Букмекери назвали фаворитів головної футбольної події
літа - Євро 2020
30 листопада відбулося жеребкування фінальної частини Чемпіонату Європи з
футболу 2020 року.Вперше турнір відбудеться у 12 країнах світу.
Футбольні матчі проводитимуться з 12 червня по 12 липня 2020 року.Ігри пройдуть у
Мюнхені,Римі,Баку,Бухаресті,Дубліні,СанктПетербурзі,Амстердамі,Будапешті,Більбао,Глазго та Копенгагені,а фінал - у Лондоні на
стадіоні «Вемблі».

Відбірковий цикл
Традиційно у відбірковому циклі брали участь 55 збірних (усі члени УЄФА).Команди
були розділені на 10 груп,п’ять з них складаються з п’яти команд, і ще п’ять груп — з
шести.
Змагання тривали 9 місяців,20 команд кфаліфікувалися до фінальної частини,а іменна
ще 4-ох ми дізнаємося у березні,після закінчення ігор плей-офф.

Збірна України вперше у своїй історії вийшла у фінальну частину ЄВРО з 1 місця у
своїй групі,обігравши діючих чемпіонів Європи - команду Португалії.Несподіваним
став вихід у фінальну стадію Фінляндії та Австрії.

Жеребкування
Жеребкування Євро 2020 відбулося 30 листопада.Наша збірна зіграє з збірними
Нідерландів,Австрії та проти команди переможниці плей-офф групи «А» або
«Д».Пригадаймо,що Нідерланди є срібними призерами Ліги Націй.
Цього року необійшлося без групи «смерті».Німеччина,Франція та діючі чемпіони
Європи португалці зіграють у групі «F»,ім’я останнього учасника цього квартету буде
відомо у березні,після завершення ігор плей-офф.
Збірна Росії знову зіграє проти Бельгії,ці збірні зустрічалися у матчах відбіркового
циклу Євро 2020.Росія програла 2 зустрічі з загальним рахунком 7-2 на користь
бельгійців.
Цікаве протистояння очікується у квартеті «А»,між збірними Туреччини,Італії,Уельсу та
Швейцарії.

На ЄВРО 2020 вперше буде задіяна система «VAR».

На кого ставлять букмекери
Головним фаворитом на перемогу ЄВРО 2020 вважають діючих чемпіонів світу та
віце-чемпіонів Європи - збірну Франції з коефіцієнтом (5.00).Непогані шанси на думку
букмекерів є у гравців команди Англії (5.5).Треті у списку фаворитів - бельгійці
(7.5).Збірні Німечини,Нідерландів та Іспанії мають однакові шанси (9.00),а ось у
перемогу діючих чемпіонів не вірять,шанси збірної Португалії дорівнюють коефіцієнту
(15.00).
На думку букмекерів команда України лише 13-а у списку фаворитів ЄВРО 2020.Ми
віримо у наших хлопців та бажаємо їм перемоги!

