
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

          9 червня 

 

 9 червня 2012 року - Євро 2012 у Львові! Так, саме у Львові, вперше в історії  

міста, регіону, Західної України – відбувся матч чемпіонату Європи з футболу, 

зокрема на стадіоні «Арена-Львів», в рамках першого туру групового етапу у групі В, 

зустрілись національні збірні Німеччини (тренер – Йоахим Льов) та Португалії (під 

орудою Паулу Бенту). Із рахунком 1:0 перемогли німці. 

 Футбольні збірні двох країн вперше гостювали у Львові, і вперше на галицькому 

стадіоні грали світові зірки – Нойєр (воротар), Мюллер, Швайнштайгер, Клозе, Кроос 

– з Німеччини, Бруну Алвеш, Пепе, Фабіу Коэнтрау та сам Кріштіану Роналду – з 

Португалії.  

 На переповненому стадіоні «Арена-Львів» футболісти продемонстрували 

красивий, технічний та відкритий (хоча і не вельми результативний) футбол, підсумки 

першого тайму не відрізнялися від його преамбули (нулі на табло), а у другійй 

половині протистояння дещо більше пощастило «бундес-тім» (німецькій команді) - на 

72 хв відзначився Маріо Гомес, і в останні 20 хв гри, попри активність португальців, 

їхні опоненти витримали тиск (хоча і доволі гостро відповідали) і втримали 

переможний рахунок.  

 Можливо, у «столиці» Галичини Фортуна трохи і посприяла німцям – так могли 

б сказати поціновувачі різного роду філологічних співпадінь, посилаючись на прізвище 

німецького наставника (Льов (інше прочитання - Льоб) та одного із гравців Німеччини 

– (їхній гравець Бендер вийшов на поле, щоправда на 90+4 хв гри), яким… ну просто 

не могло не пощастити у місті Лева, ще й на стадіоні «Арена-Львів»… Зрештою, 

збірна Німеччини – одна з найтитулованіших і найсильніших команд – заслужила на 

цю звитягу…  

 До слова, цей груповий раунд німці пройшли без поразок і загалом без втрат 

очок, а для збірної Португалії цей програш став єдиним на груповій стадії - за її 

підсумками гості з Піренейського півострова отримали путівку у «плей-офф». І 

найцікавіше – обидва учасники цього видовищного і пам’ятного поєдинку у Львові - 
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Німеччина і Португалія – синхронно дійшли до півфіналу Євро-2012, і синхронно, 

ставши «приятелями по нещастю», - програли (Іспанії та Італії відповідно)…  
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