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UEFA AVRO 2020 barədə bilməli olduğunuz bütün 
faktlar 
 

Oyunlara hansı şəhərlər ev sahibliyi edəcək? 
 

 Yarımfinallar və Final 
o London (İngiltərə), Uembli Stadionu  

 

 Üç qrup oyunu və dörddəbir final 
o Bakı (Azərbaycan), Olimpiya Stadionu  
o Münhen (Almaniya), Fußball Arena Münhen  
o Roma (İtaliya), Stadio Olimpiko  
o Sankt-Peterburq (Rusiya), Sankt-Peterburq Stadionu  

 

 Üç qrup oyunu və onaltıdabir final mərhələsi 
o Amsterdam (Hollandiya), Amsterdam ArenA 
o Bilbao (İspaniya), Estadio de San Mames  
o Brüssel (Belçika), Eurostadium 
o Buxarest (Rumıniya), Arena Nationala 
o Budapeşt (Macarıstan), Puşkaş Ferenç Stadionu 
o Kopenhagen (Danimarka), Parken (Stadion) 
o Dublin (İrlandiya Respublikası), Dublin Arena 
o Qlazqo (Şotlandiya), Hampden Park 

 
 
 

Neçə komanda çempionata vəsiqə qazanacaq? 
İlk dəfə 24 komanda formatında keçirilmiş UEFA Avropa Çempionatı - AVRO 2016-nın uğuru, final 
turnirinin əhatə dairəsini genişləndirilməsi ilə bağlı UEFA-nın qərarının doğru olduğunu subuta yetirdi 
və UEFA AVRO 2020-də yenə də  24 komandanın iştirak etməsinə yol açdı. Turnirə birbaşa qatılacaq 
komandalar olmayacaq və ev sahibi şəhərlərini təmsil edən ölkələr final turnirinə vəsiqəni  özləri 
qazanmalı olacaqlar. 
  
2019-cu ilin mart ayından noyabr ayına qədər davam edəcək Avropa Çempionatının Təsnifat  
Mərhələsindən 20 komanda, daha dəqiq desək, 10 seçmə qrupun hər birindən qrup birincisi və 
ikincisi olan iki komanda turnirə vəsiqə qazanacaq. Daha dörd ölkə yeni UEFA Millətlər Liqası 
çərçivəsində 2020-ci ilin mart ayında keçiriləcək həlledici pleyoff oyunlarından sonra turnirə 
qatılacaq. 
 

 

AVRO 2020 13 şəhərdə keçiriləcək 
2020-ci ildə AVROPA ÇEMPİONATININ final turniri, özünün 60-cı ildönümünü qeyd etmək məqsədilə 
yalnız bir dəfə qitənin dörd tərəfində keçiriləcəkdir.  

UEFA bu yeni  ideyanı təkbaşına düşünməyib. O,xüsusilə UEFA-ya üzv olan milli assosiasiyalar ilə geniş 
məsləhətləşmələr aparmış və əldə olunan rəylər çox müsbət olmuşdur. Bunun nəticəsində 2012-ci ilin 
dekabr ayında UEFA-nın İcraiyyə Komitəsində konkret təklifin təqdimatı keçirilmiş və “PanAvropa 
AVRO 2020” ideyası reallığa çevrilmişdir.  
 

http://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/newsid=2151158.html
http://www.uefa.com/community/news/newsid=2079553.html
http://www.uefa.com/community/news/newsid=2079553.html
http://www.uefa.com/community/news/newsid=2079553.html


Əsl Avropa təcrübəsinin olması üçün turnirin şimaldan cənuba, şərqdən qərbə doğru uzanan bir 
marşrut boyunca keçirilməsi vacib idi. Tender və seçim prosesindən sonra, Sankt-Peterburqdan 
Bilbaoya, Dublindən Bakıya qədər qitənin hər bir tərəfində yerləşən 13 şəhər dörd ildən sonra turnirə 
ev sahibliyi edəcəklərini səbirsizliklə gözləyirlər.  
 
Bu 13 şəhərdən səkkizi daha əvvəl yaşamadıqları bir sevinci yaşayacaq və Avropa Çempionatının final 
turnirinin oyunlarını keçirmək şansını əldə edəcəklər.   
 
Final turnirin oyunlarına 13 şəhərin ev sahibliyi etməsi  ilə bu ölkələrdə yaşayan  azarkeşlərə öz 
vətənində AVROPA ÇEMPİONATI təcrübəsini yaşamaq üçün gözəl imkan verəcəkdir.  
 
 

Ev sahibi şəhərlərinin loqotiplərinin təqdimat tarixləri 
 
Bütün tarixlər təsdiqlənməlidir 
 

 London – 21/09/2016 

 Roma – 22/09/2016 

 Bakı – 30/09/2016 

 Buxarest – 15/10/2016 

 Qlazqo – 25/10/2016 

 Münhen – 27/10/2016 

 Kopenhagen – 01/11/2016 

 Budapeşt – 16/11/2016 

 Dublin – 24/11/2016  

 Brüssel – 02/12/2016 

 Bilbao – 15/12/2016  

 Amsterdam – 16/12/2016  

 Sankt-Peterburq – 19/01/2017  
 
 
VİDEOLAR / ŞƏKİLLƏR / SƏNƏDLƏR 
 

 UEFA AVRO 2020 loqotipi və UEFA AVRO 2020-yə ev sahibliyi edəcək bütün şəhərlərin 
loqotipləri təqdim olunduqdan sonra onlar UEFA.org saytında yerləşdiriləcəkdir: 
http://www.uefa.org/mediaservices/mediadownload/index.html 

 

 Ev sahibliyi edəcək on üç şəhərin hər birində loqotiplərin təqdimat mərasiminin şəkilləri 
müvafiq şəhərlərdə loqotip  təqdim olunandan sonra burada yerləşdiriləcəkdir  
https://photolibrary.uefa.ch/Go/drXRyDNw 

 
 Brendin Hekayəsi haqqında Video Material: 

https://uefa.box.com/s/b8517cgd9wxjslatizmr967xnrko15o3 
 

 UEFA Millətlər Liqası / UEFA AVRO 2020 təsnifat mərhələsinin formatı: 
http://uefa.to/1mI1USJ 
 

 UEFA AVRO 2020 barədə xəbərlər: http://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/index.html 
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