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Campionatul European de fotbal din 2021, denumit de UEFA în continuare EURO 2020, va
avea loc între 11 iunie și 11 iulie, iar patru meciuri vor fi găzduite de țara noastră.

După ce echipa noastră a ratat calificarea la turneul final, în România vor avea loc trei meciuri
din Grupa C și o optime de finală.
Programul meciurilor de la București este următorul:
14 iunie, de la ora 18:00: Austria - Macedonia
18 iunie, de la ora 15:00: Ucraina - Macedonia de Nord
22 iunie, de la ora 18:00: Ucraina - Austria
29 iunie, de la ora 21:00: o optime de finală
EURO 2020 va fi găzduit pe 12 stadioane din țări diferite, după cum urmează:
Azerbaidjan/Baku: Stadionul Olimpic (69.870 de locuri), Spania / Bilbao: Stadionul San Mames
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(53.289 locuri), Danemarca/Copenhaga: Stadionul Parken (38.190 de locuri), Anglia/Londra:
Stadionul Wembley (90.652 de locuri), Germania/Munchen: Allianz Arena (70.067 de locuri),
Ungaria/Budapesta: Stadionul Ferenc Puşkaş (68.156 de locuri), Italia/Roma: Stadionul Olimpic
(68.993 de locuri), Olanda/Amsterdam: Amsterdam ArenA (53.052 de locuri), Irlanda/Dublin:
Dublin Arena (51.711 de locuri), România/Bucureşti: Arena Naţională (54.851 de locuri) și
Rusia/Sankt Petersburg: Zenit Arena (61.251 de locuri).
Anglia și Belgia, favorite să câștige EURO 2020
Potrivit cotelor disponibile deja pe NetBet pariuri, Anglia și Belgia sunt principalele două favorite
la câștigarea turneului final. Cota lor este 6.00, în timp ce Franța are cota 6.50.
Germania este cotată cu șansa a patra, având cota 8.00, la fel ca și Spania și Olanda.
Portugalia și Italia au cota 13.00, iar Croația și Danemarca au 29.00, respectiv 67.00.
Anglia vine după un parcurs dezamăgitor la EURO 2016, unde echipa antrenată la acel moment
de Roy Hodgson a fost eliminată în optimile de finală. Totuși, de când echipa a fost preluată de
Gareth Southgate a arătat mai bine, drept dovadă stând rezultatele din ultimii ani. La
Campionatul European de fotbal, cel mai bun rezultat al Angliei este locul 3 din 1968. Ultima
mare performanță datează din 1996, când echipa a fost eliminată în semifinale.
Belgia a încheiat pe locul 3 la Cupa Mondială din 2018 și are un lot foarte valoros, cu jucători
precum Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin de Bryune și Thibaut Courtois. La ultima prezență
la un Campionat European, Belgia s-a oprit în sferturile de finală. Cea mai bună performanță a
belgienilor la EURO datează de la ediția din 1980, când au terminat pe locul doi, pierzând
finala.
Franța a fost învinsă în finala găzduită tocmai la Paris de la EURO 2016 de Portugalia, dar a
reușit să se revanșeze doi ani mai târziu când a câștigat titlul mondial. În întreaga istorie, Franța
a fost de două ori campioană europeană, în 1984 și 2000. Și Franța are un lot extrem de
valoros, cu jucători precum Kylian Mpbappe, Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Raphael Varane
și N'Golo Kante.
Germania nu o duce prea bine recent, mai ales după ce a pierdut meciul cu Spania, scor 0-6.
Nemții sunt însă capabili să revină în orice clipă la un nivel ridicat. Ei au trei titluri europene în
palmares, câștigate în 1972, 1980 și 1996. La ediția din 2016 au fost eliminați în semifinale, la
fel ca și în urmă cu patru ani.
Spania a avut și ea probleme la EURO 2016, unde a fost eliminată în optimi, iar acum pare o
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echipă a contrastelor, care alternează meciurile excelente cu cele mai slabe. Ibericii au trei titluri
europene în palmares, în 1964, 2008 și 2012.
Olanda a trecut peste perioada mai grea din urmă cu câțiva ani și are o nouă generație de top,
cu jucători precum Van Dijk, De Jong sau De Ligt. Olandezii nu au fost prezenți la EURO 2016,
iar cea mai bună performanță a lor la EURO este din 1988, când au câștigat trofeul.
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