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Friends of UEFA 
EURO 2012 – 
Creating History 
Together

The Friends of UEFA EURO 2012 promotional 
campaign started in Poland and Ukraine in 
September 2010. Its aim is to give 100 people 
in each country an opportunity to share their 
passion and enthusiasm for UEFA EURO 2012 
taking place in their home country and to feel 
part of this unique event. That is exactly what 
happened to the first group of winners of the 
drawing competition for children aged 5 to 16. 
They were invited to create a design to show 
what UEFA EURO 2012 means to them and 
their thoughts on the official slogan, Creating 
History Together. The best 20 artists in each 
country were given the prestigious title of 
Friends of UEFA EURO 2012, joining the close 
circle of prominent personalities such as Lech 
Wałęsa and Robert Korzeniowski in Poland, 
and Serhiy Bubka and the Klitschko brothers 
in Ukraine, to name but a few. The winners 
in the four age categories had the wonderful 
surprise of being invited to one of their na-
tional team’s matches and to meet the newly 
unveiled tournament mascots.

The four Ukrainian winners, Darya Kovtun (7), 
Viktoriya Surmachevska (10), Bogdan Stasy-
shyn (11) and Svitlana Kasperska (15), travelled 
with the national football team to Geneva on 
16 November to attend the friendly match be-
tween Switzerland and Ukraine the following 
day. They were taken on a tour of Geneva, 
and visited UEFA’s headquarters in Nyon and 

the Olympic Museum in Lausanne. They also 
took part in the team press conference, at-
tended the pre-match training session and met 
the tournament mascots before their visit to 
the Stade de Genève. 

On 9 November, the four drawing contest 
winners from Poland, Marianna Mroczka (5), 
Nina Puchalska (8), Marta Gierczak (13) and 
Natalia Szwancyber (15), were special guests 
on Polish television’s Coffee or Tea morning 
show. Afterwards, they were taken on a city 
tour and visited the national stadium, which 
will be hosting the UEFA EURO 2012 opening 
match on 8 June 2012. 

On 17 November, the four Polish winners – 
accompanied by another prize-winner, Łukasz 
Krawczyk – attended the friendly match be-
tween Poland and the Ivory Coast played in 
the brand-new stadium in Poznan. Before kick-
off, they had the opportunity to meet and 
greet the two tournament mascots and to 
have pictures taken with them.

More people will have the chance to become 
Friends of UEFA EURO 2012 and enjoy the ex-
perience of a lifetime by taking part in com-
petitions organised by the local organising 
committees in Poland and Ukraine.

Full details about how to get involved can 
be found on UEFA.com.

Przyjaciele 
UEFA EURO 
2012 – Razem 
Tworzymy  
Przyszłość
We wrześniu 2010 roku w Polsce i na Ukrainie 
rozpoczęła się kampania promocyjna “Przy-
jaciele UEFA EURO 2012”. Jej celem jest 
umożliwienie 100 osobom z każdego z Państw-
Gospodarzy wyrażenia swojej pasji oraz entu-
zjazmu wobec odbywającego się w ich kraju 
Turnieju UEFA EURO 2012 oraz bycia częścią 
tego doniosłego wydarzenia. To właśnie stało 
się udziałem laureatów konkursu plastycznego 
dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. 
Ich zadaniem było wyrażenie w formie rysun-
ku swoich refleksji na temat znaczenia UEFA 
EURO 2012 oraz oficjalnego hasła Turnieju: 
“Razem Tworzymy Przyszłość”. 20 laureatów 
z obu państw otrzymało prestiżowy tytuł 
“Przyjaciela UEFA EURO 2012”, dołączając 
do grupy znanych osobistości, wśród których 
znajdują się m.in. Lech Wałęsa i Robert Korze-
niowski po stronie polskiej, oraz Serhij Bubka 
i bracia Witalij i Wołodymyr Kliczko po stronie 
ukraińskiej. Autorów najlepszych prac w czte-
rech kategoriach wiekowych spotkały dodat-
kowe niespodzianki – otrzymali zaproszenia 
na mecz ich reprezentacji narodowych oraz 
mieli możliwość uczestniczenia w prezentacji 
oficjalnych maskotek Turnieju.

Czwórka ukraińskich zwycięzców, Daria Kow-
tun (7 lat), Wiktoria Surmaczewska (10 lat), 
Bohdan Stasyszyn (11 lat) oraz Switłana Ka-
sperska (15 lat), 16 listopada pojechała wraz 
z reprezentacją narodową do Genewy, na 

mecz towarzyski Szwajcaria – Ukraina, który 
odbył się następnego dnia. Laureaci zwiedzi-
li miasto, odwiedzili siedzibę UEFA w Nyonie 
oraz Muzeum Olimpijskie w Lozannie. Wzięli 
też udział w konferencji prasowej reprezen-
tacji, obejrzeli sesję treningową przed me-
czem oraz spotkali się z maskotkami Turnieju 
przed ich występem na “Stade de Genève”. 

Cztery wyróżnione laureatki z Polski: Marianna 
Mroczka (5 lat), Nina Puchalska (8 lat), Marta 
Gierczak (13 lat) oraz Natalia Szwancyber 
(15 lat), 9 listopada 2010 roku były gośćmi 
programu Telewizji Polskiej “Kawa czy Herba-
ta”. Po oficjalnym wręczeniu dyplomów i upo-
minków przez Adama Olkowicza, Dyrektora 
Turnieju w Polsce, dziewczyny zwiedziły War-
szawę. Największe wrażenie zrobiła na nich 
budowa Stadionu Narodowego, na którym od-
będzie  się  mecz otwarcia UEFA EURO 2012. 

17 listopada 2010 roku, cztery dziewczyny wraz 
z jeszcze jednym laureatem konkursu, Łuka-
szem Krawczykiem, uczestniczyły w odbywa-
jącym się na nowym stadionie w Poznaniu 
meczu towarzyskim Polska – Wybrzeże Kości 
Słoniowej. Przed rozpoczęciem spotkania lau-
reaci poznali również oficjalne maskotki Tur-
nieju i zrobili sobie z nimi zdjęcie.

Każdy ma szansę zostać Przyjacielem UEFA 
EURO 2012 i przeżyć przygodę swojego życia, 
biorąc udział w konkursach ogłaszanych przez 
Lokalne Komitety Organizacyjne w Polsce i na 
Ukrainie.

Wszelkie informacje wymagane do zgło-
szenia znajdują się na stronie UEFA.com.

Друзі УЄФА 
ЄВРО 2012 – 
Творимо  
історію разом

У вересні 2010 р. в  Україні та Польщі роз-
почалася промоційна кампанія “Друзі УЄФА 
ЄВРО 2012”. Мета кампанії – надати 100 
особам з кожної приймаючої країни змогу 
розділити свою пристрасть та любов до 
УЄФА ЄВРО 2012, що відбудеться у їхніх 
країнах, та відчути себе частиною цього 
унікального заходу. Цю можливість здобу-
ли і переможці конкурсу малюнків для дітей 
віком від 5 до 16 років. Їхнім завданням 
було зобразити своє бачення УЄФА ЄВРО 
2012 та офіційного гасла турніру: “Твори-
мо історію разом” на малюнку. Автори 20 
найкращих малюнків з обох країн здобули 
почесне звання “Друзів ЄВРО 2012”, і при-
єдналися до кола відомих особистостей, 
таких як Лех Валенса та Роберт Коженьов-
ський з польської сторони, та Сергій Бубка 
i брати Клички з української. Переможців 
чотирьох вікових категорій очікував чудо-
вий сюрприз – запрошення на матч їхніх 
збірних та участь у презентації офіційних 
талісманів турніру.

16 листопада четверо переможців з Укра-
їни – Дарія Ковтун (7 років), Вікторія Сур-
мачевська (10 років), Богдан Стасишин 
(11 років) та Світлана Касперська (15 років) 
вирушили з національною футбольною збір-
ною на товариський матч Швейцарія – Укра-
їна, що відбувся наступного дня у Женеві. 
Окрім матчу юні Друзі ЄВРО побували на 

екскурсії Женевою, у штаб-квартирi УЄФА 
y Ньоні та Олімпійському музеї у Лозанні. 
Вони також взяли участь у прес-конференції 
збірної, відвідали передматчеву тренуваль-
ну сесію та зустрілися з талісманами тур-
ніру перед їхнім виступом на “Стад де Же-
нев” (Женевському стадіоні). 

Чотири польських переможці конкурсу ма-
люнка, Маріанна Мрочка (5 років), Ніна 
Пухальська (8 років), Марта Гєрчак (13 ро-
ків) та Наталія Шванцибер (15 років), стали 
спеціальними гостями польської ранкової 
телевізійної програми “Кава чи чай” 9 лис-
топада. Відразу по тому вони поїхали на 
екскурсію містом та відвідали національний 
стадіон, на якому відбудеться матч-відкриття 
УЄФА ЄВРО 2012 8 червня 2012 р. 

17 листопада маленькі художники разом із 
ще одним переможцем конкурсу Лукашем 
Кравчиком відвідали товариський матч 
Польща – Кот д’Івуар, що відбувся на ново-
му стадіоні у Познані. Перед його початком 
вони мали нагоду та привітати талісманів 
турніру, а також сфотографуватися з ними. 

Кожен, хто візьме участь у конкурсах міс-
цевих організаційних комітетів України і 
Польщі, зможе стати Другом УЄФА ЄВРО 
2012 і здобути незабутній досвід.

Детальнішу інформацію про те, як стати 
учасником цих конкурсів, можна знайти 
на веб-сайті UEFA.com.

Polish winners visiting the national stadium in Warsaw.

Polskie laureatki na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Переможці польського конкурсу відвідують Національний 
стадіон у Варшаві.

The Ukrainian winners visiting UEFA headquarters in Nyon.

Ukraińscy laureaci z wizytą w siedzibie UEFA w Nyonie.

Переможці українського конкурсу відвідують штаб-квартиру 
УЄФА y Ньоні.
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“ We need to spread the friendship message across Europe and the entire world. I am thrilled that Serhiy Bubka, a great friend 
of mine, has the same role in Ukraine.

Musimy rozpropagować ideę przyjaźni w Europie i na całym świecie. Jestem niezwykle szczęśliwy, że mój wielki przyjaciel 
Serhij Bubka pełni na Ukrainie taką samą rolę jak ja.   

Ми маємо поширити послання дружби по всій Європі та по всьому світу. Я надзвичайно радий, що мій добрий друг Сергій 
Бубка виконує в Україні таку саму роль. ”

“ I want EURO 2012 to be victorious for Ukraine in all respects – sporting, political and economic. The Klitschko brothers 
will make every effort to help ensure that EURO 2012 is of the highest level and that Ukraine can welcome guests from all 
over the world!  

Chcę, by EURO 2012 dało zwycięstwo Ukrainie w wielu obszarach – w sporcie, polityce, gospodarce. Bracia Kliczkowie dołożą 
wszelkich starań, by EURO 2012 było imprezą na najwyższym poziomie oraz by Ukraina przyjęła gości z całego świata!      

Я хочу, щоб чемпіонат УЄФА ЄВРО 2012 став переможним для України в усіх розуміннях – спортивному, політичному 
та економічному. Брати Клички докладуть максимум зусиль для того, щоб Чемпіонат з футболу 2012 року пройшов на найвищо-

му рівні і Україна гідно прийняла гостей з усього світу! ” 

“ I never had the chance to play in a UEFA European Championship, but as a Friend of the EURO I am looking forward to 2012 
with great pleasure. Promoting the tournament is a special task I’m proud to be doing.

Nigdy nie miałem okazji grać  na Mistrzostwach Europy, a teraz jest mi niezmiernie miło, że będę mógł uczestniczyć w przygotowaniach 
do UEFA EURO 2012. Promowanie Turnieju to zadanie specjalne, które pragnę realizować z dumą.   

Мені так і не пощастило зіграти на Чемпіонаті Європи УЄФА, але я – Друг ЄВРО, і з великою радістю очікую на 2012 рік. Популяризація 
турніру – це особлива місія, і я пишаюся тим, що мені доручили її виконання. ”

“ EURO 2012 is a serious test and a great impetus for change. It’s a wonderful opportunity for the whole of Ukraine to 
take a real step towards European integration.

EURO 2012 to dla nas ważny test i wielki impuls do zmian. To wspaniała możliwość dla całej 
Ukrainy, by nareszcie mogła zrobić realny krok ku zjednoczeniu z Europą.

УЄФА ЄВРО 2012 – це серйозний іспит і великий поштовх до змін. Це прекрасна можливість 
для всієї України нарешті зробити реальний крок до об’єднання з Європою. ”

“ UEFA EURO 2012 will enhance the relationship between Poland and Ukraine. As a linguist, I can say that it is highly 
important to speak well about football and our neighbouring country.

Moim zdaniem UEFA EURO 2012 może przyczynić się do poprawy relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Jako językoznawca 
pragnę podkreślić, że o piłce można mówić w piękny sposób. Również o naszych sąsiadach.

Завдяки УЄФА ЄВРО 2012 зміцняться взаємовідносини між Польщею та Україною. Я, як лінгвіст, переконаний у тому, 
що про футбол і про наших сусідів дуже важливо говорити добрі слова. ”

“ I want all Ukrainians to become Friends of EURO 2012 and do their best to make visitors feel that they are among sincere 
and hospitable friends in our country in the summer of 2012.

Chcę, by wszyscy Ukraińcy zostali przyjaciółmi EURO 2012, to znaczy, by zrobili wszystko, aby goście Turnieju latem 2012 roku 
czuli się w naszym kraju, jak w kręgu szczerych i gościnnych przyjaciół.

Я хочу, щоб усі українці стали друзями УЄФА ЄВРО 2012, тобто зробили так, аби гості турніру влітку 2012 року відчували 
себе в нашій країні наче в колі щирих та гостинних друзів. ”“ I like to win and it’s important for Poland and Ukraine to win in the preparations for UEFA EURO 2012. I 

fully support the local organising committee because UEFA EURO 2012 is not purely a sporting event but 
a reason for growth in our national pride. Poland and Ukraine were reborn as countries not so long ago 
and they can achieve much to unite the whole of Europe.

Lubię wygrywać, dlatego będę się starał, żebyśmy wygrali przygotowania do EURO – to bardzo ważne 
dla Polski i Ukrainy. W pełni popieram polski Lokalny Komitet Organizacyjny, ponieważ Turniej UEFA 
EURO 2012 to nie jest tylko sportowa impreza, ale także przyczynek do wzrostu naszej narodowej 
dumy. Polska i Ukraina odrodziły się jako państwa nie tak dawno i razem mogą dużo zrobić dla 
zjednoczenia całej Europy

Я люблю перемагати, а для Польщі та України важливо стати переможцями з підготовки до 
УЄФА ЄВРО 2012. Я повністю підтримую місцевий організаційний комітет, бо УЄФА ЄВРО 2012 
– це не лише спортивна подія, це привід для зміцнення нашої національної гордості. Польща 
та Україна відродили свою державність порівняно недавно й обидві країни можуть багато 
зробити для того, щоб об’єднати всю Європу. ”

“ I am extremely pleased to be a Friend of EURO 2012. I am confident that EURO 2012 will be successful and that 
our countries will be able to be proud of staging an excellent championship. It will give us self-confidence and a new 
positioning in the world. It will give rise to great infrastructural changes that Ukrainians will benefit from in the 
coming years.

Jest mi niezmiernie miło być Przyjacielem UEFA EURO 2012. Jestem przekonany, że EURO 2012 będzie wielkim 
sukcesem і wszyscy razem będziemy mogli być dumni z organizacji wspaniałego Turnieju. Mistrzostwa dadzą naszemu 
krajowi pewność siebie і nową pozycję na świecie. Dadzą one początek wielkim zmianom w infrastrukturze, z których 
Ukraińcy będą korzystać w najbliższych latach.  

Мені надзвичайно приємно бути другом УЄФА ЄВРО 2012. Я впевнений, що УЄФА ЄВРО 2012 буде успішним, і 
наші країни разом будуть пишатися чудовою організацією цього чемпіонату. Чемпіонат дасть країні впевненість 
у собі і нове позиціонування у світовій політиці. Він покладе початок великим інфраструктурним змінам, які 
українці відчують найближчими роками.  ” 

Robert Korzeniowski – Роберт Коженьовський
Race walker, Olympic champion – Chodziarz, wielokrotny Mistrz Olimpijski – Легкоатлет, олімпійський чемпіон

Witalij Kliczko – Віталій Кличко
Boxer, politician, multiple world heavyweight champion – Bokser, polityk, wielokrotny Mistrz 

Świata w wadze ciężkiej – Боксер, політик, багаторазовий чемпіон світу у важкій ваговій категорії

 Włodzimierz Lubański – Влодзімєж Любаньскі
Polish national team’s all-time record scorer – Najlepszy strzelec w historii Reprezentacji Polski – 
Найкращий бомбардир національної збірної Польщі

Swiatosław Wakarczuk – Святослав Вакарчук
Lead singer of “Okean Elzy” – Piosenkarz, lider zespołu “Okean Elzy” – Співак, лідер гурту “Океан Ельзи”

Jerzy Bralczyk – Єжи Бральчик
Linguist – Językoznawca – Мовознавець

Wołodymyr Kliczko – Володимир Кличко
Boxer, Olympic heavyweight champion – Bokser, Mistrz Olimpijski w wadze ciężkiej –  

Боксер, олімпійський чемпіон у надважкій ваговій категоріїLech Wałęsa – Лех Валенса
Former Poland president, Nobel Peace Prize winner

Były prezydent Polski, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
Колишній Президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру

Serhij Bubka – Сергій Бубка
Olympic champion, pole vault world record holder since 1994

Mistrz Olimpijski, od 1994 roku Rekordzista Świata w skoku o tyczce
Олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі стрибків із жердиною (з 1994)

Message  
from Poland

Message 
from Ukraine

Informacje  
z Polski

Informacje  
z Ukrainy

Польські  
Друзі  
ЄВРО 2012

Українські 
Друзі  
ЄВРО 2012
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POLAND Gdansk 
It was once a point of honor for 
seamen wanting to thank the 
king of the seas for their happy 
return home to reach Neptune’s 
Fountain in the historical city 
center and it is today a significant 
landmark for tourists.

Poznan
The star is part of the city’s 
brand promotion strategy 
launched in 2009 based on 
knowledge and skills enabling 
the organisation of all sorts of 
events in the city in the most 
professional way.

Warsaw
The Mermaid is a historical 
symbol of the city and since the 
14th century part of its crest.

Wroclaw
Wroclaw is one of Europe’s water 
metropolises with the Odra river 
and its four tributaries creating 
12 islands inside the city - all 
joined by over 100 bridges. The 
bridge is thus a visible artefact 
and important symbol 
of the city.

Host City Gdansk

Host City Poznan

Host City Warsaw

Host City Wroclaw

City Landmarks which form the basis for the Host City Design Elements
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WARSAW

According to legend, there were two mermaid 
sisters who swam from the Atlantic into the 
Baltic Sea. The youngest sits at the entrance 
to the port of Copenhagen. The other swam 
to Gdansk and then up the Vistula river as far 
as Warsaw old town. The mermaid of Warsaw 
is a historical symbol of the city and, since 
the 14th century, part of its crest.

WROCLAW

Wroclaw is one of Europe’s water metropo-
lises, with the Odra river and its four tribu-
taries creating 12 islands inside the city – all 
reachable by means of more than 100 bridges. 
The city’s famous Grunwaldzki bridge was 
selected as the city’s icon.

WARSZAWA

Legenda mówi, że dawno temu dwie siostry-
syreny przypłynęły z Atlantyku do Morza Bał-
tyckiego. Młodsza z nich strzeże dziś wejścia 
do portu w Kopenhadze, natomiast starsza 
popłynęła do Gdańska, a stamtąd w górę Wisły 
aż do Starego Miasta w Warszawie. Syrenka 
jest historycznym symbolem stolicy Polski, 
od XIV wieku będącym również jej herbem.     

WROCŁAW

Wrocław jest jednym z europejskich miast na 
wodzie. Jest położony nad Odrą, która wraz 
ze swymi czterema dopływami tworzy w obrę-
bie miasta 12 wysp, spiętych ponad setką 
mostów. Dlatego też najbardziej znany z nich 
– Most Grunwaldzki – został wybrany na 
symbol miasta. 

ВАРШАВА 

За легендою, дві сестри-русалки колись пли-
ли з Атлантичного океану до Балтійського 
моря. Молодша осіла біля входу до порту у 
Копенгагені, а старша доплила до Гданська, 
а звідти – по ріці Вісла дісталася старого 
міста у Варшаві. Русалка – це історичний 
символ міста, а від XIV століття її зобра-
ження ще й прикрашає герб Варшави.     

ВРОЦЛАВ 

Вроцлав – один з найбільших річкових пор-
тів Європи. Місто розташоване на ріці Одра, 
яка з чотирма своїми притоками утворила 
на території Вроцлава 12 островів. Їх по-
єднує понад 100 мостів. Тому символом 
Вроцлава обрано найвідоміший у місті 
Грюнвальдський міст. 

Composite  
logos of the 
Polish host  
cities 
The four Polish host cities for UEFA EURO 2012 
made a significant step forward in their prep-
arations with the unveiling of their host city 
logos on 17 November at a press conference 
in Warsaw.

The logos, created by UEFA according to 
sketches provided by the host cities, are a 
key element that represent and identify each 
host city in its promotional activities leading 
up to, and during, UEFA EURO 2012.

GDANSK

Gdansk is Poland’s Baltic port and was once a 
place of homage for seamen wanting to thank 
the king of the seas, Neptune. Neptune’s 
fountain in the historical city centre is still a 
significant landmark for the city’s inhabitants 
and an attraction for tourists.

POZNAN

The local theme for Poznan’s host city logo is 
stars in the shape of a ball. The star is part 
of the city’s brand promotion strategy launched 
in 2009. Based on knowledge and profes-
sionalism, this symbol is a guarantee for the 
successful organisation of all sorts of events 
in this city.

Logotypy  
Łączone  
polskich Miast-
Gospodarzy 
Cztery polskie Miasta-Gospodarze UEFA EURO 
2012 uczyniły kolejny duży krok na drodze 
przygotowań do Turnieju. 17 listopada 2010 
roku, podczas konferencji prasowej w Warsza-
wie, zaprezentowano Logotypy Łączone Miast-
Gospodarzy.

Logotypy zostały stworzone przez UEFA na 
podstawie rysunków dostarczonych przez 
Miasta-Gospodarzy. Będą one kluczowym ele-
mentem identyfikacji ich działań promocyj-
nych przed oraz w trakcie UEFA EURO 2012.

GDAŃSK

Gdańsk jest miastem portowym położonym nad 
Bałtykiem, gdzie w przeszłości marynarze mieli 
zwyczaj składać hołd Neptunowi, królowi mórz. 
Fontanna z jego pomnikiem usytuowana w hi-
storycznym centrum miasta jest dziś ważnym 
punktem dla mieszkańców Gdańska i stanowi 
jedną z jego głównych atrakcji turystycznych.

POZNAŃ

W logo miasta Poznania widnieje piłka złożona 
z gwiazdek. Niebieska gwiazdka stanowi część 
strategii promocyjnej marki miasta zainaugu-
rowanej w 2009 roku. Symbolizuje wiedzę 
i profesjonalizm, przez co jest gwarancją po-
myślnego przeprowadzenia wszystkich reali-
zowanych w mieście przedsięwzięć.

Комбіновані 
логотипи поль-
ських прийма-
ючих міст
Чотири польські приймаючі міста УЄФА ЄВРО 
2012 зробили значний крок у підготовці 
до турніру. 27 жовтня 2010 року на прес-
конференції у Варшаві відбулася презен-
тація їхніх комбінованих логотипів.

Логотипи було створено УЄФА за ескізами, 
які надали приймаючі міста. Саме вони 
представлятимуть приймаюче місто під час 
промоційних заходів до та протягом УЄФА 
ЄВРО 2012.

ГДАНСЬК 

Гданськ – портове місто на березі Балтій-
ського моря. А у давнину для моряка було 
справою честі подякувати королю морів за 
щасливе повернення додому біля фонтану 
Нептуна в історичному центрі міста. На сьо-
годні – це визначна пам’ятка для мешканців 
та гостей Гданська.

ПОЗНАНЬ 

Логотипом Познані стала зірка у формі м’яча. 
Ця зірка – частина стратегії популяризації 
бренду міста, реалізація якої розпочалась 
у 2009 році.  Вона символізує знання і про-
фесіоналізм, які стануть запорукою успіш-
ної організації всіх заходів цього міста.
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Switch on Ukraine
In November 2010, Ukraine’s deputy prime minister, Borys Kolesnikov, presented the new logo of the country. A sunflower forms the key element 
of the new logo symbolising Ukraine as a land full of warmth, love and hospitality, where every visitor can feel at home. 
 
“I hope that many Ukrainian businesses will use this logo on souvenir products and that together we will create awareness of our country in 
the world,” said Borys Kolesnikov during the unveiling ceremony.

To create a positive image of Ukraine ahead of UEFA EURO 2012, a promotional video spot, ‘Switch on Ukraine’ was also produced and will be 
aired by leading European TV channels. 

“Until quite recently, Ukraine was a ‘terra incognita’ for many Europeans. Thanks to this video spot, we will ‘switch on Ukraine’ in the entire 
world and give foreigners an opportunity to know more about us,” the deputy prime minister concluded.

First sponsor 
workshop

The first of four UEFA EURO 2012 sponsor 
workshops took place at UEFA headquarters 
in Nyon on 24 and 25 November and provided 
the opportunity to update sponsors on the 
latest developments in preparation for the 
tournament and help aid their planning as 
they look ahead to the finals. Marketing spe-
cialists from all of the contracted global 
sponsors were in attendance to kick off the 
road to EURO 2012. Areas covered included 
tournament organisation, a progress report 
on construction work on the venues and infra-
structure, as well as briefings on media rights 
and sales, digital strategy and licensing mat-
ters. The workshops are also designed to give 
sponsors the opportunity to discuss their ex-
periences and make new contacts as well as 
meet other UEFA partners such as licensing 
partner Warner Bros, host broadcasters Tel-
ewizja Polska and the national television com-
pany of Ukraine and the UEFA team working 
behind the scenes. Special guest Clarence 
Seedorf, former Dutch international, who took 
part in three consecutive EURO final tourna-
ments and four-time UEFA Champions League 
winner, shared his on-the-field experience with 
the workshop participants and underlined the 
importance of the role played by sponsors in 
their commitment to support football. 

Przełącz się na Ukrainę
W listopadzie 2010 roku wicepremier Ukrainy Borys Kołesnikow zaprezentował nowe logo kraju. Najważniejszym jego elementem jest słonecznik. 
Kwiat symbolizuje Ukrainę i ukazuje ją jako gościnny kraj pełen miłość i ciepła, w którym każdy człowiek czuje się jak w domu.

“Mam nadzieję, że wiele przedsiębiorstw ukraińskich będzie umieszczało logotyp na okolicznościowych upominkach. Wierzę, że wspólnie uda 
nam się wypromować Ukrainę na całym świecie” – powiedział Kołesnikow podczas ceremonii prezentacji logo.

Pozytywny wizerunek Ukrainy przed UEFA EURO 2012 ma promować również krótki film reklamowy “Przełącz się na Ukrainę”, który zaprezentują 
najważniejsze kanały telewizyjne Europy”.

“Jeszcze do niedawna Ukraina była odbierana przez wielu Europejczyków jako “terra incognita”. Dzięki tej reklamówce, “włączymy” Ukrainę na 
pozytywne postrzeganie na całym świecie i damy cudzoziemcom możliwość poznania nas lepiej” – podsumował wicepremier Ukrainy. 

Pierwsze 
warsztaty  
sponsorskie
W dniach 24-25 listopada, w siedzibie UEFA 
w Nyon odbyły się pierwsze spośród czterech 
warsztatów sponsorskich UEFA EURO 2012. 
Warsztaty miały na celu przedstawienie spon-
sorom bieżących informacji na temat stanu 
przygotowań do turnieju oraz wsparcie ich 
w planowaniu dalszych działań. Na spotkaniu 
byli obecni specjaliści od marketingu z ramie-
nia wszystkich zakontraktowanych sponsorów 
globalnych. Przedyskutowano raport odnośnie 
postępów w budowie stadionów oraz rozwoju 
infrastruktury. Omówione zostały również in-
formacje dotyczące praw medialnych, sprze-
daży, strategii cyfrowej oraz kwestii licencyj-
nych. Warsztaty zostały zorganizowane także 
po to, aby dać sponsorom okazję do podzie-
lenia się własnymi doświadczeniami oraz na-
wiązania nowych kontaktów biznesowych. 
Oprócz tego, uczestnicy mieli możliwość po-
znania innych partnerów UEFA, takich jak np. 
partner licencyjny Warner Bros, krajowi nadaw-
cy – Telewizja Polska oraz NTU (Narodowa 
Telewizja Ukrainy) oraz zespół UEFA, pracu-
jący na co dzień “za kulisami” imprez. Gościem 
specjalnym warsztatów był Clarence Seedorf, 
piłkarz holenderski, który uczestniczył w trzech 
kolejnych Turniejach Finałowych EURO i który 
czterokrotnie wygrywał w Lidze Mistrzów UEFA. 
Seedorf podzielił się z uczestnikami spotkania 
swoimi zawodowymi doświadczeniami, pod-
kreślając wartość roli, jaką sponsorzy odgry-
wają we wspieraniu piłki nożnej. 

Увімкни Україну 
У листопаді 2010 року віце-прем’єр-міністр України Борис Колесніков презентував новий логотип країни. Основним елементом нового 
логотипа став соняшник. Він символізує Україну повну тепла, любові та гостинності, де кожен гість почувається наче вдома.

“Я сподіваюся, що відтепер українські підприємства зможуть вільно використовувати це зображення для нанесення на будь-яку сувенірну 
продукцію, і що разом ми попрацюємо над упізнаваністю нашої країни у світі” – заявив Борис Колесніков під час церемонії презентації 
логотипа. 

З метою формування позитивного іміджу України до УЄФА ЄВРО 2012 створений і промоційний відеоролик “Увімкни Україну”, який 
транслюватиметься провідними європейськими каналами. 

“Донедавна Україна для багатьох європейців була така собі “terra incognita”. Завдяки цьому кліпу ми “увімкнемо” Україну для всього 
світу та дамо іноземцям нагоду більше про нас дізнатися”, – підсумував віце-прем’єр. 

Перший  
семінар  
спонсорів
Перший семінар щодо спонсорської підтрим-
ки УЄФА ЄВРО 2012 відбувся 24-25 листо-
пада у штаб-квартирі УЄФА у м. Ньон. На 
семінарі спонсори мали змогу ознайомитися 
із найсвіжішою інформацією про підготовку 
до турніру та отримати допомогу з плану-
вання своєї роботи напередодні фінальної 
частини турніру. Семінар відвідали спеціа-
лісти з маркетингу всіх міжнародних спон-
сорів, з якими укладено відповідні угоди.  
Учасники заходу розглянули, зокрема, такі 
питання, як організація турніру, хід вико-
нання робіт з будівництва стадіонів та 
інфраструктури, торкнулися також питан-
ня інформаційних прав та продажів, стра-
тегії використання цифрових технологій та 
процедури надання ліцензій. Проведення 
семінарів передбачено, зокрема, і для того, 
щоб надати спонсорам змогу поділитися 
своїм досвідом та налагодити нові контакти, 
а також познайомитися з іншими партнера-
ми УЄФА, зокрема такими як ліцензійний 
партнер, компанія “Warner Bros”, компанії-
власники прав на здійснення мовлення у 
приймаючих країнах – “Телевізія поль-
ська” та “Національна телекомпанія Укра-
їни”, і з командою УЄФА, що виконує всю, на 
перший погляд, непомітну роботу. Одним 
із спеціально запрошених учасників семі-
нару став Кларенс Зедорф, нідерландський 
футболіст міжнародного рівня, що брав 
участь у фінальних частинах трьох ЄВРО-
турнірів поспіль та чотири рази здобував 
перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА. Відомий 
спортсмен поділився з учасниками семінару 
своїм досвідом та наголосив на тому, що 
спонсори виконують дуже важливе завдан-
ня, адже підтримують такий популярний 
вид спорту, як футбол. 

Slavek and Slavko joined  
for a group picture.

Slavek i Slavko pozujący do  
grupowego zdjęcia.

Славек та Славко позують для  
загального фото.

A special balloon welcomed  
the participants.

Balon witający uczestników.

Для гостей підготували спеціальну 
повітряну кулю.
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New partners 
on board
Two significant sponsorship deals were an-
nounced in January, with Orange named as the 
eighth global partner for UEFA EURO 2012 and 
Epicenter K, Ukraine’s leading home improve-
ment retail company, becoming the competi-
tion’s first national sponsor.

As part of the global sponsorship agreement, 
Orange will act as the official telecommuni-
cations partner in 11 European countries and 
develop and distribute the tournament’s of-
ficial mobile application. Orange’s sister com-
pany, Telekomunikacja Polska, will serve as 
the official technology partner in Poland. UEFA 
Events SA CEO, David Taylor, said: “As host 
broadcaster for UEFA EURO 2012, it is crucial 
we have best-in-class services from Orange 
and TP, our technology partner, in order to 
deliver the live match signals from Polish 
stadiums to UEFA’s many broadcaster partners 
and then on to football fans around the world. 
They are one of the best partners we could 
have. A global event needs a global partner 
and Orange fits the bill ideally.”

UEFA EURO 2012 will have ten global sponsors 
as well as four national sponsors apiece in 
Poland and Ukraine. Galyna Gerega, founder 
of Epicenter K, is delighted her company is one 
of the latter. “We have been title sponsors of 
the Ukrainian Premier League for the last three 
years and the next huge step for us is this 
agreement with UEFA,” she said. “I am proud 
we have become the first of eight EURO 2012 
national sponsors.”

UEFA match 
managers

As the action continues on the pitch on the 
road to Poland and Ukraine, UEFA is busy 
behind the scenes making sure every UEFA 
EURO 2012 qualifier goes off without a hitch. 
To meet this challenge UEFA is working with 
member associations to train UEFA match 
managers to standardise the organisation of 
qualifiers across the continent. The objective 
is to ensure that all matches take place in 
the best possible conditions, that all teams are 
subjected to the same procedures before, 
during and after games and that all teams are 
treated equally wherever a game is played. 
Having identified the personnel within each 
member association who play key roles in the 
staging of matches, UEFA will host a series of 
workshops, briefings and on-site training ses-
sions with them to explain the standard pro-
cedures and to further improve the level of 
organisation at these matches. The aim is for 
each association to have one UEFA match man-
ager and one deputy match manager who will 
become they key contact persons for UEFA for 
all remaining EURO qualifiers between March 
and November 2011.

Nowi  
partnerzy
W styczniu ogłoszono zawarcie dwóch dużych 
umów sponsorskich – firma Orange dołączyła 
do grona partnerów globalnych UEFA EURO 
2012, natomiast Epicenter K, lider ukraińskiego 
rynku materiałów budowlanych i dekoracji 
wnętrz, został pierwszym sponsorem krajo-
wym Turnieju.

W ramach globalnej umowy sponsorskiej, 
Orange wystapi w roli oficjalnego partnera 
telekomunikacyjnego w 11 państwach Europy, 
a także opracuje i zajmie się dystrybucją  
oficjalnej aplikacji na urządzenia przenośne 
Turnieju. Krajowy operator Orange, Telekomu-
nikacja Polska, będzie oficjalnym partnerem 
technologicznym w Polsce. Dyrektor Generalny 
UEFA Events SA, David Taylor, powiedział: 
“Jako producenci sygnału UEFA EURO 2012, 
musimy od naszych partnerów technologicz-
nych – Orange i TP – otrzymać usługi na 
najwyższym poziomie po to, by móc dostar-
czyć na żywo sygnał meczów z polskich stadio-
nów każdemu z partnerów nadawczych UEFA, 
a następnie kibicom piłkarskim na całym świe-
cie. Te firmy to jedni z najlepszych partnerów, 
jakich moglibyśmy sobie wyobrazić. Imprezy 
o zasięgu globalnym wymagają globalnego 
partnera, więc Orange idealnie tu pasuje.” 

Docelowo, Turniej UEFA EURO 2012 będzie 
miał dziesięciu sponsorów globalnych oraz 
po czterech partnerów krajowych w Polsce i na 
Ukrainie. Hałyna Hereha, założycielka Epicen-
ter K, nie ukrywa radości, że jej firma znalazła 
się w tej grupie. “Od ponad trzech lat jeste-
śmy sponsorem tytularnym ukraińskiej Pre-
mier Lihi, toteż umowa z UEFA jest dla nas 
kolejnym ogromnym krokiem naprzód,” mówi. 
“Jestem dumna, że zostaliśmy pierwszym 
z docelowych ośmiu sponsorów krajowych 
EURO 2012.”

Administratorzy 
do spraw  
meczów UEFA
Podczas gdy na boiskach walka o występ 
w Polsce i na Ukrainie wciąż trwa, za kulisami 
UEFA robi wszystko, aby każde spotkanie kwa-
lifikacyjne UEFA EURO 2012 przebiegało spraw-
nie i bez najmniejszych problemów. W tym celu, 
przy wspólpracy z federacjami członkowskimi, 
szkoleni są administratorzy ds. meczów UEFA, 
których zadaniem będzie ustandaryzowanie 
organizacji rozgrywek eliminacyjnych na całym 
kontynencie. W założeniu ma to zapewnić naj-
lepsze możliwe warunki organizacyjne każdego 
spotkania, zastosowanie takich samych proce-
dur przed, po i w trakcie meczu wobec każdej 
reprezentacji oraz identyczne traktowanie 
wszystkich drużyn przy każdym spotkaniu. Po 
zidentyfikowaniu osób w każdej federacji, któ-
re pełnią kluczowe funkcje przy organizacji 
meczów, UEFA odbędzie z nimi serię warsz-
tatów, odpraw oraz szkoleń, mających na celu 
przedstawienie im standardowych procedur 
oraz dalsze podwyższenie poziomu organiza-
cyjnego rozgrywek. Docelowo w strukturze każ-
dej federacji ma pracować jeden admini-
strator ds. meczów UEFA oraz jego zastępca, 
którzy stanowić będą główne osoby kontak-
towe dla UEFA podczas pozostałych rozgry-
wek eliminacyjnych do EURO, które odbywać 
się będą od marca do listopada 2011 roku. 

Залучення  
нових партнерів
У січні компанія Orange стала восьмим між-
народним спонсором УЄФА ЄВРО 2012, а 
лідер українського ринку з роздрібного про-
дажу товарів для будівництва та ремонту 
“Епіцентр К” – першим національним спон-
сором турніру.

Угода про міжнародну спонсорську підтрим-
ку визначає Orange офіційним партнером з 
надання телекомунікаційних послуг в 11 єв-
ропейських країнах, який відповідає за офі-
ційне програмне забезпечення турніру для 
мобільних пристроїв, а філіал Orange – ком-
панія Telekomunikacja Polska – займатиметь-
ся технологічними розробками у Польщі. “Як 
власнику прав на здійснення телетрансляції 
матчів УЄФА ЄВРО 2012, для нас принци-
пово важливо отримати від Orange та TP по-
слуги найвищого рівня, щоб ми змогли пе-
редавати у прямому ефірі сигнал з матчів на 
польських стадіонах іншим телекомуніка-
ційним партнерам УЄФА, тобто футбольним 
уболівальникам з усього світу. Заходи між-
народного масштабу потребують партнер-
ської підтримки компаній міжнародного рів-
ня, і Orange спільно з ТР ідеально підходять 
на цю роль», – каже виконавчий директор 
компанії UEFA Events S.A. Девід Тейлор. 

Спонсорську підтримку УЄФА ЄВРО 2012 
надаватимуть десять міжнародних спонсо-
рів, а також по чотири національні спонсо-
ри у Польщі та Україні. Засновник компанії 
“Епіцентр К”  Галина Герега радо констатує: 
“Впродовж останніх трьох років ми виступа-
ли титульним спонсором української Прем’єр-
ліги, і ця угода з УЄФА – наступний важли-
вий крок для нас, я пишаюся, що ми стали 
першим з восьми національних спонсорів 
УЄФА ЄВРО 2012”.

Матч-
менеджери 
УЄФА
Кваліфікаційний раунд УЄФА ЄВРО 2012 на 
шляху до фіналу в Польщі та Україні триває, 
отже УЄФА y свою чергу робить все мож-
ливе для забезпечення безперебійного про-
ведення всіх матчів. З цією метою УЄФА 
співпрацює з асоціаціями-членами з питань 
підготовки матч-менеджерів для стандар-
тизації проведення відбірних матчів на 
європейському континенті. Їхнє завдання  
– забезпечити проведення всіх матчів за 
найкращих умов, щоб всі команди прохо-
дили однакові процедури до, під час та піс-
ля матчів, i відношення до них було одна-
ковим та неупередженим-незалежно від 
того, де проходить той чи інший матч. Після 
визначення у кожній асоціації працівників, 
відповідальних за проведення матчів, УЄФА 
проведе з ними низку семінарів, брифінгів та 
підготовчих занять на місцях для роз’яснення 
стандартних процедур та подальшого по-
ліпшення рівня організації цих матчів. 
Мета кожної асоціації – надати одного 
матч-менеджера УЄФА та одного заступни-
ка матч-менеджера, які будуть основними 
контактними особами УЄФА протягом ре-
шти відбіркових матчів y період з березня 
по листопад 2011 р.

David Taylor, CEO of UEFA Events SA, and  
Galyna Gerega, founder of Epicenter K.

David Taylor, Dyrektor Wykonawczy UEFA Events SA 
i Hałyna Hereha, założycielka Epicenter K.

Девід Тейлор-виконавчий директор UEFA Events S.A. 
та Галина Герега – засновник “ЕпіЦентр К”.

Orange top management’s representatives Olaf Svantee, 
Séverine de la Salle and Maciej Witucki at a special ceremony 
held in Warsaw.

Olaf Svantee, Séverine de la Salle oraz Maciej Witucki – przedstawiciele 
Zarządu Orange na specjalnej ceremonii w Warszawie.

Очільники компанії Orange Олаф Сванті, Северін де ля Саль  
і Мацєй Вітуцький під час спеціальної церемонії у Варшаві.
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UPDATE	ON	
PREPARATIONS
INFORMACJE O PRZYGOTOWANIACH 
СТАН ПІДГОТОВКИ

THREE STADIUM INAUGURATIONS  
IN 2011

The municipal stadium in Poznan was inaugu-
rated in style on 21 September 2010 with a 
concert by British superstar Sting. Since then, 
the arena has hosted UEFA Europa League 
matches and friendly matches of the national 
team.

On 31 March, the municipal stadium in Gdansk 
will be finished, followed by the EURO 2012 
stadiums in Wroclaw and Warsaw in summer 
2011.

Further confidence in the planning was ex-
pressed by Adam Giersz, Polish sports minis-
ter: “All the stadiums will be ready in sum-
mer 2011, a year before the tournament starts. 
We will have enough time to test the facilities 
and bring them into line with UEFA require-
ments”.  

INAUGURACJA TRZECH STADIONÓW  
W 2011 ROKU

Stadion Miejski w Poznaniu został uroczyście 
otwarty 21 września 2010 roku koncertem bry-
tyjskiej supergwiazdy, Stinga. Od tego czasu na 
tej arenie odbywały się mecze Ligi Europy UEFA 
i mecze towarzyskie polskiej reprezentacji. 

31 marca będzie już gotowy Stadion Miejski 
w Gdańsku, a kolejne areny EURO, we Wro-
cławiu oraz w Warszawie, latem 2011 roku. 

Adam Giersz, polski Minister Sportu i Turystyki, 
wyraził przekonanie, że wszystkie plany zosta-
ną zrealizowane: “Wszystkie stadiony będą 
gotowe latem 2011 roku, rok przed Turniejem. 
Będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, by 
przetestować wszystkie obiekty oraz dosto-
sować je do wymagań UEFA “. 

ВІДКРИТТЯ ТРЬОХ СТАДІОНІВ  
У 2011 РОЦІ 

21 вересня 2010 року відбулося урочисте 
відкриття міського стадіону у Познані, яке 
супроводжував концерт британської зірки 
Стінга. Після відкриття на стадіоні відбулися 
матчі Ліги Європи УЄФА та товариські матчі 
національної збірної.

31 березня заплановано здати в експлуа-
тацію міський стадіон у Гданську, а  влітку 
2011 року – стадіони у Вроцлаві i Варшаві.

Крім того, впевненість у своєчасній підго-
товці інфраструктури до турніру висловив 
Адам Герш, міністр спорту Польщі: “Всі ста-
діони будуть готові влітку 2011 року, за рік 
до початку турніру. У нас достатньо часу, 
щоб протестувати роботу об’єктів і пере-
свідчитися, що вони задовольняють вимоги 
УЄФА”. 

POLAND DELIVERS
POLSKA DAJE PEWNOŚĆ
ПОЛЬЩА ВПЕВНЕНА У СВОЄЧАСНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
ОБ’ЄКТІВ ДО ТУРНІРУ

POLAND

z Municipal Stadium in Gdansk.

Stadion Miejski w Gdańsku.
Національний стадіон у Гданську. 

p Municipal Stadium in Wroclaw.

Stadion Miejski we Wrocławiu.
Міський стадіон у Вроцлаві. 

t National Stadium in Warsaw.

Stadion Narodowy w Warszawie.
Національний стадіон у Варшаві.
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Warsaw Central railway station.

Dworzec kolejowy Warszawa Centralna.
Залізнична станція “Варшава Центральна”.
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GETTING AROUND

Poland has started to modernise, extend and 
build new terminals at the airports in the host 
cities, to give a positive first impression to 
the guests and fans travelling to the country.

The modernisation of Warsaw Fryderyk Chopin 
airport is due to be completed in March 2011. 
This will coincide with the completion of the 
railway link connecting the airport directly to 
the city centre and the stadium. In Gdansk, the 
new passenger terminal of Lech Wałęsa air-
port is due to be completed by March 2012.

Wroclaw, as well as local airports like Rzeszow 
and Lodz, will each invest in the expansion of 
their terminals and upgrading of adjacent in-
frastructure. These investments were planned 
regardless of UEFA EURO 2012, but the tour-
nament has sped up their progress.

In order to cope with the numerous football 
fans who will travel by car or bus to reach 
Poland, two A2 motorway sections will be 
completed, linking central Poland to western 
Europe, from Warsaw via Poznan to Berlin.

People using the train have not been forgotten 
and they will be pleasantly surprised by the 
modern railway stations in the host cities. Work 
and renovations are being undertaken in Wro-
claw, as well as at Warsaw Central and War-
saw East railway stations.

PROMOTION

UEFA EURO 2012 also represents a big promo-
tional opportunity for Poland. An image-build-
ing campaign is to be launched in 2011, with 
advertisements planned in European news-
papers, on the internet and at international 
fairs. 

PRACA WRE

Polska rozpoczęła modernizację i rozbudowę 
istniejących terminali na lotniskach Miast-
Gospodarzy, jak również budowę nowych 
obiektów. Przybywający goście będą mieli więc  
pozytywne pierwsze wrażenie. 

Modernizacja Lotniska im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie zakończy się już w marcu 2011 
roku. Gotowe będzie również połączenie ko-
lejowe lotniska z centrum stolicy a także ze 
stadionem. Nowy terminal pasażerski gdań-
skiego Lotniska im. Lecha Wałęsy będzie go-
towy w marcu 2012 roku. 

Wrocław, ale także inne porty lotnicze, jak 
Rzeszów czy Łódź inwestują w nowe terminale 
i infrastrukturę lotniczą. Inwestycje te były 
zaplanowane niezależnie od UEFA EURO 2012, 
ale Turniej je tylko przyspieszył.

By przyjąć wielu kibiców, którzy przyjadą do 
Polski samochodami bądź autobusami,  zakoń-
czona zostanie budowa 2 kolejnych odcinków 
autostrady A2, która połączy centralną Polskę 
z Europą Zachodnią (Warszawę z Poznaniem 
i Berlinem). 

Nie zapomniano też o przybyszach podrózują-
cych pociągami. Będą mile zaskoczeni nowo-
czesnymi dworcami w Miastach-Gospodarzach. 
Trwają prace renowacyjne we Wrocławiu, 
a także na stacjach Warszawa Centralna i War-
szawa Wschodnia. 

PROMOCJA

UEFA EURO 2012 to również wielka szansa 
dla promocji Polski. Już od poczatku 2011 roku 
ruszy kampania wizerunkowa. Będą reklamy 
w europejskiej prasie, Internecie, a także pod-
czas miedzynarodowych imprez targowych. 

ПІДГОТОВКА ІНФРАСТРУКТУРИ  

Польща розпочала реконструкцію та розбу-
дову діючих терміналів, а також будівництво 
нових терміналів в аеропортах приймаючих 
міст, щоб справити перше позитивне вра-
ження на гостей та вболівальників, які за-
вітають до цієї країни.

Реконструкцію варшавського аеропорту 
ім. Фредерика Шопена завершать у березні 
2011 року. Ця подія співпаде і з відкриттям 
залізничного сполучення, що з’єднає аеро-
порт з центром міста та стадіоном. У березні 
2012 року в експлуатацію здадуть новий 
пасажирський термінал гданського аеро-
порту ім. Леха Валенси. 

Пліч-о-пліч з іншими плановими роботами 
з підготовки до турніру, відбудеться і роз-
будова терміналів аеропортів Вроцлава, 
Жешува та Лодзя, буде модернізовано при-
леглі до них інфраструктурні об’єкти. Фі-
нансування цих робіт було заплановано 
незалежно від УЄФА ЄВРО 2012, але завдя-
ки турніру, цей процес було значно при-
скорено.

Чимало футбольних уболівальників подо-
рожуватимуть до Польщі автомобілем чи 
автобусом. Для забезпечення належних 
умов їхнього пересування автошляхами, 
відбудеться модернізація двох ділянок ав-
тодороги A2, яка з’єднає центральну Поль-
щу із Західною Європою, від Варшави через 
Познань до Берліну.

Не забули й про тих, хто користується заліз-
ничним транспортом, і вони також будуть 
приємно вражені сучасними залізничними 
вокзалами приймаючих міст. Зараз ведуться 
роботи з реконструкції на вроцлавському 
вокзалі, а також на вокзалах “Центральна 
Варшава” та “Східна Варшава”. 

ПРОМОЦІЯ ПОЛЬЩІ

УЄФА ЄВРО 2012 також надає великі мож-
ливості для промоції Польщі. У 2011 році 
розпочнеться кампанія зі створення пози-
тивного іміджу країни, з її рекламою у  
європейських газетах, в Інтернеті та на 
міжнародних ярмарках. 

Warsaw East railway station.

Dworzec kolejowy Warszawa Wschodnia.
Залізничний вокзал “Східна Варшава”.

Air terminal in Wroclaw.

Terminal portu lotniczego we Wrocławiu.
Термінал аеропорту у Вроцлаві.

Railroads are modernised across Poland.

Modernizacja kolei w Polsce.
По всій Польщі переобладнують залізниці.

Inside view of Warsaw  
Central railway station.

Wnętrze dworca kolejowego  
Warszawa Centralna.

У приміщенні вокзалу  
“Варшава Центральна”.
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The municipal stadium in Gdansk, which will 
be hosting three matches in group C as well 
as a quarter-final, will be the second Polish 
stadium to be ready for the UEFA EURO 2012 
final tournament in Poland. 

The venue has a capacity of 40,000 seats, 
including 40 VIP lounges with a breathtaking 
view of the Baltic Sea. 

The construction work is already finished and 
the final touches are now being made to the 
stadium, including the installation of a trans-
parent cover made of special amber-coloured 
fibre, which will give the stadium a unique 
quality and reflect the fact that amber is a 
key symbol of Gdansk. 

The inaugural match in this new arena could 
be the friendly between Poland and France in 
June 2011.

The venue’s facilities will be expanded after 
UEFA EURO 2012, when a fitness centre, con-
ference and exhibition hall, and the official 
shop of the local club, Lechia Gdańsk, will be 
integrated into the stadium.

Stadion Miejski w Gdańsku, na którym odbędą 
się trzy mecze grupy C, a także ćwierćfinał, 
będzie kolejną, po poznańskim obiekcie, pol-
ską areną gotową na Turniej Finałowy UEFA 
EURO 2012. 

Stadion ma pojemność 40.000 miejsc, w tym 
40 lóż VIP z zapierającym dech w piersiach 
widokiem na Morze Bałtyckie. 

Konstrukcja jest już gotowa. Teraz budowni-
czowie instalują, wykonane ze specjalnych 
włókien, przezroczyste pokrycie we wszystkich 
kolorach bursztynu, który jest symbolem 
Gdańska.

Inauguracyjny mecz piłkarski może zostać tu 
rozegrany na początku czerwca 2011 roku. 
Polska najprawdopodobniej zagra wtedy 
z Francją.

Po UEFA EURO 2012 stadion będzie się dalej 
rozwijał. Może tu powstać klub fitness, centrum 
konferencyjno – wystawiennicze, a także ofi-
cjalny sklep klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk.

Міський стадіон Гданська, на якому відбу-
дуться три матчі групи С і чвертьфінал тур-
ніру, стане у Польщі другим стадіоном, після 
познанського, готовим приймати фінальну 
частину УЄФА ЄВРО 2012.

Стадіон зможе розмістити на своїх трибунах 
40.000 глядачів, у тому числі на своїх 40 
VIP-ложах із неймовірним видом на Бал-
тійське море. 

На стадіоні вже завершено будівельні ро-
боти. Зараз ведуться опоряджувальні, зокре-
ма, облаштування прозорого покриття зі 
спеціальних волокон бурштинового кольо-
ру, що свідчитиме про високу якість нового 
стадіону і водночас нагадуватиме, що бурш-
тин – головний символ Гданська.

У червні 2011 року на цій новій арені най-
вірогідніше відбудеться товариський матч-
відкриття між Польщею та Францією.

Після УЄФА ЄВРО 2012 стадіон розвивати-
меться і надалі. На його території може 
з’явитися фітнес-центр, конференційно-
виставковий центр, а також офіційний ма-
газин місцевого ФК “Лехія” Гданськ.

VIEW OF THE PITCH  
AND THE SEA
WIDOK NA BOISKO I MORZE
ВИД НА ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ ТА МОРЕ

The host city on the Baltic Sea is getting ready 
to welcome the biggest sports event in its his-
tory. Work is being done in all the strategic 
places of the city, such as the stadium, rail-
way station, airport and roads, and invest-
ments are also being put into rebuilding and 
modernising monuments and residences. 

The biggest investments are going into the 
extension of the Lech Wałęsa international 
airport, with the new terminal scheduled for 
completion in March 2012. Compared with the 
current situation, by the time the tournament 
starts its passenger capacity will have trebled. 

Journey times to Gdansk by train will also be 
reduced – the modernisation of the Gdansk-
Warsaw railway line will be completed by the 
end of May 2012, with the journey time re-
duced to 3.5 hours. Major roadbuilding work 
is also under way in the city itself. A new two-
lane road will link the airport, the Wrzeszcz 
district and the stadium. It will also feature 
the longest tunnel in Poland – 850 metres 
long – running under the Dead Vistula river. 

Gdansk currently has more than 10,000 hotel 
rooms and sufficient hotels to cover the needs 
of UEFA EURO 2012. The city authorities also 
plan on using luxury ships to enlarge the ca-
pacity by 2,500 rooms.

Położone nad Morzem Bałtyckim Miasto-Gospo-
darz przygotowuje się do największego spor-
towego wydarzenia w historii.Trwają prace we 
wszystkich strategicznych miejscach miasta, 
takich jak stadion, dworzec kolejowy, lotni-
sko oraz drogi. Wśród inwestycji jest również 
renowacja zabytkowych pomników i domów. 

Jedną z większych inwestycji jest rozbudowa 
Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy. Nowy terminal ma być gotowy w marcu 
2012 roku. Zmodernizowane lotnisko będzie 
mogło przyjąć 3 razy więcej pasażerów niż 
w tej chwili. 

Szybszy będzie również dojazd do Gdańska. 
Modernizacja linii kolejowej z Warszawy za-
kończy się w maju 2012 roku, a czas podróży 
z Warszawy skróci się do 3,5 godziny. W sa-
mym mieście intensywnie rozbudowuje się dro-
gi. Nowoczesna, dwupasmowa trasa połączy 
Port Lotniczy z dzielnicą Wrzeszcz oraz ze sta-
dionem. W ramach budowy powstanie także 
najdłuższy tunel w Polsce – 850 m, pod Mar-
twą Wisłą. 

Gdańsk ma aktualnie ponad 10,000 pokoi ho-
telowych i wystarczającą liczbę hoteli, by po-
mieścić gości UEFA EURO 2012. Władze miasta, 
dla zwiększenia możliwości zakwaterowania 
o 2,500 miejsc, planują również wykorzystanie 
luksusowych statków.

Місто-господар на березі Балтіського моря 
Гданськ готується привітати гостей та учас-
ників наймасштабнішої спортивної події у 
своїй історії. Роботи ведуться на всіх страте-
гічних об’єктах: на міському стадіоні, заліз-
ничному вокзалі, в аеропорті та на дорогах. 
Інвестиції також спрямовано на реконструк-
цію i модернізацію пам’ятників та житлових 
будинків. 

Розбудова  міжнародного аеропорту ім. Леха 
Валенси у Гданську – це головна інвестиція 
у рамках підготовки міста до УЄФА ЄВРО 
2012. Будівництво нового терміналу пла-
нують завершити у березні 2012 року, а вже 
під час фінальної частини турніру аеропорт 
зможе прийняти втричі більше пасажирів, 
ніж сьогодні. 

Гданська можна буде дістатися швидко і 
наземним шляхом, адже у травні 2012 року  
завершать модернізацію залізничної ділянки 
Варшава-Гданськ, і тоді цю відстань можна 
буде подолати лише за 3,5 години. Підго-
товка до турніру позначилася і на інтен-
сивній розбудові автошляхів. Зокрема, нова 
двосмугова дорога з’єднає аеропорт з ра-
йоном Вжещ та стадіоном. Частина шосе 
проходитиме в найдовшому (850 м) тунелі 
у Польщі, який буде прокладено під річ-
кою Мертва Вісла. 

Гданськ може запропонувати гостям міста 
понад 10 000 готельних номерів. Готелів у 
приморському місті вже достатньо для того, 
щоб повністю задовольнити потреби УЄФА 
ЄВРО 2012. Крім цього, адміністрація Гдан-
ська планує використовувати лайнери-готелі 
класу люкс, щоб збільшити кількість номе-
рів ще на 2,5 тисячі.

 GDANSK ON THE WAVE  
OF TRANSFORMATION 
GDAŃSK NA FALI TRANSFORMACJI 
ГДАНСЬК НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО ЄВРО 

Lech Wałęsa airport terminal in Gdansk.

Terminal Portu Lotniczego Gdańsk  
im. Lecha Wałęsy.

Термінал аеропорту ім. Леха Валенси  
у Гданську.

Municipal Stadium in Gdansk.

Stadion Miejski w Gdańsku.
Національний стадіон у Гданську.©
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UPDATE	ON	
PREPARATIONS
INFORMACJE O PRZYGOTOWANIACH 
СТАН ПІДГОТОВКИ

STADIUMS 

Over the last six months, construction work on 
the Lviv and Kyiv stadiums has progressed 
considerably. In Kyiv, the roof columns are al-
ready in place, while in Lviv their installation 
has begun. Both stadiums are scheduled for 
completion in the summer of 2011. It is there-
fore now of prime importance to put in place 
the stadium operations teams, including for 
the completed stadium in Kharkiv. It is planned 
to build on the experience of the people 
working at the Donbass Arena and involve 
them in the training of the operations teams 
for the other Ukrainian stadiums hosting UEFA 
EURO 2012 matches.

STADIONY 

W ciągu ostatniego półrocza budowa stadio-
nów we Lwowie i w Kijowie nabrała tempa. 
W Kijowie słupy podtrzymujące dach są już 
zamontowane, а we Lwowie rozpoczął się ich 
montaż. Oba stadiony mają być gotowe latem 
2011 roku. W tej chwili również w Charkowie 
na pierwszy plan wysunęła się kwestia ope-
racyjnego funkcjonowania stadionów. Aktual-
nie podejmowane są działania mające na celu 
przekazanie ekipom zarządzającym ukraiński-
mi stadionami, na których odbęda się mecze 
EURO 2012,  doświadczeń “Donbas Areny”.

СТАДІОНИ 

За останні шість місяців істотно просунуло-
ся будівництво стадіонів у Києві та Львові. 
У столиці повністю завершено встановлен-
ня колон даху спортивної арени, а у місті 
Лева вже розпочався її монтаж. Роботи на 
обох стадіонах планують завершити влітку 
2011 року. Зараз на першому плані – під-
готовка управлінських команд українських 
стадіонів, які приймуть матчі УЄФА ЄВРО 
2012, у тому числі і вже завершеної арени 
у Харкові. Для підготовки експлуатаційних 
команд українських ЄВРО-арен планують 
скористатися досвідом “Донбас Арени”.

UKRAINE KEEPS UP 
THE PACE
UKRAINA UTRZYMUJE TEMPO
УКРАЇНА НЕ ЗНИЖУЄ ТЕМПИ

UKRAINE

z Donbass Arena in Donetsk.

Stadion Donbas Arena w Doniecku.
“Донбас Арена” у Донецьку. 

p Olympic Stadium in Kyiv.

Stadion Olimpijski w Kijowie.
Стадіон “Олімпійський” у Києві. 

t New Lviv Stadium.

Nowy Stadion we Lwowie.
Новий стадіон у Львові.

Metalist Stadium in Kharkiv.

Stadion Metalist w Charkowie.
Стадіон “Металіст” у Харкові. 
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AIRPORTS 

The new terminal F at Boryspil international 
airport was inaugurated in October 2010. 
Construction work on the main passenger 
terminal D is in progress, including the front 
apron and parking area.

In Lviv, the reconstruction and extension of 
the runway is in progress, while the roof and 
façade of the terminal building have been 
completed according to schedule, allowing 
interior work to be carried out during the 
winter.

In Donetsk, the construction of a new runway, 
aprons and new passenger terminal is in 
progress.

The new passenger terminal was inaugurated 
at Kharkiv international airport in August 2010. 
Now, the construction of a new runway and 
the design of the control tower are in progress. 
In addition, the existing terminal is currently 
being refurbished. 

ACCOMMODATION 

The renovation of hotel rooms at existing fa-
cilities is in progress in all host cities. Exist-
ing hotels are being inspected to check their 
compliance with UEFA requirements. In ad-
dition, new projects have already started.

PUBLIC TRANSPORT 

Special emphasis is now being put on the 
development and organisation of the “last 
kilometre” transport system in all host cities. 
Dedicated lanes for public transport, the cre-
ation of automatic systems for traffic control 
and specific transport services between the 
airports and the main facilities of the host 
cities – stadium, city centre and fan zone – 
are among the key projects under way. Finally, 
all host cities have received the first batch of 
buses to modernise their motor vehicle fleets. 

LOTNISKA

Na Międzynarodowym Lotnisku “Boryspol” 
w Kijowie w październiku 2010 roku oddano 
do eksploatacji nowy terminal pasażerski F. 
W tej chwili trwa budowa terminala D, w tym 
płyty postojowej i parkingu.

We Lwowie trwa rekonstrukcja і powiększanie 
pasa startowego. Zgodnie z planem wybudo-
wano już fasadę budynku nowego terminala 
i obiekt zadaszono, co zimą umożliwi prowa-
dzenie prac budowlanych w środku. 

W Doniecku trwa budowa nowego pasa star-
towego, płyty postojowej i nowego termina-
la pasażerskiego. 

Na Międzynarodowym Lotnisku “Charków” 
w sierpniu 2010 roku oddano do użytku nowy 
terminal pasażerski. Teraz trwa budowa no-
wego pasa startowego i prace projektowe 
nowej wieży kontrolnej. Rozpoczęła się rów-
nież rekonstrukcja istniejącego terminala.

ZAKWATEROWANIE

We wszystkich Miastach-Gospodarzach trwa 
przebudowa pokojów w istniejących hotelach 
oraz kontrola realizacji wymogów UEFA, do-
tyczących liczby miejsc noclegowych. Rozpo-
częła się też realizacja nowych projektów.

TRANSPORT PUBLICZNY

We wszystkich Miastach-Gospodarzach wdra-
żany jest specjalny system transportowy “ostat-
niego kilometra”. Wydzielane są specjalne pasy 
dla transportu publicznego, tworzony jest sys-
tem automatycznego kierowania ruchem i do-
godne połączenia między lotniskiem a najważ-
niejszymi obiektami miast: stadionem, centrum, 
strefą kibica. Trwa modernizacja floty auto-
busów. Wszystkie Miasta-Gospodarze otrzy-
mały już pierwszą partię nowych autobusów.

АЕРОПОРТИ

У міжнародному аеропорту “Бориспіль” у 
жовтні 2010 року введено в експлуатацію 
новий пасажирський термінал F. Триває 
будівництво основного пасажирського тер-
мінального комплексу D, на території якого 
також розмістять аванперон та паркуваль-
ну зону.

У Львові триває реконструкція і подовження 
злітно-посадкової смуги, водночас будів-
ництво даху та фасаду вже завершено, як і 
передбачалося відповідним графіком. Таким 
чином тепер є можливість вести внутрішні 
роботи взимку.

У Донецьку триває будівництво нової злітно-
посадкової смуги, перонів та нового паса-
жирського терміналу.

У міжнародному аеропорту “Харків” y серп-
ні 2010 року введено в експлуатацію новий 
пасажирський термінал. Зараз триває бу-
дівництво нової злітно-посадкової смуги та 
проектування вежі управління польотами. 
Також продовжується реконструкція дію-
чого терміналу.  

РОЗМІЩЕННЯ

В усіх приймаючих містах триває рекон-
струкція номерних фондів існуючих об’єктів. 
Ведуться перевірки щодо задоволення ви-
мог УЄФА. Крім того, розпочалася реалі-
зація нових проектів. 

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

В усіх приймаючих містах йде активна ро-
бота з організації транспорту на “останньому 
кілометрі”. Реалізуються такі ключові про-
екти як впровадження системи виділених 
смуг для громадського транспорту, ство-
рення автоматичних систем управління 
дорожнім рухом у приймаючих містах та 
налагодження сполучення аеропорту з осно-
вними об‘єктами приймаючого міста – ста-
діоном, центром міста, фан-зоною. Всі при-
ймаючі міста вже отримали першу партію 
автобусів для модернізації рухомого складу.

New terminal F in Boryspil airport, Kyiv.

Nowy terminal F na lotnisku Boryspol w Kijowie.

Новий термінал F аеропорту “Бориспіль”, 
м. Київ.

Grand Hotel in Lviv.

Hotel Grand we Lwowie.
“Гранд Готель” у Львові.

Boryspil airport, Kyiv.

Lotnisko Boryspol w Kijowie.
Аеропорт “Бориспіль” у Києві.

Road renovations in Lviv.

Modernizacja dróg we Lwowie.
Реконструкція доріг у Львові.
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The Metalist stadium is an ultramodern sports 
complex which meets all UEFA requirements. 
Right next to it is a brand-new football acad-
emy. 

The total capacity of the stadium for UEFA 
EURO 2012 is 30,000. 

It took two years to reconstruct the stadium, 
90% of which has been renovated. The new 
Metalist Stadium was inaugurated on 5 De-
cember 2009. The reconstruction and reno-
vation work cost about $95 million, 30% of 
which came from a private investor, the owner 
of FC Metalist, Olexander Yaroslavsky, who 
also coordinated the reconstruction project.

Kharkiv inhabitants often refer to the stadium 
as “the spider” because of its singular shape 
– the roof of the arena is supported by 24 
columns around the stadium bowl, whence 
the resemblance to a spider. 

Stadion “Metalist” to supernowoczesny kom-
pleks sportowy, spełniający wszystkie wyma-
gania UEFA. W jego sąsiedztwie znajduje się 
nowa akademia piłki nożnej. 

Całkowita pojemność stadionu na UEFA EURO 
2012 wynosi 30.000 miejsc. 

Rekonstrukcja obiektu zajęła 2 lata. Odnowio-
no aż 90% areny. Nowy stadion “Metalist” 
został otwarty 5 grudnia 2009 roku. Renowa-
cja kosztowała około 95 mln dolarów. 30% 
tej kwoty pochodziło od prywatnego inwesto-
ra, właściciela klubu piłkarskiego “Metalist”, 
Ołeksandra Jarosławskiego, który również ko-
ordynował projekt rekonstrukcji. 

Mieszkańcy Charkowa nazywają stadion “pa-
jąkiem” z powodu jego charakterystycznego 
wyglądu. Konstrukcję dachu areny podtrzymu-
ją 24 kolumny, które przypominają nogi pająka. 

Стадіон “Металіст” – це надсучасний спор-
тивний комплекс, який відповідає вимогам 
УЄФА. На прилеглій до стадіону території 
розташована нова дитячо-юнацька фут-
больна академія. 

Загальна місткість спортивної арени під час 
УЄФА ЄВРО 2012 – 30 тис. місць.

Реконструкція стадіону, в процесі якої аре-
на була оновлена на 90%, тривала 2 роки. 
Урочисте відкриття “Металіста” після ре-
конструкції відбулося 5 грудня 2009 року. 
Вартість проекту склала близько 95 млн. 
доларів, з яких 30% були надані приват-
ним інвестором – власником ФК “Металіст” 
Олександром Ярославським, який також 
виступив координатором реконструкції.

Через оригінальність дизайну жителі Хар-
кова прозвали реконструйований стадіон 
“павуком”. Цікавою є конструкція даху 
арени, яка не спирається на тіло трибуни, 
а тримається на 24 опорах, розташованих 
навколо чаші стадіону.

METALIST STADIUM 
STADION “METALIST”
СТАДІОН “МЕТАЛІСТ”

Kharkiv is known as the first capital of Ukraine 
because the city was the capital of the 
Ukrainian Soviet Socialist Republic from 1919 
to 1934. The Kharkiv of today is a steadily 
growing city, a centre of industry and science, 
and a welcoming modern European metrop-
olis open for business cooperation.

UEFA EURO 2012 is an additional incentive 
for Kharkiv to develop its infrastructure and 
become further known as one of the best 
Ukrainian cities to live in.

AIRPORT AND CITY TRANSPORT

The air entrance to the city, Kharkiv interna-
tional airport, is in active preparation to receive 
tournament guests. By 2012, the capacity of 
the airport will have reached 2,550 passen-
gers an hour. A new terminal serving both 
domestic and international flights and a rail-
way station connecting the airport to the city 
centre have already been inaugurated. In addi-
tion, the existing terminal is being renovated 
and a new runway is under construction. 

Kharkiv has one of the best transport networks 
in Ukraine, connecting all UEFA EURO 2012 
venues and allowing visitors and residents to 
travel smoothly on refurbished roads and 
motorways. During EURO 2012 the city’s 
transport system will operate 24/7.

FAN ZONE

The official UEFA EURO 2012 fan zone will be 
set up in the biggest square in Ukraine – 
Svobody Square – providing enough space 
for up to 75,000 fans all at once on each of 
the 24 tournament days.

Charków znany jest jako “pierwsza stolica Ukra-
iny”, ponieważ w okresie 1919-1934 miasto 
było stolicą Ukraińskiej Socjalistycznej Repu-
bliki Radzieckiej. Dzisiejszy Charków jest mia-
stem, które szybko się rozwija – to centrum 
przemysłu i nauki, gościnna, nowoczesna eu-
ropejska metropolia otwarta na współpracę.

UEFA EURO 2012 stało się dodatkowym bodź-
cem dla rozwoju infrastruktury Charkowa, 
który stał się znany jako najatrakcyjniejsze 
miejsce do życia na Ukrainie.

LOTNISKO I TRANSPORT MIEJSKI

Lotnicze wrota do miasta, Międzynarodowy Port 
Lotniczy “Charków”, jest w trakcie aktywnych 
przygotowań do przyjęcia gości Turnieju. Do 
2012 roku lotnisko będzie mogło obsłużyć  
2 550 pasażerów na godzinę. Uruchomiony zo-
stały już nowy terminal, obsługujący wszyst-
kie rejsy krajowe i zagraniczne. Dodatkowo, 
przebudowywany jest stary terminal, a w bu-
dowie jest nowy pas startowy. 

Charków ma jeden z najlepszych systemów 
transportowych na Ukrainie, który łączy ze sobą 
wszystkie obiekty związane z UEFA EURO 2012, 
a także pozwala gościom podróżować kom-
fortowo po wyremontowanych drogach dojaz-
dowych i głównych ulicach miasta. Podczas 
EURO 2012 miejski system transportowy bę-
dzie funkcjonował 24 godziny na dobę, przez 
7 dni w tygodniu. 

STREFA KIBICA

Oficjalna strefa kibica UEFA EURO 2012 bę-
dzie znajdować się na największym placu 
Ukrainy – placu Wolności, który może pomie-
ścić do 75 tysięcy kibiców podczas każdego 
z 24 dni Turnieju. 

Харків відомий як “перша столиця України”, 
адже від 1919 до 1934 року тут розміщував-
ся адміністративний центр УРСР. Сьогодні 
Харків – це місто, яке стабільно розвива-
ється, промисловий та науковий центр, гос-
тинний і відкритий до співпраці сучасний 
європейський мегаполіс.

УЄФА ЄВРО 2012 дає Харкову додатковий 
стимул для розвитку власної інфраструк-
тури, завдяки якій місто стане одним з 
найкомфортніших в Україні.

АЕРОПОРТ І МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Повітряні ворота міста – міжнародний аеро-
порт “Харків” – активно готується прийняти 
гостей чемпіонату. Пропускна спроможність 
аеропорту до 2012 року досягне 2550 па-
сажирів на годину. Водночас в експлуата-
цію вже здали новий термінал, через який 
обслуговують всі внутрішні та міжнародні 
рейси, а також привокзальну площу, що 
сполучає центр міста з аеропортом. Окрім 
того, ведуть реконструкцію діючого термі-
налу та будівництво тимчасового, йде бу-
дівництво нової злітно-посадкової смуги.

У Харкові створено одну з найкращих в 
Україні транспортних мереж, що зв’язує всі 
об’єкти ЄВРО 2012, завдяки чому мешканці 
та гості міста зможуть легко пересуватися 
оновленими дорогами та міськими магістра-
лями. Під час ЄВРО 2012 міський транспорт 
працюватиме цілодобово.

ФАН-ЗОНА

Офіційну фан-зону ЄВРО 2012 буде встанов-
лено на найбільшій в Україні площі – площі 
Свободи, яка зможе прийняти до 75 тисяч 
уболівальників одночасно упродовж усіх 
24 днів турніру.

KHARKIV – THE FIRST 
CAPITAL OF UKRAINE
CHARKÓW – PIERWSZA STOLICA UKRAINY
ХАРКІВ – ПЕРША СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ

Metalist Stadium in Kharkiv.

Stadion Metalist w Charkowie.
Стадіон “Металіст” у Харкові.

Kharkiv airport.

Lotnisko w Charkowie.
Аеропорт м. Харків.
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GET YOUR 
TICKET NOW!
JUŻ TERAZ ZDOBĄDŹ BILET! 
ПРИДБАЙ СВІЙ КВИТОК УЖЕ ЗАРАЗ!

Millions of people worldwide are now turning 
their eyes to UEFA EURO 2012 and the much-
coveted tickets that go on sale on 1 March 
2011. 

Football lovers are starting to prepare their 
trips to Poland and Ukraine, and although they 
are already sure to at least enjoy a fantastic 
atmosphere in the fan zones in the host cities, 
they all hope to pocket a little piece of paper 
that would allow them to follow live action 
from the stands. 

A total of 1.4 million tickets will be made avail-
able for the final tournament of the UEFA 
European Football Championship. UEFA al-
ways sets as a rule that a minimum of 75% 
of the tickets end up in the hands of fans for 
all of its competitions. For UEFA EURO 2012, 
UEFA estimates that figure to be even higher, 
at around 85%. UEFA will be selling 41% of 
tickets to fans directly via UEFA.com, while 
national associations of the 16 participating 
teams will receive 32% of the overall ticket 
number, to serve their own supporters. In 
addition, 2% out of the host cities’ allocation 
have been earmarked for local residents and 
will be sold by UEFA directly too. To add up 
to these 75%, up to another 10% will be 
given away to fans as prizes to various promo-
tions and contests organised by commercial 
partners of UEFA. The remaining tickets will be 
allocated to non-participating associations, 
other members of the football family such as 
confederations, clubs, referees and other offi-
cials, VIP guests, as well as for the corporate 
hospitality programme.

Go to UEFA.com and its dedicated ticketing 
portal now to apply!

TYPES OF TICKET

Individual match ticket
A maximum of four tickets per match can be 
ordered by one individual provided that the 
chosen matches don’t take place on the same 
day.

Follow My Team Group
Follow My Team Group tickets are valid for the 
three group matches played by the team se-
lected. If the chosen team does not qualify 
for the final tournament, the order will be 
automatically cancelled.

Follow My Team Tournament
Follow My Team Tournament tickets are valid 
for as long as the team concerned is still 
involved in the tournament. Vouchers are pro-
vided for knockout matches and can be ex-
changed for tickets if the selected team 
qualifies for the next round.

Venue Series
These tickets are valid for matches taking place 
at one venue. There is a possibility to buy 
Venue Series either for the group stage or for 
the knockout stage. This is a new product 
and it’s aimed at residents of the host cities 
or surrounding areas.

Tickets for disabled fans 
Each stadium will have a dedicated area for 
disabled persons. It is possible to apply for 
such tickets, which include a ticket for an 
accompanying person, by selecting the indi-
vidual match ticket option.

Uwaga milionów ludzi na całym świecie zwróco-
na jest teraz na UEFA EURO 2012, a w szczegól-
ności na najbardziej pożądane bilety, których 
sprzedaż rozpocznie się 1 marca 2011 roku. 

Miłośnicy piłki nożnej już teraz zaczynają pla-
nować swoją podróż do Polski i na Ukrainę, 
chcąc cieszyć się fantastyczną atmosferą fut-
bolowego święta przynajmniej w Strefach  
Kibica w Miastach-Gospodarzach. Wszyscy jed-
nak mają nadzieję, że zdobędą ten mały kar-
tonik, który pozwoli im obserwować mecze na 
żywo ze stadionowych trybun.

Na Turniej Finałowy Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012 zostanie przeznaczo-
nych około 1,4 miliona biletów. UEFA zawsze 
trzyma się zasady, że minimum 75% biletów na 
każdą organizowaną przez nią imprezę trafia 
do rąk kibiców. Jeśli chodzi o Turniej UEFA 
EURO 2012, UEFA przewiduje, że odsetek ten 
będzie nawet większy i ukształtuje się na po-
ziomie 85%. UEFA sprzeda kibicom 41% bi-
letów bezpośrednio poprzez witrynę UEFA.com. 
Z kolei narodowe związki piłkarskie szesnastu 
uczestniczących w Turnieju reprezentacji otrzy-
mają do udostępnienia swoim własnym kibi-
com 32% całkowitej liczby biletów. Oprócz 
tego, 2% biletów z przydziału Miast-Gospoda-
rzy zostało zarezerwowanych dla lokalnych 
mieszkańców i będą one sprzedawane rów-
nież bezpośrednio przez UEFA. Do wyjściowych 
75% należy dodać kolejne 10% biletów, któ-
re trafią do kibiców jako nagrody w różnych 
akcjach promocyjnych oraz konkursach orga-
nizowanych przez partnerów komercyjnych 
UEFA. Pozostałe bilety zostaną przydzielone 
narodowym związkom piłkarskim nieuczestni-
czącym w turnieju oraz innym członkom rodzi-
ny piłkarskiej, takim jak konfederacje, kluby, 
sędziowie oraz pozostali działacze. Reszta puli 
obejmie także gości VIP oraz program Pakie-
tów Korporacyjnych.

By zgłosić chęć kupna biletu, odwiedź 
specjalny portal biletowy na stronie 
UEFA.com!

RODZAJE BILETÓW

Indywidualny bilet na mecz
Jedna osoba może zamówić maksymalnie 4 bi-
lety na każdy z meczów, pod warunkiem, że 
wybrane mecze nie odbywają się tego samego 
dnia.

Mecze Grupowe Mojej Drużyny
Bilety te są ważne na 3 mecze grupowe wybra-
nej drużyny. Jeśli wybrana drużyna nie zakwa-
lifikuje się do Turnieju Finałowego, zamówienie 
zostanie automatycznie anulowane.  

Mecze Turniejowe Mojej Drużyny
Bilety te są ważne, dopóki wybrana reprezenta-
cja uczestniczy w Turnieju. W ramach meczów 
fazy pucharowej obowiązują Vouchery, które 
będą mogły zostać wymienione na bilety, jeśli 
wybrana reprezentacja zakwalifikuje się do 
kolejnej rundy.

Abonament Stadionowy
Bilety te są ważne na mecze odbywające się 
na jednym wybranym stadionie. Istnieje moż-
liwość kupienia pakietów Venue Series na me-
cze fazy grupowej lub  fazy pucharowej. Jest 
to nowy produkt, skierowany głównie do miesz-
kańców Miast-Gospodarzy i okolic.

Bilety dla kibiców niepełnosprawnych 
Każdy stadion będzie miał miejsca przezna-
czone dla kibiców niepełnosprawnych. O bilet 
dla kibiców niepełnosprawnych, który obejmuje 
także bilet dla osoby towarzyszącej, można 
aplikować wybierając opcję Individual Match 
Ticket.

УЄФА ЄВРО 2012 та довгоочікуваний про-
даж квитків, який розпочнеться вже 1 бе-
резня 2011 року, дедалі частіше привертає 
увагу мільйонів людей з усього світу. 

Шанувальники футболу вже почали пла-
нувати свої подорожі до Польщі та України, 
і, хоча вони впевнені, що принаймні отри-
мають незабутні враження у фан-зонах при-
ймаючих міст, всі вболівальники сподівають-
ся придбати квитки, які стануть перепусткою 
на трибуни, звідки вони зможуть побачити 
все дійство на власні очі.

На матчі фінальної частини УЄФА ЄВРО 2012 
передбачено продати 1,4 млн. квитків. УЄФА 
завжди дбає, щоб щонайменше 75% квитків 
на будь-які його змагання потрапляло до рук 
уболівальників. А футбольним шанувальни-
кам, які побажають потрапити на фінальну 
частину європершості 2012 року, пощастить 
ще більше – за підрахунками УЄФА, кількість 
квитків для уболівальників сягатиме 85%. 
Європейський футбольний союз продасть 
41% квитків напряму вболівальникам через 
Веб-сайт UEFA.com, у той час як національні 
футбольні федерації 16-ти країн-учасниць 
союзу отримають для своїх прихильників 
32% від загальної кількості квитків. Ще 2% 
квитків від квоти приймаючих міст зарезер-
вовано для їхніх мешканців, і їх можна буде 
також придбати напряму через УЄФА. Окрім 
цих 75%, до 10% квитків розіграють під 
час різноманітних конкурсів комерційних 
партнерів УЄФА. Решта квитків потрапить 
до асоціацій, що не входять до європейської 
футбольної спілки, інших членів родини 
УЄФА: конфедерацій, клубів, рефері, а та-
кож до високопоставлених гостей і програм 
корпоративної гостинності.

Відвідайте вже зараз сайт UEFA.com та 
спеціально створений портал з продажу 
квитків, щоб подати заявку на придбан-
ня квитків!

ТИПИ КВИТКІВ

Індивідуальні квитки на матчі
Одна особа може замовити максимум чо-
тири квитки на матчі і не більше чотирьох 
квитків на день.

Комплект квитків “Моя команда”  
на групові матчі
Квитки комплекту “Моя команда” на групові 
матчі дають змогу відвідати три матчі гру-
пової стадії, в яких грає обрана команда. 
Якщо обрану команду не буде відібрано для 
участі у фінальній частині турніру, замов-
лення буде автоматично скасовано. 

Комплект квитків “Моя команда”  
на всі матчі турніру
Квитки Follow My Team Group дають змогу 
відвідати три матчі групової стадії, в яких 
грає обрана команда. Якщо обрана команда 
не потрапить у фінальну частину турніру, 
замовлення буде автоматично скасовано. 

Комплект квитків “Мій стадіон”
Квитки з цього комплекту дають можли-
вість відвідати матчі, що проходять на од-
ному стадіоні. Такий комплект квитків мож-
на придбати або на матчі групової стадії, або 
на матчі стадії плей-оф. Цей комплект квит-
ків є новим продуктом і розрахований, зо-
крема, на мешканців приймаючих міст та 
прилеглих регіонів.  

Квитки для вболівальників  
з обмеженими можливостями
Для осіб з обмеженими фізичними можли-
востями передбачено особливі квитки. При 
замовленні цього квитка можна отримати 
додатковий квиток для супроводжуючої осо-
би. Для такого замовлення треба обрати 
категорію індивідуальних квитків на матчі. 

32%
Sales via participating national associations

Sprzedaż	za	pośrednictwem	uczestniczących		
narodowych	związków	piłkarskich

Продаж	через	національні	футбольні	
федерації,	що	беруть	участь	у	турнірі

4%
Corporate hospitality
Program	Korporacyjny

Пакети	гостинності14%
Commercial partners and  

fans ticket promotions
Partnerzy	komercyjni	oraz	akcje	

promocyjne	dla	kibiców
Комерційні	партнери	і	розіграш		

квитків	для	уболівальників

41%
Direct sales to public

Bezpośrednia	sprzedaż	kibicom
Вболівальники

2%
VIP Guests
Goście	VIP
VIP-гості

4%
Host cities

Miasta	gospodarze
Приймаючі	місця

3%
Football Family
Rodzina	Piłkarska

Родина	УЄФА
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PRICES

The general ticketing strategy is based on 
UEFA’s experience with previous EURO final 
tournaments, other international events, spe-
cific economic indicators of the host countries 
and aims at affordable tickets to the public. 

TICKET SALES IN BRIEF

Application period
From 1 to 31 March 2011, everybody has an 
equal chance to apply for tickets, irrespective 
of when the application is made. 

Lottery and confirmation
April 2011: If any of the ticket categories for 
the 31 matches are oversubscribed, a lottery 
will be held to determine the successful appli-
cants. All applicants will then be informed by 
email as to whether their ticket requests were 
successful or not.

Payment
By credit card (Mastercard or VISA) in euros. 
Polish and Ukrainian citizens can pay by domes-
tic bank transfer and in their local currency. 

Ticket resale platform
Starting in July 2011, tickets that cannot be 
used can be resold at face value through the 
UEFA ticket resale platform.

Delivery of tickets
All tickets will be sent by secure post to the 
purchaser four to six weeks before the be-
ginning of the tournament.

Sales exclusively through UEFA.com

CENY

Ogólna polityka sprzedaży biletów oparta jest 
o doświadczenie UEFA podczas poprzednich 
turniejów finałowych Euro, wiedzę na temat 
innych wydarzeń międzynarodowych oraz 
szczególne wskaźniki ekonomiczne w Polsce 
i na Ukrainie. Jej celem jest zapewnienie ki-
bicom wejściówek w przystępnych cenach.

SPRZEDAŻ BILETÓW W SKRÓCIE

Okres aplikowania
Od 1 do 31 marca 2011 roku każdy ma równe 
szanse na zgłoszenie chęci kupna biletów, nie-
zależnie od kolejności zgłoszeń. 

Loteria i potwierdzenie
Kwiecień 2011 roku: Jeśli będzie za dużo zgło-
szeń na którąkolwiek kategorię biletów na 
któryś z 31 meczów, zostanie zorganizowana 
loteria. Każda aplikująca osoba otrzyma e-mail 
z informacją, czy jej zamówienie zostanie 
zrealizowane. 

Płatność
Kartą kredytową (Mastercard lub VISA) w wa-
lucie euro. Mieszkańcy Polski i Ukrainy mogą 
dokonać płatności krajowym przelewem ban-
kowym również w ich lokalnej  walucie. 

Platforma odsprzedaży biletów
Ruszy w lipcu 2011 roku. Bilety, które nie mogą 
zostać wykorzystane, mogą być odsprzedane 
po cenie nominalnej dzięki platformie odsprze-
daży biletów UEFA.

Dostarczenie biletów
Wszystkie bilety zostaną dostarczone nabyw-
cy bezpieczną przesyłką na cztery do sześciu 
tygodni przed rozpoczęciem Turnieju.

Sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem 
strony UEFA.com

ЦІНИ

Загальна стратегія розповсюдження квит-
ків УЄФА базується на досвіді попередніх 
фінальних турнірів ЄВРО, інших міжнарод-
них змагань, специфічних економічних по-
казниках приймаючих країн та має на меті 
доступність квитків для публіки.
 

ПРОДАЖ КВИТКІВ.  
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ.

Етап подання заявок
З 1 по 31 березня 2011р. всі бажаючі ма-
ють однакові можливості подати заявку на 
придбання квитків, яка не залежить від часу 
замовлення. 

Лотерея та підтвердження
Квітень 2011 р.: якщо попит на квитки на 
будь-який з 31-ого матчу буде більшим за 
пропозицію, з метою визначення замовни-
ків, що отримають квитки, буде влаштовано 
лотерейний розіграш. Таким чином, після 
проведення лотереї всі замовники отри-
мають електронною поштою повідомлен-
ня про те, чи буде у них можливість при-
дбати квитки.

Оплата 
Кредитною карткою (Mastercard або VISA), 
в євро. Мешканці Польщі та України можуть 
сплатити вартість квитків банківським пе-
реказом у валюті своєї країни. 

Портал з перепродажу квитків
Починаючи з липня 2011 р., квитки, які їхні 
власники не зможуть використати самі, мож-
на буде продати через портал з перепро-
дажу квитків УЄФА за їхню номінальну вар-
тість.

Доставка квитків
Всі квитки надсилатимуться замовникам 
поштою за 4-6 тижнів до початку турніру.

Продаж квитків здійснюватиметься 
лише через веб-сайт UEFA.com

 Category Group stage Quarter-finals Semi-finals Final
 Kategoria Faza grupowa Ćwierćfinały Półfinały Finał
 Категорія Групова стадія Чвертьфінали Півфінали Фінал

 1 120 € (250 € opening) 150 € 270 € 600 €
  480 zł (1’000 zł) 600 zł 1’080 zł 2’400 zł
  1’200 грн. (2’500 грн.) 1500 грн. 2’700 грн. 6’000 грн.

 2 70 € (140 € opening) 80 € 150 € 330 €
  280 zł (560 zł) 320 zł 600 zł 1’320 zł  
  700 грн. (1’400 грн.) 800 грн. 1’500 грн. 3’300 грн.

 3 30 € (45 € opening) 40 € 45 € 50 €
  120 zł (180 zł) 160 zł 180 zł 200 zł  
  300 грн. (450 грн.) 400 грн. 450 грн. 500 грн.

All prices are subject to administrative fee. Do wszystkich cen należy doliczyć opłatę administracyjną. До вартості квитків додається адміністративний збір.
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 CORPORATE  HOSPITALITY
 DISCOVER THE ULTIMATE   HOSPITALITY EXPERIENCE

PAKIETY KORPORACYJNE
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OBSŁUGI GOŚCI

КОРПОРАТИВНА ГОСТИННІСТЬ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОСТЕЙ НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ

A UEFA European Football Championship 
offers not only the best of European football 
on the field but also the greatest opportunity 
to reward and strengthen relationships with 
clients and business contacts.

UEFA EURO 2012 will be even more special as 
it will be the first time that the final tourna-
ment is staged in central and eastern Europe, 
making it a historical occasion. In addition to 
the tradition of excellence of the hospitality 
service, the culture and local flavours of the 

host countries will bring unique and emotional 
feelings never experienced before. 

UEFA Events SA is responsible for corporate 
hospitality sales for UEFA EURO 2012 and aims 
to deliver top-class services, using its extensive 
expertise in the creation of an ultimate hos-
pitality experience for its customers. 

FOSTER CLIENT RELATIONSHIPS WITH 
ULTIMATE ACCESS TO UEFA EURO 2012

Corporate Hospitality represents a unique op-
portunity for companies or individuals to offer 
their clients the ultimate experience of being 
part of one of the most prestigious sports 
event under very exclusive conditions and to 
grant them unforgettable memories.

As part of the corporate hospitality programme, 
guests will be allocated the best seats in 

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko 
najlepszy europejski futbol prezentowany na 
boisku. To również doskonała okazja do wzmoc-
nienia relacji z klientami oraz partnerami biz-
nesowymi. 

Turniej UEFA EURO 2012 będzie tym bardziej 
szczególny, że Mistrzostwa po raz pierwszy 
zostaną zorganizowane w Europie Środkowej 
i Wschodniej. Opracowane rozwiązanie daje 
pretekst do tego, by do tradycyjnie doskona-
łej obsługi gości dodać kulturę oraz smaki 

charakterystyczne dla Państw-Gospodarzy. Tur-
niej stworzy historyczną okazję zbudowania 
wyjątkowej atmosfery, której goście dotych-
czas nie doświadczyli. 

Za sprzedaż Pakietów Korporacyjnych na Tur-
niej UEFA EURO 2012 odpowiada UEFA Events 
SA. Celem spółki jest dostarczenie najwyższej 
klasy usług, przy użyciu najlepszych doświad-
czeń w tworzeniu programu obsługi gości. 

DBANIE O RELACJE Z KLIENTAMI DZIĘKI  
ZAPROSZENIU DO UCZESTNICTWA W 
TURNIEJU UEFA EURO 2012

Pakiet Korporacyjny daje firmom oraz osobom 
prywatnym wyjątkową okazję zaoferowania 
swoim klientom doświadczeń, dzięki którym 
będą mogli się poczuć częścią jednego z naj-
bardziej prestiżowych wydarzeń sportowych na 
świecie. Ekskluzywne warunki, które Pakiet za-
pewnia, z pewnością dostarczą osobom z niego 
korzystającym wielu niezapomnianych wrażeń.

Чемпіонат Європи УЄФА з футболу – це 
можливість не лише насолодитися грою 
найсильніших збірних нашого континету, 
але й слушна нагода віддячити своїм клі-
єнтам та діловим партнерам та зміцнити з 
ними стосунки. 

Особливість УЄФА ЄВРО 2012 полягає у 
тому, що вперше фінальна частина європей-
ського чемпіонату проходитиме у Централь-
ній та Східній Європі, що робить цей тур-
нір подією історичного масштабу. Завдяки 

найкращим традиціям гостинності та міс-
цевій культурі і колориту приймаючих країн, 
корпоративні гості зможуть поринути в 
атмосферу надзвичайних емоцій, які їм ще 
ніколи не доводилося відчувати. 

Компанія “UEFA Events SA”, яка займається 
продажем пакетів корпоративної гостин-
ності для УЄФА ЄВРО 2012, взяла собі за 
мету надавати послуги найвищої якості. 
Їй вдасться досягти цієї мети завдяки сво-
єму багатолітньому досвіду у цій сфері.

ЗМІЦНІТЬ СТОСУНКИ З КЛІЄНТАМИ – 
НАДАЙТЕ ЇМ МОЖЛИВІСТЬ ПОВНІСТЮ 
ПОРИНУТИ В АТМОСФЕРУ УЄФА ЄВРО 
2012

Пакети корпоративної гостинності – це уні-
кальна можливість для компаній чи при-
ватних осіб подарувати своїм клієнтам не-
пересічний досвід від перегляду у досить 
ексклюзивній атмосфері одного з найпре-
стижніших спортивних заходів, від чого у 
них залишаться незабутні враження.
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brand-new stadiums, enjoy entertainment pro-
grammes before and after the game and sa-
vour delicious food. 

As it did for UEFA EURO 2008 in Austria and 
Switzerland, UEFA will again be working with 
Austrian-based DO & CO, one of the world’s 
leading catering companies with extensive 
experience in sports events, to deliver the 
UEFA EURO 2012 hospitality and catering pro-
gramme in Poland and Ukraine.

SALES TO KICK OFF SOON

Sales of UEFA EURO 2012 corporate hospitality 
packages will start in April 2011 but interested 
parties can already express their interest by 
emailing hospitality.euro2012@uefa.ch, or 
registering in UEFA.com dedicated hospitality 
portal.

The UEFA EURO 2012 corporate hospitality 
programme is sold exclusively by UEFA and no 
external agency or company has any right to 
propose such packages.

A corporate package includes:
 Match ticket
 Gourmet dining experience
 Fine wines, beer and other refreshments
 Full-time finger buffet
 Exclusive commemorative gifts
 Official match programme
 Pre- and post-match entertainment

W ramach Pakietu Korporacyjnego, gościom 
zostaną przydzielone najlepsze miejsca na 
nowo wybudowanych stadionach. Będą mieli 
oni także możliwość uczestniczenia w progra-
mach rozrywkowych przed meczami i po spo-
tkaniach, a także delektowania się pysznym 
jedzeniem.   

Tak jak to miało miejsce w Austrii i Szwajcarii 
podczas Turnieju UEFA EURO 2008, również 
w ramach tej edycji Mistrzostw, UEFA podejmie 

współpracę ze spółką DO & CO. Austriackie 
przedsiębiorstwo jest jednym ze światowych 
liderów na rynku firm cateringowych, z ogrom-
nym doświadczeniem w obsłudze imprez spor-
towych. DO & CO odpowiada za obsługę go-
ści oraz program cateringowy na UEFA EURO 
2012 w Polsce i na Ukrainie.

ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY JUŻ NIEDŁUGO

Sprzedaż Pakietów Korporacyjnych na UEFA 
EURO 2012 rozpocznie się w kwietniu 2011 
roku, ale osoby zainteresowane ofertą już teraz 
mogą się z nami skontaktować wysyłając e-
mail pod adres: hospitality.euro2012@uefa.ch 
lub rejestrując się na specjalnym portalu po-
swięconym pakietom korporacyjnym na stro-
nie UEFA.com.

Program Pakietów Korporacyjnych UEFA EURO 
2012 jest sprzedawany wyłącznie przez UEFA. 
Żadna zewnętrzna agencja czy firma nie ma 
prawa oferować tego typu pakietów. 

Pakiet korporacyjny zawiera:
 Bilet Meczowy
 Poczęstunek
 Znakomite wina, piwo oraz inne napoje
 Przekąski dostępne cały czas
 Ekskluzywne upominki
 Oficjalny program meczu
 Program rozrywkowy przed meczem i po 

  spotkaniu

Корпоративні клієнти зможуть спостерігати 
за матчами УЄФА ЄВРО 2012 з найкращих 
місць на нових сучасних стадіонах, насоло-
дитися розважальною програмою до та піс-
ля матчів та скуштувати  вишуканих страв. 

Для надання послуг з прийому гостей та 
банкетного обслуговування під час УЄФА 
ЄВРО 2012 в Польщі i Україні УЄФА знову 
обрав австрійську компанію “DO & CO”, 
яка виконувала цю роль і під час УЄФА 

ЄВРО 2008 в Австрії та Швейцарії. “DO & CO” 
– одна з найкращих компаній з банкетного 
обслуговування у світі, яка ще й має багатий 
досвід роботи під час спортивних подій.

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ КОРПОРАТИВНОЇ 
ГОСТИННОСТІ ОСЬ-ОСЬ РОЗПОЧНЕТЬСЯ

Продаж пакетів корпоративної гостинності 
УЄФА ЄВРО 2012 розпочнеться у квітні 2011 
року, але вже сьогодні всі, хто бажає їх 
придбати, може про це повідомити лис-
том на електронну адресу: hospitality.
euro2012@uefa.ch або зареєструвавшись 
на порталі, присвяченому пакетам корпо-
ративної гостинності, на UEFA.com.

Продаж пакетів корпоративної гостиннос-
ті УЄФА ЄВРО 2012 здійснюватиме лише 
УЄФА. Жодна інша організація чи компа-
нія не має права продавати ці пакети. 

До пакету корпоративної гостинності 
входить:
 Квиток на матч
 Запрошення на вишуканий обід
 Марочні вина, пиво та інші напої
 Фуршет протягом матчу
 Ексклюзивні пам’ятні сувеніри
 Офіційна програма матчу
 Розважальна програма до та після матчу
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UEFA EURO 2012 
OFFICIAL MASCOTS
OFICJALNE MASKOTKI UEFA EURO 2012
ОФІЦІЙНІ ТАЛІСМАНИ УЄФА ЄВРО 2012

LAUNCH
 
The mascots were unveiled at a star-studded 
ceremony at the Polish Theatre in Warsaw on 
16 November. The presidents of the Polish 
and Ukrainian football associations, Grzegorz 
Lato and Grigoriy Surkis respectively, were 
joined at the event by UEFA Events SA CEO 
David Taylor and by tournament ambassa-
dors Oleg Blokhin, Zbigniew Boniek, Andriy 
Shevchenko and Andrzej Szarmach as another 
milestone was reached in the countdown to 
UEFA EURO 2012. A video animation intro-
duced the mascots, who then made their 
grand appearance on stage for a dance rou-
tine with scores of children. Wearing the strips 
of each host nation, red and white for Poland 
and yellow and blue for Ukraine, and with their 
hair dyed in their team’s colours, the mascots 
quickly made an impression. “The two mascots 
represent the joint effort and commitment of 
both countries and their football associations to 
organise a successful EURO 2012,” Surkis said. 
“We share the same ideas and are looking 
forward to the fun of the tournament.” Lato 
added: “I especially like their hair – 40 years 
ago I had hair like that. It’s a special day for 
us and a big advert of the tournament.”

Speaking during the ceremony, UEFA Events 
SA CEO David Taylor underlined the progress 
made so far in the preparations for the tour-
nament: “We are 570 days before the start 
of the tournament. Just under one year ago, 

we had the logo launch in Kyiv. Since then, 
tremendous work has been achieved, stadi-
ums and airports have been inaugurated, the 
match schedule has been finalised, the training 
camps have been identified, the qualifica-
tions are well under way and it only remains 
for us to know which teams will be in Kyiv for 
the final draw on 2 December 2011.”
 
ROAD SHOW

The mascots’ feet have hardly touched the 
ground since making their first appearance 
in Warsaw. Having made their introductions 
in the Polish capital, the pair embarked on a 
whirlwind tour of the eight host cities, taking 
in Poznan, Lviv, Donetsk, Wroclaw, Kharkiv, 
Kyiv and Gdansk before returning to Warsaw 
on 4 December. They kicked off the tour by 
attending their first international match be-
tween Poland and Ivory Coast in Poznan and 
even dropped in on Ukraine’s friendly inter-
national against Switzerland that same evening 
in Geneva, where UEFA EURO 2008 mascots 
Trix and Flix passed on their expert advice. 
As well as visiting UEFA EURO 2012 stadiums 
and local tourist attractions during the road-
show, the mascots proved a real hit with kids 

PREZENTACJA
 
Maskotki zaprezentowano 16 listopada na uro-
czystej gali w Teatrze Polskim w Warszawie. 
Na  tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabrak-
nąć prezesów piłkarskich związków Polski 
i Ukrainy, Grzegorza Laty i Hryhorija Surkisa, 
Dyrektora Generalnego UEFA Events SA Davida 
Taylora, jak również czterech ambasadorów 
Turnieju – Ołeha Błochina, Zbigniewa Bońka, 
Andrija Szewczenki oraz Andrzeja Szarmacha. 
Najpierw wyświetlono film animowany z ma-
skotkami w roli głównej, po czym one same 
pojawiły się na scenie i wykonały układ tanecz-
ny z dziećmi. Ubrane w barwy narodowe obu 
państw, na biało-czerwono i żółto-niebiesko, 
z włosami w kolorach swoich reprezentacji, 
maskotki wywarły pozytywne wrażenie. “Te 
maskotki reprezentują wspólną pracę i zaan-
gażowanie obu państw i ich związków piłkar-
skich w organizację EURO 2012” – powiedział 
Surkis. “Mamy te same ideały i razem zamie-
rzamy dobrze się bawić podczas Turnieju.” Lato 
dodał: “Podobają mi się zwłaszcza ich fryzury. 
Czterdzieści lat temu nosiłem taką samą. Dla 
nas to wyjątkowy dzień i wielka promocja 
Turnieju”.

W przemówieniu wygłoszonym podczas uro-
czystości, Dyrektor Generalny UEFA Events SA 
David Taylor podkreślił dotychczasowe postępy 
w przygotowaniach do Turnieju: “Zostało nam 
570 dni do pierwszego gwizdka. Niecały rok 
temu w Kijowie zaprezentowaliśmy logo. Od 

tego czasu wykonany został ogrom pracy, 
otwarto stadiony oraz lotniska, opracowali-
śmy kalendarz meczów, wybraliśmy centra 
treningowe, trwają eliminacje – tak na prawdę 
nie wiemy jeszcze tylko, które reprezentacje 
pojawią się 2 grudnia 2011 roku w Kijowie 
na losowaniu rundy finałowej.” 
 
TRASA OBJAZDOWA

Od pierwszego publicznego występu w War-
szawie maskotki nie miały chwili wytchnienia. 
Po zaprezentowaniu się w stolicy Polski, bracia 
rzucili się w wir pracy. Wyruszyli na tournee po 
wszystkich ośmiu Miastach-Gospodarzach Tur-
nieju, odwiedzając Poznań, Lwów, Donieck, 
Wrocław, Charków, Kijów i Gdańsk, kończąc 
4 grudnia ponowną wizytą w Warszawie. Trasę 
rozpoczęli mocnym uderzeniem uczestnicząc 
w swoim pierwszym meczu reprezentacji, 
rozegranym w Poznaniu między Polską a Wy-
brzeżem Kości Słoniowej, oraz tego samego 
dnia odwiedzając spotkanie towarzyskie Szwaj-
carii i Ukrainy w Genewie, gdzie spotkali się 
z maskotkami UEFA EURO 2008, Trixem i Flixem. 
Oprócz wizyt na stadionach UEFA EURO 2012, 
a także zwiedzania atrakcji turystycznych pod-
czas trasy, maskotki spotykały się też z dziećmi, 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

16 листопада у Польському театрі у Варшаві 
відбулася урочиста презентація талісманів 
турніру, яку відвідало чимало видатних осіб. 
Свідками чергового визначного етапу на 
шляху до УЄФА ЄВРО 2012 стали прези-
денти футбольних федерацій України та 
Польщі, Григорій Суркіс та Гжегож Лято, а 
також виконавчий директор UEFA Events S.A. 
Девід Тейлор і посли турніру Олег Блохін, 
Збігнєв Бонєк, Андрій Шевченко та Анджей 
Шармах. Перед появою талісманів на екрані 
продемонстрували відеоролик, після якого 
відбувся тріумфальний вихід талісманів. 
Брати-близнюки з’явилися на сцені у колі 
дітей і відразу привіталися із публікою своїм 
спільним танком. Талісмани у вбранні з 
національними барвами приймаючих країн 
– червоно-білі (кольори Польщі) та жовто-
блакитні (кольори України), і з розфар-
бованим у кольори національних збірних 
волоссям, одразу ж справили неабияке 
враження на глядачів. За словами Григо-
рія Суркіса, два талісмани уособлюють спіль-
ні зусилля i відданість справі обох країн та 
національних футбольних федерацій, які 
прагнуть організувати успішний турнір 
УЄФА ЄВРО 2012. “Ми поділяємо однакові 
принципи та з нетерпінням чекаємо на по-
чаток турніру і ті незабутні враження, які він 
нам принесе”, – сказав Григорій Суркіс. Вод-
ночас Гжегож Лято додав: “Мені надзвичай-
но подобаються зачіски талісманів – 40 років 

тому і у мене була така. Сьогоднішній день 
для нас особливий, а для турніру презен-
тація талісманів – це дуже гарна реклама”.

Під час виступу на презентації талісманів, 
виконавчий директор UEFA Events S.A. Девід 
Тейлор наголосив на тому, що у підготовці 
до турніру вже досягнуто значного прогресу: 
“До початку турніру залишається 570 днів. 
Менше, ніж рік тому, ми презентували у 
Києві логотип. З того часу виконано вра-
жаючі обсяги робіт: відкрили нові стадіони 
та аеропорти, склали остаточний розклад 
матчів, визначили тренувальні бази. Зараз 
проходять відбіркові матчі, і нам залишилося 
лише дізнатися, які команди приїдуть до 
Києва на жеребкування фінальної частини 
турніру, що відбудеться 2 грудня 2011 року”. 
 
ТУР ПРИЙМАЮЧИМИ МІСТАМИ

Тільки-но талісмани-близнюки вперше 
з’явилися перед громадськістю у Варшаві та 
привіталися з польською столицею, вони 
вирушили у захоплюючий тур вісьмома 
приймаючими містами. Тур розпочався у 
Познані, а далі талісмани відвідали Львів, 
Донецьк, Вроцлав, Харків, Київ та Гданськ, 

Slavek and Slavko visiting Poland and Ukraine.

Slavek i Slavko z wizytą w Polsce i na Ukrainie.
Славек та Славко відвідують Польщу та Україну.
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eager to have their photos taken alongside the 
popular pair. “Children will like these mas-
cots at first glance,” tournament ambassador 
Andrzej Szarmach said. “That will help turn 
their parents’ attention to UEFA EURO 2012. 
They will help a lot in advertising the coming 
tournament.”

NAMING

The mascots’ names were chosen in a public 
vote, with Slavek and Slavko proving the 
overwhelming favourites. Supporters were 
encouraged to have their say during the mas-
cot roadshow and could also vote at McDonald’s 
restaurants across Poland and Ukraine and via 
UEFA.com. Slavek and Slavko collected 56% 
of the votes, nearly double that of their near-
est challengers, Siemko and Strimko (29%), 
with Klemek and Ladko third on 15%. A total 
of 39,233 people voted, including 8,424 who 
took part in the online poll on UEFA.com. After 
a fortnight of voting, the poll closed on 3 De-
cember and the winning names were revealed 
by UEFA Executive Committee member František 
Laurinec in Kyiv the following day. “I am very 
pleased to be here to tell you the names of 
the UEFA EURO mascots; they are Slavek and 
Slavko,” he said. “The mascots promote the 
host countries very positively. They are young 
and dynamic, just like Ukraine and Poland.”

które z radością robiły sobie z nimi zdjęcia. 
“Dzieciaki od razu polubią te maskotki,” powie-
dział ambasador Turnieju Andrzej Szarmach. 
“To z kolei pomoże zwrócić uwagę ich rodziców 
na UEFA EURO 2012. Ich pomoc w promocji 
zbliżających się Mistrzostw będzie nieoceniona.” 

IMIONA

Imiona dla maskotek wybrane zostały w gło-
sowaniu. Najbardziej spodobały się Slavek 
i Slavko. Kibice mieli możliwość głosowania 
podczas odwiedzin maskotek w ich miastach, 
jak również w restauracjach McDonald’s w Pol-
sce i na Ukrainie oraz za pośrednictwem strony 
UEFA.com. Slavek i Slavko otrzymali poparcie 
w wysokości 56% głosów, prawie dwa razy 
więcej niż Siemko i Strimko (29%), podczas 
gdy na Klemka i Ladkę głos oddało 15% osób. 
W sumie w wyborze imion wzięły udział 39 233 
osoby, w tym 8424 głosowały za pośrednic-
twem strony internetowej UEFA.com. Głoso-
wanie trwało dwa tygodnie i zakończyło się 3 
grudnia, a jego wyniki ogłosił następnego dnia 
w Kijowie członek Komitetu Wykonawczego 
UEFA František Laurinec. “Mam przyjemność 
przedstawić Państwu imiona maskotek UEFA 
EURO – Slavek i Slavko”, – powiedział. “Ma-
skotki w bardzo pozytywny sposób promują 
Państwa-Gospodarzy. Są młode i dynamiczne, 
tak jak Polska i Ukraina.” 

і повернулися 4 грудня до Варшави. Свій 
тур приймаючими містами талісмани роз-
почали участю у відкритті свого першого 
міжнародного матчу – Польща-Кот-д’Івуар, 
який проходив у Познані, i навіть встигли 
потрапити на товариський матч Швейцарія-
Україна, що проходив того ж вечора у Же-
неві. Під час цього матчу талісмани УЄФА 
ЄВРО 2008, Трікс та Флікс поділилися з 
ними кількома безцінними порадами.

Протягом туру приймаючими містами таліс-
мани встигли не лише відвідати стадіони, на 
яких проходитимуть матчі УЄФА ЄВРО 2012, 
та місцеві туристичні пам’ятки, але й стати 
справжніми улюбленцями дітей, що поспі-
шали сфотографуватися разом із популяр-
ними близнятами. За словами посла турніру 
Анджея Шармаха, дітям талісмани сподо-
баються з першого погляду. “А це допоможе 
привернути увагу їхніх батьків до УЄФА ЄВРО 
2012. Талісмани неабияк сприятимуть по-
пуляризації майбутнього турніру”.

ІМЕНА

Імена талісманів було обрано шляхом від-
критого голосування, за результатами якого 
“Славек та Славко” набрали переважаючу 
кількість голосів. Уболівальникам запропо-
нували висловити свою думку щодо найкра-
щого варіанту імен під час туру талісманів 
приймаючими містами. Також вболівальни-
ки мали змогу проголосувати в усіх ресто-
ранах швидкого харчування “McDonald’s” у 
Польщі та Україні i на сайті UEFA.com. Сла-
век і Славко здобули 56% голосів, майже  
вдвічі більше за своїх найсильніших “кон-
курентів” – Шємко і Стрімко (29%), у той 
час як Клемек і Ладко опинилися на третій 
позиції, і завоювали лише 15% голосів. У го-
лосуванні взяло участь 39 233 особи, з яких 
8 424 проголосувалo через сайт UEFA.com. 
Голосування тривало два тижні і заверши-
лося 3 грудня, а наступного дня у Києві член 
Виконавчого комітету УЄФА Франтішек Лав-
ринець назвав імена-переможців: “Я дуже 
радий бути тут та оголосити імена таліс-
манів УЄФА ЄВРО 2012. Їх зватимуть – 
Славек і Славко. Ці талісмани створюють 
надзвичайно позитивний імідж приймаючим 
країнам. Вони молоді та енергійні, так само, 
як і Україна та Польща”.
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Slavek i Slavko.
Славек та Славко.
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 QUALIFICATIONS  AT STAKE
ELIMINACJE TRWAJĄ
ЗНОВУ ПОЧИНАЄМО ЗВОРОТНИЙ ВІДЛІК

How long will Germany, the Netherlands, Nor-
way and Spain maintain their 100% records? 
Will debutants Montenegro be able to stay 
ahead of England and their other Group G ri-
vals? Will Kazakhstan, Luxembourg and San 
Marino finally score a goal? Can anyone catch 
Dutch striker Klaas-Jan Huntelaar in a scoring 
chart he tops with eight goals?  

These are some of the questions that might be 
answered when the UEFA EURO 2012 quali-
fiers resume after the winter break with 29 
matches in the last week of March. But they 
are not the only questions the fans will be ask-
ing as the 51 contenders resume their march 
along the road to Poland and Ukraine, hoping 
to join the hosts in the final tournament.

In GROUP A, can the 2008 co-hosts Austria 
extend the unbeaten run which they salvaged 
with a 94th-minute equaliser during a thrilling 
4-4 draw in Belgium? Will Miroslav Klose add 
to his tally of 6 goals in a German side which 
scored 13 times in the opening 4 games? Can 
Kazakhstan, who start 2011 with a tough game 
in Germany, climb out of a bunch of seven 
countries yet to earn a point (the other six 
being Andorra, Iceland, Liechtenstein, Malta, 
San Marino and Wales)?  

Which group will be the next to match GROUP 
B, where none of the six contestants managed 
to end 2010 unbeaten? In Armenia in March, 
will Dick Advocaat’s Russian team extend their 
100% record away from home with a fourth 
straight victory despite, curiously, losing the 
solitary home game played so far?  

In GROUP C, will Italy and Northern Ireland’s 
unbeaten records survive thorny visits to Slov-
enia and Serbia, and will Brian Kerr’s Faroe 
Islands be able to add to the point they won 
at home to the Northern Irish, thanks in part to 
the heroics of 40-year-old goalkeeper Jákup 
Mikkelsen? Can Estonia, who have lost twice 
at home, maintain their 100% away record?

What are the odds on France recording even 
more 2-0 victories? Laurent Blanc’s team won 
three straight games by that score after the 
shock 1-0 home defeat by Belarus, the sur-
prise package in GROUP D, who ended 2010 
unbeaten and without conceding a goal. By 
contrast, Luxembourg finished 2010 with one 
point yet no goals.

The main question in GROUP E is how many 
more straight wins will be racked up by the 
Netherlands. Bert van Marwijk’s team strung 
together 14 en route to the World Cup final 
against Spain and, during a new sequence of 
4, Klaas-Jan Huntelaar has hit the net with 8 
of his 11 on-target goal attempts. 

Croatia, Greece and Georgia allowed GROUP 
F to be unique in ending 2010 with no fewer 
than three unbeaten teams. Will that status 
be preserved when Croatia resume their cam-
paign with a trip to Georgia? Can Greece, af-
ter earning seven of their eight points at home, 
consolidate their position in a run of away 
games?

Could Montenegro reach the finals in their first 
European Championship campaign? That’s the 
burning question in GROUP G where, like Be-
larus, they ended 2010 unbeaten and without 
conceding a goal. Zlatko Kranjcar’s side strung 
together three 1-0 wins before confirming their 
status by holding England to a goalless draw 
at Wembley. Can Switzerland extend their run 
of international successes by bouncing back 
from a hesitant start?

What are the odds on Norway putting an end 
to a poor run in major tournaments? Egil 
“Drillo” Olsen, on the bench when they reached 
World Cups in the 1990s, has prompted an 
impressive start in GROUP H with three wins 
– two away from home. The home win was 

Jak długo uda się Niemcom, Holendrom, Nor-
wegom i Hiszpanom utrzymać 100 proc. do-
robku zwycięstw? Czy Czarnogóra, debiutująca 
w EURO, zachowa pozycję w Grupie G, przed 
Anglią i pozostałymi rywalami? Czy Kazachstan, 
Luksemburg i San Marino strzelą w końcu gola? 
Czy komuś uda się dogonić napastnika Klaas-
Jana Huntelaara w liczbie zdobytych bramek? 

To tylko część pytań, na które odpowiedzi po-
znamy po przerwie zimowej po wznowieniu 
rozgrywek eliminacyjnych UEFA EURO 2012, 
w ramach których w ostatnim tygodniu mar-
ca czeka nas 29 meczów. Jednak na drodze 51 
reprezentacji do finałów, gdzie czekają już 
zespoły Polski i Ukrainy, niewiadomych jest 
znacznie więcej. 

Czy grająca w GRUPIE A Austria, współgo-
spodarz z 2008 roku, pozostanie niepokonana 
po emocjonującym meczu z Belgią, w którym 
w 94 minucie wyrównała prowadząc do re-
misu 4:4? Czy Miroslav Klose powiększy swój 
dorobek sześciu bramek, poprawiając wynik 
reprezentacji Niemiec, która strzeliła 13 goli 
w pierwszych czterech spotkaniach? Czy 
Kazachstan, rozpoczynający sezon 2011 od 
ciężkiego meczu z Niemcami, wydostanie się 
z grupy siedmiu reprezentacji, które nie zdo-
były jeszcze żadnego punktu (pozostała szóst-
ka to: Andora, Islandia, Liechtenstein, Malta, 
San Marino i Walia)?  

W GRUPIE B żadnemu z zespołów nie udało się 
zakończyć sezonu 2010 bez porażki. Czy w mar-
cu w Armenii rosyjska ekipa prowadzona przez 
Dicka Advocaata utrzyma dotychczasową se-
rię zwycięstw na wyjeździe, mimo kuriozalnej 
porażki w jedynym dotychczasowym meczu 
rozegranym przed własną widownią?  

W GRUPIE C – czy Włochy i Irlandia Północna 
pozostaną niepokonane po trudnych wyjazdach 
do Słowenii i Serbii? Czy prowadzone przez 
Briana Kerra Wyspy Owcze zdobędą więcej 
punktów po tym, jak wywalczyły jeden w me-
czu z Irlandią Północną, po części dzięki hero-
icznej postawie 40-letniego bramkarza Jákupa 
Mikkelsena? Czy Estonia, która przegrała dwa 
razy u siebie, utrzyma stuprocentową skutecz-
ność na spotkaniach wyjazdowych?

Jakie są szanse, że Francja odniesie kolejne 
zwycięstwa z wynikiem 2:0? Ekipa Laurenta 
Blanca w ten sposób zakończyła trzy spotkania 

z rzędu. Rywalizację rozpoczęła jednak od sen-
sacyjnej przegranej u siebie 0:1 z Białorusią, 
której gra jest niespodzianką GRUPY D, bo-
wiem sezon 2010 zakończyła niepokonana i bez 
straconej bramki. Luksemburg natomiast zdo-
był do tej pory jeden punkt i ani jednego gola.  

Ile kolejnych zwycięstw odniesie reprezentacja 
Holandii? To podstawowe pytanie w GRUPIE E. 
Ekipa Berta van Marwijka w drodze do finału 
Mistrzostw Świata wygrała 14 razy. W kwalifi-
kacjach do Turnieju UEFA Euro 2012 rozpoczę-
ła nową serię i pokonała już czterech kolejnych 
rywali. Dotychczasowy król strzelców, Klaas-
Jan Huntelaar, oddał 11 strzałów na bramkę, 
z czego 8 razy piłka wpadła do siatki. 

Chorwacja, Grecja i Gruzja uczyniły GRUPĘ F 
wyjątkową – w żadnej innej nie ma trzech nie-
pokonanych drużyn. Czy ta sytuacja utrzyma 
się po wizycie Chorwatów w Gruzji? Czy Grecji 
uda się, po zdobyciu siedmiu ze swoich ośmiu 
punktów na własnym boisku, umocnić pozycję 
po serii spotkań wyjazdowych? 

Czy Czarnogóra będzie w stanie dotrzeć do 
finału w swoim pierwszym występie w Mistrzo-
stwach Europy? To jedno z bardziej aktualnych 
pytań w GRUPIE G, w której zespół z Bałkanów 
zakończył sezon 2010 bez porażki i bez stra-
conej bramki. Ekipa Zlatko Kranjcara trzy razy 
wygrała 1:0, a następnie potwierdziła swoje 
aspiracje bezbramkowo remisując z Anglią na 
Wembley. A czy Szwajcaria, po niepewnym 

Як довго Німеччині, Нідерландам, Норвегії та 
Іспанії вдасться утримуватися на позиціях 
абсолютних лідерів? Чи зможе Чорногорія, 
збірна-дебютант, залишити позаду Англію 
та інших своїх суперників з групи G? Чи 
заб’ють нарешті свої голи Казахстан, Люк-
сембург та Сан-Марино? Хтось-таки зрівня-
ється з бомбардиром нідерландців Класом-
Яном Хунтеларом за кількістю забитих го-
лів (а у нього їх аж вісім)?  

Це далеко неповний перелік запитань, на 
які ми, можливо, отримаємо відповіді, вже 
протягом останнього тижня березня, коли 
після завершення зимової перерви розпо-
чнуться 29 матчів відбіркової стадії УЄФА 
ЄВРО 2012. Проте, коли 51-а команда-
суперниця продовжить своє сходження до 
польсько-української вершини з надією опи-
нитися разом із господарями турніру у його 
фінальній частині, уболівальники перейма-
тимуться не лише цими запитаннями.

Чи зможе Австрія, співорганізаторка євро-
пейського чемпіонату у 2008 році, продо-
вжити свій безпрограшний похід – це най-
головніша інтрига ГРУПИ А. Донині свою 
репутацію Австрії вдалося врятувати “нічий-
ним” м’ячем, який влетів у ворота суперника 
на 94-ій хвилині приголомшуючого матчу 
проти Бельгії, що закінчився з рахунком 4-4. 
Чи поповнить Мірослав Клозе свій рахунок 
з шести голів за збірну Німеччини, котра в 
перших чотирьох матчах 13 разів розпису-
валась у воротах суперників? Чи вдасться 
Казахстану, для якого 2011 рік розпочнеться 
нелегким матчем проти Німеччини, зали-
шити компанію країн, що ще не здобули 
жодного очка? (Інші шість країн цієї групи: 
Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Мальта, 
Сан-Марино та Уельс.)

Яка група зможе приєднатися до ГРУПИ В, 
де жодному із суперників не вдалося дійти 
до кінця 2010 року, без хоча б однієї по-
разки? Чи зможе російська збірна на чолі з 
Діком Адвокатом закріпити свій абсолютний 
успіх у виїзних матчах четвертою поспіль 
перемогою у березні у Вірменії, не зважа-
ючи навіть на те, що росіяни, всім на диво, 
програли єдиний домашній матч, який їм 
досі довелося грати?  

Чи залишиться репутація Італії та Північної 
Ірландії, що змагаються у ГРУПІ С, і надалі 

незаплямлямованою поразкою після того, 
як вони пройдуть тернистими шляхами Сло-
венії та Сербії? Чи зможуть Фарерські остро-
ви під керівництвом Брайана Керра додати 
собі балів до тих, що вже здобули завдяки 
перемозі у домашньому матчі проти Північ-
ної Ірландії, частково завдяки героїчній грі 
40-річного воротаря Якупа Міккельсена? Чи 
вдасться Естонії, яка вже програла два до-
машні матчі, зберегти 100%-ий показник 
перемог у виїзних матчах? 

Які шанси у Франції здобути ще одну пере-
могу з рахунком 2-0? Команда Лорана Бла-
на завершила з таким рахунком три гри по-
спіль, хоча спочатку і зазнала шокуючої по-
разки з рахунком 1:0 у домашньому матчі 
проти Білорусі, кіндер-сюрпризу ГРУПИ D, 
яка завершила 2010 рік без жодної поразки 
і пропущеного голу. На цьому фоні відзна-
чився Люксембург, який попрощався з 2010  
роком, з одним очком і без жодного голу на 
своєму рахунку.

Головною загадкою ГРУПИ Е залишається 
кількість перемог, які зможуть здобути по-
спіль Нідерланди. На шляху до фінального 
матчу Чемпіонату Світу проти Іспанії коман-
да Берта ван Марвейка зібрала до свого бу-
кету одну за одною аж чотирнадцять пере-
мог. Тепер в її активі чотириматчева виграш-
на серія, під час котрої Клас-Ян Хунтелар 
записав на свій рахунок вісім із 11 забитих 
командою голів. 

Scotland v Spain,  
12 October in Glasgow.

Szkocja kontra Hiszpania, 
12 października w Glasgow.

Матч Шотландія-Іспанія, 
12 жовтня у Глазго.

Switzerland v Wales,  
12 October in Basel.

Szwajcaria kontra Walia, 
12 października w Bazylei.

Матч Швейцарія-Уельс, 
12 жовтня у Базелі.
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against a Portuguese side which, under new 
coach Paulo Bento, rebounded from a shaky 
start with wins against Denmark and Iceland 
plus, in November, a morale-boosting 4-0 vic-
tory in a friendly against Spain.

Despite poor results in friendlies, Vicente Del 
Bosque’s Spanish team has maintained a 100% 
record in UEFA EURO 2012 qualifiers, having 
carved out 39 on-target scoring attempts in 
only three GROUP I games. Among so many 
questions, the big one is whether the world 
champions can also successfully defend their 
European crown?

starcie, utrzyma swoją serię międzynarodo-
wych sukcesów? 

Jakie są szanse, że Norwegia przerwie słabą 
serię występów w dużych turniejach? Egil 
“Drillo” Olsen, który w latach 90-tych poprowa-
dził reprezentację do finałów Mistrzostw Świata, 
zaczął występ w GRUPIE H od mocnych ude-
rzeń, wygrywając trzy mecze, w tym dwa na 
wyjeździe. Zwycięstwo u siebie Norwegowie 
odnieśli nad zespołem Portugalii prowadzonej 
przez nowego trenera Paulo Bento. Po słabym 
początku Portugalczycy otrząsnęli się wygrywa-
jąc z Danią i Islandią oraz pokonując w listo-
padowym meczu towarzyskim Hiszpanię 4:0. 

Mimo nienajlepszych wyników w spotkaniach 
towarzyskich, reprezentacja Hiszpanii pod wo-
dzą Vicente Del Bosque w eliminacjach UEFA 
EURO 2012 pozostała niepokonana w trzech 
meczach GRUPY I. Wśród tylu pytań wielką 
niewiadomą są Mistrzowie Świata. Czy uda im 
się obronić europejski tytuł? 

Завдяки Хорватії, Греції та Грузії ГРУПА F 
здобула свій унікальний статус, адже в ній 
аж три команди завершили 2010 рік без 
жодного програшу. Чи вдасться їй зберегти 
за собою цей статус, коли Хорватія продо-
вжить змагатися та вирушить на черговий 
матч до Грузії? Чи зможе Греція зі своїми 
сімома з восьми очок вдома, зміцнити по-
зиції протягом серії виїзних матчів?

Чи вдасться Чорногорії дійти до фіналу у 
своєму першому Чемпіонаті Європи? Це – 
інтригуюче питання y ГРУПІ G, де Чорно-
горія, так само як і Білорусь у своїй групі, 
завершила 2010 рік, не програвши жодно-
го матчу та не пропустивши жодного голу. 
Команда Златко Кранчара перемогла у трьох 
матчах з рахунком 1-0, після чого зміцнила 
свій статус, нав’язавши Англії нульову нічию 
під час матчу на стадіоні “Уемблі”. Чи зможе 
Швейцарія розширити перелік своїх міжна-
родних перемог, отямившись після невпев-
неного старту? 

Які шанси у Норвегії врешті-решт покласти 
край своїм незадовільним виступам у між-
народних турнірах? Егіл Ольсен, що був на 
лаві запасних, коли його збірна пройшла до 
Кубку світу у 90-х, поклав вражаючий поча-
ток грі своєї команди трьома перемогами у 
ГРУПІ Н, дві з яких норвежці здобули у ви-
їзних матчах. Перемогу у домашньому матчі 
вони здобули у поєдинку проти Португалії, 
яка під керівництвом нового тренера Паолу 
Бенту змогла оговтатися від невпевненого 
початку у групі завдяки перемогам над Да-
нією та Ісландією, а також, переможному 
товариському матчі з Іспанією з рахунком 
4-0 минулого листопада, що значно зміцни-
ло бойовий дух команди. 

Незважаючи на незадовільні результати у 
товариських матчах, іспанські вихованці Ві-
сенте дель Боске виграли всі матчі відбірного 
етапу УЄФА ЄВРО 2012, і навіть спромогли-
ся створити 39 голових моментів протягом 
лише 3-х матчів у ГРУПІ І. З усіх цих питань 
найцікавішим залишається, чи зможуть чем-
піони світу успішно захистити ще й свою 
європейську корону? 
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Hungary’s Adam Szalai celebrating 
his goal against San Marino 

on 8 October in Budapest.

Węgier Adam Szalai cieszący się  
z gola strzelonego San Marino  
8 października w Budapeszcie.

Адам Шалай зі збірної Угорщини  
радіє забитому голу в матчі проти 

Сан-Маріно, 8 жовтня у Будапешті.
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 “THE TEMPERATURE  IS RISING”
“TEMPERATURA ROŚNIE”
“ПРИСТРАСТІ РОЗГОРАЮТЬСЯ”

Alive speaks to Polish tournament am-
bassador Andrzej Szarmach about the 
build-up to UEFA EURO 2012 and finds 
the former international striker excited 
by the progress made so far.

How are preparations going?

Andrzej Szarmach: Everything is moving in 
the right direction, work is progressing well 
and I believe this will be a great tournament.

What has been the biggest achievement 
since Poland was chosen to co-host the 
event?

The stadiums and how they are growing, such 
as Wroclaw, Warsaw… It is reassuring, and 
shows we are able to do it. 

What impact will the tournament have on 
the development of the host cities, such 
as your native Gdansk?
 
Gdansk is changing at a fast pace and the op-
portunity to show it in the best possible light 
to foreign as well as the Polish football fans 
is an added motivation. As sportsmen we are 
most interested in the venues. Watching the 
stadium being built makes me happy, as it 
will be a beautiful place, but it’s not only the 
stadium that is attractive – Gdansk’s city 
centre and the whole tri-city area in Poland 
is becoming more appealing. 

What influence will UEFA EURO 2012 have 
on improving Poland’s infrastructure aside 
from the stadiums? 

It will significantly speed up certain works that 
had perhaps already been planned, such as 
motorways, railway stations, airports, etc. 
Without EURO 2012 it would have taken much 
more time than it will now because of the 
commitments which the country, the Polish 
Football Association and everyone else has 
undertaken to be ready for the tournament.

Will the reality that Poland is going to co-
host UEFA EURO 2012 sink in when tickets 
go on sale?

Certainly. The temperature is rising. The clos-
er to the EURO we get, the more interested 
everyone is and you can feel it now... Every-
one is concerned about our national team, 

which players will play and how they will play. 
There is a lot of interest already. 

Next summer it will be 30 years since 
the Poland team you played in finished 
third at the 1982 FIFA World Cup. Does 
that side still symbolise Polish football?

We are still remembered, even by the younger 
fans, which is satisfying. Our team, the coaches 
and the PZPN members should do everything 
they can to succeed in this tournament. I’m 
sure if today’s national team had good re-
sults, either at a European Championship or 
World Cup, they would become the new he-
roes of our nation. There is an opportunity as 
we are one of the organisers and are playing 
at home.
 
Watch more of this interview on UEFA.com, 
where Andrzej Szarmach discusses Po-
land’s prospects on the pitch. 

Alive rozmawia z byłym napastnikiem 
reprezentacji Polski, a obecnie ambasa-
dorem turnieju, Andrzejem Szarmachem, 
o przygotowaniach do UEFA EURO 2012. 

Jak Pan widzi postęp w przygotowaniach?

Andrzej Szarmach: Wszystko idzie w dobrym 
kierunku, widać wyraźny postęp prac. Jestem 
przekonany, że to będzie wspaniały turniej. 

Co jest największym osiągnięciem od cza-
su przyznania Polsce tytułu współgospo-
darza Mistrzostw? 

Stadiony i tempo, w jakim rosną, np. Warsza-
wa czy Wrocław. To krzepiące, bo pokazuje, 
że potrafimy. 

Jaki wpływ będzie miał Turniej na rozwój 
Miast-Gospodarzy, na przykład na Pański 
rodzinny Gdańsk? 
 
Gdańsk zmienia się bardzo szybko, a możli-
wość pokazania się w najlepszym świetle za-
równo polskim, jak i zagranicznym kibicom, 
jest dodatkową motywacją. My, sportowcy, 
najbardziej interesujemy się stadionami. Pa-
trząc na rosnący obiekt czuję radość, bo będzie 
on po prostu piękny, ale nie tylko stadion jest 
atrakcyjny – centrum Gdańska i cały obszar 
Trójmiasta zmienia się na lepsze.  

Jaki wpływ będzie miał turniej UEFA EURO 
2012 na poprawę infrastruktury w Polsce, 
poza stadionami? 

Znacząco przyspieszy realizację pewnych 
prac, które być może były już planowane, 
jak np. autostrady, dworce kolejowe, lotni-
ska itp. Bez EURO 2012 trwałoby to dużo 
dłużej, jednak dzięki zobowiązaniom złożo-
nym przez władze państwowe, PZPN i wszyst-
kich innych zainteresowanych, wiele z tych 
projektów będzie gotowych przed Mistrzo-
stwami.
   
Czy kiedy ruszy sprzedaż biletów, do świa-
domości społecznej dotrze wreszcie fakt, 
że Polska jest współorganizatorem UEFA 
EURO 2012?

Z pewnością. Temperatura rośnie. Im bliżej 
EURO, tym bardziej wszyscy się nim intere-
sują, i da się to już odczuć. Każdy zastanawia 
się nad naszą reprezentacją, którzy zawodnicy 

zagrają i jak zagrają. Już teraz zainteresowanie 
jest bardzo duże. 

Latem przyszłego roku minie 30 lat odkąd 
reprezentacja Polski, w której Pan grał, 
zajęła trzecie miejsce w Mistrzostwach 
Świata FIFA 1982. Czy tamta drużyna 
wciąż jest symbolem polskiej piłki? 

Pamiętają o nas nawet młodsi kibice, co bardzo 
cieszy. Nasza reprezentacja, trenerzy i działa-
cze PZPN powinni zrobić wszystko, żeby osią-
gnąć w tych Mistrzostwach sukces. Jestem 
przekonany, że jeżeli obecna reprezentacja 
osiągnęłaby dobre wyniki, na Mistrzostwach 
Europy albo Mistrzostwach Świata, jej zawod-
nicy zostaliby nowymi bohaterami narodowy-
mi. Jest to dla nas wielka szansa, ponieważ 
jesteśmy jednym z organizatorów i będziemy 
grać u siebie. 
 
Obejrzyj cały wywiad na UEFA.com, gdzie 
Andrzej Szarmach omawia szanse Polaków 
na boisku. 

“Alive” поспілкувався з польським по-
слом турніру Анджеєм Шармахом про 
підготовку до УЄФА ЄВРО 2012. Ко-
лишній всесвітньовідомий бомбардир 
у захопленні від прогресу, якого вда-
лося досягти на сьогоднішній день.

Як проходить підготовка до турніру?

Анджей Шармах: Все йде за планом, ро-
бота просувається ефективно. Я думаю, що 
ми проведемо чудовий турнір. 

Що б Ви назвали найбільшим здобут-
ком відтоді, як Польщу i Україну на-
звали господарками наступної євро-
першості? 

Темпи будівництва стадіонів у Вроцлаві, Вар-
шаві… Це додає нам впевненості і свідчить 
про те, що ми зможемо провести цей чем-
піонат.

Як Ви вважаєте, яким буде вплив турніру 
на розвиток приймаючих міст, напри-
клад, Вашого рідного міста Гданська? 
 
Гданськ змінюється швидкими темпами, але 
ще приємніше, що у нас з’явилася неабия-
ка нагода показати всі його принади інозем-
ним та польським шанувальникам футболу. 
Нас, спортсменів, найбільше цікавлять ста-
діони. Я щиро радію, коли бачу, як буду-
ється стадіон. Це буде прекрасна арена, 
проте привертатиме увагу не лише стадіон, 
але і центр Гданська, і загалом все місто, 
яке щодень стає дедалі гарнішим.

Попри стадіони, УЄФА ЄВРО 2012 спри-
ятиме розвитку й іншої інфраструктури 
Польщі…

Турнір вплине і на значне прискорення пла-
нових інфраструктурних робіт, зокрема, по-
будову автошляхів, залізничних станцій, 
аеропортів тощо. Якби не ЄВРО 2012, на все 
це пішло б набагато більше часу, а зараз на 
нашому боці керівництво країни, Польський 
футбольний союз – всі, хто бере участь в 
організації чемпіонату і прагне встигнути 
все завершити до початку турніру.

Як Ви думаєте, чи посприяє початок про-
дажу квитків остаточному усвідомлен-
ню того факту, що співорганізаторкою 
УЄФА ЄВРО 2012 є саме Польща?

Звичайно. Пристрасті розгораються. Що 
ближче ми до ЄВРО, тим дужче всі цікав-
ляться підготовкою, це вже відчувається… 
Всі вболівають за нашу національну збірну, 
цікавляться, хто відстоюватиме честь Поль-
щі, переживають за результат їхньої гри. 
Посилення зацікавленості зростає вже сьо-
годні. 

Наступного літа виповнюється 30 років 
відтоді, як збірна Польщі, в якій грали 
і Ви, посіла третє місце на Чемпіонаті 
Світу ФІФА 1982 р. Ця перемога зали-
шається символічною для Польщі і на-
далі? 

Про нас і досі пам’ятають, навіть молодші 
вболівальники, і це приємно. Наша коман-
да, тренери та члени ПФС мають зробити 
все можливе, щоб успішно виступити у 
цьому турнірі. Я впевнений: якщо наша 
національна збірна вдало виступить на 
Чемпіонаті Європи або Світу, то її гравці 
стануть новими національними героями у 
Польщі. І у нас справді є така можливість, 
оскільки ми – співорганізатори чемпіонату 
і граємо у себе вдома.

Прочитати продовження інтерв’ю, в яко-
му Анджей Шармах розмірковує про 
шанси Польщі вдало виступити на чем-
піонаті, ви можете на сайті UEFA.com. 
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 PENALTIES,  PANENKA  
  AND POINTS

PANENKA, KARNE I ZMIANY
ПЕНАЛЬТІ, ПАНЕНКА ТА ОЧКИ

1976
After the West Germans had made their debut in the 1972 final tour-
nament and won it, the winds of change strengthened to gale force 
during the next two editions of the European Football Championship.

When the 1976 finals kicked off for the first – and only – time in 
Yugoslavia, the USSR was, for the first time, not among the starters. 
Another remarkable feature was that all four matches required extra 
time. Czechoslovakia beat the Dutch debutants 3-1 in a game marked 
by the dismissals of Jaroslav Pollák, Johan Neeskens and Wim van 

Hanegem, while West Germany came back from 2-0 down to beat 
Yugoslavia 4-2, with Dieter Müller coming on as 79th-minute sub and 
hitting a hat-trick. The Germans also pulled back a 2-0 deficit against 
Czechoslovakia in the final which, after extra time failed to produce a 
goal, was the first ever to be decided by a penalty shoot-out. “It was 
so new,” remarked German captain Franz Beckenbauer, “that we 
hadn’t prepared for it at all.” After seven spot kicks had hit the net, 
Uli Hoeness stepped up to take the Germans’ fourth. “I was exhausted 
and I was carrying an injury,” he recalls, “but Beckenbauer said that 

1976
Po zwycięskim debiucie RFN w finałach w 1972 roku, zmiany na dobre 
zawitały w kolejnych dwóch edycjach Piłkarskich Mistrzostw Europy. 

Gdy w roku 1976 finały po raz pierwszy – i jedyny – odbywały się 
w Jugosławii, również po raz pierwszy wśród startujących nie było 
reprezentacji ZSRR. Kolejną niezwykłą cechą tej edycji było to, że 
wszystkie cztery spotkania rozstrzygały się w dogrywkach. Czesi i Sło-
wacy pokonali debiutujących Holendrów 3:1 w meczu, w którym z po-
wodu czerwonych kartek zeszli z boiska Jaroslav Pollák, Johan Neeskens 

i Wim van Hanegem, natomiast RFN odrobiła dwubramkową stratę 
w spotkaniu z Jugosławią, po czym wygrała 4:2, między innymi dzięki 
Dieterowi Müllerowi, który wszedł na boisko w 79 minucie... i zaliczył 
hat-trick. Podobny wyczyn udał się Niemcom w meczu finałowym prze-
ciwko Czechosłowacji – mimo, że przegrywali 2:0 zdołali doprowadzić do 
wyrównania. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia i po raz pierwszy 
w historii EURO o zwycięzcy finału miały zadecydować rzuty karne. “To 
było coś tak nowego”, powiedział kapitan Niemców, Franz Beckenbauer,  
“że w ogóle się do tego nie przygotowaliśmy.” Po siedmiu trafieniach, 

1976
Після того, як у 1972 році збірна ФРН вперше взяла участь у фі-
нальній частині Чемпіонату Європи з футболу й одразу здобула 
перемогу, вітер змін так посилився, що під час двох наступних 
європершостей можна було оголошувати штормове попередження. 

У 1976 році фінальна частина турніру вперше і востаннє проходила 
в Югославії, а СРСР вперше не було серед її учасників. Іншою 
особливістю цього чемпіонату стало завершення всіх чотирьох мат-
чів у додатковий час. Збірна Чехословаччини не лише переграла 

нідерландців-дебютантів з рахунком 3-1, але й протягом матчу з 
поля вилучили Ярослава Поллака, Йохана Нескенса та Віма ван 
Ханегема. Збірна ФРН змогла відігратися, програючи 0-2, та пе-
ремогти у матчі з Югославією з остаточним рахунком 4-2, коли на 
79-ій хвилині з лави запасних у гру вступив Дітер Мюллер, щоб 
забити свій хет-трик. Німці змогли схилити чашу терезів на свою 
користь і у матчі проти чехословаків, і навіть взяти реванш після 
початкового рахунку 0-2. Тоді протягом додаткового часу жодній 
із команд-суперниць не вдалося забити гол, і вперше в історії 
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Panenka’s illustrious penalty in the 1976 final.

Wspaniały rzut karny Panenki w finale, 1976 rok.
Знамените пенальті Паненки у фіналі 1976 р.
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if I didn’t take it, one of the youngsters would have to take responsi-
bility. I shot so hard and high that I think they’re still looking for the 
ball.” 

Antonin Panenka needed to convert his spot kick to clinch victory for 
Czechoslovakia and he did so by letting Sepp Maier fling himself to 
his left and then calmly chipping the ball into the centre of the net. 
“The Germans were famous and we were unknowns,” Panenka said. 

“We could win. But they had to win. We had a fantastic team – hard-
working ball-winners, creative players, several with pace, two or 
three who were strong in the air. I put myself into the ‘creative’ cat-
egory because I wasn’t fast, I wasn’t strong in the tackle and I wasn’t 
good in the air.” On the night before the final, Panenka was told by 
his room-mate, goalkeeper Ivo Viktor, that if there was a shoot-out 
and Panenka tried one of his ‘loopy’ penalties, he would immediately 
become ‘a former friend’. 

jako ósmy do piłki podszedł Uli Hoeness, “Byłem wyczerpany, kontuzjo-
wany”, wspomina, “ale Beckenbauer powiedział, że jeżeli ja zrezygnu-
ję, odpowiedzialność będzie musiał wziąć na siebie jeden z młodych. 
Uderzyłem tak mocno i tak wysoko, że piłki pewnie do tej pory nie 
znaleźli.” 

Antonin Panenka musiał więc trafić do siatki, aby zapewnić zespołowi 
Czechosłowacji zwycięstwo – tak też zrobił, pozwalając Seppowi Maierowi 
rzucić się na prawo, a potem spokojnie posyłając piłkę w środek bramki. 

“Niemcy byli kimś, a nas nikt nie znał,” powiedział Panenka. “My mogli-
śmy wygrać. Ale oni wygrać musieli. Mieliśmy fantastyczny skład – praw-
dziwych wojowników, graczy kreatywnych, kilku bardzo szybkich, dwóch 
czy trzech dobrych w powietrzu. Sam się umieszczam w kategorii kre-
atywnych, bo ani nie byłem szybki, ani specjalnie wyróżniający się 
w walce o piłkę, ani zbyt mocny w powietrzu.” Wieczorem przed finałem, 
bramkarz Ivo Viktor, z którym Panenka był w jednym pokoju, powiedział 
mu, że jeżeli dojdzie do karnych i spróbuje jednego ze swoich słynnych 
podkręconych strzałów, natychmiast zostanie “byłym przyjacielem”. 

доля матчу вирішувалася у ході серії післяматчевих пенальті. “Для 
нас це було щось абсолютно нове, і ми зовсім не готувалися”, – 
згадував капітан німців Франц Бекенбауер. Після того, як сім м’ячів 
опинилося у воротах, Улі Хенесс зробив крок вперед, щоб пробити 
четвертий пенальті німців. “Я був виснажений, ще й травмований, 
– згадує він, – але Бекенбауер сказав, якщо цього удару не зроблю 
я, то цю відповідальність має взяти на себе хтось із молодших 
гравців. Я вдарив по м’ячу з такою силою, і він злетів так високо, 
що його, напевно, ще й досі не знайшли”. 

Щоб принести перемогу Чехословаччині, Антонін Паненка мав 
реалізувати свій пенальті. І він це зробив блискуче, витримавши 

паузу, доки Зепп Майєр не стрибнув убік, і “черпачком” відпра-
вив м’яча в сітку. “Німці були знаменитостями, а про нас ніхто й 
не чув, – казав Паненка. – Ми перемогти могли. Але вони пере-
могти мали. У нас був фантастичний склад команди: старанні, 
креативні гравці, що змагалися за кожен м’яч, деякі з них були 
дуже швидкі, двоє чи троє дуже добре приймали м’яч з повітря. 
Я себе вважав “креативним”, оскільки не був ані швидким, ані 
ефективним у відборі, та не надто добре грав головою”. Ввечері, 
напередодні фіналу, сусід Паненки по готельному номеру, воротар 
Іво Віктор, сказав йому: якщо буде серія післяматчевих пенальті, 
і Паненка здійснить один зі своїх “кривих” ударів, то він тієї ж миті 
перейде у категорію “колишніх друзів”.

1980
The impudence of his winning penalty made him a tournament legend 
and put a dramatic end to the last four-team final tournament. In Italy 
in 1980, eight finalists were split into two groups of four, with England 
and Greece making debuts. The switch from the knockout system to 
playing for points was greeted with scepticism when the dozen  group 
games produced three goalless draws, three 1-0 scorelines and a 
total of 22 goals which compared unfavourably with the 19 scored in 
4 games in 1976. With no semi-finals on the fixture list, the two 
group winners – Belgium and West Germany – went to Rome for the 
final. The former had edged out the hosts on goal difference by scoring 
twice in three games and, led by veteran midfielder Wilfried Van Moer, 
gave the favourites a hard run in the final, with René Vandereycken 
equalising in the 72nd minute. But Jupp Derwall’s rejuvenated German 
side (skipper Bernard Dietz was the only survivor from the 1976 final) 

clinched a 2-1 victory when giant striker Horst Hrubesch headed his 
second goal from a corner two minutes before the end and allowed 
his country to become the first to take the title twice.

A day earlier, the tournament had said farewell to the third-place match 
– though it didn’t want to say goodbye. The last one (Czechoslovakia 
against an Italian side which had scored once in three group games) 
went on and on and on. After a 1-1 draw and a sterile half-hour of extra 
time, the visitors stuck to the penalty-taking sequence which had won 
them the 1976 title but, this time, their opponents also scored all five in 
a shoot-out that was eventually decided 9-8 in Czechoslovakia’s favour 
when Italy’s Fulvio Collovati failed to convert the 18th penalty. The bronze-
medal game crept out of the EURO fixture list with the longest shoot-out 
in the tournament’s history but one which failed to match Panenka’s magic.

1980
Zuchwały karny, który dał Czechosłowacji zwycięstwo, uczynił z Pa-
nenki legendę turnieju i dodał dramatyzmu ostatnim finałom rozgry-
wanym z udziałem czterech drużyn. W 1980 roku we Włoszech, ośmiu 
finalistów – w tym debiutujące zespoły Anglii i Grecji – podzielono na 
dwie grupy. Zmianę z systemu pucharowego na punktowy przyjęto 
z rezerwą, gdy z dwunastu meczów grupowych trzy zakończyły się 
bezbramkowymi remisami, trzy wynikiem 1:0, a w sumie strzelono 22 
bramki, co wypadło dość blado w porównaniu z 19 strzelonymi w czte-
rech spotkaniach w poprzedniej edycji Mistrzostw. Ponieważ nie 
rozgrywano półfinałów, zwycięzcy grup – Belgia i RFN – pojechali do 
Rzymu prosto na finał. Belgom udało się wyeliminowa gospodarzy – 
Włochów – różnicą bramek, których w trzech meczach zdobyli dwie. 
Prowadzeni przez doświadczonego pomocnika Wilfrieda Van Moera 
dali solidny wycisk faworytom, zwłaszcza po wyrównaniu w 72 mi-
nucie w wykonaniu René Vandereyckena. Jednak młody skład Juppa 
Derwalla (kapitan Bernard Dietz był jedynym zawodnikiem, który grał 

w poprzednim finale) wygrał 2:1 po tym, jak dwie minuty przed 
końcem napastnik Horst Hrubesch zdobył swoją drugą bramkę, posyła-
jąc piłkę do siatki rywali głową po rzucie rożnym. Tym samym repre-
zentacja RFN jako pierwsza w historii zdobyła tytuł Mistrzów Europy 
dwukrotnie.

Dzień wcześniej z turniejem żegnały się drużyny walczące o trzecie 
miejsce, ale najwyraźniej bardzo nie chciały się pożegnać. Mecz Cze-
chosłowacja kontra Włochy, (zdobyli w trzech spotkaniach grupowych 
jedną bramkę) trwał i trwał. Po remisie 1:1 i bezowocnej dogrywce, 
goście zabrali się do strzelania karnych w tej samej kolejności, która dała 
im zwycięstwo cztery lata wcześniej, jednak tym razem ich przeciwnicy 
też trafili wszystkie pięć razy w pierwszej serii. Ostatecznie Czecho-
słowacja wygrała 9:8 po nieudanym strzale Fulvio Collovatiego. Mecz 
o brązowy medal zapisał się w pamięci jako najdłuższy w historii 
EURO, jednak zabrakło w nim magii Panenki sprzed czterech lat. 

1980
Зухвальство цього переможного пенальті зробило Паненку леген-
дою турніру, емоційно завершивши останній з Чемпіонатів Європи, 
у фінальній частині якого брало участь чотири команди. Під час 
чемпіонату, що проходив в Італії у 1980 р., вісім фіналістів було 
розділено на дві групи по чотири команди, у турнірі вперше брали 
участь збірні Англії та Греції. Перехід від системи плей-офф до гри 
на очки сприйняли скептично, оскільки три з дванадцяти матчів 
групової стадії завершилися нульовою нічиєю, три – з рахунком 
1-0, а загалом було забито лише 22 голи, що у порівнянні з 19-ма 
голами, забитими у чотирьох іграх 1976-ого року, виглядало дуже 
невигідно. Оскільки на чемпіонаті не було передбачено півфіналь-
них матчів, переможці у своїх групах – Бельгія та ФРН – вирушили 
до Риму грати фінальний поєдинок. Бельгія змогла витіснити з чем-
піонату команду-господарку завдяки більшій кількості забитих голів 
(два у трьох матчах), та на чолі з ветераном-напівзахисником Уілф-
редом Ван Моером утерла носа фаворитам чемпіонату у фінальному 
матчі, в якому Рене Вандерейкен зрівняв рахунок на 72-ій хвилині. 
Але Юпп Дерваль омолодив склад німецької команди (капітан Бер-
нард Дітц був єдиним, хто залишився у складі команди з часів фіналу 

чемпіонату 1976 р.), і німцям вдалося вирвати перемогу з рахунком 
2-1 завдяки кремезному бомбардиру Хорсту Хрубешу, який забив 
свій другий м’яч з кутового за дві хвилини до кінця матчу та зробив 
ФРН першою країною, яка двічі завоювала звання переможця. 

А напередодні учасники і глядачі турніру розпрощалися з матчем 
за третє місце – хоч він і не хотів закінчуватися. Цей матч (Чехос-
ловаччина проти Італії, яка забила лише один гол у трьох матчах 
групової стадії) тривав нескінченно. Після нічиєї з рахунком 1-1 
та півгодини додаткового часу, за який так і не забили жодного 
голу, гості всі надії покладали на серію післяматчевих пенальті, 
завдяки якій їм вдалося здобути перемогу у 1976 році. Однак 
цього разу їхні суперники-італійці також змогли забити всі п’ять 
пенальті у серії. Зрештою, матч завершився з рахунком 9-8 на ко-
ристь Чехословаччини, коли гравець італійської команди Фульвіо 
Колловаті не зміг забити 18-ий пенальті. Цей матч за третє місце 
залишився в історії європейських чемпіонатів завдяки найтрива-
лішій серії післяматчевих пенальті. Але цим пенальті все одно не 
вистачало чарівності удару Паненки. 

Germany celebrate Hrubesch’s decisive goal.

Niemcy cieszący się z decydującego gola Hrubescha.
Збірна Німеччини радіє після того, як Грубеш забив вирішальний гол.

Czechoslovakia lift the European trophy.

Triumfująca reprezentacja Czechosłowacji z Pucharem.
Збірна Чехословаччини підіймає Європейський Кубок.
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MAIN MILESTONES 
IN THE RUN-UP   
 TO THE FINAL TOURNAMENT

NAJWAŻNIEJSZE KAMIENIE MILOWE 
PRZED TURNIEJEM FINAŁOWYM
ГОЛОВНІ ЕТАПИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ 
ФІНАЛЬНОГО ТУРНІРУ

2010

7 February 
Qualifying draw at the Palace of  
Culture and Science in Warsaw

28 May 
France selected to be UEFA EURO 2016 
host country

8 June 
2 years to go 

3/4 September 
Kick off the “Friends of UEFA EURO 
2012” campaign in Poland and Ukraine

Start of the qualifying competition

5 October 
Match schedule announced

16 November 
Mascot launch at Polish Theatre  
in Warsaw

18 November – 4 December 
Mascot road show

24/25 November 
1st Sponsor workshop in Nyon

4 December 
Announcement of the mascots’ names

2011

18 January
Epicenter K becomes first national 
sponsor for UEFA EURO 2012 in Ukraine

19 January
Orange signs as official sponsor for  
UEFA EURO 2012

25 January
500 days to go

1st March
Ticketing sales launch

14 April
Corporate hospitality sales launch 

10/12 May
2nd sponsor workshop in Poland

8 June
1 Year to go

End of the “Friends of UEFA EURO 2012” 
compaign 

20/23 June
Broadcaster partners workshop in Warsaw

Summer
Volunteer recruitment campaign launch

11 October
End of the qualifying matches

13 October
Play-off draw

11/12 + 15 November
Play-off matches

4 December
Final draw in Kyiv

2010

7 lutego 
Losowanie Grup Eliminacyjnych w 
warszawskim Pałacu Kultury i Nauki 

28 maja 
Wybór Francji na gospodarza  
UEFA EURO 2016

8 czerwca 
2 lata do Turnieju 

3/4 września 
Inauguracja kampanii “Przyjaciele UEFA 
EURO 2012” w Polsce i na Ukrainie

Rozpoczęcie rozgrywek eliminacyjnych

5 października 
Ogłoszenie kalendarza meczów

16 listopada 
Prezentacja Maskotek w Teatrze Polskim 
w Warszawie

18 listopada – 4 grudnia 
Trasa objazdowa Maskotek

24/25 listopada
Pierwsze warsztaty sponsorów w Nyon

4 grudnia 
Ogłoszenie imion Maskotek

2011

18 stycznia
Epicenter K pierwszym krajowym 
sponsorem UEFA EURO 2012 na Ukrainie

19 stycznia 
Orange ogłoszony oficjalnym sponsorem 
UEFA EURO 2012

25 stycznia
500 dni do Turnieju

1 marca
Rozpoczęcie sprzedaży biletów

14 kwietnia
Rozpoczęcie sprzedaży pakietów 
korporacyjnych 

10/12 maja
Drugie warsztaty sponsorów w Polsce

8 czerwca
Rok do turnieju

Zakończenie kampanii “Przyjaciele UEFA 
EURO 2012” 

20/23 czerwca
Warsztaty partnerów nadawczych  
w Warszawie

Lato
Rozpoczęcie kampanii rekrutacji 
wolontariuszy

11 października
Zakończenie rundy eliminacyjnej

13 października
Losowanie rundy barażowej

11/12 + 15 listopada
Baraże

4 grudnia
Losowanie Rundy Finałowej w Kijowie

2010

7 січня 
Жеребкування відбіркового етапу у 
Палаці культури і науки у Варшаві 

28 травня 
Обрання Франції для проведення  
УЄФА ЄВРО 2016 

8 червня 
2 роки до старту  

3/4 вересня 
Початок промоційної кампанії “Друзі 
УЄФА ЄВРО 2012” в Україні та Польщі

Початок відбіркового етапу чемпіонату

5 жовтня 
Оприлюднення розкладу матчів 

16 листопада 
Презентація талісманів УЄФА ЄВРО 2012 
y Польському театрі у Варшаві 

18 листопада – 4 грудня 
Виїзна презентація талісманів  
УЄФА ЄВРО 2012

24/25 листопада 
Перший семінар спонсорів у Ньоні

4 грудня 
Оголошення імен талісманів  
УЄФА ЄВРО 2012

2011

18 січня
“Епіцентр К” стає першим національним 
спонсором УЄФА ЄВРО 2012 в Україні

19 січня
Orange оголошений офіційним 
спонсором УЄФА ЄВРО 2012

25 січня
500 днів до старту 

1 березня
Початок продажу квитків

14 квітня
Початок продажу пакетів 
корпоративної гостинності 

10/12 травня
Другий семінар спонсорів у Польщі

8 червня
1 рік до старту

Завершення промоційної кампанії 
“Друзі УЄФА ЄВРО 2012” 

20/23 червня
Семінар партнерів трансляції 
чемпіонату у Варшаві

Літо
Початок кампанії із залучення 
волонтерів

11 жовтня
Завершення відбірного етапу 
чемпіонату 

13 жовтня
Жеребкування матчів плей-офф

11/12 + 15 листопада
Матчі плей-офф

4 грудня
Жеребкування фінальної частини 
УЄФА ЄВРО 2012 у Києві
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2012

January
Team finalist workshop 1

29 February
100 days to go

March
Team finalists workshop 2

April
Referee workshop

May
Stadium handovers to UEFA

8 June
Warsaw: UEFA EURO 2012 opening 
match at the National Stadium

1st July
Kyiv: UEFA EURO 2012 final match  
at Olympic Stadium

2012

Styczeń
Warsztaty finalistów 1

29 lutego
100 dni do Turnieju

Marzec
Warsztaty finalistów 2

Kwiecień
Warsztaty sędziów

Maj
Przekazanie stadionów UEFA

8 czerwca
Warszawa: mecz otwarcia UEFA EURO 
2012 na Stadionie Narodowym

1 lipca
Kijów: mecz finałowy UEFA EURO 2012 
na Stadionie Olimpijskim

2012

Січень
Перший семінар команд-учасниць 
фінальної частини УЄФА ЄВРО 2012

29 лютого
100 днів до старту

Березень
Другий семінар команд-учасниць 
фінальної частини УЄФА ЄВРО 2012

Квітень
Семінар рефері 

Травень
Передача стадіонів УЄФА

8 червня
Варшава: Матч-відкриття УЄФА ЄВРО 
2012 на Національному Стадіоні 

1 липня
Київ: Фінальний матч УЄФА ЄВРО 2012 
на НСК “Олімпійський”




