
though that at UEFA EURO 2012 the baton
must be seized by a new generation. “We have
a young team; they are working hard preparing for the championship, and I am confident
that they will perform with dignity,” he said.

Można by sądzić, że w swojej karierze sportowej
Andrij Szewczenko osiągnął już praktycznie
wszystko. Jednak po 18 sezonach na boisku to
właśnie Turniej UEFA EURO 2012, rozgrywany
w rodzinnym kraju piłkarza, dał mu możliwość
wyznaczenia sobie nowych celów.

У своїй кар’єрі Андрій Шевченко досяг так
багато, що, здавалося б, більше не залишилося вершин для підкорення. Проте проведення УЄФА ЄВРО 2012 на його батьківщині
наприкінці 18-ого сезону його професійної
кар’єри ставить перед ним нову ціль.

Legendarny strzelec, który wrócił na Ukrainę
w 2009 roku do klubu Dynamo Kijów, mówi, że
Ukraina i Polska odniosą w związku z organizacją Turnieju korzyści wykraczające poza sam
futbol. “Jestem bardzo dumny, że Ukraina
dostała szansę przeprowadzenia Mistrzostw.
Są to dla naszego kraju bardzo ważne rozgrywki, nie tylko w kontekście rozwoju piłki, ale również całego kraju i jego mieszkańców. Ukraina
będzie bardzo dobrze przygotowana do Turnieju, to dla nas kwestia narodowej dumy”. Zdaniem Szewczenki, przybywający tu kibice znajdą
między meczami wiele rozrywek. “W obydwu
krajach jest wiele zabytków architektury i pięknych miast. Goście na pewno będą zadowoleni,
kiedy je odwiedzą”.

Легендарний бомбардир, що повернувся в
Україну у 2009 р. , щоб вдруге за свою кар’єру
стати гравцем ФК “Динамо” Київ, каже, що
проведення турніру спільно із Польщею принесе великі переваги його країні, і не лише у
сфері футболу. “Я надзвичайно пишаюся тим,
що Україна отримала можливість провести
чемпіонат Європи, – каже він. – Для України
це дуже важливий турнір, не лише з точки
зору розвитку футболу, але й країни і народу.
Україна буде на висоті і добре підготується
до проведення турніру – для нас це питання
національної гордості.” За словами Шевченка, іноземні вболівальники знайдуть, чим
зайнятися в час між матчами. “В обох країнах багато відомих архітектурних пам’яток
та чудових місць, – додає він. – Вболівальникам сподобається подорожувати нашими прекрасними містами.”

Bohater z dzieciństwa Andrija – trener reprezentacji Ukrainy i zdobywca Złotej bramki, Ołeh
Błochin, podobnie jak Szewczenko uważa, że
Ukraina ma swoje miejsce w piłkarskim świecie. Napastnik Dynama zdaje sobie jednak sprawę z tego, że podczas UEFA EURO 2012 pałeczkę musi przejąć nowe pokolenie. “Mamy
młodą drużynę, która ciężko pracuje przygotowując się do Mistrzostw. Jestem pewien, że
nasz zespół zaprezentuje się godnie.”

Шевченко, як і, тренер збірної України Олег
Блохін – герой його дитинства, а також володар Золотого м’яча гарантовано посяде
місце у спортивній історії України. Проте він
також визнає, що на УЄФА ЄВРО 2012 естафету необхідно передати новому поколінню. “У нас молода команда, що наполегливо
тренується, готуючись до турніру, і я впевнений, що вони гідно покажуть себе на
чемпіонаті”, – каже він.

© UEFA
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French captain Didier Deschamps
lifting the trophy after their
2-1 win at UEFA EURO 2000
Didier Deschamps, kapitan reprezentacji
Francji unoszący trofeum po wygranej
jego zespołu 2:1, podczas EURO 2000
Капітан національної збірної Франції Дідьє
Дешамп підіймає трофей після перемоги
його збірної 2-1 під час УЄФА ЄВРО 2000

Heroes,
history and
heartbreak
Bohaterowie, historyczne bramki
i stracone nadzieje
Герої, історія та розбиті мрії

The first decade of the 21st century was dominated by wily old foxes.
Roger Lemerre was 59 when he led France to victory in 2000; Otto
Rehhagel was 65 when Greece struck gold in 2004; and Luis Aragonés
was a few weeks short of his 70th birthday when Spain lifted the
trophy in 2008. All three needed slices of luck – and all three helped

their teams to make history. France became the first nation to take
the European crown after winning the FIFA World Cup; Greece became
champions of Europe for the first time; and Spain ended a drought
that dated right back to 1964.

Pierwsza dekada XXI wieku została zdominowana przez starych wyjadaczy. Roger Lemerre miał 59 lat, kiedy poprowadził Francję do zwycięstwa w 2000 roku. Cztery lata później Grecja zwyciężyła pod wodzą
65-letniego Otto Rehhagela. W 2008 roku, Hiszpanie unieśli puchar
w dużej mierze za sprawą dobiegającego siedemdziesiątki Luisa Aragonésa. Wszyscy trenerzy skorzystali z uśmiechu losu i pomogli swoim

reprezentacjom przejść do historii. Francja zapisała się jako pierwszy
kraj, którego drużyna zdobyła Mistrzostwo Europy zaraz po zdobyciu
Mistrzostwa Świata. Grecja po raz pierwszy otrzymała tytuł najlepszego zespołu starego kontynentu, a Hiszpania przerwała swą złą passę
trwającą nieprzerwanie od 1964 roku.

У перші роки ХХІ століття не давала про себе забути стара гвардія.
Роже Лемерру було 59 років, коли під його керівництвом у 2000 р.
Франція здобула перемогу у чемпіонаті Європи; Отто Реагелю – 65,
коли у 2004 р. переможцем стала Греція; а Луїсу Арагонесу було
без кількох тижнів 70, коли у 2008 р. кубком чемпіона заволоділа
Іспанія. Усім трьом допомогла вдача – і всі троє зробили свої команди

частиною історії. Збірна Франції стала першою командою, що здобула титул чемпіона Європи після перемоги на Чемпіонаті світу
ФІФА; Греція вперше стала переможцем європейської першості;
а Іспанія нарешті змогла розірвати замкнене коло поразок, що не
вдавалося їй аж з 1964 р.
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2000
None of them had it easy. In 2000, at the first final tournament to be
co-hosted (by Belgium and the Netherlands), the French had been
beaten by the Dutch hosts during a group stage where the headline
news was that Germany finished at the bottom of the table without a
win. But no host nation has won the tournament since Michel Platini
lifted the trophy in Paris in 1984 and Dutch hearts were broken in the
semi-final against Italy, when the hosts managed to miss five penalties

– two in normal time and three during the shoot-out. In the Rotterdam
final, Italy seemed to have their name on the cup when they were
leading the French 1-0 with a minute to play – only for substitute
Sylvain Wiltord to equalise and another sub, David Trézéguet, to thunder in a winner four minutes into extra time. It was the second – and
last – final to be decided by a golden goal.

2000
Żadnej z reprezentacji zwycięstwo nie przyszło łatwo. W 2000 roku,
podczas pierwszego Turnieju Finałowego organizowanego wspólnie
przez dwa kraje – Belgię i Holandię, w fazie grupowej Francuzi zostali
pokonani przez Holendrów. W tamtym okresie nagłówki gazet huczały
również od informacji, że Niemcy zakończyły imprezę na ostatnim miejscu w tabeli, bez żadnego zwycięstwa. Holendrzy nie powtórzyli sukcesu Michela Platiniego, który w 1984 roku uniósł puchar Mistrzostw
w Paryżu i odpadli w półfinale ustępując miejsca Włochom. Mecz był
niezwykle dramatyczny, gospodarze nie wykorzystali pięciu rzutów

karnych, dwóch w regulaminowym czasie gry i trzech już po dogrywce.
W finale, który został rozegrany w Rotterdamie, Włosi prowadzili z Francją 1:0 i na minutę przed końcem spotkania prawdopodobnie widzieli już nazwę swojej reprezentacji wygrawerowaną na pucharze. Wynik
spotkania zmienił jednak niespodziewanie zawodnik Sylvain Wiltord,
wprowadzony na boisko po zmianie. Złota bramka innego zmiennika
Davida Trézégueta, zakończyła spotkanie przeważając o zwycięstwie
Francji. To był drugi i ostatni finał zakończony tego rodzaju golem.

2000
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Для жодної з цих команд перемога не стала легкою здобиччю. У
2000 р., коли вперше фінальну частину турніру проводили дві країни (Бельгія та Голландія), французи програли голландцям у матчі
групової стадії, а найгарячішою новиною став результат Німеччини:
збірна закінчила участь у груповій стадії в нижній частині таблиці,
не здобувши жодної перемоги. Але з того часу, коли Мішель Платіні підняв кубок переможця у Парижі у 1984 р., жодна приймаюча
країна не вигравала турнір, і мрії голландців із тріском розбилися
у півфінальному матчі проти італійців – тоді господарі турніру

French forward David Trezeguet is over
the moon after scoring the golden goal
after extra time against Italy
Francuski napastnik David Trezeguet
świętujący zdobycie złotej bramki
w dogrywce meczu z Włochami
Французький нападник Давід Трезеге
святкує золотий гол після
додаткового часу проти Італії

пропустили п’ять пенальті: два під час матчу та три під час післяматчевої серії. У фінальному матчі, який проходив у Роттердамі,
італійці вигравали у французів з рахунком 1:0. До кінця матчу залишалася всього хвилина, і здавалося, що вони – за крок від перемоги. Проте Сільвен Вільторд, що вийшов на заміну, встиг зрівняти рахунок, а ще одному запасному гравцю, Давіду Трезеге,
вистачило чотирьох хвилин додаткового часу, щоб забити вирішальний м’яч. Це був другий та останній фінал, долю якого вирішив “золотий гол”.

2004
There were more heartbroken hosts four years later, when Greece
scored the first and last goals of the tournament – both against Portugal. The Portuguese bounced back but had a tightrope route into
the final, needing penalties to beat England. After scraping through
the same group on goal difference ahead of Spain, Otto Rehhagel’s

side did not concede another goal, stringing together three 1-0 wins
based on two corners (the first against France) and a copybook counter
against the Czechs in the semi-final. Angelos Charisteas emerged as
the hero, heading home the corner that earned them a 1-0 win against
the hosts in the Lisbon final.

2004
Dramat gospodarzy trwał również podczas EURO 2004, kiedy to Grecja
strzeliła pierwszą i ostatnią bramkę Mistrzostw drużynie goszczącej
Turniej, Portugalii. Portugalczycy nie zrazili się porażką w meczu otwarcia, ale ich droga do finału nie była usłana różami. Aby pokonać Anglię
gospodarze potrzebowali serii rzutów karnych. Z grupy wyszli tylko
dzięki temu, że strzelili więcej bramek, niż mający na swoim koncie

tyle samo zwycięstw Hiszpanie. W fazie pucharowej, podopieczni Otto
Rehhagela trzy razy zakończyli mecz wynikiem 1:0, dwa razy zdobywając gole po fenomenalnych rzutach rożnych (ćwierćfinał i finał). Po
pokonaniu Francuzów i Czechów, Grecy rozprawili się z Portugalczykami, a bohaterem lizbońskiego finału stał się Angelos Charisteas,
którego precyzyjny rzut rożny przesądził o wygranej zespołu.

2004
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Мрії та сподівання господарів турніру не здійснилися і чотири роки
потому, коли Греція забила перший та останній голи чемпіонату, і
обидва – у ворота Португалії. Португальці змогли відігратися, проте шлях до фіналу видався для них важким – здобуваючи перемогу
проти Англії, його довелося прокладати серією пенальті. Команді
Отто Регеля вдалося вийти з цієї ж групи завдяки більшій кількості забитих голів, ніж в іспанців, і після цього вони не пропустили

жодного м’яча у свої ворота, зібравши букет з трьох перемог з рахунком 1:0, які вони здобули завдяки двом кутовим ударам (перший
– у матчі проти Франції) та зразковому контрудару у півфінальному
матчі проти чехів. Ангелос Харістеас став героєм дня, забивши
кутовий, що приніс його команді перемогу з рахунком 1:0 у фінальному матчі проти господарів турніру, що проходив у Лісабоні.

Traianos Dellas of Greece lifts the
trophy after the UEFA EURO 2004 final
between Portugal and Greece
at the Luz Stadium
Grek Traianos Dellas unoszący
trofeum podczas finałowego meczu
UEFA EURO 2004 pomiędzy Portugalią
a Grecją na stadionie Luz
Траянос Делас (Греція) підіймає трофей
після фіналу УЄФА ЄВРО 2004 між
Португалією та Грецією на стадіоні Luz
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2008
The 2008 finals were the second to be co-hosted, with the Austrians
and Swiss adding their names to the list of heartbroken hosts by going out in the group phase. Russia, despite losing 4-1 to Spain in the
opening game, laid claim to the title of “surprise package” with some
flowing football; the Dutch, once again, performed with panache; and
Spain ended their 44-year drought with some delightful possession
play. Their nerves jangled in the quarter-finals – the graveyard of
their hopes in many European and world tournaments – but heroics
by goalkeeper Iker Casillas saw them past Italy in a penalty shoot-out.
They then beat Russia again in the semi-finals to clinch a place in the final
against Germany, 3-2 victors in the other semi-final against a Turkish

team which had won a reputation for mission-impossible comebacks
against the Swiss, Czechs and Croatians. In a spectacular final in Vienna,
striker Fernando Torres was the hero, scoring the only goal after 33
minutes, while midfielder Xavi Hernández picked up UEFA’s Player of
the Tournament award as the catalyst of the Spaniards’ attractive
passing game.
There are questions to be answered in the third final tournament to be
co-hosted. Who will be the heroes? Who will make history? Will the hosts
avoid heartbreak? And will it be another “wily old fox” who emerges
as the winning coach?

2008
W 2008 roku Turniej Finałowy po raz drugi zorganizowały dwa kraje,
Austria i Szwajcaria, które dołączyły do grona pechowych gospodarzy
i nie wyszły z grupy. Rosja, mimo przegranego pierwszego meczu z Hiszpanią 1:0, okazała się być niespodzianką Turnieju prezentując wspaniały
poziom gry. Holandia po raz kolejny zagrała z rozmachem, a Hiszpania
przerwała 44-letnią złą passę i zagrała jak natchniona. Nerwy Hiszpanów
zostały, co prawda wystawione na próbę w ćwierćfinale (który nie raz już
pogrzebał ich nadzieje podczas europejskich i światowych rozgrywek),
ale sytuację uratował heroiczny bramkarz Iker Casillas, eliminując z Turnieju Włochów podczas serii rzutów karnych. W półfinale zawodnicy
z Półwyspu Iberyjskiego po raz kolejny pokonali Rosję i zapewnili sobie
miejsce w finale obok Niemców. Ci zaś w drugiej batalii o finał wynikiem 3:2 pokonali Turków, którzy podczas meczów ze Szwajcarami,

Czechami i Chorwatami zapracowali sobie na opinię drużyny tryumfującej po “powrocie z dalekiej podróży”. Podczas spektakularnego finału
w Wiedniu, bohaterem został napastnik Fernando Torres, który w 33 minucie spotkania strzelił jedynego gola meczu. Grający na pozycji pomocnika Xavi Hernández odebrał od UEFA nagrodę dla Najlepszego
Zawodnika Turnieju za propagowanie atrakcyjnego stylu gry i piękne
mijanie przeciwników.
Tak więc nasuwa się mnóstwo pytań, na które wkrótce poznamy odpowiedzi. Kto zostanie bohaterem Turnieju w 2012 roku? Kto zapisze się
w historii piłki nożnej? Czy gospodarze unikną dramatu? I czy kolejny
raz wygra doświadczenie, a swoją drużynę do zwycięstwa poprowadzi
siwowłosy trener?

2008
Фінальний турнір ЄВРО у 2008 р. став другим турніром, організацією
якого займалися дві країни, а до списку господарів турніру, чиїм мріям не судилося здійснитися, долучилися австрійці та швейцарці, чиї
збірні вибули з турніру після групової стадії. Хоч росіяни і програли
у першому матчі проти Іспанії з рахунком 4:1, їм вдалося зробити
серйозну заявку на здобуття чемпіонського титулу та показати вражаючу гру; голландці вже не вперше продемонстрували свій неповторний стиль; проте саме іспанцям, вперше за останні 44 роки,
вдалося перемогти завдяки надзвичайній грі та абсолютному контролю м’яча. Їм добряче попсували нерви у чвертьфіналі – під час
багатьох чемпіонатів Європи та світу саме на цьому етапі завершувалася їхня участь у турнірах – але завдяки героїчній грі воротаря
Ікера Касільяса їм вдалося обійти італійців під час серії післяматчевих
пенальті. Після цього вони здобули ще одну перемогу у півфінальному матчі проти Росії, що вивело їх до протистояння у фіналі з

німцями, які у свою чергу із рахунком 3:2 перемогли в іншому півфіналі, проти Туреччини. Турки в матчах зі шведами, чехами та хорватами
вже встигли зарекомендувати себе як команда, що може повернути
хід гри на свою користь, коли, здавалося б, на це не може бути й надії.
Героєм видовищного фіналу, який проходив у Відні, став Фернандо
Торрес, що забив єдиний гол через 33 хвилини після початку матчу,
а півзахисник Хаві Ернандес став володарем нагороди УЄФА як
найкращий гравець турніру, оскільки саме завдяки йому іспанці
так віртуозно передавали паси під час всього матчу.
Третій турнір, спільно проведений двома країнами дасть нам відповіді на запитання, які хвилюють усіх. Хто стане героєм цього
разу? Хто залишить свій слід в історії? Чи вдасться господарям
турніру здобути чемпіонський титул? І чи приведе знову свою команду до перемоги хтось із тренерів “старої гвардії”?

Luis Aragones, Spanish head coach, learns to fly after winning the
UEFA EURO 2008 final against Germany at the Hernst-Happel Stadium in Vienna
Trener reprezentacji Hiszpanii Luis Aragones i jego podopieczni świętują po wygranej z Niemcami
w finale UEFA EURO 2008 na stadionie Ernst-Happel w Wiedniu
Луіш Арагонес, головний тренер національної збірної Іспанії, святкує у повітрі після перемоги
у фіналі УЄФА ЄВРО 2008 проти Німеччини на стадіоні Ернст-Хапель у Відні
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