
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

          17 червня 

 

 17 червня 2012 року - Євро 2012 у Львові! Втретє (і востаннє у 2012 р.) місто 

Лева приймало поєдинок чемпіонату Європи з футболу. Стадіон «Арена-Львів», 3-й 

тур групової стадії у групі В, між збірними Німеччини і Данії. Перемогла Німеччина 

2:1.  

Німці виступали під орудою Йоахима Льова, данці - Мортена Ольсена, суддя - 

Карлос Веласко Карбальо (Іспанія). Обидві команди вже вдруге виходили на поле 

галицького стадіону в рамках цього турніру, проте – за підсумками протистояння - у 

Львові Німеччина отримала другу перемогу, а Данія - другу поразку…  

Німеччину влаштовувала і нічия, Данію – лише звитяга для подальшої участі в 

чемпіонаті. У першому таймі команди встигли обмінятись голами - рахунок відкрили 

німці (Подольскі на 19 хв), а невдовзі опоненти зрівняли (Крон-Делі на 24 хв). У 

другій половині гри підопічні Й. Льова не дозволили данцям реалізувати не занадто 

численні погрози своїм воротам, натомість ефективно втілили один з власних задумів: 

перемогу Німеччині на 80-й хв приніс правий захисник Ларс Бендер.  

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

б сказати поціновувачі усіляких лінгвістичних «жартів», посилаючись на прізвище 

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

– (Бендер, який ще й забив переможний гол!!!), яким… ну просто не могло не 

пощастити у місті Лева, ще й на стадіоні «Арена-Львів»… Так чи інакше, за 

підсумками гри і групового етапу загалом, збірна Німеччини вийшла у плей-офф (І 

місце в групі) і дійшла до півфіналу турніру, натомість збірна Данії опинилась на ІІІ 

місці в групі і вилетіла зі змагань.  

 До слова, вперше за весь час виступів на чемпіонатах Європи з футболу – 

Німеччина змогла виграти усі три матчі групового раунду (два з них у Львові!).  

P.S. Через три роки футбольна команда з Німеччини знову завітає до Львова, 

але на цей раз… не переможе! Це донецький «Шахтар» прийматиме на «Арені-Львів» 

в лютому 2015 р. мюнхенську «Баварію» в рамках 1/8 фіналу Лігі чемпіонів УЄФА. 
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Тоді Львів уперше побачить змагання такого високого рівня серед клубних дружин, і 

тоді буде нічия 0:0, проте… це зовсім інша (спортова) історія…  
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