Lansarea emblemei UEFA EURO 2020 – Dosar de presă

Inspirația mărcii

Tot ce trebuie să știți despre UEFA EURO 2020
Ce orașe vor găzdui meciurile?


Semifinalele și finala
o Londra (Anglia), stadionul Wembley



Trei meciuri din faza grupelor și un sfert de finală
o Baku (Azerbaidjan), Olimpiya Stadionu
o Munchen (Germania), Fußball Arena München
o Roma (Italia), Stadio Olimpico
o St. Petersburg (Rusia), Sankt Petersburg Stadion



Trei meciuri din faza grupelor și un meci din optimi
o Amsterdam (Olanda), Amsterdam ArenA
o Bilbao (Spania), Estadio de San Mamés
o Bruxelles (Belgia), Eurostadium
o București (România), Arena Națională
o Budapesta (Ungaria), Puskás Ferenc Stadion
o Copenhaga (Danemarca), stadionul Parken
o Dublin (Irlanda), Dublin Arena
o Glasgow (Scoția), Hampden Park

Câte echipe se vor califica?
Succesul primului Campionat European UEFA cu 24 de echipe – UEFA EURO 2016 – a reabilitat decizia
UEFA de a extinde numărul de echipe pentru turneul final, iar la UEFA EURO 2020 vor fi din nou
prezente 24 de echipe. Totuși, nu vor exista echipe calificate automat, iar țările în care se află
orașele-gazdă trebuie să-și câștige prin joc locul în turneul final.
Calificările europene – care se vor desfășura din martie până în noiembrie 2019 – vor trimite 20 de
echipe concurente la acest turneu, mai exact primele două echipe din fiecare cele zece grupe de
calificare. Încă alte patru țări se vor califica prin intermediul noii Ligi a Națiunilor UEFA, iar partidele
decisive din play-off vor fi programate în martie 2020.

Un campionat EURO cu 13 orașe-gazdă
Turneul final EURO din 2020 va ajunge în toate cele patru colțuri ale continentului, ca o modalitate
unică de a sărbători cea de-a 60-a aniversare a acestuia.
UEFA nu a fost singura care a contribuit la această idee inovatoare. Aceasta a desfășurat un amplu
proces de consultare, în special printre asociațiile membre, iar reacțiile au fost extrem de favorabile.
Rezultatul a constat într-o propunere concretă adresată Comitetului executiv UEFA în decembrie
2012, iar ideea unui campionat EURO 2020 paneuropean a devenit realitate.
Pentru a fi o experiență europeană autentică, este esențial ca turneul să fie organizat din nord până
în sud și din est până în vest. În urma unui proces de licitație și selecție, treisprezece orașe din toate
zonele continentului – de la St. Petersburg la Bilbao și de la Dublin la Baku – așteaptă cu nerăbdare să
devină gazde ale campionatului peste patru ani.

Pentru opt dintre aceste orașe este o experiență complet inedită, având posibilitatea să găzduiască
meciuri din turneul final al Campionatului European.
Cele 13 orașe care vor găzdui partidele turneului final vor oferi fanilor din toate aceste țări minunata
oportunitate de a trăi experiența EURO în propria țară.

Datele pentru dezvăluirea emblemelor orașelor-gazdă
Toate datele pot suferi modificări














Londra – 21.09.2016
Roma – 22.09.2016
Baku – 30.09.2016
București – 15.10.2016
Glasgow – 25.10.2016
Munchen – 27.10.2016
Copenhaga – 01.11.2016
Budapesta – 16.11.2016
Dublin – 24.11.2016
Bruxelles – 02.12.2016
Bilbao – 15.12.2016
Amsterdam – 16.12.2016
St. Petersburg – 19.01.2017

MATERIALE VIDEO / FOTO / DOCUMENTE


Emblema UEFA EURO 2020 și toate emblemele orașelor-gazdă pentru UEFA EURO 2020 vor fi
disponibile pe UEFA.org după ce vor fi dezvăluite:
http://www.uefa.org/mediaservices/mediadownload/index.html



Aici vor fi disponibile fotografii ale evenimentelor de lansare a emblemelor din cele
treisprezece orașe-gazdă după dezvăluirea emblemelor în orașele respective:
https://photolibrary.uefa.ch/Go/drXRyDNw



Videoclip cu povestea mărcii: https://uefa.box.com/s/b8517cgd9wxjslatizmr967xnrko15o3



Schema calificărilor pentru Liga Națiunilor UEFA / UEFA EURO 2020: http://uefa.to/1mI1USJ



Noutăți despre UEFA EURO 2020: http://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/index.html

