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WELCOME TO THE TOURNAMENT
ДОБРЕ ДОШЛИ НА ФИНАЛИТЕ
I am delighted to welcome you to the
2019 UEFA European Women’s Under-17
Championship final tournament.
With women’s football on such a high
and taking giant strides forward, this
competition provides an ideal opportunity
for us to look at young players who hope
to emulate the current leading lights in
the women’s game and become stars in
their own right in the years to come.
The Women’s Under-17 Championship
is now in its sixth season since the final
tournament was expanded to include
eight participants. It is essential that
young talents have the chance to perform
and gain invaluable experience on a
high-profile international stage. These
youngsters also play a crucial role, in that
they are a source of inspiration for girls
of a similar age to become involved in
the game.
I would like to thank the Bulgarian
Football Union, its president Borislav
Mihaylov and the local organising team
for the efforts they have put in to stage
the finals. Good luck to the eight teams
contesting the European title – and let’s
all enjoy what should be an excellent
tournament.

Радвам се да Ви приветствам на Европейското
първенство на УЕФА за девойки до 17 години за
2019 г.
С голямото развитие на женския футбол, който
прави гигантски крачки напред, това състезание ни
предоставя идеалната възможност да погледнем към
младите спортистки, които се надяват да подражават
на сегашните водещи състезателки в женския футбол
и самите те да станат звезди през следващите
години.
Европейското първенство за девойки до 17
години вече е в шестия си сезон, като финалният
турнир беше реформиран, за да включва осем
отбора. От съществено значение е младите таланти
да имат възможност да се състезават и да получат
безценен опит на важна международна сцена.
Тези девойки също играят важна роля, в която са
източник на вдъхновение за момичетата на тяхната
възраст да се включат в играта.
Бих искал да благодаря на Българския футболен
съюз, на неговия президент Борислав Михайлов и
на местния организационен екип за усилията, които
са положили за провеждането на Европейското
първенство. Пожелавам успех на осемте отбора,
състезаващи се за европейската титла, и нека всички
се насладят на един отличен турнир.

Aleksander Čeferin
UEFA President
Александър Чеферин
Президент на УЕФА
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WELCOME TO BULGARIA
ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ

www.uefafoundation.org

www.uefafoundation.org

It is my great honour to welcome you to
Bulgaria for the UEFA European Women’s
Under-17 Championship.
Hosting this tournament is a wonderful
challenge and a unique opportunity for
women’s football in Bulgaria. I am certain
this event will help raise awareness for
the sport and attract more young girls to
football. The Bulgarian Football Union’s
(BFU) vision for the future is based
around the concept that every individual
should have access to the ‘beautiful game’
– and it is my belief that this tournament
will help us communicate that message.
These finals present yet another
opportunity to underline the
professionalism of the Bulgarian
organising committee responsible for the
2015 UEFA European U17 Championship.
It is also a chance to showcase Bulgaria’s
famous hospitality and everything our
small country has to offer.
I am certain that over the next few
weeks we will witness outstanding skills
and talent, and meet the future stars of
women’s football in Europe.
I would like to thank UEFA for their
faith in Bulgaria and the BFU, and I would
especially like to acknowledge all the staff
members, volunteers and everyone involved
in organising this prestigious event.
Again – welcome to Bulgaria! I wish
you an unforgettable and enjoyable
experience!

За мен е огромна чест да Ви приветствам с добре
дошли на Европейското първенство на УЕФА за
девойки до 17 години.
Да сме домакин на този турнир е изключително
предизвикателство и уникална възможност за женския
футбол в България. Сигурен съм, че това събитие ще
помогне за повишаване на осведомеността за спорта
и за привличането на повече девойки към футбола.
Визията на Българския футболен съюз (БФС) за
бъдещето се основава на идеята, че всеки човек трябва
да има достъп до „красивата игра“ и аз вярвам, че този
турнир ще ни помогне да предадем това послание.
Тези финали са още една възможност да се
подчертае професионализмът на българския
организационен комитет, който организира и проведе
Европейското първенство на УЕФА за юноши до 17
години през 2015 г. Първенството също така е шанс да
демонстрираме известното гостоприемство на България
и всичко, което нашата малка страна може да предложи.
Сигурен съм, че през следващите няколко седмици
ще станем свидетели на отлични умения и талант и ще
се запознаем с бъдещите звезди на женския футбол в
Европа.
Бих искал да благодаря на УЕФА за вярата им в
България и БФС, и особено бих искал да благодаря на
всички членове на екипа, на доброволците и на всички,
които участват в организирането на това престижно
събитие.
Отново - добре дошли в България! Пожелавам Ви
едно незабравимо и приятно изживяване!

Borislav Mihaylov
President of the Bulgarian Football Union
Борислав Михайлов
Президент на Българския футболен съюз
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Ewa Pajor battles for
Wolfsburg in the 2018 UEFA
Women’s Champions League
final against Lyon
Ева Паджор се бори за
Волфсбург във финала на
Шампионската лига на УЕФА
за 2018 г. срещу Лион

A WINNER WITH POLAND
IN 2013, EWA PAJOR URGES
THE PLAYERS TO SEIZE
THE MOMENT

Шампион с Полша през
2013 г., Ева Паджор
призовава играчите да се
възползват от момента
Ewa Pajor was the creative spark
behind Poland’s surprise victory at
the 2013 UEFA European Women’s
Under-17 Championship and she
has since gone on to fulfil that early
promise on both the international
stage and at club level with VfL
Wolfsburg. It is already seven years
since the 22-year-old striker became
the youngest ever player to appear in
Poland’s top flight with KKPK Medyk
Konin, but she still clearly recalls the
challenges she overcame to reach the
top. Here she offers her advice to the
players in Bulgaria this summer.

‘ENJOY
PLAYING AND
HAVE FUN’
ДАЙТЕ ВСИЧКО ОТ СЕБЕ
СИ И СЕ ЗАБАВЛЯВАЙТЕ
8
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What is your fondest memory of
that Poland triumph in 2013?
I wouldn’t say I really have a favourite
moment because the whole thing was
a great experience. I was incredibly
proud to represent my country. I
enjoyed the whole tournament and
the journey to get there. The first
match was against Belgium. We
won 3-1 and I think every member
of our team had a huge amount of
belief because we were up against a
strong opponent. After that match we
maybe showed or proved to ourselves
that we were at the tournament on
merit and could also win it. The final,
which we won 1-0 [scored by Ewelina
Kamczyk], was a very tough match for
us, but we came through it.

“

THERE WILL BE
SETBACKS AND
DIFFERENT
THINGS WILL
CROP UP
ALONG THE
WAY, BUT YOU
SHOULDN’T
GIVE UP AND
LOSE THAT
JOY FOR
THE GAME

The triumphant Poland
WU17 team of 2013,
with Ewa Pajor (left)
Триумфиращият отбор на
Полша на Европейското
първенство за девойки
до 17 години през 2013 г.
с Ева Паджор (вляво)

emerging victorious at the end. We
managed to break that Spanish and
German dominance by lifting the
trophy and that was an unbelievable
feeling. At that moment, I didn’t
know what I was doing or what to do
with the trophy! But now I can say
that it was an incredible feeling and it
will probably stay with me all my life.
Winning that tournament must have
really helped your confidence and
self-belief …
Exactly, self-confidence, belief that
you can really play the game and win
things, even if you are from Poland
because the women’s team had never
been at a major tournament before.
The fact we won something gave us
real motivation to keep working hard,
to keep playing that style of football
and to keep enjoying it.
What are the biggest challenges
girls in this age group face?
There will be setbacks and different
things will crop up along the way,
but you shouldn’t give up and lose
that joy for the game. If you’ve
always wanted to play the game and
enjoy going to training, then you will
always learn something new in every

How did you feel when you lifted
the trophy?
Nobody outside of Poland believed
that Poland would be the team
9

ККПК Медик Конин, но все още ясно
си спомня предизвикателствата,
които е преодоляла, за да достигне
върха. Тук тя предлага съветите си
на играчите в България това лято.

Фактът, че сме спечелили нещо,
ни даде истинска мотивация да
продължим да работим усилено,
да продължим да играем този стил
футбол и да продължаваме да му се
наслаждаваме.

Кой е най-любимият ти спомен от
този триумф в Полша през 2013 г.?
Не бих казала, че наистина
имам любим момент, защото
целият турнир беше страхотно
преживяване. Бях невероятно
горда да представлявам своята
страна. Наслаждавах се на целия
турнир и на пътя, за да стигна
дотам. Първият мач беше срещу
Белгия. Спечелихме с 3:1 и мисля,
че всеки член на нашия отбор
имаше огромна вяра, защото бяхме
изправени пред силен противник.
След този мач може би показахме
или доказахме на себе си, че
заслужено сме в турнира и можем
да го спечелим. Финалът, който
спечелихме с 1:0 (гол на Евелина
Камзик), беше много тежък за нас,
но преминахме през него.

Ewa Pajor
in action for
Poland in the
2013 WU17
tournament
Ева Паджор
в действие
за Полша на
Европейското
първенство за
девойки до 17
години през
2013 г.

session. Just don’t give up, because
the most important thing is to get
enjoyment out of the game.
What’s the biggest sacrifice you’ve
made to get where you are today?
I had to make the move to Medyk
Konin at a very young age and leave
my family. There was a lot of sadness
and I missed my family a great deal,
but I really wanted to play football and
going to Konin was a huge step for
me in becoming a professional player.
What advice do you have for the
girls playing this summer?
They have to take things step by
step. You have to have fun. You have
to enjoy the game at that young
age and you also have to battle
hard because each and every girl
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will want to show their quality and
help their team. You have to give
everything you’ve got to help the
team because the team is always
the most important thing. No team
is unbeatable. Just fight, give your all
and enjoy playing.

Ева Паджор беше креативната искра
зад изненадващата победа на Полша
на Европейското първенството на
УЕФА за девойки до 17 години и
оттогава тя продължи да изпълнява
това първоначално обещание както
на международната сцена, така и
на клубно ниво с Волфсбург. Вече
изминаха седем години, откакто
22-годишната нападателка стана
най-младият играч, участвал в
първодивизионния отбор в Полша
Official programme

Как се почувствахте, когато
вдигнахте трофея?
Никой извън Полша не вярваше,
че Полша ще е отборът, който
ще спечели първенството. Като
вдигнахме трофея, успяхме
да преодолеем испанското и
германското господство, и чувството
беше невероятно. В този момент
не знаех какво правех или какво
да правя с трофея! Но сега мога да
кажа, че чувството беше невероятно
и вероятно ще остане с мен през
целия ми живот.
Спечелването на този турнир
трябва наистина да е спомогнало за
вашата увереност и вяра в себе си...
Точно, вяра в себе си, вяра, че
наистина можеш да играеш и да
спечелиш, дори ако си от Полша,
защото женският отбор никога
преди не е бил на голям турнир.

Кои са най-големите
предизвикателства пред
момичетата в тази
възрастова група?
Ще има неуспехи и по пътя ще
изникват различни неща, но не
трябва да се отказвате и да губите
тази радост от играта. Ако винаги
сте искали да играете футбол и да
се наслаждавате на тренировките,
винаги ще научавате нещо ново
при всяка тренировка. Просто не се
отказвайте, защото най-важното е
да се наслаждавате на играта.
Коя е най-голямата жертва, която
сте направили, за да стигнете до
мястото, където сте днес?
Трябваше да се преместя в Медик
Конин в много ранна възраст и да
напусна семейството си. Имаше
много тъга и семейството ми много
ми липсваше, но наистина исках да
играя футбол и преместването в
Конин беше огромна стъпка за мен
да стана професионален играч.

ЩЕ ИМА
НЕУСПЕХИ И
ПО ПЪТЯ ЩЕ
ИЗНИКВАТ
РАЗЛИЧНИ
НЕЩА, НО НЕ
ТРЯБВА ДА
СЕ ОТКАЗВАТЕ
И ДА ГУБИТЕ
ТАЗИ РАДОСТ
ОТ ИГРАТА.

Какъв е твоят съвет за момичетата,
които ще играят това лято?
Те трябва да подхождат към
нещата стъпка по стъпка. Трябва
да се забавляваш. Трябва да се
наслаждаваш на играта в тази
млада възраст, а също така трябва
да се бориш усилено, защото
всяко момиче ще иска да покаже
качествата си и да помогне на
отбора си. Трябва да дадеш всичко
от себе си, за да помогнеш на
отбора, защото отборът винаги е
най-важното нещо. Никой отбор
не е непобедим. Просто се борете,
давайте всичко от себе си и се
наслаждавайте на играта.
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ON THE RISE

EIGHT KEY PLAYERS TO LOOK
OUT FOR IN BULGARIA

ВЪВ ВЪЗХОД
ANNABEL SCHASCHING
АНАБЕЛ ШАШИНГ
austria

/ австрия

Schasching contributed six goals and four
assists in qualifying – half of Austria’s
20-goal total – and is already in the firstteam squad at club side St. Pölten.
Шашинг допринесе с шест гола и
четири асистенции в квалификациите
– половината от 20-те гола на
Австрия -– и вече е в първия отбор
на клуба „Сейнт Пьолтен“.

ОСЕМ КЛЮЧОВИ ИГРАЧИ, КОИТО
ДА СЛЕДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

SALMA PARALLUELO

MARIA NEGRÃO

САЛМА ПАРАЛУЕЛО
spain

МАРИЯ НЕГРАО

/ испания

portugal

Only 15, the Zaragoza forward
combines football with athletics and
won a bronze medal in the 400m
at the Spanish National Indoor
Championships earlier this year.
Само на 15 години, нападателката
на Сарагоса съчетава футбола с
атлетиката, като спечели бронзов
медал на 400 метра на испанското
национално първенство на закрито
по-рано тази година.

/ португалия

A tricky winger in the Portuguese
tradition, Porto’s Negrão has caught the
eye with her pace and dribbling ability
– and seven goals in qualifying.
Неграо е умело крило, отговарящо
на португалската традиция, като
привлече вниманието с темпото
си и уменията си за дриблиране,
както и със седемте си гола в
квалификациите.

DIMITRA IVANOVA
ДИМИТРА ИВАНОВА
bulgaria

/ българия

Ivanova was born in host city Dobrich,
where she used to play for a boys’
team. The speedy and skilful 15-yearold forward is now at ZFK Varna.
Родена в града-домакин Добрич и
стартирала кариерата си в отбор
с момчета, 15-годишната Иванова,
сега състезаваща се в ЖФК Варна, е
бърза и умела нападателка.

SIGNE CARSTENS
СИГНЕ КАРСТЕНС
denmark

NIKITA TROMP

/ дания

НИКИТА ТРОМП
netherlands

Fortuna Hjørring’s Carstens featured in
all six qualifiers; a creative midfielder with
great technical ability, Denmark’s captain
is the fulcrum of her side.
Карстенс от отбора „Fortuna Hjørring“
участва във всички шест квалификации;
креативен халф с големи технически
възможности, капитанката на Дания е
опората на отбора си.

The Ajax forward, who can also play
as an attacking midfielder, has a real
nose for goal having scored 12 times
in qualifying – more than anyone else.
Нападателката на Аякс, която също
може да играе като атакуващ халф,
има истинско усещане за гола,
като се е разписала 12 пъти в
квалификациите – повече от
всяка друга състезателка.

MELISA FILIS
МЕЛИСА ФИЛИС
england

/ англия

GIA CORLEY
ГИА КОРЛИ
germany

The Arsenal midfielder scored six goals
in six qualifying appearances and fired
in 14 shots on target – testament to
her creativity and attacking instincts.
Полузащитничката на Арсенал вкара
шест гола в шест квалификационни
мача и отправи 14 удара към
противниковата врата – свидетелство
за нейната креативност и инстинкт
при атаката.
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/ холандия

Official programme

/ германия

A hard-working and versatile midfielder
who plays her club football for Bayern
München, Corley has been Germany’s
captain since Under-15 level.
Корли е трудолюбив и
многофункционален халф, играе
футбол на клубно ниво за Байерн
Мюнхен и е капитан на Германия
откакто е започнала да се състезава
в отбора до 15 години.
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BULGARIA
БЪЛГАРИЯ
group a
група

A

PREVIOUS FINAL TOURNAMENTS: 0
Предишни финални турнири 0
BEST PERFORMANCE: First qualifying round (11 times)
Най-добро представяне: Първи квалификационен кръг (11 пъти)

bulgaria / denmark / spain / portugal
bългария / дания / испания / португалия

PLAYER STATISTICS
Статистика за играчите

GO FIGURE
Представяте ли си

Date of birth
Дата на
раждане

Appearances Goals
Изиграни
Голове
мачове

Club
Клуб

08/01/2002
04/09/2002

2
2

0
0

FC NSA Sofia
PFC Lokomotiv Stara Zagora

23/06/2002
08/11/2002
19/10/2002
02/02/2002
21/05/2002
10/02/2003
03/07/2002

0
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0

Montverde Academy
PFC Lokomotiv Stara Zagora
FK Etar VT Veliko Turnovo
Rial Kovachevtsi
FC Sevlievo Ladies
FC NSA Sofia
LP Super Sport Sofia

11/12/2002
27/10/2003
06/06/2002
02/09/2002
06/08/2003
28/03/2004
05/10/2003
20/02/2003

2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

FC NSA Sofia
PFC Lokomotiv Stara Zagora
PFC Lokomotiv Stara Zagora
PFC Dunav Ruse
FC Sportika Blagoevgrad
FK Etar VT Veliko Turnovo
Rial Kovachevtsi
FC NSA Sofia

22/11/2003
25/09/2002
26/01/2004

2
2
2

0
0
1

FC Puldin Plovdiv
FC Sportika Blagoevgrad
ZFK Varna

Goalkeepers Вратари
Viktoria Dimova
Mihaela Tihova
Defenders Защитници
coach
треньор

Troyan Radulov

date of birth
дата на раждане

04/02/1974

Vivianne Bessette
Yana Dineva
Gabriela Hristova
Dea Popova
Plamena Racheva
Vanesa Stoycheva
Krasimira Veleva
Midfielders Халфове

Bulgaria’s final tournament debut
will further help the development
of the women’s Under-17 game
in the country, coach Troyan
Radulov having a pool of around
60 players from which to choose
his squad, several of whom the
coach believes have real potential.
Preparations have been under
way all season, with a series of
training camps combined with
friendly games; Radulov has been
particularly focused on player
fitness in the final build-up to the
tournament. Bulgaria have never
previously been in the elite round
of the competition – in which
their last four wins have all come
against Moldova – and Radulov’s
tactical approach is set to reflect
that, defending in numbers
behind the ball and waiting for
the opportunity to threaten on
the counterattack.
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Дебютът на България на финалния
турнир ще допринесе за развитието
на футбола за девойки до
17-годишна възраст в страната, а
треньорът Троян Радулов има около
60 играчи, от които да избере отбора
си, като за някои смята, че имат
истински потенциал. Подготовката се
провежда през целия сезон с редица
тренировъчни лагери, съчетани с
приятелски игри; Радулов е особено
фокусиран върху добрата форма на
играчите във финалната подготовка
за турнира. България никога преди
това не е участвала в елитния кръг
на състезанието, в което последните
ѝ четири победи бяха срещу
Молдова, като тактическият подход
на Радулов е настроен да отразява
това чрез защита с много играчи
и изчакване на възможността за
контраатака.

As a midfielder,
Radulov played over
350 league games
for the likes of Slavia
Sofia, Velbazhd
Kyustendil, Spartak
Varna and VidimaRakovski Sevlievo.
He has been Bulgaria’s
women’s U17s coach
since 2014.
Като полузащитник
Радулов има повече
от 350 мача за
първенство със
Славия София,
Велбъжд Кюстендил,
Спартак Варна и
Видима-Раковски
и др. Той е начело
на националния тим
за девойки до 17
години от 2015 г.
Official programme

Liya Angelova
Yoana Georgieva
Gabriela Naydenova
Aleksandra Palagacheva
Zdravka Parapunova
Simona Stoyanova
Zornitsa Todorova
Yana Yordanova
Forwards Нападатели
Kristiyana Dimitrova
Silvia Dzahelva
Dimitra Ivanova

1

This will be Bulgaria’s
debut appearance in
the final tournament.
Това ще е дебютът на
България на финалния
турнир.

2016
In 2016, Bulgaria won
a UEFA development
tournament, overcoming
the Faroe Islands,
Slovakia and Romania.
През 2016 г. България
спечели турнир на
УЕФА за развитие,
преодолявайки
Фарьорските острови,
Словакия и Румъния.

Visit uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 for the final tournament squad.
Този списък включва играчи, участвали в квалификациите.
Посетете uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 за отбора за финалния турнир.

RECENT FRIENDLY RESULTS РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ПРИЯТЕЛСКИ МАЧОВЕ
05/02/2019
03/02/2019

Bulgaria
Bulgaria

0-3
1-2

Serbia
Serbia
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DENMARK
ДАНИЯ
group a
група

A

PREVIOUS FINAL TOURNAMENTS: 2
Предишни финални турнири 2
BEST PERFORMANCE: Third place 2008, 2012
Най-добро представяне: Трето място през 2008 г., 2012 r.

bulgaria / denmark / spain / portugal
bългария / дания / испания / португалия

QUALIFYING STATISTICS
Статистика от квалификациите

GO FIGURE
Представяте ли си

3.7

Date of birth
Дата на
раждане

Appearances Goals
Изиграни
Голове
мачове

Club
Клуб

24/07/2002
20/01/2002

2
2

0
0

Team Viborg
Varde IF

09/07/2002
14/05/2002
23/11/2002
16/09/2002
02/06/2002
30/10/2002
11/02/2002
11/03/2002

6
3
3
2
2
6
5
3

0
0
0
0
1
0
0
0

Ballerup-Skovlunde Fodbold
Fortuna Hjørring
Vildbjerg SF
Team Viborg
Team Odense Q
KoldingQ
KoldingQ
FC Nordsjælland

18/01/2002
07/03/2002
07/03/2002
29/11/2002
24/05/2002
05/07/2003
08/06/2002
29/05/2002
22/09/2002
04/05/2002

6
6
6
2
6
3
4
6
5
5

1
2
0
0
3
0
0
4
1
0

Boldklubben af 1893
Fortuna Hjørring
Fortuna Hjørring
KoldingQ
Fortuna Hjørring
FC Nordsjælland
Team Odense Q
Fortuna Hjørring
Team Viborg
IF Lyseng

01/04/2002
16/12/2002

3
6

0
9

KoldingQ
Aalborg BK

Goalkeepers Вратари
Freja Rosenkrans Thisgaard
Sidse Tryk
Defenders Защитници
coach
треньор

Kristian Mørch

date of birth
дата на раждане

07/08/1987

Daniella Diaz de Jaffa
Julie Haugaard
Laura Holt
Sara Jensen
Cecilie Nielsen
Isabella Obaze
Emilie Prüsse
Sofie Tranholm
Midfielders Халфове

With a squad who won the
2018 Open Nordic Tournament,
Denmark made the most of
home advantage in the qualifying
round to beat Ukraine (4-0), the
Faroe Islands (7-1) and the Czech
Republic (3-0). Slovenia earned
a 1-1 draw in their first Elite
round fixture, but a 2-0 defeat of
Iceland followed before Denmark’s
qualification was assured in style
with a 5-0 win against Italy,
making it 22 goals scored and
two conceded. “I expect a very
even EURO,” said coach Kristian
Mørch, for whom Cornelia
Kramer scored nine goals despite
not being able to complete 90
minutes due to injury. “The key
to our success is the depth of
our squad. This is a really strong
year group who deserve to be
matched against the best teams.”
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С отбор, спечелил Открития
скандинавски турнир за 2018 г.,
Дания използва по най-добър
начин предимството да е домакин
в квалификационния кръг, за да
победи Украйна (4-0), Фарьорските
острови (7-1) и Чехия (3-0). Словения
спечели равенство с 1:1 в първия
си кръг от турнира на елита, като
последва победа над Исландия с
2:0, преди квалификацията на Дания
да беше осигурена със стил с 5:0
срещу Италия, като Дания вкара 22
и допусна 2 гола. „Очаквам много
равностойно Eвропейско първенство“,
каза треньорът Кристиан Мьорх, за
когото Корнелия Крамер вкара девет
гола, въпреки че не успя да завърши
90 минути поради контузия. „Ключът
към успеха ни е дълбочината на
отбора ни. Това е наистина силен
отбор, който заслужава да играе с
най-добрите.“

A high-school teacher
who holds a master’s
degree in sports
science, Mørch gained
his UEFA A licence
in 2014 and has
worked as assistant to
Denmark’s women’s
Under-19 side.
Мьорх е
преподавател в
гимназия, има
магистърска степен
по спортни науки,
получил е лиценз А
за УЕФА през 2014
г. и е работил като
асистент в отбора на
Дания за девойки
под 19 години.

Official programme

Sofie Bredgaard
Mathilde Carstens
Signe Carstens
Laura Høgh Faurskov
Rebekka Frost Frederiksen
Kathrine Møller Kühl
Emilie Jenrich Lajmiri
Sofie Lundgaard
Mathilde Rasmussen
Freja Storm

9

Cornelia Kramer’s nine
qualifying goals came
from only 13 attempts.
Деветте гола на
Корнелия Крамер в
квалификациите бяха
само от 13 опита.

Forwards Нападатели
Sofie Thrane Hornemann
Cornelia Kramer

Denmark scored an
average of 3.7 goals
per game in qualifying,
conceding 0.3.
В квалификациите
Дания вкара средно по
3,7 гола на мач, като
допусна 0,3.

Played one game: Malene Hjerrild Nielsen, Sofie Nielsen-Grøn, Lea Duus Madsen
This list comprises players who featured during qualifying.
Visit uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 for the final tournament squad.
Този списък включва играчи, участвали в квалификациите.
Посетете uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 за отбора за финалния турнир.

QUALIFYING RESULTS Резултати от квалификациите
Qualifying round Group 1
Квалификационен кръг Група 1
P W D L
Denmark*
3 3 0 0
Czech Republic
3 2 0 1
Ukraine
3 1 0 2
Faroe Islands
3 0 0 3

F
14
7
4
3

A
1
4
7
16

Pts
9
6
3
0

Elite round Group 6
Елитен кръг Група 6
P W D
Denmark
3 2 1
Slovenia
3 1 1
Iceland
3 1 0
Italy*
3 1 0

L
0
1
2
2

F
8
2
2
3

*Hosts / Домакини

*Hosts / Домакини

UKR 0-4 DEN, CZE 5-1 FRO, DEN 7-1 FRO,
CZE 2-0 UKR, FRO 1-4 UKR, DEN 3-0 CZE

ISL 2-1 ITA, DEN 1-1 SVN, DEN 2-0 ISL,
ITA 2-0 SVN, SVN 1-0 ISL, ITA 0-5 DEN

A Pts
1 7
3 4
4 3
7 3

17

SPAIN

ИСПАНИЯ
group a
група

A

PREVIOUS FINAL TOURNAMENTS: 9
Предишни финални турнири 9
BEST PERFORMANCE: Winners 2010, 2011, 2015, 2018
Най-добро представяне: Шампиони 2010, 2011, 2015, 2018 г.

bulgaria / denmark / spain / portugal
bългария / дания / испания / португалия

QUALIFYING STATISTICS
Статистика от квалификациите

GO FIGURE
Представяте ли си

7

Date of birth
Дата на
раждане

Appearances Goals
Изиграни
Голове
мачове

Club
Клуб

02/04/2002
26/11/2002

1
3

0
0

CDE Racing Féminas
Granada CF

20/04/2002
01/07/2002
18/02/2002
20/04/2004
17/07/2002
22/03/2003
02/06/2002

1
1
3
3
3
1
3

0
0
0
0
0
0
0

FC Barcelona
Villarreal CF
FC Barcelona
FC Barcelona
Cádiz CF
FC Barcelona
EDF Logroño

23/07/2002
18/05/2004
25/07/2002
13/08/2002
25/11/2002

3
3
3
1
3

0
0
0
0
0

Rayo Vallecano
RCD Espanyol
UD Granadilla Tenerife
Deportivo Alavés
Madrid CFF

20/08/2002
02/05/2003
11/02/2003
20/02/2002
13/11/2003

3
3
3
3
3

6
0
0
0
3

Fundacion Osasuna
Athletic Club
CDE Racing Féminas
Sporting CF Plaza de Argel
Zaragoza CFF

Goalkeepers Вратари
Lucía Güemes
María Valenzuela

Seven of Spain’s nine
elite round goals were
scored in the first half.
Седем от деветте гола
на Испания в елитния
кръг бяха отбелязани
през първото полувреме.

Defenders Защитници
coach
треньор

Toña Is

date of birth
дата на раждане

13/06/1966

Alba Fernández
Nerea Fernández
Jana Fernandez
Esther Laborde
Teresa Mérida
Ariadna Mingueza
Ana Tejada
Midfielders Халфове

Spain claimed their fourth title
at this level last year in Lithuania
and cruised into another final
tournament this time round thanks
to wins against Slovakia (5-0 – Sara
Carrillo scoring a hat-trick), Sweden
(1-0) and Poland (3-0), scoring
nine goals without conceding and
fielding a side that boasted eight
members of the squad that won
last year’s FIFA U-17 Women’s
World Cup. Spain have reached the
final in each of the last five years,
and that experience proved vital
in the decisive qualifier against
Poland as they booked their place
with a 3-0 win. “The girls competed
really well; they were brilliant and
we’ve got through,” coach Toña
Is said. “We can’t wait for the
tournament. It’s my fourth finals
in four years and I’m delighted
because we’re achieving our
objectives with this side.”
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Испания спечели четвъртата си
титла на този етап миналата година
в Литва и достигна лесно до още
един финален турнир, този път
благодарение на победите срещу
Словакия (5:0 – Сара Карийо вкара
хеттрик), Швеция (1:0) и Полша
(3:0), вкарайки девет гола, без да
допусне нито един и с отбор с осем
играчи, спечелили миналогодишното
Световно първенство на ФИФА за
девойки под 17 години. Този опит се
оказа жизненоважен в решаващия
квалификационен мач срещу Полша,
тъй като Испания, която достигна
до финала през всяка от последните
пет години, запази своето място, а
треньорът Тоня каза: „Момичетата
се състезаваха много добре, бяха
брилянтни и се класирахме. Очакваме
турнира с нетърпение. Това е
четвъртият ми финал за четири години
и съм доволна, понеже с този отбор
постигаме целите си.“

A former Spanish
international who has
built a huge reputation
in the women’s game,
Is guided Spain to
world and European
titles in 2018.
Ис е бившa испанскa
националка,
изградилa силна
репутация в женския
футбол, като
изведе Испания
до световната и
европейска титла
през 2018 г.

Eva Alonso
Júlia Bartel
Paola Hernández
Emma Martín
Isabel Palá
Forwards Нападатели
Sara Carrillo
Ane Elexpuru Añorga
María José Gutiérrez
Asun Martínez
Salma Paralluelo

2

This list comprises players who featured during qualifying.
Visit uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 for the final tournament squad.
Този списък включва играчи, участвали в квалификациите.
Посетете uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 за отбора за финалния турнир.

QUALIFYING RESULTS Резултати от квалификациите
Qualifying round
Квалификационен кръг

Spain received a
bye to the elite round
Испания се класира директно
за елитния кръг

Elite round Group 3
Елитен кръг Група 3
P W D
Spain
3 3 0
Poland
3 2 0
Sweden*
3 1 0
Slovakia
3 0 0

L
0
1
2
3

F
9
3
1
0

A Pts
0 9
3 6
3 3
7 0

*Hosts / Домакини

SWE 0-2 POL, ESP 5-0 SVK, POL 1-0 SVK,
ESP 1-0 SWE, SVK 0-1 SWE, POL 0-3 ESP

Official programme

Spain’s nine goals were
scored by two players:
Sara Carrillo (six) and
Salma Paralluelo (three).
Деветте гола на
Испания бяха
отбелязани от две
състезателки: Сара
Карийо (шест) и Салма
Паралуело (три).
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PORTUGAL
ПОРТУГАЛИЯ
group a
група

A

PREVIOUS FINAL TOURNAMENTS: 1
Предишни финални турнири 1
BEST PERFORMANCE: Group stage 2014
Най-добро представяне: Групов етап 2014 г.

bulgaria / denmark / spain / portugal
bългария / дания / испания / португалия

QUALIFYING STATISTICS
Статистика от квалификациите

GO FIGURE
Представяте ли си

11-0

Date of birth
Дата на
раждане

Appearances Goals
Изиграни
Голове
мачове

Club
Клуб

22/08/2002
25/09/2003

2
4

0
0

SC Braga
Ribeirão 1968 FC

27/11/2003
29/04/2003
17/09/2003

5
6
4

0
0
0

SL Benfica
Sporting Clube de Portugal
SC Braga

21/04/2003
03/07/2002
02/05/2003
06/08/2002
08/06/2002
15/01/2002
11/01/2002
06/09/2003
12/05/2003
17/11/2002
07/08/2002

5
6
5
3
6
3
1
1
5
6
6

0
3
0
1
2
0
0
0
0
5
1

Lusitano FC
Arsenal WFC
Lusitano FC
Sporting Clube de Portugal
Sporting Clube de Portugal
Sporting Clube de Portugal
Estoril Praia
GDC A-dos-Francos
SC Castêlo da Maia
SL Benfica
SC Braga

10/08/2002
29/12/2002
24/12/2002
03/01/2002
23/12/2003
12/12/2002

1
1
1
6
6
6

0
0
0
2
7
2

Sporting Clube de Portugal
Sporting Clube de Portugal
Estoril Praia
UR Cadima
SC Porto
SL Benfica

Goalkeepers Вратари
Luísa Pinheiro
Adriana Rocha
Defenders Защитници
coach
треньор

José Paisana

date of birth
дата на раждане

15/01/1961

Portugal’s sole previous finals
appearance came in England in
2014, but José Paisana’s side were
impressive as they secured their
return, despite being pipped to
first place in their qualifying round
section by Belgium. That 2-1
defeat was the only one of their
six qualifiers the Portuguese failed
to win, an early goal from SL
Benfica forward Lara Pintassilgo
proving enough to defeat France
and clinch a finals spot in their
last fixture. “This is a fantastic,
talented group of players who
believed this was possible, and
we have to enjoy it,” said Paisana.
“The players will have the chance
to play at a very high-level
tournament, which will in turn
allow them to grow and be better
in the future.”
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Единственият предишен финал на
Португалия беше в Англия през
2014 г., но при осигуряването на
завръщането си отборът на Хосе
Пайсана беше впечатляващ, въпреки
че беше изместен от първото
място в квалификационния си
кръг от Белгия. Това поражение с
2:1 беше единственият от шестте
им квалификационни мача, който
португалците не успяха да спечелят, а
ранен гол на нападателката на Бенфика
Лара Пинтасилго се оказа достатъчен
за победа над Франция и спечелването
на място на финалите в последната
им среща. „Това е една фантастична,
талантлива група от играчи, които
вярваха, че това е възможно, и трябва
да сме радостни“, каза Пайсана.
„Играчите ще имат възможност да се
състезават на турнир на много високо
ниво, което от своя страна ще им
позволи да се развиват и да подобрят
играта си в бъдеще.“

Starting out at SL
Benfica, Paisana spent
13 years working with
the club’s academy
and later their B team,
eventually joining the
Portuguese Football
Federation in 2012.
Пайсана започна
в Бенфика, като
прекара 13 години,
работейки в
академията на клуба,
а по-късно и в „Б“
отбора, като накрая
се присъедини
към Португалската
футболна федерация
през 2012 г.

Official programme

Ana Assucena
Alícia Correia
Inês Oliveira
Midfielders Халфове
Maria Alagoa
Ana Albuquerque
Joana Caiado
Marta Ferreira
Andreia Jacinto
Bárbara Lopes
Inês Matos
Cláudia Mendinhas
Maria Miller
Francisca Nazareth
Sofia Silva

Portugal’s 11-0
win against Andorra
equalled their record
victory at this level,
against Georgia in
September 2017.
Победата с 11:0
срещу Андора
изравни рекорда им с
победата на този етап
срещу Грузия през
септември 2017 г.

Forwards Нападатели
Nicole Araújo
Vera Cid
Débora Esteves
Luana Marques
Maria Negrão
Lara Pintassilgo

This list comprises players who featured during qualifying.
Visit uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 for the final tournament squad.
Този списък включва играчи, участвали в квалификациите.
Посетете uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 за отбора за финалния турнир.

QUALIFYING RESULTS Резултати от квалификациите
Qualifying round Group 6
Квалификационен кръг Група 6
P W D L
Belgium
3 3 0 0
Portugal*
3 2 0 1
Turkey
3 1 0 2
Andorra
3 0 0 3

F
13
15
4
0

A
1
3
6
22

Pts
9
6
3
0

Elite round Group 5
Елитен кръг Група 5
P W D
Portugal*
3 3 0
France
3 2 0
Czech Republic
3 1 0
Northern Ireland
3 0 0

L
0
1
2
3

F A
8 0
7 1
2 4
1 13

*Hosts / Домакини

*Hosts / Домакини

BEL 8-0 AND, TUR 1-3 POR, BEL 3-0 TUR,
POR 11-0 AND, POR 1-2 BEL, AND 0-3 TUR

FRA 5-0 NIR, CZE 0-1 POR, FRA 2-0 CZE,
POR 6-0 NIR, NIR 1-2 CZE, POR 1-0 FRA

Pts
9
6
3
0

4

Maria Negrão became
the first Portuguese
player to score four
goals in a WU17 EURO
game with her haul
against Andorra.
С головете си
срещу Андора,
Мария Неграо стана
първата португалска
състезателка,
отбелязала четири гола
в мач на европейско
първенство за девойки
под 17 години.
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VENUES AND MATCH SCHEDULE
СТАДИОНИ И ПРОГРАМА НА ТУРНИРА

#WU17EURO
GROUP STAGE Групов етап

GROUP A / Група А

SUNDAY 5 MAY НЕДЕЛЯ, 5 МАЙ

11:30 Kaliakra „Калиакра“

Austria

14:00 Druzhba „Дружба“

Bulgaria

Portugal

14:00 Albena 1 „Албена 1“

England

Germany

16:30 Kaliakra „Калиакра“

Spain

Netherlands

Denmark

BULGARIA
БЪЛГАРИЯ

DENMARK
ДАНИЯ

WEDNESDAY 8 MAY СРЯДА, 8 МАЙ

11:30 Druzhba „Дружба“

Bulgaria

14:00 Kaliakra „Калиакра“

Germany

14:00 Albena 1 „Албена 1“

Denmark

Portugal

Austria

England

16:30 Druzhba „Дружба“

Spain
Netherlands

SATURDAY 11 MAY СЪБОТА, 11 МАЙ
11:30 Albena 1 „Албена 1

Portugal

Spain

11:30 Druzhba „Дружба“

Denmark

Bulgaria

Germany

Austria

16:30 Albena 1 „Албена 1“
16:30 Kaliakra „Калиакра“

Netherlands

England

SEMI-FINALS / Полуфинали

ALBENA 1

DRUZHBA
„ДРУЖБА“

АЛБЕНА 1

Албена
Капацитет: 3000
Местен клуб: няма
Стадионът е част от спортен комплекс в морския
курорт Албена, като в него са се организирали
приятелски срещи на клуба и на международно
ниво в продължение на повече от две
десетилетия, включително поредица от минитурнири на УЕФА, като на стадиона е извършена
значителна реконструкция за финалите.
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14:00 Druzhba

Dobrich
Добрич
Tournament capacity: Капацитет: 3,000
Home club: Местен клуб: PFC Dobrudzha Dobrich

АВСТРИЯ

ENGLAND

ХОЛАНДИЯ

FINAL / Финал

v

All times are local
times (CET +1)
Всички часове са местно
време (cet +1) (CET +1)

Players are eligible to play in this competition if they were born between 1 January 2002 and
31 December 2004. Matches now last 90 minutes, and teams are permitted to make up to five
substitutions, using a maximum of three stoppages in play. If a semi-final or the final is drawn
at the end of 90 minutes of normal time, the winner will be determined by a penalty shoot-out.
На това първенство имат право да играят играчи, родени между 1 януари 2002 г. и 31
декември 2004 г. Мачовете продължават 90 минути, а отборите имат право да направят до
пет смени, като използват максимум три спирания на играта. Ако в края на 90-те минути от
редовното време резултатът в полуфинал или във финала е равен, победителят ще бъде
определен с дузпи.

TOBACCO-FREE
TOURNAMENT
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
НА ТУРНИРА Е
ЗАБРАНЕНО

Official programme

AUSTRIA

NETHERLANDS

„Албена 1“

Kavarna
Каварна
Tournament capacity: Капацитет: 3,000
Home club: Местен клуб: PFC Kaliakra Kavarna

GROUP B / Група Б

v

„Калиакра“

14:00 Albena 1

„КАЛИАКРА“

ПОРТУГАЛИЯ

АНГЛИЯ

18:30 Kaliakra

FRIDAY 17 MAY ПЕТЪК, 17 МАЙ

KALIAKRA

PORTUGAL

ГЕРМАНИЯ

v

„Дружба“

ИСПАНИЯ

GERMANY

TUESDAY 14 MAY ВТОРНИК, 14 МАЙ

Albena
Tournament capacity: 3,000
Home club: none
Part of a sport complex in the seaside resort
of Albena, the stadium has staged friendly
competitions at club and international level for
more than two decades, as well as a series of
UEFA mini-tournaments, and has undergone
major redevelopment for the finals.

SPAIN

A no-smoking policy is in operation across all internal and
external areas of each venue. Please respect the no-smoking
policy and enjoy the games.
Политиката за забрана на тютюнопушенето е в сила във
всички вътрешни и външни зони на всяко местоположение.
Моля, спазвайте политиката за забрана на тютюнопушенето
и се наслаждавайте на мачовете.
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SHARING THE KNOWLEDGE
Troyan Radulov will head into the Women’s
Under-17 EURO having benefited from UEFA’s
Legacy Programme in the lead-up to the
tournament. The mentoring initiative paired
the Bulgaria boss with Kaan Kahraman, and
the youth coach for FC Basel 1893 provided
regular guidance during the host team’s
preparations, both in person and from afar.
“He’s come here on several occasions and
helped a lot with methodology,” says Radulov.
“We constantly stay in touch and exchange
information, and I’ve received a lot of advice
from him. I’m really grateful and it’s been
important for my personal development and
the development of women’s football here.”

‘GIVE
EVERYTHING’
„ДА ДАДЕМ ВСИЧКО ОТ
СЕБЕ СИ“

BULGARIA COACH TROYAN RADULOV
IS HOPING HIS INEXPERIENCED SIDE
CAN TAKE ADVANTAGE OF BEING
FINALS HOSTS

Треньорът на България Трoян
Радулов се надява неопитният му
отбор да може да се възползва
от възможността си като домакин
на финалите

Troyan Radulov has
been in charge of
Bulgaria’s WU17
team since 2015
Троян Радулов е
треньор на отбора
на България за
девойки до 17
години от 2015 г.

How important is it to the development of
women’s football in Bulgaria to be hosting
this tournament?
For me, it’s a great honour to participate in
this tournament as national team coach. When
I started working in women’s football, there
were just a few dozen girls willing to play; now
there are more than 3,000. The fact that we
were chosen to host the finals means a lot. It’s
a reward for the hard work we’ve all put in to
develop the game.
What are your objectives?
We know this tournament will be very tough for
us. We have girls who were born in 2004, and this
tournament is for players born in 2002. We’ll be
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forced to be more defensive and wait for chances
on the break. That’s the reality. Our objective
is to give our best, to give everything. The
opposition will be of a very high quality and we
cannot outplay them. We must be wise on the
pitch and stay focused.
How were your team’s preparations?
We began with a pool of around 60 players
before I chose my squad. There’s a lot of quality
and talent, but the problem for us is the fitness
and physical condition of the players. We had
several ten-day camps, and I think they helped us
a lot. We combined those with friendly games. It’s
very hard to find opponents, but we managed to
play twice against Serbia, who are really strong.

How much can the players learn from a
tournament like this?
This tournament is a great opportunity. For
me, they should use this chance to shine, to be
noticed, to earn a scholarship and go to university
abroad and develop their game. Tournaments like
this are a tremendous experience. I’m sure all the
players will rise to the occasion. This is a great
opportunity to test themselves against the very
best in Europe.
What advice will you give them ahead of the
opening game?
That they have to enjoy the matches. This a great
chance for all of us and the players need to seize
it. If they give their best, we will all be delighted.
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СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ
Радулов ще започне Европейското
първенство на УЕФА за девойки до 17
години, след като се е възползвал от
Програмата Legacy на УЕФА преди турнира.
Инициативата за наставничеството събра
в екип треньорът на България с Каан
Караман, като треньорът на младежкия
отбор на ФК Базел 1893 предоставяше
редовни насоки по време на подготовката
на отбора домакин, както лично, така и
дистанционно. „Той дойде тук няколко
пъти и много ни помогна с методологията“,
каза Радулов. „Непрекъснато поддържаме
връзка и обменяме информация, като
получих от него много съвети. Наистина
съм благодарен и това беше важно за
личното ми развитие и развитието на
женския футбол тук.“

Колко важно е за развитието на женския
футбол в България този турнир да се
провежда във Вашата страна?
За мен е голяма чест да участвам в този турнир
като национален селекционер. Когато започнах
работа в женския футбол, имаше само няколко
десетки момичета, желаещи да играят; сега има
повече от 3000. Фактът, че бяхме избрани да
сме домакин на финалите означава много. Това
е награда за усилената работа, която всички ние
положихме, за да развием играта.
Какви са целите Ви?
Знаем, че този турнир ще е много труден за нас.
В момента има момичета, родени през 2004 г., а
този турнир е за играчи, родени през 2002 г. Ще
бъдем принудени да играем по-дефанзивно и да
изчакваме шансовете си при контраатаки. Това
е реалността. Целта ни е да дадем най-доброто,
да дадем всичко от себе си. Другите отбори ще
са на много високо ниво и няма да можем да ги
надиграем. Трябва да сме мъдри на терена и да
останем фокусирани.
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The official channel for European football
From the UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League,
UEFA Europa League and UEFA EURO 2020, to youth football
and futsal, UEFA.com has the European game covered.

Radulov is leading his team into their first tournament at this level
Радулов води своя отбор в първия му турнир на такова ниво

Каква беше подготовката на екипа Ви?
Започнахме с група от около 60 играчи,
преди да избера отбора. Има много качество
и талант, но проблемът за нас е доброто
здраве и физическото състояние на играчите.
Имахме няколко десетдневни лагера и мисля,
че те ни помогнаха много. Съчетахме ги и с
приятелски срещи. Много е трудно да се намерят
противници, но успяхме да изиграем два мача
срещу Сърбия, които са наистина силен отбор.
Колко могат да научат играчите от турнир
като този?
Този турнир е чудесна възможност. Според мен
те трябва да използват този шанс да блеснат,
да бъдат забелязани, да спечелят стипендия,
да отидат в университет в чужбина и развиват
своята игра. Турнири като този са страхотен опит.
Сигурен съм, че всички играчи ще се справят
добре. Това е една чудесна възможност да се
пробват срещу най-добрите в Европа.
Какъв съвет ще им дадете преди първия мач?
Това, че трябва да се насладят на мачовете. Това
е чудесна възможност за всички нас и играчите
трябва да я използват. Ако те дадат най-доброто
от себе си, всички ние ще сме радостни.
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Follow UEFA.com on Facebook and Twitter
or download the UEFA.com app.

AUSTRIA
АВСТРИЯ
group b
група

Б

PREVIOUS FINAL TOURNAMENTS: 1
Предишни финални турнири 1
BEST PERFORMANCE: Group stage 2014
Най-добро представяне: Групов етап 2014 г.

austria / germany / england / netherlands
австрия / германия / англия / холандия

QUALIFYING STATISTICS
Статистика от квалификациите

GO FIGURE
Представяте ли си

50

Date of birth
Дата на
раждане

Appearances Goals
Изиграни
Голове
мачове

Club
Клуб

24/05/2002
02/12/2002

6
1

0
0

SKN St. Pölten Frauen
SV Neulengbach

29/06/2002
20/11/2003
02/05/2003
14/06/2002
07/03/2002

5
3
6
6
2

1
0
1
0
0

SKN St. Pölten Frauen
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
FC Dornbirn 1913
SV Neulengbach

14/03/2003
01/04/2003
06/12/2002
22/12/2003
29/04/2002
11/02/2002
05/11/2003
26/07/2002
25/07/2002

6
3
6
6
2
1
6
6
4

0
0
0
2
0
0
1
6
2

First Vienna FC
SKN St. Pölten Frauen
FC Wacker Innsbruck
FFC Vorderland
FC Bergheim
SG USC Landhaus Austria Wien
SV Rottenmann
SKN St. Pölten Frauen
WSG Wattens

05/10/2002
24/01/2002
12/04/2003
12/08/2003
03/01/2002

6
3
3
6
6

0
0
0
4
3

SKN St. Pölten Frauen
FC Bergheim
Wolfsberger AC
FC Wacker Innsbruck
FC Bergheim

Goalkeepers Вратари
Kristin Krammer
Celine Leitner
Defenders Защитници

date of birth

Michela Croatto
Katja Maria Dorn
Julia Magerl
Leonie Salzgeber
Viktoria Sommer

дата на раждане

Midfielders Халфове

coach
треньор

Markus Hackl

06/10/1977

Having bowed out of the 2014
edition after the group stage,
Austria qualified for their second
finals appearance in dramatic
circumstances, their prospects
looking bleak when Belgium took
a 2-0 lead in their final qualifier.
However, spurred by Annabel
Schasching’s strike on the stroke
of half-time, Austria turned it
round in style, scoring three
further goals in the second period
to claim a decisive 4-2 victory.
“I’m very proud,” said coach
Markus Hackl, whose side have
benefited from time together at
the National Centre for Women’s
Football in St. Polten. “Schasching’s
goal was tremendously important;
it meant we were able to keep
faith. My girls kept pushing until
the end and never stopped
believing. I can’t describe it, it
still feels surreal.”
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След като отпадна от турнира през
2014 г. след груповата фаза, Австрия
се класира за втория си финал
при драматични обстоятелства.
Перспективите на на отбора изглеждаха
мрачни, когато Белгия поведе с 2:0
в последния им квалификационен
мач. Все пак, мотивирани от гола
на Анабел Шашинг точно преди
полувремето, Австрия обърна мача със
стил, отбелязвайки още три гола през
второто полувреме, за да постигне
решителна победа с 4:2. „Много съм
горд“, каза треньорът Маркус Хакел,
чийто отбор се възползва от времето,
прекарано заедно в Националния
център за женски футбол в Сейнт
Полтен. „Голът на Шашинг беше
изключително важен: благодарение на
него успяхме да запазим вяра. Моите
момичета продължиха да се борят до
края и никога не спряха да вярват в
победата. Не мога да го опиша, все
още ми се струва нереално.“

Hackl is widely known
as a football professor
– both for his cerebral
approach to the
game and because
he holds a PhD in
sports science.
Хакел е широко
известен като
професор по футбол
– както със своя
мисловен подход
към играта, така
и с това, че има
докторска степен
по спортни науки.
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Livia Brunmair
Lara Felix
Valentina Kröll
Patricia Pfanner
Cecilija Rados
Sara Rankovic
Ines Gabriela Sarac
Annabel Schasching
Laura Wurzer
Forwards Нападатели
Christina Edlinger
Sophie Hillebrand
Vanessa Kraker
Lilli Purtscheller
Katja Wienerroither

Annabel Schasching
had a hand in 50% of
Austria’s 20 qualifying
goals, scoring six herself
with four assists.
Анабел Шашинг имаше
участие в 50% от
20-те гола на Австрия
в квалификациите,
като сама вкара шест
и направи четири
асистенции.

0

Austria did not concede
a single second-half goal
during their six qualifiers.
Австрия не допусна
нито един гол през
второто полувреме по
време на шестте си
квалификационни мача.

This list comprises players who featured during qualifying.
Visit uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 for the final tournament squad.
Този списък включва играчи, участвали в квалификациите.
Посетете uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 за отбора за финалния турнир.

QUALIFYING RESULTS Резултати от квалификациите
Qualifying round Group 8
Translation
P W
Austria
3 3
Slovenia
3 1
Belarus
3 1
Estonia*
3 1

D
0
0
0
0

L F A Pts
0 12 0 9
2 3 5 3
2 2 4 3
2 1 9 3

Elite round Group 7
Елитен кръг Група 7
P W D
Austria*
3 2 1
Belgium
3 2 0
Finland
3 1 1
Wales
3 0 0

L
0
1
1
3

F A
8 3
7 4
6 2
0 12

*Hosts / Домакини

*Hosts / Домакини

SVN 3-0 BLR, AUT 7-0 EST, AUT 4-0 SVN,
BLR 2-0 EST, EST 1-0 SVN, BLR 0-1 AUT

FIN 1-1 AUT, BEL 4-0 WAL, BEL 1-0 FIN,
AUT 3-0 WAL, WAL 0-5 FIN, AUT 4-2 BEL

Pts
7
6
4
0
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GERMANY
ГЕРМАНИЯ
group b
група

Б

PREVIOUS FINAL TOURNAMENTS: 10
Предишни финални турнири 10
BEST PERFORMANCE: Winners 2008, 2009, 2012, 2014, 2016, 2017
Най-добро представяне: Шампиони 2008, 2009, 2012, 2014, 2016 и 2017 г.

austria / germany / england / netherlands
австрия / германия / англия / холандия

QUALIFYING STATISTICS
Статистика от квалификациите

GO FIGURE
Представяте ли си

Date of birth
Дата на
раждане

Appearances Goals
Изиграни
Голове
мачове

Club
Клуб

13/06/2003
21/02/2002

1
3

0
0

TSG 1899 Hoffenheim
1. FC Köln

05/05/2002
16/10/2002
28/01/2002
29/11/2002
26/03/2002
09/05/2002
31/01/2002
23/04/2002

3
3
1
1
3
3
3
1

0
1
0
0
0
1
0
0

FC Bayern München
TSG 1899 Hoffenheim
SC Freiburg
1. FC Saarbrücken
VfL Wolfsburg
FC Bayern München
1. FFC Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim

20/05/2002
29/04/2002
04/08/2002
21/07/2002
01/11/2003
20/01/2002
10/02/2002
20/11/2002

3
3
2
3
3
1
3
3

0
0
1
0
1
0
3
2

FC Bayern München
SC Wiedenbrück
FSV Gütersloh 2009
1. FFC Turbine Potsdam
SpVg 20 Brakel
FC Bayern München
1. FFC Turbine Potsdam
Magdeburger FFC

12/06/2003
31/05/2002

3
2

2
0

VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg

Goalkeepers Вратари
Laura-Johanna Dick
Pauline Carlotta Nelles
Defenders Защитници
coach
треньор

Ulrike Ballweg

date of birth
дата на раждане

17/09/1965

Emilie Bernhardt
Jule Brand
Victoria Ezebinyuo
Milena Fischer
Samantha Kühne
Julia Pollak
Madeleine Steck
Donata Von Achten
Midfielders Халфове

After winning all three matches in
the elite round, Germany appear
well equipped to challenge for the
title in Bulgaria, but coach Ulrike
Ballweg is refusing to look too
far ahead, saying: “There are
several things we need to improve.”
Her side scored 11 goals against
Norway, Scotland and the Republic
of Ireland, conceding none, and as
always Germany feel meticulous
preparation is the key to success.
“Our full focus is on the first match.
We need a good start and want
to perform at the highest level in
every match,” explained Ballweg,
whose side is heavily based around
players from VfL Wolfsburg and
FC Bayern München. The core
of the team seems settled, with
players like Emilie Bernhardt,
Sophie Weidauer and Gia Corley
boasting considerable experience
for their age.
30

След като спечели всичките си
три мача в елитния кръг, Германия
изглежда добре подготвена да
се бори за титлата в България, но
треньорът Улрике Балвег отказва да
гледа прекалено напред, като каза:
„Има няколко неща, които трябва да
подобрим“. Отборът ѝ отбеляза 11
гола срещу Норвегия, Шотландия и
Република Ирландия, като не допусна
нито един, и както винаги Германия
счита, че прецизната подготовка
е ключът към успеха. „Пълният ни
фокус е върху първия мач. Нуждаем
се от добър старт и искаме да
играем на най-високо ниво във всеки
мач“, обясни Балвег, чийто отбор е
съставен основно от играчи на ВфЛ
Волфсбург и ФК Байерн Мюнхен.
Ядрото на отбора изглежда решено
- играчи като Емили Бернхарт,
Софи Вайдауер и Гиа Корли имат
значителен опит за възрастта си.

First coached a youth
team when she was
17. Long-time assistant
of senior coach
Silvia Neid, winning
two UEFA Women’s
EURO titles, the FIFA
Women’s World Cup
and the Olympics.
За пръв път
тренира младежки
отбор, когато е
на 17 години.
Дългогодишна
асистентка на
старши треньорката
Силвия Нейд,
като е спечелила
две европейски
първенства на УЕФА
за жени, Световното
първенство на ФИФА
и Олимпийските игри.
Official programme

Gia Corley
Lisanne Gräwe
Gentiana Fetaj
Marleen Rohde
Carlotta Wamser
Leonie Weber
Sophie Weidauer
Nicole Woldmann

8

Eight players featured in
qualifying having been
part of last year’s FIFA
U-17 Women’s World
Cup squad.
Осем играчи участваха
в квалификациите
като част от
миналогодишния
отбор за Световното
първенство на ФИФА
за девойки под 17
години.

Forwards Нападатели
Natasha Kowalski
Livinia Seifert

17

This list comprises players who featured during qualifying.
Visit uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 for the final tournament squad.
Този списък включва играчи, участвали в квалификациите.
Посетете uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 за отбора за финалния турнир.

QUALIFYING RESULTS Резултати от квалификациите
Qualifying round
Квалификационен кръг

Germany received a
bye to the elite round
Германия се класира директно
за елитния кръг

Elite round Group 4
Елитен кръг Група 4
P W D
Germany
3 3 0
Republic of Ireland 3 1 1
Norway
3 1 1
Scotland*
3 0 0

L F A Pts
0 11 0 9
1 2 3 4
1 2 5 4
3 0 7 0

*Hosts / Домакини

GER 5-0 SCO, IRL 1-1 NOR, GER 2-0 IRL,
NOR 1-0 SCO, SCO 0-1 IRL, NOR 0-4 GER

Ulrike Ballweg has been
a coach at the German
Football Association
for 17 years.
Улрике Балвег е
треньорка в Немската
футболна асоциация
от 17 години.
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ENGLAND
АНГЛИЯ
group b
група

Б

PREVIOUS FINAL TOURNAMENTS: 6
Предишни финални турнири 6
BEST PERFORMANCE: Third place 2016
Най-добро представяне: Трето място през 2016 г.

austria / germany / england / netherlands
австрия / германия / англия / холандия

QUALIFYING STATISTICS
Статистика от квалификациите

GO FIGURE
Представяте ли си

Date of birth
Дата на
раждане

Appearances Goals
Изиграни
Голове
мачове

Club
Клуб

28/02/2002
05/11/2002

2
6

0
0

Manchester City WFC
Brighton & Hove Albion WFC

25/03/2002
18/07/2002
12/06/2002
06/01/2002
18/04/2002
23/09/2002
13/09/2002

3
5
4
2
6
3
3

0
0
1
0
0
0
0

Chelsea FC Women
Reading FC Women
Brighton & Hove Albion WFC
Leicester City WFC
Brighton & Hove Albion WFC
Southampton FC
Arsenal WFC

30/07/2002
09/01/2002
15/04/2002
10/11/2002
20/01/2002
18/01/2002

6
6
6
3
3
2

6
0
3
0
1
0

Arsenal WFC
Chelsea FC Women
Arsenal WFC
Bristol City WFC
Manchester United WFC
Manchester City WFC

09/02/2002
21/12/2002
29/03/2002
02/12/2002
12/02/2002
08/08/2002
22/09/2002
01/11/2002

3
3
4
5
3
6
5
2

3
2
2
0
0
3
4
1

Middlesbrough WFC
Derby County LFC
Reading FC Women
York City LFC
Reading FC Women
Bristol City WFC
Manchester United WFC
Southampton FC

Goalkeepers Вратари
Emma Bradley
Emily Orman
Defenders Защитници
coach
треньор

Gemma Grainger

date of birth
дата на раждане

17/07/1982

Maisy Barker
Mia Cruickshank
Eleanor Hack
Lucy Johnson
Maya Le Tissier
Ella Morris
Gracie Pearse
Midfielders Халфове

The only team to win all six
qualifying fixtures without conceding
a goal, England continued their
impressive record in this competition,
reaching a sixth successive finals.
Coach Gemma Grainger made full
use of her squad throughout the
two qualifying rounds, which brought
big wins against Moldova, Azerbaijan
and Georgia before a place in the
finals was secured thanks to a 2-0
defeat of Greece. “Our expectations
and ambitions for the finals are to
play as many games as possible, as
well as giving our players experiences
to ensure we best prepare them for
the long-term goal of producing
players to represent and win with
the senior team,” Grainger said.

32

Единственият отбор, спечелил всички
шест квалификационни срещи без
да допусне гол, Англия продължи
с впечатляващото си представяне
в това състезание, достигайки до
шести поредни финали. Треньорът
Джема Грейнджър се възползва
максимално от отбора си през
двата квалификационни кръга,
които донесоха изразителни победи
срещу Молдова, Азербайджан и
Грузия, преди да си осигури място
във финалите благодарение на
победа с 2:0 над Гърция. „Нашите
очаквания и амбиции за финалите са
да играем колкото се може повече
мачове, както и да даваме опит на
нашите играчи, за да сме сигурни,
че ще ги подготвим най-добре за
дългосрочната цел за създаване на
играчи, които да представляват и
да печелят с основния отбор“, каза
Грейнджър.

Grainger joined the
Football Association
in 2007 and has since
worked across a range
of age-group sides
as well as part of the
senior staff, gaining
her UEFA Pro Licence
in 2016.
Грейнджър се
присъедини
към Футболната
асоциация през
2007 г. и оттогава
е работила с
отбори от редица
възрастови групи,
както и като част от
старшия персонал,
като придоби своя
професионален
лиценз от УЕФА през
2016 г.
Official programme

Melisa Filis
Charlotte Fleming
Ruby Grant
Ellen Jones
Rebecca May
Blue Wilson

England’s 28 qualifying
goals were scored by
ten different players.
28-те гола на Англия в
квалификациите бяха
отбелязани от десет
различни играчи.

23

Twenty-three players
featured for the Young
Lionesses in qualifying.
По време на
квалификациите
двадесет и три
състезателки участваха
за „Младите лъвици“.

Forwards Нападатели
Eleanor Dale
Isobel Goodwin
Emma Harries
Keri Matthews
Sophie Quirk
Katie Robinson
Francesca Stables
Alisha Ware

10

This list comprises players who featured during qualifying.
Visit uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 for the final tournament squad.
Този списък включва играчи, участвали в квалификациите.
Посетете uefaprogrammes.com/programme/wu17-2019 за отбора за финалния турнир.

QUALIFYING RESULTS Резултати от квалификациите
Qualifying round Group 5
Квалификационен кръг Група 5
P W D L
England
3 3 0 0
Iceland
3 2 0 1
Azerbaijan
3 0 1 2
Moldova*
3 0 1 2

F
15
7
1
1

A
0
2
9
13

Pts
9
6
1
1

Elite round Group 1
Елитен кръг Група 1
P W D
England
3 3 0
Hungary*
3 1 1
Greece
3 1 1
Georgia
3 0 0

L F A
0 13 0
1 5 4
1 4 3
3 0 15

*Hosts / Домакини

*Hosts / Домакини

AZE 0-1 ISL, ENG 6-0 MDA, ISL 6-0 MDA,
ENG 7-0 AZE, MDA 1-1 AZE, ISL 0-2 ENG

ENG 8-0 GEO, HUN 1-1 GRE, ENG 3-0 HUN,
GRE 3-0 GEO, GEO 0-4 HUN, GRE 0-2 ENG

Pts
9
4
4
0

33

NETHERLANDS
ХОЛАНДИЯ
group b
група

Б

PREVIOUS FINAL TOURNAMENTS: 3
Предишни финални турнири 3
BEST PERFORMANCE: Semi-finals 2010, 2017
Най-добро представяне: Полуфинали 2010 г., 2017 г.

austria / germany / england / netherlands
австрия / германия / англия / холандия

QUALIFYING STATISTICS
Статистика от квалификациите

GO FIGURE
Представяте ли си

Date of birth
Дата на
раждане

Appearances
Изиграни
мачове

Goals
Голове

Club
Клуб

23/07/2002
22/06/2002

2
4

0
0

KNVB Talententeam Zuid
AFC Ajax

11/01/2002
29/07/2002
09/07/2002
25/02/2002
06/01/2002
11/05/2002
28/01/2002

6
3
5
1
3
2
6

0
0
3
0
0
0
0

PEC Zwolle
VVIJ
NVC Naarden
AFC Ajax
VfL Borussia Mönchengladbach
KNVB Talententeam Zuid
AFC Ajax

27/07/2002
18/07/2002
29/04/2003
30/03/2002
28/05/2002

6
3
2
2
5

3
1
1
1
0

KNVB Talententeam Zuid
FC Twente
KNVB Talententeam Zuid
AFC Ajax
AFC Ajax

19/02/2002
28/07/2003
24/06/2002
15/11/2002
14/09/2002
06/08/2002
08/05/2002

6
6
6
1
5
6
6

3
5
2
0
2
2
12

ADO Den Haag
FC Binnenmaas
PEC Zwolle
VV Alkmaar
KNVB Talententeam Zuid
FC Twente
AFC Ajax

Goalkeepers Вратари
Lisan Alkemade
Claire Dinkla
Defenders Защитници
coach
треньор

Robert De Pauw

date of birth
дата на раждане

24/07/1981

Marit Auée
Zaina Bouzerrade
Justine Brandau
Zennade Zwart
Kim Everaerts
Rkia Mazrouâï
Samantha van Diemen
Midfielders Халфове

The Netherlands stormed through
by scoring 35 goals – seven
more than any other side – and
conceding only one. A large share
of those goals came in a 16-0
victory against Georgia in their
opening fixture – Nikita Tromp
contributing six – although there
were also big wins against Latvia
(9-0) and Switzerland (6-0).
Robert De Pauw sets his side up
in the typical Dutch 4-3-3 system,
right-winger Ella Peddemors
providing a qualifying-high five
assists and captain Dana Foederer
setting the tempo in midfield.
“We picked up two good wins
and a goalless draw and didn’t
concede a goal,” said De Pauw at
the conclusion of the elite round.
“We have a strong team but can
still make a lot of progress, so
we’ll go to the finals with the
ambition to win it.”
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Холандия започна мачовете с устрем,
като вкара 35 гола – седем повече
от всеки друг отбор - и получи
само един. Повечето от тези голове
бяха вкарани при победата с 16:0
срещу Грузия в първия им мач –
Никита Тромп вкара шест гола, а в
другите срещи Холандия постигна
изразителни победи срещу Латвия
(9-0) и Швейцария (6-0). Робърт
Де Пау подреди отбора си по
типичната холандска система 4-3-3,
като дясното крило Ела Педеморс
направи 5 асистенции, а капитанът
Дана Фодерер задаваше темпото
в средата на терена. „Имахме две
добри победи и нулево равенство,
като не допуснахме гол“, каза Де Пау
при завършването на елитния кръг.
„Имаме силен отбор, но все още
можем да постигнем голям напредък,
затова отиваме на финалите с
амбициите да спечелим турнира.“

A former youth worker
who has been full-time
at the Royal Dutch
Football Association
since June 2018,
having coached the
Achilles ’29 women’s
team and the youth
side at NEC Nijmegen.
Бивш служител,
занимаващ се с
младежи, на пълно
работно време в
Кралската холандска
футболна асоциация
от юни 2018 г.,
който е бил треньор
на женския отбор
Achilles ‘29 и на
младежкия отбор в
NEC Nijmegen.

Official programme

Dana Foederer
Anna Hightower
Zera Hulswit
Iris Stiekema
Bodil van den Heuvel
Forwards Нападатели
Ilham Abali
Esmee Brugts
Lotjede Keijzer
Sanne Koopman
Lobke Loonen
Ella Peddemors
Nikita Tromp

21

Nikita Tromp has
overtaken compatriot
Vivianne Miedema as the
competition’s all-time top
scorer with 21 goals.
Никита Тромп изпревари
сънародничката си
Вивиан Миедема
като най-резултатна
голмайсторка на
първенството с 21 гола.

10

Ten of Tromp’s 12
qualifying goals came
in the first two matches,
against Georgia (6) and
Latvia (4).
Десет от 12-те
квалификационни гола
на Тромп бяха вкарани
в първите два мача,
срещу Грузия (6) и
Латвия (4).

QUALIFYING RESULTS Резултати от квалификациите
Qualifying round Group 11
Квалификационен кръг Група 11
P W D L F
Netherlands*
3 2 1 0 26
Sweden
3 1 2 0 13
Georgia
3 1 1 1 3
Latvia
3 0 0 3 0

A
1
2
17
22

Pts
7
5
4
0

Elite round Group 2
Елитен кръг Група 2
P W D
Netherlands
3 2 1
Switzerland
3 2 0
Serbia*
3 1 1
Russia
3 0 0

L
0
1
1
3

F A Pts
9 0 7
7 10 6
6 4 4
3 11 0

*Hosts / Домакини

*Hosts / Домакини

LVA 0-11 SWE, NED 16-0 GEO, SWE 1-1 GEO,
NED 9-0 LVA, GEO 2-0 LVA, SWE 1-1 NED

RUS 0-3 NED, SRB 2-3 SUI, NED 6-0 SUI,
SRB 4-1 RUS, SUI 4-2 RUS, NED 0-0 SRB
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12QUALIFYING
2018/19
КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 2018/19 Г.

FACTS AND FIGURES
ФАКТИ И ЦИФРИ

LEADING SCORERS
Водещи голмайстори

THE KEY NAMES AND NUMBERS FROM THIS SEASON AND BEYOND
КЛЮЧОВИТЕ ИМЕНА И ЦИФРИ ОТ ТОЗИ СЕЗОН И СЛЕД ТОВА

Germany striker Shekiera
Martinez equalled the
record set by Michel
Platini for most goals
in any UEFA football
final tournament with
nine at last summer’s
WU17 finals.
Нападателката на
Германия Шекиера
Мартинес изравни
рекорда на Мишел
Платини за най-много
голове във финален
футболен турнир на
УЕФА с деветте си
гола на финалите
на Европейското
първенство за
девойки под 17
години миналото лято.

CHAMPIONS
Шампиони
2018
2017
2016
2015
2013/14
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Spain
Germany
Germany
Spain
Germany
Poland
Germany
Spain
Spain
Germany
Germany

2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2013/14 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.

Испания
Германия
Германия
Испания
Германия
Полша
Германия
Испания
Испания
Германия
Германия

Nikita Tromp (NED)
Cornelia Kramer (DEN)
Maria Negrão (POR)
Krstina Tanasković (SRB)

7- 0

Germany’s 7-0 victory against Spain in 2009 was
the biggest in a final. Kyra Malinowski scored a
record five of the goals.
Победата със 7-0 на Германия срещу Испания през
2009 г. беше най-изразителната на финал. Кира
Малиновски вкара рекордните пет гола.

8
1
Albania took part
for the first time
this season, with 47
associations involved
in total.
Албания участва
за първи път през
този сезон, като
общо участват 47
асоциации.

5

Spain edge out Germany
in final appearances with
eight, including the last
five in a row. However,
Germany have six titles
to Spain’s four.
Испания води
на Германия с 8
участия на финали,
включително
последните пет
подред. Но Германия
има шест титли, а
Испания - четири.

Five of the 11 WU17 finals have been
decided on penalties, with Germany
winning all four they were involved in.
Пет от единадесетте финала на
европейското за девойки под 17 години
бяха решени чрез дузпи, като Германия
спечели всички четири, в които участва.

12
9
7
7

Никита Тромп
12
7 (ХОЛ)
Корнелия Крамер (ДАН) 9
Мария Неграо (ПОР)
7
Кристина Танашкович 7
(СЪР)

108
matches
мача

407
goals
гола

3.77

goals per match
гола на мач

0

5
MOST ASSISTS
Най-много асистенции
Ella Peddemors (NED),
Isabella Obaze (DEN)
Ела Педеморс (ХОЛ),
Изабела Обазе (ДАН)

England did not concede a goal
during their six qualifying matches.
Англия не допусна нито един
гол по време на шестте си
квалификационни мача.

GOALS SCORED ОТБЕЛЯЗАНИ ГОЛОВЕ
Netherlands
England
France
Portugal
Denmark

35
28
23
23
22

Холандия
Англия
Франция
Португалия
Дания

35
28
23
23
22
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A certain Stranger Things actor, a group of footballloving girls, and a surprise to beat all surprises –
just another day in the world of UEFA’s Together
#WePlayStrong women’s football campaign.
As teenage girls from across the UK arrived at
Wembley Stadium on a wet Monday morning in
London a couple of months ago, the stage was set.
A huge, artificial football pitch had been constructed
within the iconic venue the day before and, while
impressive, this was not unexpected for the
attendees – they were, after all, there for a football
skills session.
A short time later, their faces told quite a
different story as Together #WePlayStrong decided
to reveal their newest ambassador, who also just
happened to be one of the best-known young
actors in the world right now: teenage icon, idol
and hero Millie Bobby Brown. A surprise – to say
the least!
Far from a fleeting, ‘show face’ visit, Millie came
to Wembley ready to play football in all forms.
Following a naturally nervous start, the Stranger
Things star quickly threw herself into the session,
with freestyle lessons from fellow #WePlayStrong
ambassador and former world champion Liv Cooke,
and skills and five-a-side games with her new teammates – truly demonstrating that all girls can enjoy
the sport, regardless of level or capability.
This event marked the start of Millie Bobby
Brown’s partnership with UEFA’s hugely successful
Together #WePlayStrong campaign, as she
pledged her support for girls’ and women’s
football across Europe.
“What I love about Together #WePlayStrong is
its values – they’re not only centred around football
but also friendship, confidence and equality too,”
said Millie.

TEENAGE KICKS
ТИНЕЙДЖЪРСКИ ФУТБОЛ
SCREEN STAR MILLIE BOBBY BROWN
JOINED THE TOGETHER #WEPLAYSTRONG
CAMPAIGN WITH A SURPRISE WEMBLEY
APPEARANCE IN MARCH

Екранната звезда Мили Боби
Браун се присъедини към кампанията
#WePlayStrong с изненадваща поява
на Уембли
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“

I HAD SO MUCH FUN AND
WOULD ENCOURAGE ANY GIRL
THINKING ABOUT TRYING THE
SPORT TO JUST GIVE IT A GO

Official programme
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“Having a kickabout with the girls was brilliant –
it felt really cool to be part of a team and although
it can be a bit daunting joining in a football session
for the first time in a while, I had so much fun and
would encourage any girl thinking about trying the
sport to just give it a go.
“I think it’s important to find something
that empowers you and gives you something to
strive for. My journey into acting has so many
parallels with these young footballers and it’s so
inspiring to see how much confidence playing
football gives them.”
Through the Together #WePlayStrong campaign,
UEFA aims to make football more culturally relevant
and aspirational for girls in their teenage years,
when they traditionally drop out in large numbers.
This collaboration provides UEFA with an additional
platform to promote Together #WePlayStrong, its
first pan-European campaign, which is an integral part
of its five-year strategic plan to make football the
number one sport for girls and women in countries
across Europe.
You can watch Millie’s surprise football session at
Wembley on the Together #WePlayStrong YouTube
channel. Don’t forget to hit Subscribe for new weekly
women’s football content.

Millie Bobby
Brown shows
off her skills
at Wembley
Мили Боби
Браун показва
уменията си на
Уембли.
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Една актриса на Stranger Things, група от обичащи
футбола момичета, и изненада, която надмина
всички изненади – просто още един ден в света
на женската футболна кампания на УЕФА Together
#WePlayStrong!
Когато преди няколко месеца тинейджърки
от цяла Великобритания пристигнаха на стадион
„Уембли“ в една дъждовна понеделнишка сутрин
в Лондон, сцената беше готова. Предния ден в
емблематичния стадион беше построено огромно
изкуствено футболно игрище, което въпреки
че беше впечатляващо, не беше неочаквано за
присъстващите – в края на краищата, те бяха там
за тренировка по футболни умения.
Малко по-късно лицата им разказаха съвсем
различна история, когато Together #WePlayStrong
реши да представи най-новия си посланик, който
се оказа една от най-известните млади актриси в
света в момента: тинейджърската икона, идол и
герой Мили Боби Браун. Каква изненада!
Мили дойде на „Уембли“ не за кратко посещение
за „показване на лицето“, а готова да играе
футбол във всичките му форми. След естествено
притеснено начало, звездата от Stranger Things
бързо се хвърли в тренировката с уроци по
фрийстайл от колежката си в # WePlayStrong и
Official programme

„ДА ПОРИТАШ С МОМИЧЕТАТА
БЕШЕ СТРАХОТНО - БЕШЕ
НАИСТИНА ГОТИНО ДА СЪМ
ЧАСТ ОТ ОТБОР“

световна шампионка Лив Кук, игри за умения и
по минифутбол с новите си съотборници, като
наистина демонстрира, че всички момичета могат
да се наслаждават на спорта, независимо от нивото
или възможностите си.
Това събитие ознаменува началото на
партньорството на Мили Боби Браун с
изключително успешната кампания на УЕФА
Together #WePlayStrong, като Мили обеща
подкрепата си за футбола за девойки и
жени в Европа.
„Това, което обичам в Together #WePlayStrong,
са техните ценности - те не само са фокусирани
върху футбола, а също и върху приятелството,
увереността и равенството“, каза Мили.
„Да пориташ с момичетата беше страхотно беше наистина готино да съм част от отбор, и
въпреки че беше доста предизвикателно да
се присъединя към футболна тренировка за
първи път от доста време, се забавлявах много
и бих насърчила всяко момиче да помисли да
изпробва спорта.
„Мисля, че е важно да намериш нещо, което
ти дава възможности и ти дава цел, към която
да се стремиш. Пътешествието ми в актьорската
професия има толкова много паралели с тези млади
футболистки и е толкова вдъхновяващо да видя
колко доверие им дава футболът.“
Чрез кампанията Together #WePlayStrong
УЕФА има за цел да направи футбола покултурно актуален и мотивиращ за момичетата в
тинейджърските им години, когато те традиционно
отпадат в голям брой случаи. Това сътрудничество
предоставя на УЕФА допълнителна платформа за
популяризиране на първата ѝ общоевропейска
кампания Together #WePlayStrong, която е
неразделна част от петгодишния ѝ стратегически
план за превръщане на футбола в спорт номер
едно за момичетата и жените в Европа.
Можете да гледате изненадващата футболна
сесия на Мили на Уембли в YouTube канала на
Together #WePlayStrong. Не забравяйте да кликнете
върху „Абониране“ за ново седмично съдържание
за футбол за жени.

Follow the WePlayStrong
channel on Instagram
@weplaystrong
Следвайте канала на
WePlayStrong в Instagram
@weplaystrong
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Referees
Съдии
Sabina Bolić (CRO)
Reelika Turi (EST)
Henrikke Nervik (NOR)
Vera Opeikina (RUS)
Iuliana Elena
Demetrescu (ROU)
Aleksandra Česen (SVN)
Assistant referees
Помощник-съдии
Liana Grigoryan (ARM)
Alena Karas (BLR)
Anita Vad (HUN)
Rúna Kristín
Stefánsdóttir (ISL)
Francesca Di Monte (ITA)
Josefin Aronsson (SWE)
Svitlana Grushko (UKR)
Laura Griffiths (WAL)
Fourth officials
Четвърти съдии
Galya Echeva (BUL)
Dimitrina Milkova (BUL)

#LetsPlay is a new initiative for
football fans that kicks off at the
start of the 2019 UEFA European
Women’s Under-17 Championship.
Launched by the Bulgarian Football
Union (BFU), the aim of the project
is to promote the sport and
encourage kids to get involved. A
youthful and eye-catching design,
information on the benefits of
football and flexible training
programmes are just some of the
features of the new campaign.

#ХайдеДаИграем е нова инициатива,
насочена към почитателите на
футбола. Началото
ѝ ще бъде поставено с
откриването на Европейското
първенство на УЕФА за девойки до
17 години. Проектът беше стартиран
от Българския футболен съюз (БФС),
като целта му е да промотира спорта
и да насърчи децата да се включат.
Младежката и атрактивна визия,
информация за ползите от футбола
и гъвкавите тренировъчни програми
са само част от характеристиките на
новата кампания.

WIN A MATCH BALL

FREE DIGITAL PROGRAMME

СПЕЧЕЛЕТЕ ФУТБОЛНА ТОПКА!
For a chance to win an official Nike 2019 UEFA European
Women’s Under-17 Championship finals ball, keep your eye
on the tournament’s social media accounts. #WU17EURO
За шанс да спечелите футболна топка Nike, която е
официална за Европейското първенство на УЕФА за
девойки до 17 години, следете акаунтите на турнира
в социалните медии. #WU17EURO
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Visit uefaprogrammes.com/wu17-2019 to view your
free digital version of the official tournament programme.
The digital programme includes the full up-to-date
final tournament squads and player photos.
Official programme

#WU17EURO

